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Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats i Acció Social. Exercici de 2008 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

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 conformement al que es preveu en el 
Programa Anual d'Actuació de 2009, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si les despeses de personal registrades en els comptes anuals de l'exercici de 
2008 de l'Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats i Acció Social (IVADIS) es 
presenten de forma adequada, d'acord amb els principis comptables que hi són 
d'aplicació; així com verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons 
públics durant el citat exercici, en relació amb l'àrea fiscalitzada. 

Així mateix, la fiscalització ha comprés la revisió i avaluació de determinats aspectes 
del sistema de gestió i control intern de les dites despeses de l'IVADIS. En els diferents 
apartats d'aquest Informe s'assenyalen 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'IVADIS estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2008, el 
compte de pèrdues i beneficis, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de flux 
d'efectiu i la memòria, corresponent tot a l'exercici finalitzat en la dita data, i s'adjunten 
íntegres, juntament amb l'informe d'auditoria, en l'annex del present Informe. Aquests 
comptes han sigut formulats pel director gerent sense data, aprovats pel Consell Rector 
el 28 d'abril de 2009 i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG) –conformement a la normativa aplicable– el 29 de juny 
de 2009, juntament amb l'informe d'auditoria. 

L'informe d'auditoria és el resultat de l'auditoria de comptes anuals que, atenent al que 
s'estableix en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza la 
Intervenció General de la Generalitat amb la col·laboració d'una firma privada 
d'auditoria contractada per aquesta. 

En aqueix informe s'emet una opinió amb set advertiments, que comprenen cinc 
limitacions a l'abast (quatre de les quals estan relacionades amb la falta de 
documentació que justifique quin és el valor raonable dels drets d'ús de determinats 
immobles on s'ubiquen centres de l'IVADIS, i la restant, amb la impossibilitat de 
comprovar saldos de clients, deutors, proveïdors i creditors) i dues reclassificacions 
motivades per la comptabilització com a immobilitzat material tant d'un dret d'ús sobre 
un immoble, com de les inversions realitzades per l'Institut en immobles cedits per al 
mateix fi. 
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Conformement als objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar si l'aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada amb 
les despeses de personal registrades per l'IVADIS en l'exercici de 2008 i la 
formalització i presentació dels comptes anuals han sigut adequades. 

La fiscalització ha inclòs també la comprovació de l'adequació de l'aplicació de les 
disposicions transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de 
Comptabilitat. 

D'acord amb tot això, hem efectuat les proves d'auditoria financera que s'han considerat 
pertinents, conformement als "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 que han sigut 
d'aplicació en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l'abast assenyalat 
anteriorment. 

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'IVADIS, 
de la legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics –en relació amb l'àrea 
fiscalitzada– durant l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2008; així com l'adequació 
de la formalització i presentació dels comptes anuals. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei 15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici 
de 2008. 

- Llei 14/2007, 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, text refós aprovat per Decret Legislatiu 
de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat. 

- Decret 125/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, per mitjà del qual es 
constitueix l'entitat de dret públic Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats; 
modificat posteriorment pel Decret 194/2008, de 5 de desembre, del Consell de 
la Generalitat. 

- Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 2005, del Consell de la Generalitat, per 
mitjà del qual s'aprova el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana. 

- Conveni col·lectiu per al personal laboral de l'Institut. 
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- Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre, per mitjà del qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat, que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de comptes 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, s'han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten o que podrien afectar de 
forma significativa l'adequació de la presentació del comptes anuals. 

a) Tal com s'indica en l'apartat 4.1, l'IVADIS té adscrits o cedits per al seu ús els 
immobles on s'ubiquen els centres de Manises, Marxalenes, Benager, la 
Tramoia, l'Almara i Camp de Jubalcoi. El valor atribuït al conjunt dels drets d'ús 
sobre aquests immobles es troba comptabilitzat en el compte "Concessions 
administratives" de l'immobilitzat intangible, per un valor comptable net a 31 de 
desembre de 2008 de 2.075.314 euros. Tanmateix, no existeix documentació 
justificativa que garantisca que l'import citat es corresponga amb el seu valor 
raonable; raó per la qual no es pot determinar si la valoració efectuada per 
l'Institut resulta adequada a allò que en aqueix sentit determina la normativa 
comptable. 

