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Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals. Exercici de 2008 

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 conformement al que es preveu en el 
Programa Anual d'Actuació de 2009, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si l’immobilitzat i d’altres despeses d’explotació registrades en els comptes 
anuals de l’exercici de 2008 de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la 
Comunitat Valenciana (d’ara endavant, EPSAR o l'Entitat), es presenten de forma 
adequada, d’acord amb els principis comptables aplicables, així com verificar el 
compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l’exercici citat, en 
relació amb les àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha comprés la revisió i avaluació de determinats aspectes 
del sistema de gestió i control intern d’EPSAR relacionats amb les àrees citades. En els 
diferents apartats de l'Informe assenyalem aquelles situacions que hauran de ser objecte 
d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de l'Entitat. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l'Entitat de Sanejament 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 fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici terminat en la dita 
data, i els adjuntem íntegres –acompanyats de l'informe d’auditoria– en l’annex 
d’aquest Informe. Els citats comptes foren formulats pel gerent en funcions de l'Entitat 
el 31 de març de 2009, aprovats pel Consell d'Administració el 3 d’abril de 2009 i 
presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
Generalitat conformement a la normativa aplicable, el 29 de juny de 2009, juntament 
amb l'informe d’auditoria. 

L’esmentat informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, 
atenent al que estableix 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. En aqueix informe s’emet una opinió sense advertiments. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar l'adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb l’immobilitzat i d’altres despeses d’explotació, registrats per EPSAR 
en l’exercici de 2008 en els esmentats epígrafs, i a comprovar si la formalització i 
presentació dels comptes anuals ha sigut adequada. 
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La fiscalització ha inclòs també la comprovació de l’adequada aplicació de les 
disposicions transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de 
Comptabilitat. 

També hem fet un seguiment de les conclusions i recomanacions de l'informe de 
fiscalització de l’exercici de 2007. 

D’acord amb tot això, hem efectuat les proves d’auditoria financera considerades 
pertinents segons 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 
les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes. Tals procediments han consistit en la realització de proves selectives, revisió 
del control intern i d’altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, tenint en 
compte els objectius perseguits i l’abast indicat 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'EPSAR, 
de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics i a l’activitat contractual, en relació 
amb les àrees fiscalitzades, durant l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2008; així 
com l'adequada 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 Valenciana, Text Refós aprovat per 
Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991del Consell de la Generalitat. 

- Llei 2/1992, de 26 de març, per mitjà de la qual es crea l’entitat de dret públic 
Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana; modificada per les 
lleis 10/1998, de 28 de desembre; 11/2000, de 28 de desembre; 9/2001, de 27 de 
desembre; 11/2002, de 23 de desembre; 16/2003, de 17 de desembre; 12/2004, 
de 27 de desembre; 14/2005, de 23 de desembre; 15/2005, de 26 de desembre; 
10/2006, de 26 de desembre i 14/2007, de 26 de desembre. 

- Decret 170/1992, de 16 d’octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, que 
aprova l’estatut de l'Entitat; modificat pels decrets 47/1995, de 22 de març; 
71/1999, de 17 de maig; 116/2000, de 25 de juliol, i 116/2004, de 9 de juliol. 

- Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 
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- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament General de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

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

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

- Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre, per mitjà del qual s’aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 10 de desembre de 1998, per mitjà 
de la qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a 
les empreses del sector de proveïment i sanejament d’aigua. 

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

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de 
comptes anuals a què estan subjectes les entitats de la Generalitat i les 
universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

- Resolució de 18 de juny de 1991 de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, per mitjà de la qual es determina la informació que han de rendir les 
empreses públiques. 
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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 
dels epígrafs del balanç i pèrdues i beneficis relacionats amb les àrees fiscalitzades als 
principis comptables d’aplicació i a l’adequada presentació dels comptes anuals. 

A més a més, s’ha comprovat que persisteix la següent incidència posada de manifest en 
l’informe de 2007, amb el consegüent efecte a 31 de desembre de 2008: 

- L’Entitat indica en la nota 7 de la memòria dels comptes anuals de l’exercici 
2008, que ha realitzat una correcció valorativa per prescripció de determinats 
deutes derivats del cànon de sanejament per un import d’1.171.912 euros. 

 No obstant això, aquesta institució entén que hi ha dubtes raonables sobre la 
cobrabilitat d’un percentatge significatiu de l’import que l’Entitat mostra a 31 de 
desembre de 2008, com a pendent de cobrament per declaracions-liquidacions 
presentades en exercicis anteriors. 