 En qualsevol cas, atés que el termini acordat d'aquestes adscripcions o cessions 
s'estén a la pràctica totalitat de la vida econòmica dels béns cedits o adscrits, 
caldria comptabilitzar-ne els drets d'ús com a immobilitzat material. 

b) L'Institut no ha comptabilitzat els drets d'ús derivats de les cessions o 
adscripcions dels immobles on es localitzen els centres següents: Gerència, la 
Humanitat, Rafalafena, Altabix, Masia del Collao i Carlet. Tampoc no ha 
comptabilitzat -perquè no estan jurídicament formalitzats- els drets d'ús dels 
llocs on s'ubiquen els centres Buris Ana, Belcaire i Maestrat. Al tancament de 
l'exercici de 2008 no es disposa de documentació justificativa que garantisca 
quin és el valor raonable de cada un d'aqueixos drets; raó per la qual no es pot 
determinar la incidència que pot tenir en els comptes anuals el fet de no haver-
los comptabilitzats, d'acord amb el que s'assenyala en l'apartat 4.1. 

c) El saldo de l'epígraf "Deutes amb empreses del grup", l'import del qual a 31 de 
desembre de 2008 s'eleva a 2.313.897 euros, correspon a una operació de crèdit 
concedida en l'exercici de 1995 per la Conselleria de Treball al Consorci 
Valencià de Serveis Socials, de la qual no deriva cap compromís per a l'IVADIS 
que obligue a aquest a desprendre's de recursos que puguen produir rendiments o 
beneficis econòmics en el futur. Per tant, com que la dita operació no reuneix els 
requisits necessaris establits en el marc conceptual del Pla General de 
Comptabilitat per a ser considerada com un passiu, caldria donar-la de baixa 
comptablement, amb abonament a un compte de reserves; tal com s'assenyala en 
l'apartat 4.1. 
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d) El contingut de la memòria, l'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat de 
fluxos d'efectiu presenten una sèrie d'omissions i inexactituds que impedeixen 
comprendre adequadament els comptes anuals (vegeu l'apartat 4.1). 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.2, s'han 
detectat durant l'exercici de 2008 els següents incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb l'àrea de despeses de 
personal: 

a) Les dotacions previstes per a despeses de personal en el pressupost de l'IVADIS, 
per import de 16.248.010 euros, s'han ultrapassat en 1.613.605 euros (9,9%); 
cosa que constitueix un incompliment del que s'estableix en l'article 31.5 de la 
Llei 15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici 
de 2008; tal i com s'indica en l'apartat 4.3. 

b) La massa salarial autoritzada per a l'exercici de 2008 per la Direcció General de 
Pressuposts de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de 12.580.588 
euros, ha sigut superada en 1.433.172 euros; cosa que constitueix un 
incompliment de l'article 30.4 de la Llei 15/2007, de 27 de desembre, de 
Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 2008, d'acord amb el que 
s'assenyala en l'apartat 4.3. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

Mitjançant el Decret 125/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià s'acorda la 
constitució de l'IVADIS. 

L'Institut es configura com una entitat de dret públic de les previstes en l'article 5.2 de la 
Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia i independent i 
subjecta a l'ordenament jurídic privat. Així mateix, disposa d'autonomia administrativa, 
econòmica i financera i de patrimoni propi per al compliment dels seus fins. Actualment 
depén de la Conselleria de Benestar Social. 

El seu objecte és la protecció, tutela i inserció laboral dels discapacitats psíquics i dels 
afectats per unes altres discapacitats; així com la prestació i execució d'actuacions en 
matèria de serveis socials i d'acció social. 

Els òrgans directius en són el President, el Consell Rector i el Director-gerent. Existeix 
un òrgan consultiu, que és la Comissió Assessora. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Segons el contingut de l'informe de gestió de l'IVADIS, l'activitat realitzada en 2008 
s'ha centrat en les actuacions següents: 

- Posada en marxa dels centres de dia de Torrefiel i Carlet, i inici dels tràmits per 
a posar en marxa el centre ocupacional de Cullera. 