 En aquest sentit, l’Entitat hauria d’haver estimat un import raonable d’acord 
amb l’evolució dels cobraments realitzats i incrementar la corresponent 
correcció valorativa per deteriorament. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball realitzat, amb l’abast descrit 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 de fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades i/o a 
l’adequada formalització i presentació dels comptes anuals: 

- La fiscalització de la contractació ha posat de manifest determinades incidències 
en la tramitació d’alguns dels expedients revisats que es detallen en l’apartat 5 
d’aquest Informe. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

L'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana va ser 
creada per la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1992, de 26 de març, com una entitat 
de dret públic de les previstes en l’article 5.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda 
Pública de la Generalitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia i independent de 
la Generalitat, i plena capacitat jurídica. Es regeix per la seua Llei de creació, per la Llei 
d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, per la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques i per les altres normes recollides en l’article 15 de la citada 
Llei 2/1992. EPSAR gaudeix de plena autonomia en la seua organització i de patrimoni 
propi per al compliment dels seus fins. 

En virtut del que estableix l’article 3.5 del Decret del Consell 139/2009, de 18 de 
setembre, per mitjà del qual s’aprova el reglament orgànic i funcional de la Conselleria 
de Medi Ambient, Urbanisme i Habitatge, l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües 
Residuals de la Comunitat Valenciana queda adscrita a la dita Conselleria. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

L'informe de gestió anual de l’exercici de 2008 detalla les activitats de l'Entitat en 
relació amb: l’explotació dels sistemes de sanejament i depuració d’aigües residuals, la 
gestió del cànon de sanejament, els abocaments industrials, la construcció 
d’instal·lacions de sanejament i el sanejament en els nous desenvolupaments urbanístics 
(suplement d’infraestructures). Tanmateix, al dit informe de gestió, facilitat per EPSAR, 
no s’adjunta als comptes anuals presentats per la IGG. 

Com un aspecte nou, caldria destacar l’apartat dedicat a la participació de la Comunitat 
Valenciana en l’Expo Saragossa 2008. En aquest sentit, EPSAR va rebre el 2 de febrer 
de 2007 l’encàrrec de la Generalitat de gestionar la presència en el dit esdeveniment, 
que va tingué lloc del 14 de juny al 14 de setembre de 2008. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

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 EPSAR ha formulat 
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, per la qual cosa no inclouen 
xifres comparatives. 

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

L’Entitat ha valorat els elements patrimonials per l’opció d’equivalència que consisteix 
a valorar tots els elements patrimonials que s’han d’incloure en el balanç d’obertura 
segons els principis i normes vigents amb anterioritat a l’entrada en vigor del nou Pla 
General de Comptabilitat. 

S’ha verificat que les altes, les baixes i reclassificacions d’actius i passius recollides en 
els registres de transició, són raonables de conformitat amb les regles descrites en les 
disposicions transitòries del Reial Decret 1.514/2007, amb l’excepció següent: 

- L’Entitat va obtenir dos préstecs en 2004 amb venciments en 2009 i 2010, 
respectivament, per als quals va subscriure sengles operacions de cobertura del 
tipus d’interés swap. El diari de transició no recull, però, els efectes derivats 
d’aquestes operacions. Per tant, el balanç d’obertura de 2008 ha de reflectir en el 
compte de l’actiu no corrent, “Actius per derivats financers a llarg termini, 
instruments de cobertura” i en el compte del patrimoni net, “Cobertura de fluxos 
d’efectiu”, l’import d’aquestes operacions que puja a 740.000 euros. 

Hem comprovat que en la nota de la memòria número 2, b), “Aspectes derivats de la 
transició a les noves normes comptables”, es recull el balanç i el compte de pèrdues i 
beneficis inclosos en els comptes anuals de l’exercici de 2007 que van ser formulats 
aplicant el Pla General de Comptabilitat vigent en el dit exercici, juntament amb una 
explicació de les principals diferències entre els criteris comptables 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. La dita nota no inclou la informació relacionada amb les 
operacions de cobertura del tipus d’interés esmentades en els paràgrafs anteriors. 

D’altres aspectes significatius que s’han posat de manifest en revisar la presentació i 
formalització dels comptes anuals de l’Entitat i d’altres aspectes no relacionats 
directament amb les àrees fiscalitzades que detallem tot seguit: 
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- L’Entitat ha obtingut en 2008 un préstec per al qual ha subscrit també una 
operació de cobertura del tipus d’interés. No obstant això, no ha sigut registrada 
tal com exigeix la normativa del Pla General de Comptabilitat. Per tant, el 
balanç a 31 de desembre de 2008, ha de reflectir en el passiu no corrent, 
“Passius per derivats financers a llarg termini, instruments de cobertura”, un 
import de 239.000 euros; en el passiu corrent “Passius per derivats financers a 
curt termini, instruments de cobertura”, 25.000 euros; i en el patrimoni net, 
“Cobertura de fluxos d’efectiu”, un import de 264.000 euros. 

- Cal millorar l’elaboració de l’estat de fluxos d’efectiu per a evitar errors 
aritmètics i conceptuals. 

4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç d’EPSAR a 31 de desembre de 2008, en euros, és el següent: 

 
ACTIU 31-12-2008 

ACTIU NO CORRENT 802.662.373 
Immobilitzat intangible 131.844 
Immobilitzat material 802.505.231 

Terrenys i construccions 2.370.583 
Instal·lacions tècniques, maquinaria… 684.281.449 
Acomptes i  immobilitzat en curs 115.853.199 

ACTIU CORRENT 87.937.726 
Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 83.921.760 
Inversions financeres a curt termini 528 
Perioditzacions a curt termini 48.033 
Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 3.967.405 

TOTAL ACTIU 890.600.099 
  

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2008 
PATRIMONI NET 187.224.716 
Fons propis (100.194.674) 
Subvencions, donacions i llegats 287.419.390 
PASSIU NO CORRENT 494.265.649 
Deutes a llarg termini 494.265.649 
PASSIU CORRENT 209.109.734 
Deutes a curt termini 128.462.804 
Creditors comercials d’altres comptes per pagar 80.646.822 
Perioditzacions a curt termini 108 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 890.600.099 

Quadre 1 
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El compte de pèrdues i beneficis d’EPSAR de 2008, en euros, el mostrem a continuació: 
 

COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS 2008 

Import net de la xifra de negocis  2.915.972 

D’altres ingressos d’explotació 188.217.967 

Despeses de personal (2.192.263) 

D’altres despeses d’explotació (199.067.747) 

Amortització de l’immobilitzat (22.846.495) 

Imputació de subvencions immobilitzat no financer i d’altres 8.899.357 

Resultat d’explotació (24.073.209) 

Ingressos financers 267.560 

Despeses financeres (6.190.413) 

Resultat financer (5.922.853) 

Resultat abans d’imposts (29.996.062) 

Resultat exercici operacions continuades (29.996.062) 

Resultat de l’exercici (29.996.062) 

Quadre 2 

Tal com hem indicat en l’apartat 1.2.1, l’abast de la fiscalització ha comprés les àrees 
d’immobilitzat i d’altres despeses d’explotació comptabilitzades en el balanç tancat a 31 
de desembre de 2008 i en el compte de pèrdues i beneficis de l’exercici de 2008. 

Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre aquestes àrees, en els apartats següents 
comentarem els aspectes més significatius observats. 

4.3 Immobilitzat material 

D’acord amb la informació comptable facilitada per l’Entitat, la composició i el 
moviment registrat en els diferents comptes d’aquest epígraf durant l’exercici de 2008 
és el següent, en euros: 
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Imports 

Concepte 
01-01-2008 Addicions Baixes Traspassos 31-12-2008 

Terrenys béns naturals 1.028.745 1.341.838 - - 2.370.583 

D’altres instal·lacions 48.229 2.844 3.416 - 47.657 

Mobiliari 226.696 12.818 1.419 - 238.095 

Equip. processos d’informació 461.994 40.355 94.421 - 407.928 

Instal·lacions tècniques per cedir 683.636.174 - - 131.712.848 815.349.022 

Instal·lacions tècniques en muntatge 132.787.544 114.778.503 - (131.712.848) 115.853.199 

Valor de cost 818.189.382 116.176.358 (99.256) - 934.266.484 

Amortització acumulada (109.054.778) (22.805.731) 99.256 - (131.761.253) 

Valor net 709.134.604 93.370.627 - - 802.505.231 

Quadre 3 

La nota 4, “Registre i valoració”, i la nota 6, “Immobilitzat material”, de la memòria 
dels comptes anuals que adjuntem a l’annex d’aquest Informe mostren la informació 
relativa a l’immobilitzat material. 

L’immobilitzat material es troba valorat al cost d’adquisició. Les despeses de 
conservació i manteniment incorreguts durant l’exercici es carreguen al compte de 
pèrdues i beneficis. 