- Obertura de la residència de l'Almara i de cinc residències en períodes de 
vacances. 

- Posada en marxa del servei de psiquiatria en les sis residències de València. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE 
L'ÀREA REVISADA 

4.1 Transició al nou Pla General de Comptabilitat i d'altres aspectes generals 

Els comptes anuals de l'exercici de 2008 són els primers que l'IVADIS ha preparat 
aplicant el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1.514/2007. 

D'acord amb la disposició transitòria quarta del dit Reial Decret, els comptes anuals de 
l'exercici de 2008 es consideren comptes anuals inicials; raó per la qual no mostren 
xifres comparatives. 

La fiscalització ha comprés la comprovació de l'adequada aplicació de les disposicions 
transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de Comptabilitat. 

L'Institut ha valorat els elements patrimonials seguint l'opció d'equivalència, que 
consisteix a valorar tots els elements patrimonials que s'han de tenir en compte en el 
balanç d'obertura, conformement als principis i normes vigents anteriors a l'entrada en 
vigor del nou Pla General de Comptabilitat. 

Hem verificat que les altes, baixes i reclassificacions d'actius i passius registrades en els 
assentament de transició són raonables, segons les regles descrites en les disposicions 
transitòries del Reial Decret 1.514/2007; amb les excepcions següents: 

- L'IVADIS té adscrits o cedits per al seu ús els immobles on s'ubiquen els centres 
de Manises, Marxalenes, Benager, la Tramoia, l'Almara i Camp de Jubalcoi. El 
valor atribuït al conjunt dels drets d'ús sobre aquests immobles es troba 
comptabilitzat en el compte "Concessions administratives" de l'immobilitzat 
intangible, per un valor net comptable a 31 de desembre de 2008 de 2.075.314 
euros. Tanmateix, no existeix documentació justificativa que garantisca que 
l'import esmentat es corresponga amb el seu valor raonable; de manera que no es 
pot determinar si la valoració efectuada per l'Institut en resulta adequada a allò 
que en aqueix sentit es determina en la normativa comptable. 

 En qualsevol cas, com que el termini acordat per a aquestes inscripcions o 
cessions s'estén a la pràctica totalitat de la vida econòmica dels béns cedits o 
adscrits, els drets d'ús s'havien d'haver comptabilitzat com a immobilitzat 
material, d'acord amb la consulta 6 del BOICAC 77. 

 Finalment cal assenyalar que, com a contrapartida al càrrec en comptes d'actiu 
en el moment de rebre l'adscripció o cessió dels immobles, s'ha d'efectuar un 
abonament en el compte "Valor del dret d'ús sobre béns cedits" de l'epígraf de 
patrimoni net "Subvencions, donacions i llegats rebuts", i no en el compte del dit 
epígraf utilitzat per l'IVADIS "D'altres subvencions, donacions i llegats". 

- L'Institut no ha comptabilitzat els drets d'ús derivats de les cessions o 
adscripcions dels immobles on es localitzen els següents centres: Gerència, la 
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Humanitat, Rafalafena, Altabix, Masia del Collao i Carlet; tampoc no ha 
comptabilitzat –perquè no estan jurídicament formalitzats– els drets d'ús dels 
llocs on s'ubiquen els centres de Buris Ana, Belcaire i Maestrat. No es disposa, 
al tancament de l'exercici de 2008, de documentació justificativa que garantisca 
quin és el valor raonable de cada un d'aqueixos drets; raó per la qual no es pot 
determinar la incidència que puga tenir en els comptes anuals la seua falta de 
comptabilització. 

 Quant a això, es recomana d'aclarir i formalitzar, en els casos aplicables, les 
condicions de tots els immobles adscrits i cedits a l'IVADIS per al seu ús. 