Tal com indica la nota 6 de la memòria dels comptes anuals, s’han incorporat al cost les 
despeses financeres originades pel finançament d’instal·lacions de sanejament o 
proveïment d’aigua, les quals s’han imputat a la seua construcció fins que es posaren en 
condicions de funcionament. Aquesta capitalització és obligatòria d’acord amb les 
normes de valoració del Pla General de Comptabilitat. 

La imputació de despeses financeres a les diferents obres s’ha realitzat de forma 
proporcional mitjançant el càlcul del total dels interessos meritats mensualment en 
relació amb el volum d’obra executada en el mateix període, excloent aquelles obres 
rebudes abans del primer de gener de 2008. L’import total dels interessos capitalitzats 
en l’exercici ha sigut de 20.720.871 euros. 

L’import consignat en “Terrenys”, prové de les actuacions realitzades com a 
conseqüència del conveni subscrit amb la Mancomunitat de l’Alacantí en 2005, per a 
l’execució de les infraestructures de sanejament i depuració en l’àmbit territorial de la 
citada Mancomunitat, pel qual l’Entitat sufraga els costs dels terrenys necessaris per a 
executar les obres objecte del conveni, que seran de titularitat de la Generalitat. 

El 99,7% de l’import de l’immobilitzat material es deu a les “Instal·lacions tècniques 
per cedir” en muntatge o finalitzades, i correspon a la construcció de les instal·lacions 
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de sanejament d’aigües residuals i dessalatge, així com de les de proveïment d’aigües i 
les de cogeneració d’energia. 

L’Entitat considera aquestes construccions com gestionades per a tercers (Generalitat o 
ajuntaments), ja que no disposa de la seua titularitat mentre no hi haja un acord concret 
a l’efecte. 

EPSAR paga i contracta aquestes construccions gestionades per a tercers recorrent, si 
escau, a l’endeutament necessari per a finançar-les. Aquestes instal·lacions s’amortitzen 
una vegada acabades i mentre no siguen lliurades formalment a les administracions que 
n’encomanaren l’execució i/o explotació, per períodes de 33 anys per a les instal·lacions 
de sanejament i dessalatge, i de 25 anys per a les de proveïment d’aigua i cogeneració 
elèctrica. 

L’Entitat financia les despeses d’explotació, manteniment, conservació i millora 
d’aquestes instal·lacions a les entitats titulars de la gestió del dit servei o bé realitza 
directament l’explotació d’aquelles instal·lacions, la gestió de les quals li ha sigut 
encomanada per les entitats titulars. Així mateix, l’Entitat obté o espera obtenir, en 
alguns casos, rendiments econòmics d’aquestes instal·lacions (venda d’aigües 
depurades/dessalades per al rec) o entesos com un potencial de servei. 

En el cas de les instal·lacions que han sigut lliurades a una altra administració pública, 
s’han donat de baixa en l’immobilitzat i s’ha comptabilitzat la corresponent despesa en 
el compte de pèrdues i beneficis. En els últims tres exercicis no s’ha produït cap 
lliurament d’instal·lacions a altres administracions públiques. 

La partida més significativa de les altes de l’immobilitzat de l’exercici correspon a 
aquestes instal·lacions en muntatge, l’import de les quals és de 114.778.503 euros. 
Durant l’exercici, també s’ha produït el traspàs d’aquest compte al de construccions 
acabades (instal·lacions tècniques per cedir) de 131.712.848 euros corresponents a les 
obres acabades. 

Igualment s’han produït altes en terrenys adquirits per a l’execució d’infraestructures de 
sanejament i depuració per un import d’1.341.838 euros. 

Hem verificat una mostra de certificacions d’obra i factures de les altes produïdes en 
l’immobilitzat material en muntatge durant 2008, comprovant la correcta formalització 
de documents que les suporten i la seua adequada imputació comptable. No s’hi han 
posat de manifest aspectes significatius destacables. 

El que sí que s’hi ha posat de manifest ha sigut un augment dels retards en els 
pagaments de les certificacions respecte als exercicis anteriors, amb especial incidència 
a partir de l’últim trimestre de l’exercici, cosa que ha implicat un increment dels 
interessos de demora satisfets. 

Les proves realitzades sobre les dotacions a l’amortització de l’exercici efectuades per 
EPSAR, han posat de manifest que són raonables i estan comptabilitzades 
adequadament. 
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EPSAR exigeix als adjudicataris de tots els contractes d’obres que asseguren la 
responsabilitat civil de les inversions realitzades. Així mateix, en els contractes 
d’explotació també s’exigeix contracte de responsabilitat, per la qual cosa l’Entitat 
únicament abona els contractes d’assegurances de les seues pròpies instal·lacions. 

Hem verificat que els béns de l’Entitat es troben raonablement coberts mitjançant les 
corresponent pòlisses d’assegurances sobre el continent i el contingut. L’import de les 
primes s’ha imputat adequadament al concepte i exercici corresponent. 

L’apartat 5, “Fiscalització de la contractació”, conté els aspectes més significatius que 
s’han posat de manifest com a conseqüència de la revisió d’expedients de contractació. 

4.4 D’altres despeses d’explotació 

Aquest epígraf, per un import de 199.067.747 euros, representa el 89% de les despeses 
d’explotació registrats en el compte de pèrdues i beneficis de l’exercici de 2008 (vegeu 
el quadre 2). En el quadre següent, es mostra el seu desglossament, expressat en euros: 

 
Concepte Import 

Serveis exteriors i d’altres despeses de gestió corrent 10.428.329 

Despeses recaptació del cànon de sanejament 3.930.643 

Pèrdues per deteriorament d’operacions comercials 1.171.912 

Despeses explotació dels sistemes de sanejament i depuració 183.536.863 

Total d’altres despeses d’explotació 199.067.747 

Quadre 4 

De l’import imputat a “Serveis exteriors i d’altres despeses de gestió corrent”, 
7.621.066 euros corresponen a les despeses originades per la participació de la 
Comunitat Valenciana en l’Exposició Universal de Saragossa 2008. D’altra banda, 
1.268.390 euros correspon a les despeses generades per la prestació del servei de 
proveïment d’aigua i per cogeneració d’energia elèctrica en les instal·lacions de 
sanejament i depuració. La resta correspon bàsicament a despeses de gestió i 
administració de l’Entitat (arrendament, material d’oficina, publicitat i propaganda, 
primes d’assegurança, etc.). 

A fi de verificar la racionalitat d’aquestes despeses i la seua adequada imputació 
comptable, hem seleccionat una mostra de documents dels conceptes més significatius. 
La revisió de la dita mostra no ha posat de manifest incidències destacables. 

No obstant això, i tal com hem indicat en l’apartat 4.3, s’ha posat de manifest un 
augment dels retards en els pagaments respecte d’exercicis anteriors, amb especial 
incidència a partir de l’últim trimestre de l’exercici. 
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Les “Despeses per recaptació del cànon de sanejament”, 3.930.643 euros, corresponen 
bàsicament a la indemnització compensatòria que perceben les entitats subministradores 
d’aigua pel cobrament del citat cànon als usuaris, d’acord amb la normativa reguladora 
del tribut. 

L’import consignat en “Pèrdues per deteriorament d’operacions comercials”, per un 
import d’1.171.912 euros, deriva de la correcció valorativa per prescripció de 
determinats deutes derivats del cànon de sanejament. 

No obstant això, aquesta institució entén que hi ha dubtes raonables sobre la cobrabilitat 
d’un percentatge significatiu de l’import que l’Entitat mostra a 31 de desembre de 2008, 
com a pendent de cobrament per declaracions-liquidacions presentades en exercicis 
anteriors. En aquest sentit, l’Entitat hauria d’haver estimat un import raonable d’acord 
amb l’evolució dels cobraments realitzats i haver incrementat la corresponent correcció 
valorativa per deteriorament. 

Les “Despeses d’explotació dels sistemes de sanejament i depuració”, les mostrem en el 
quadre següent, en euros: 

 
Concepte Import 

Despeses d’explotació 147.963.974 

Despeses de control 7.149.947 

Reparacions i millores 28.422.942 

Total 183.536.863 

Quadre 5 

D’aquest import, 81.772.817 euros corresponen a les despeses derivades del 
finançament per part d’EPSAR a les entitats titulars de la gestió del dit servei, i la resta, 
101.764.046 euros, a les despeses derivades de l’explotació i el funcionament realitzats 
directament per EPSAR d’aquelles instal·lacions, la gestió de les quals li ha sigut 
encomanada per les entitats titulars. 

La revisió duta a terme sobre una mostra d’aquestes despeses, ha posat de manifest que, 
en general, estan adequadament registrades i amb un adequat suport documental. 