- El saldo de l'epígraf "Deutes amb empreses del grup", l'import del qual a 31 de 
desembre de 2008 és de 2.313.897 euros, correspon a una operació de crèdit 
concedida en l'exercici de 1995 per la Conselleria de Treball al Consorci 
Valencià de Serveis Socials, de la qual no deriva cap compromís per a l'IVADIS 
que obligue a aquest a desprendre's de recursos que puguen produir rendiments o 
beneficis econòmics en el futur. Per tant, atés que la dita operació no reuneix les 
condicions per a ser considerada com un passiu, caldria donar-la de baixa 
comptablement, amb abonament a un compte de reserves. 

- El saldo que mostrava el compte "Despeses anticipades" a l'inici de l'exercici de 
2008, per import de 90.866 euros, havia d'haver sigut regularitzat en aqueix 
moment amb càrrec a un compte de reserves, ja que corresponia a despeses 
meritades en l'exercici de 2007 (despeses que han sigut comptabilitzades de 
forma indeguda en el compte de pèrdues i beneficis de 2008). 

Hem comprovat que en la nota 2.4 de la memòria, "Comparació de la informació i 
aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables", hom recull el balanç i 
el compte de pèrdues i beneficis inclosos en els comptes anuals de l'exercici de 2007, 
formulats segons el Pla General de Comptabilitat vigent en el dit exercici, juntament 
amb una explicació de les principals diferències entre els criteris aplicats en els 
exercicis de 2007 i 2008; així com la quantificació de l'impacte que produeix aquesta 
variació de criteris comptables en el patrimoni net a 1 de gener de 2008, data de la 
transició comptable. 

A partir de la revisió formal dels comptes presentats, s'han posat de manifest els 
aspectes següents: 

a) No hi consta la data en què han sigut formulats, ni s'identifica la signatura de qui 
les subscriu. 

b) Una vegada aprovats pel Consell Rector, calia haver-los adjuntats a l'acta. 

c) A causa d'un error aritmètic, la partida "Creditors diversos" del passiu corrent 
del balanç mostra un saldo de 5.297.625 euros; quan havia de mostrar un saldo 
de 4.294.552 euros. 
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d) Les transferències genèriques rebudes de la Generalitat en 2008 destinades a 
finançar l'adquisició d'immobilitzat (que al tancament del dit exercici es 
trobaven registrades en l'epígraf "Subvencions, donacions i llegats" del 
patrimoni net del balanç per un import de 588.074 euros), s'han d'imputar en el 
compte "Aportacions de socis o propietaris" de l'epígraf de "Fons propis" del 
patrimoni net del balanç. 

e) L'estat de canvis del patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu, els han omplits de 
forma inadequada i presenten xifres que no concorden amb les que es desprenen 
del balanç i del compte de pèrdues i beneficis. 

f) A partir de l'anàlisi del contingut de la memòria s'observa que aquesta presenta 
omissions significatives, respecte de la informació mínima que hauria d'incloure 
segons el nou Pla General de Comptabilitat. A més a més, s'hi usa una 
terminologia i una estructura diferents de les establides en el dit Pla i mostra 
inexactituds. Per tot això, els comptes anuals no poden ser compresos 
adequadament. 
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4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç de l'IVADIS a 31 de desembre de 2008, en euros, és el següent: 

 
ACTIU 31-12-08 

Actiu no corrent 

Immobilitzat intangible 

Immobilitzat material 

Terrenys i construccions 

Instal·lacions tècniques i d'altre immobilitzat material 

Actiu corrent 

Existències 

Deutors comercials i d'altres comptes per a cobrar 

Inversions financeres a curt termini 

Perioditzacions a curt termini 

Efectiu i d'altres actius líquids equivalents 

10.497.262 

2.589.236 

7.908.026 

6.301.390 

1.606.636 

4.495.075 

105.051 

3.562.620 

49.074 

133.059 

645.271 

Total actiu 14.992.337 
  

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2008 

Patrimoni net 

Fons propis 

Subvencions, donacions i llegats 

Passiu no corrent 

Provisions a llarg termini 

Passiu corrent 

Deutes a curt termini 

Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 

Creditors comercials i d'altres comptes per a pagar 

(3.458.972) 