Tanmateix, hi ha alguns aspectes aïllats que requereixen una millora per a evitar que 
puguen produir-se’n errors. En aquest sentit recomanem que en tots els casos les 
certificacions d’obra porten annexes les factures corresponents, amb el seu registre 
d’entrada, i que en el cas de pagament de certificacions que han sigut endossades, quede 
explícitament indicat en l’ordre de pagament qui ha sigut el seu beneficiari. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1 Normativa i grau d’aplicació 

D’acord amb l’article 15.1.b) de la Llei 2/1992, de 26 de març, de creació d’EPSAR i en 
virtut dels articles 3.1 i 3.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP), l’Entitat indica en el seu perfil de contractant que la seua activitat 
contractual està sotmesa al règim propi dels poders adjudicadors que tenen caràcter 
d’Administració pública, ateses les funcions que tenen atribuïdes i les característiques 
que revesteix la seua activitat principal i finançament majoritari. 

Per tot això, l’Entitat ha actualitzat els seus procediments i ha inclòs en la seua pàgina 
web un enllaç amb el perfil del contractant, que informe de les dades del poder 
adjudicador i dels anuncis de licitacions en curs, procediments anul·lats, adjudicacions 
provisionals i definitives, d’acord amb el que estableix l’article 42 de la LCSP. 

Cal dir que per a tots els contractes iniciats abans del 30 d’abril de 2008, data d’entrada 
en vigor de l’esmentada LCSP, l’Entitat ha continuat ajustant la seua activitat en 
matèria de contractació d’obres, béns i serveis a la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (LCAP). 

Igualment i, d’acord amb el que estableix el Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern 
Valencià, i l’Ordre d’11 de juny de 2001 de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, que el desenvolupa, l’Entitat comunica al Registre Oficial de Contractes de la 
Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat els contractes que ha 
efectuat. 

5.2 Aspectes generals de la contractació 

D’acord amb la informació rebuda de l’EPSAR, hem elaborat el quadre següent que 
indica el número i l’import, en euros, dels expedients de contractació adjudicats en 
l’exercici, detallats per tipus de contractes i formes d’adjudicació. 

El dit quadre considera tant els expedients adjudicats pels procediments descrits en la 
LCSP com els de la LCAP. Els imports inclouen, en tots els casos, l’IVA corresponent. 
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Contractes Procediment d’adjudicació Núm. 
exped. % Import 

adjudicat % 

Concurs/Obert  11 58% 51.837.279 78%

Procediment negociat 4 21% 6.035.148 9%Obres 

Emergència 4 21% 8.600.000 13%

 Subtotal 19 21% 66.472.427 78%

Concurs/Obert  20 32% 13.959.603 79%

Procediment negociat 37 60% 2.677.404 15%Assistència 
tècnica 

Emergència 5 8% 952.800 5%

 Subtotal  62 67% 17.589.807 21%

Concurs/Obert  7 70% 1.258.793 84%
Subministraments

Procediment negociat 3 30% 232.016 16%

 Subtotal  10 11% 1.490.809 2%

D’altres Procediment negociat 1 1% 139.200 -

Total 92 100% 85.692.243 100%

Cuadro 6 

Durant l’exercici de 2008, s’han adjudicat un total de 92 expedients per un import de 
85.692.243 euros. Aquest import ha implicat una rebaixa mitjana del 15% sobre 
l’import licitat. 

Segons la informació facilitada, l’import executat en l’exercici corresponent a aquests 
expedients ha pujat a 14.746.132 euros, cosa que representa el 17% de l’import 
adjudicat. 

El procediment d’adjudicació més utilitzat ha sigut el negociat (45 expedients), però tan 
sols ha comportat el 10% de l‘import adjudicat. El concurs (procediment obert, d’acord 
amb la LCSP) s’ha seguit en l’adjudicació de 38 expedients. L’import adjudicat per 
aquest procediment és del 78% del total. 

Del total d’expedients adjudicats en l’exercici, 30 ho han sigut amb els procediments 
establits en la LCSP. L’import adjudicat representa el 9% del total. La resta, ateses les 
dates d’iniciació dels expedients ha sigut tramitada d’acord amb la LCAP. 

Durant 2008 estaven en procés d’execució un total de 192 expedients adjudicats en 
exercicis anteriors. L’import executat ha pujat a 176.112.503 euros. Així mateix, durant 
l’exercici s’han tramitat i aprovat un total de 102 modificats i liquidacions d’expedients 
en vigor per un total de 19.689.387 euros. 
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5.3 Revisió dels expedients de contractació 

El quadre següent mostra els expedients seleccionats per a revisar-los i el seu import en 
euros: 

 

Codi contracte Objecte Tipus Proc. Import 
adjudicació 

2006/EL/0084 Obres construcció col·lectores i EDAR de les zones 
residencials al nord del casc urbà d’El Campello (Alacant). Obres C 13.502.412

2007/EL/0045 Obres construcció dipòsit de tempestes i nova estació de 
bombeig de Cantarranas (València). Obres C 6.395.000

2007/GV/0039 
Servei funcionament i manteniment del sistema de 
sanejament i depuració d’aigües residuals de Camp de 
Túria 2ª fase (València). 

Assist. tècnica C 2.321.896

2007/GV/0057 
Obres condicionament, explotació i desmuntatge del 
Pavelló de la Comunitat Valenciana en Expo Saragossa 
2008 

Obres NS 5.205.206

2007/GV/0065 
Servei funcionament i manteniment del sistema de 
sanejament i depuració d’aigües residuals de Callosa de 
Segura i d’altres municipis de la Vega Baixa (Alacant) 

Assist. tècnica C 1.818.053

2008/EL/0005 
Servei funcionament i manteniment de les instal·lacions 
municipals de sanejament d’aigües residuals de Peníscola 
(Castelló). 

Assist. tècnica C 665.999

2008/EL/0040 
Obres emergència per a la construcció d’un dipòsit de 
homogeneïtzació de cabdals en la línia a de l’EDAR del 
Racó de Lleó (Alacant). 

Obres EM 3.000.000

2008/GV/0002 Subministrament i instal·lació d’un equip de desintegració 
de fangs per a l’EDAR de Gandia-la Safor (València). Subministram. C 337.630

2008/GV/0039 Obres instal·lació d’elements especials per a el Pavelló de 
la Comunitat Valenciana en Expo Saragossa 2008. Obres NS 536.438

2008/GV/0061-
000 

Obres emergència per a l’adequació de l’emissari submarí 
de Canet d´En Berenguer (València) Obres EM 1.500.000

2008/SA/0036 

Assistència complementària a la de control del 
funcionament i manteniment de les instal·lacions 
gestionades i/o finançades per l’EPSAR en la zona V 
(València sud/Alacant nord). 

Assist. tècnica NS 247.095

Mostra seleccionada     35.529.729

Total expedients de contractació adjudicats     85.692.243
% de revisió     41%

C: Concurs  
NS: Negociat sense publicitat 
EM: Emergència 
EDAR: Estació depuradora d’aigües residuals 

Quadre 7 
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Per a determinar la grandària i la composició de la mostra dels expedients seleccionats 
hem tingut en compte els criteris següents: 

- Expedients l’import d’adjudicació dels quals és quantitativament significatiu. 

- Expedients adjudicats per concurs o procediment obert a fi de comprovar 
l’objectivitat dels criteris i les formes de valoració utilitzades per a l’adjudicació. 

- Expedients la tramitació dels quals s’haja declarat d’urgència o emergència a fi 
de comprovar la justificació i motivació, ja que impliquen una tramitació 
especial segons la LCSP/LCAP. 

- Expedients subjecte a la LCAP o a la LCSP. 

- Expedients seleccionats de forma aleatòria tractant d’incloure tots els tipus 
contractuals. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a verificar l’adequació de la tramitació 
d’aquests expedients a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, 
licitació i adjudicació, la documentació de l’adjudicatari, l’execució i recepció de 
l’objecte del contracte, els documents justificatius, l’adequada comptabilitat de la 
despesa o la inversió i el pagament. 

Hem fet especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la seua baremació i 
valoració en les adjudicacions realitzades per concurs/procediment obert, i en la 
justificació i motivació de les declaracions d’emergència. 

D’altra banda, hem efectuat un seguiment de l’execució dels expedients adjudicats en 
exercicis anteriors que van ser objecte de revisió en la fiscalització corresponent a 
l’exercici de 2007, executats en l’exercici de 2008 que detallem tot seguit: 

 
Codi 

contracte Objecte Tipus Proc. Import 
adjudicació

2007/GV/0066 Obres emergència per a la reparació de diversos sistemes públics de 
sanejament i depuració de les províncies de València i Alacant (I). Obras EM 3.962.689

2007/GV/0009 Obres complementàries de les d’ampliació de l’EDAR d’Algorós a Elx 
(Alacant). Reutilització d’aigües depurades. Obras NS 2.041.470

  Suma     6.004.159

Quadre 8 
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5.4 Comentaris que sorgeixen de la revisió dels expedients seleccionats 

Tots els expedients revisats han sigut tramitats de conformitat amb la LCAP, tenint en 
compte les seues dates d’iniciació, excepte els declarats d’emergència. A continuació 
indiquem els aspectes més significatius que s’han posat de manifest: 

Quant a la preparació i actuacions administratives prèvies 

- En cinc casos el certificat del registre d’entrada que acredita les ofertes rebudes 
solament recull les presentades en mà, i no s’emet un nou certificat per a les 
rebudes per burofax o correu certificat. En uns altres cinc casos no hi ha 
constatació en l’expedient que s’haja lliurat el dit certificat. Aquestes situacions 
han de ser esmenades per a complir amb el que disposen els apartats 4 i 5 de 
l’article 80 del Reglament General de la LCAP (RGC), aprovat pel Reial Decret 
1.098/2001, de 12 d’octubre. 