(14.225.672) 

10.766.700 

318.028 

318.028 

18.133.281 

9.909.659 

2.313.897 

5.909.725 

Total patrimoni net i passiu 14.992.337 

Quadre 1 
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El compte de pèrdues i beneficis de l'IVADIS de 2008 es mostra a continuació, en 
euros: 

 
COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS 2008 

Import net de la xifra de negocis  

Variació d'existències de productes acabats 

3.753.538 

22.878 

Aprovisionaments (659.112) 

D'altres ingressos d'explotació 3.471.226 

Despeses de personal (18.518.209) 

D'altres despeses d'explotació (9.032.954) 

Amortització de l'immobilitzat (1.230.704) 

Imputació de subvencions immobilitzat no financer i d'altres 1.193.863 

D'altres resultats (119.939) 

Resultat d'explotació (21.119.413) 

Ingressos financers 6.211 

Despeses financeres (503.651) 

Resultat financer (497.440) 

Resultat abans d'imposts (21.616.853) 

Resultat exercici operacions continuades (21.616.853) 

Resultat de l'exercici (21.616.853) 

Quadre 2 
 

Tal com s'ha indicat en l'apartat 1.2.1, l'abast de la fiscalització ha comprés les despeses 
comptabilitzades en l'epígraf de "Despeses de personal" del compte de pèrdues i 
beneficis de l'exercici de 2008. 

Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre aquestes despeses, en l'apartat següent 
es mostren els comentaris sobre els aspectes més significatius observats. 

4.3 Despeses de personal 

Aquestes despeses, per import de 18.518.209 euros, constitueixen el 61,6% de les 
despeses registrades a càrrec del compte de pèrdues i beneficis de l'exercici de 2008, i 
s'han incrementat en un 0,8% respecte de l'exercici anterior. 

A continuació es mostra, en euros, el desglossament de les despeses de personal de 
l'exercici de 2008. 
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Comptes Import 

Sous i salaris 14.507.740 

Indemnitzacions 27.455 

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 3.786.242 

D'altres despeses socials 196.772 

Total 18.518.209 

Quadre 3 
 

L'import del compte "Sous i salaris" presenta el detall següent, en euros: 

 
Concepte Import 

Retribucions personal fix i temporal 12.079.031 

Retribucions personal eventual 2.428.709 

Total 14.507.740 

Quadre 4 
 

Comptabilitat de les despeses de personal 

Les despeses que mostren els comptes de "Sous i salaris" i "Seguretat Social a càrrec de 
l'empresa", es comptabilitzen a partir de la informació que proporcionen els registres 
auxiliars de nòmines. Tanmateix, a conseqüència d'una inadequada imputació 
comptable dels pagaments per baixes laborals que ha d'efectuar la Seguretat Social, 
l'import registrat en el compte de "Sous i salaris" està sobrevalorat en 420.354 euros; 
mentre que l'import recollit en el compte "Seguretat Social a càrrec de l'empresa" està 
infravalorat en 542.004 euros. Per tant, les despeses de personal comptabilitzades en 
l'exercici de 2008, cal augmentar-les per un import net de 121.650 euros. 

A fi d'evitar que aqueixes diferències continuen produint-se, l'IVADIS hauria de 
conciliar mensualment els imports comptabilitzats com a despeses de personal, amb la 
informació recollida en els registres auxiliars de nòmines. 

Finalment, es pot comentar que l'IVADIS ha satisfet durant l'exercici de 2008 la 
quantitat de 134.442 euros en concepte de recàrrecs per presentació extemporània dels 
documents mensuals de pagament a la Seguretat Social (TC-1); raó per la qual es 
recomana que la presentació dels dits documents s'efectue dins dels terminis establits a 
aqueix efecte. 
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Comparació de la despesa comptabilitzada amb les consignacions pressupostàries 

Les dotacions previstes en el capítol 1 del pressupost de l'IVADIS de l'exercici de 2008, 
són de 16.248.010 euros; mentre que les despeses de personal comptabilitzades, amb 
exclusió de les corresponents al personal eventual de projectes finançats per unes altres 
institucions, s'eleven a 17.861.615 euros. Aquesta desviació pressupostària, d'1.613.605 
euros (9,9%), constitueix un incompliment del que s'estableix en l'article 31.5 de la Llei 
15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 2008. 

L'IVADIS addueix que la dita desviació podria reduir-se, en part, com a resultat de la 
transferència de crèdit aprovada per Acord de 14 de novembre del Consell de la 
Generalitat, en virtut del qual s'incrementen en 1.861.112 euros les dotacions 
pressupostàries per a atendre despeses corrents de l'Institut; si bé és cert que no ens ha 
facilitat la seua distribució per capítols. 

Autorització de la massa salarial 

L'IVADIS està vinculat, quant a l'evolució de la massa salarial del seu personal, al que 
s'estableix en l'article 30 de la Llei 15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat per a l'exercici de 2008. 

La sol·licitud a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació de l'autorització de la 
massa salarial per a l'exercici de 2008, la va fer l'Institut el 31 de maig de 2008; quan 
l'article 30.5 de la citada Llei estableix que la dita sol·licitud, calia haver-la feta abans 
de l'1 de març de 2008. 

La Direcció General de Pressuposts emeté, el 23 de desembre de 2008, un informe per 
mitjà del qual autoritzava una massa salarial per a l'exercici de 2008 de 12.580.888 
euros; així com la creació de deu llocs de treball i la reclassificació d'uns altres trenta-
set que l'Institut havia demanat. 

Les remuneracions salarials comptabilitzades en l'exercici s'eleven a 14.507.740 euros. 
Formen part del dit import les despeses del personal eventual, que pugen a 2.428.709 
euros; aquestes despeses tenen el seu origen en les substitucions realitzades en els 
diversos centres que no poden prescindir de personal per a dur a terme les seues 
actuacions ordinàries, 1.823.302 euros, i en l'execució de diversos projectes finançats 
per unes altres institucions, 493.680 euros. 

Per tant, l'import de les retribucions salarials de 2008 que no han sigut finançades per 
altres institucions és de 14.014.060 euros, que suposen un excés d'1.433.172 euros sobre 
la massa salarial autoritzada i, en conseqüència, un incompliment del que s'estableix en 
l'article 30.4 de la Llei 15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per 
a l'exercici de 2008. 

En l'informe emés per la Direcció General de Pressuposts, s'estableix que cal justificar, 
davant d'aqueixa Direcció General, els excessos de les retribucions pagades respecte de 
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les autoritzades en la massa salarial corresponents a l'exercici de 2007; circumstància de 
la qual no hem obtingut evidència documental fins a la data d'elaboració del present 
Informe. 

Creació i reclassificació de llocs de treball i anàlisi de les contractacions 

En l'exercici de 2008, l'òrgan competent ha aprovat la creació de deu nous llocs de 
treball i la reclassificació d'uns altres trenta-set llocs. La dita aprovació s'ha efectuat 
amb posterioritat a la cobertura de les noves places i a l'aplicació de les 
reclassificacions. 

Hem revisat la contractació de vint-i-dos treballadors. En quatre d'aquestes 
contractacions, que corresponen a projectes, no consta en l'expedient la documentació 
que acredite haver realitzat un procediment selectiu previ, i se n'ha efectuat la resta 
mitjançant la utilització de borses de treball creades a aqueix efecte. No obstant això, un 
dels contractes s'ha fet amb un treballador exclòs de les esmentades borses. 

Per a una adequada gestió de les altes, l'òrgan responsable ha de motivar la 
conveniència de cobrir els llocs de treball fent un informe de necessitats, del qual s'ha 
de deixar constatació en els expedients de personal. 

Revisió de les nòmines i dels expedients de personal 

Hem seleccionat una mostra de quinze treballadors, a l'objecte de comprovar els 
conceptes retributius que integren la nòmina i l'adequació de la gestió dels expedients de 
personal. A partir de l'anàlisi realitzada, i amb independència del que ja hem comentat 
anteriorment en analitzar les altes de l'exercici, s'han posat de manifest els aspectes 
següents: 

- En les retribucions per antiguitat, no hi ha informació sobre el moment de la 
meritació, el grup de titulació al qual correspon ni el reconeixement formal del 
director-gerent de l'Institut. 

- En dos casos, la titulació que figura en l'expedien no habilita per a l'exercici del 
lloc que estan ocupant els treballadors que hi ha assignats. 

- Mitjançant un Acord del director-gerent de setembre de 2006, es va nomenar un 
treballador interí amb categoria professional d'administratiu, tècnic mitjà del 
departament de personal. El nomenament per al lloc, que no estava considerat en 
la relació de llocs de treball, fou motivat per una situació urgent de caràcter 
temporal. Tanmateix, a la data de realització del present treball, continua vigent 
la dita situació; de manera que queda desvirtuat el caràcter urgent i temporal a 
què s'hi al·ludia en efectuar el nomenament. Aquest és un dels casos en què la 
Direcció General de Pressuposts sol·licita justificació dels excessos pagats sobre 
les retribucions autoritzades corresponents a l'exercici de 2007, que es reflecteix 
en l'apartat referit a l'autorització de la massa salarial. 
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- En dos dels casos analitzats, es manté el contracte inicial amb l'extingit 
CONVASER. Aquests treballadors, igual que els altres que ocupen un lloc en la 
plantilla sense ser-ne titulars, tenen un contracte d'interinitat fins a la cobertura 
reglamentària de la plaça o la seua amortització. 

 La dita situació d'interinitat afecta una part considerable dels treballadors de 
l'Institut. La revisió efectuada ha posat de manifest que existeixen contractes 
d'interinitat per a cobrir temporalment llocs de treball, mentre es desenvolupa el 
procés de selecció per a cobrir-los de forma definitiva. Aquests contractes, 
segons el Reial Decret 2.720/1998, tenen una duració màxima conforme al 
temps que duren els dits processos. Tanmateix, no consta que a la data de la seua 
signatura l'IVADIS haja realitzat cap convocatòria per a proveir-los 
definitivament. 

- A causa de les especificitats de les contractacions de personal de l'Institut, i a 
l'objecte d'aconseguir una operativitat en el maneig dels expedients, així com per 
a obtenir-ne una adequada informació, es recomana que s'hi indique la forma 
d'accés al lloc de treball i que s'hi incloga un document que detalle els llocs 
ocupats per cada treballador, els diferents contractes formalitzats i la seua 
duració. També es recomana que es motive -mitjançant un document acreditatiu 
que s'ha d'incloure en l'expedient- la continuïtat o pròrroga dels contractes. 

Provisions 

Al tancament de l'exercici de 2008, l'IVADIS té proveïts -o poden ser susceptibles de 
provisió- els fets o les circumstàncies que descrivim a continuació. 

- L'article 29.3 del conveni col·lectiu de l'Institut estableix l'obligació de constituir 
un fons d'ajuda social, a l'objecte de satisfer als seus treballadors ajudes per a 
l'estudi, atenció de fills i d'altres assignacions socials. La quantitat que s'hi ha de 
dotar anualment està fixada en el 0,8% de la massa salarial; però no ha sigut 
distribuïda, a l'estar pendent de formalitzar un acord amb els representants dels 
treballadors. Això motiva que les quantitats consignades des de l'exercici de 
2004, per 328.012 euros, figuren comptabilitzades en el compte "Provisió per 
retribucions a llarg termini al personal" del passiu no corrent. 

 No obstant això, la quantitat citada s'hauria d'incrementar en 68.000 euros, per 
raó de la inadequada dotació que se'n va fer en l'exercici de 2005; a més a més, 
calia haver-la registrada en un compte diferent de l'utilitzat, ja que –segons el 
Pla General de Comptabilitat– en aqueix compte solament s'han de recollir les 
provisions realitzades per a cobrir obligacions legals, contractuals o implícites 
assumides per l'entitat amb els seus treballadors quan aquests finalitzen la seua 
vida laboral activa, és a dir les denominades prestacions post-ocupació. 

- Treballadors eventuals amb una antiguitat superior als tres anys han interposat 
demandes judicials contra l'IVADIS, en les quals sol·liciten que els reconeguen 
l'antiguitat i que els abonen els triennis corresponents. Les sentències 
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corresponents a aqueixes demandes estan sent favorables als treballadors; però 
l'IVADIS no ha estimat l'import global a què podrien arribar les quantitats que 
s'hagen de satisfer a conseqüència dels dits litigis, no ha comptabilitzat les 
obligacions econòmiques que en deriven i no ha informat sobre això en la 
memòria. Per tant, es recomana de realitzar com més prompte millor una 
estimació de l'import que s'hi ha de liquidar, a fi de registrar-lo comptablement, i 
que això es faça contar en la memòria. 

- El 30 de gener de 2009 la mesa de negociació de l'IVADIS, composta pel 
director-gerent i els representants de les organitzacions sindicals, acorda 
l'abonament per a l'exercici de 2008 d'un complement per a compensar la pèrdua 
de poder adquisitiu del personal de l'IVADIS. Tal abonament queda condicionat, 
en primer lloc, a la ratificació del president de l'IVADIS i a l'existència de crèdit 
pressupostari suficient, i posteriorment a l'autorització de la Conselleria 
d'Economia, Hisenda i Ocupació, del Consell Rector i de la Conselleria de 
Benestar Social. 

 A la data de realització del present treball, el dit acord està pendent de ser 
ratificat pels òrgans competents mencionats en el paràgraf anterior; també es 
troba pendent d'habilitació la necessària consignació pressupostària per part de 
la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. 

 En el cas que l'acord siga ratificat i autoritzat i que se n'habilite la necessària 
consignació pressupostària, el cost econòmic estimat que això tindria per a 
l'IVADIS seria de 790.000 euros, aproximadament. 

 L'IVADIS considera que la probabilitat de fer front a tal obligació és poc 
significativa, raó per la qual no ha considera convenient dotar cap provisió ni 
informar sobre això en la memòria. 
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5. RECOMANACIONS 

A més de les mencions fetes en l'apartat 2 de l'Informe, com a resultat del treball de 
fiscalització realitzat escau efectuar les recomanacions següents: 

a) Tal com s'indica en l'apartat 4.1, caldria aclarir –i formalitzar en els casos que 
resulte aplicable– les condicions de tots els immobles adscrits o cedits per al seu 
ús a l'IVADIS. 

b) Tal com s'especifica en l'apartat 4.3, caldria ajustar l'import comptabilitzat com a 
despeses de personal en l'exercici de 2008 a la xifra que es desprén dels registres 
auxiliars de nòmines. Així mateix, s'haurien de conciliar mensualment les 
quantitats reflectides en els dits registres amb les imputades en la comptabilitat. 
Finalment, hom hauria de presentar tots els documents mensuals de pagament a 
la Seguretat Social (TC-1) en els terminis establits a aqueix efecte. 

c) D'acord amb el que hem assenyalat en l'apartat 4.3, tant la creació de noves 
places, com la reclassificació de les ja existents, han de ser autoritzada per 
l'òrgan competent abans de cobrir-les i aplicar-les. 

d) Quan es produïsca l'alta d'un treballador o es prorrogue un contracte, se n'ha de 
motivar la conveniència –en ambdós supòsits– amb l'emissió d'un informe de 
necessitats per part de l'òrgan competent. 

e) La informació continguda en els expedients de personal hauria de ser ampliada 
amb la documentació següent: informe de necessitats de l'alta o de la pròrroga 
contractual, forma d'accés al lloc de treball, justificació relativa a la percepció de 
triennis i historial tant dels diferents llocs ocupats, com de tots els contractes 
formalitzats, amb la duració corresponent. 

f) Caldria incrementar la provisió comptabilitzada per a fer front al fons d'ajuda 
social; així com estimar i comptabilitzar la provisió per a fer front a les 
demandes judicials plantejades pels treballadors eventuals amb una antiguitat 
superior als tres anys; tal com hem indicat en l'apartat 4.3. 

 