Quant a la forma de selecció i adjudicació 

- Respecte dels expedients licitats per concurs hem observat que igual que en 
exercicis anteriors, en la totalitat dels casos no hi consta l’acta de qualificació de 
la documentació presentada que hauria d’efectuar la mesa de contractació amb 
caràcter previ a l’acte públic d’obertura de proposicions, segons estableix 
l’article 81.3 del Reglament General de la LCAP. L’Entitat ens ha comunicat en 
al·legacions que, atenent les recomanacions de la Sindicatura, està incloent en 
tots els procediments oberts des del 16 de juny de 2009, una acta específica de 
qualificació prèvia. 

- Un expedient d’adjudicació d’una assistència tècnica ha sigut tramitat pel 
procediment negociat sense publicitat, esgrimint que es tracta d’un 
complementari d’un altre principal d’acord amb el que estipula l’article 210 d) 
de la LCAP. La documentació inclosa en l’expedient no justifica suficientment 
l’ús del dit procediment d’adjudicació. 

Quant a la formalització i presentació de garanties 

- En tots els expedients figura la corresponent documentació administrativa 
adequadament formalitzada i signada d’acord amb la normativa. 

Quant a l’execució, modificacions, pròrrogues o variacions de termini i extinció 

- En els expedients tramitats per declaració d’emergència, hem observat diverses 
incidències en relació amb el compliment dels terminis d’execució prevists de 
les obres sense que l’Entitat ha ja adoptat les mesures considerades en els plecs. 
Els retards produïts deixen sense efecte els avantatges de celeritat i efectivitat 
que la LCSP concedeix a aquests supòsits excepcionals en el seu article 97.  
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 L’execució de les obres ha representat en un cas un increment del 28% sobre el 
que s’havia pressupostat. 

- En un cas, la documentació que es troba en l’expedient posa de manifest que els 
treballs s’han executat amb anterioritat a la signatura del contracte. Aquesta 
situació pressuposa contractació verbal que tret dels casos d’emergència, 
situació no declarada en l’expedient, contravé el que disposa l’article 55 de la 
LCAP. 

Quant al pagament 

En l’exercici de 2008 hem observat un notable increment dels casos (26% dels revisats) 
en els qual el termini del pagament als tercers supera l’establit per l’Entitat (60 dies). 
Com hem indicat  en apartats anteriors d’aquest Informe, aquesta situació es produeix 
amb especial incidència a partir de l’últim trimestre de l’exercici. 

D’altres aspectes 

Tot seguit resumim les observacions sobre determinats aspectes que tot i no ser 
significatius, els responsables de l’Entitat han de tenir en compte: 

- En els sis expedients licitats per concurs d’acord amb la LCAP, hem observat 
que els criteris de selecció de l‘adjudicatari que s’inclouen en el plec fixen per a 
l’oferta econòmica, amb caràcter general, un percentatge que oscil·la entre el 
20% (en cinc casos) i el 40% de la puntuació total. En aquest sentit, s’ha de 
procurar, en la línia del que disposa la LCSP en l’article 134, millorar la 
participació de la valoració de l’oferta econòmica respecte a la resta dels criteris 
fixats per a seleccionar l’adjudicatari. L’Entitat ens ha indicat en al·legacions 
que els contractes que tramita a partir de l’entrada en vigor de la citada llei, 
respecten el que assenyala la Sindicatura. 

- Han d’acomplir-se en tots els casos els terminis establits en la normativa per a la 
publicació de les adjudicacions i la comunicació al registre de contractes. 

5.5 Compromisos contrets a càrrec d’exercicis futurs 

Segons indica la nota 19 de la memòria dels comptes anuals inclosos en l’annex 
d’aquest Informe, els compromisos adquirits a 31 de desembre de 2008 per l’Entitat a 
càrrec dels cinc pròxims exercicis, pugen a un total de 608.000.830 euros. 

L’amortització de préstecs i els interessos que se’n deriven representen el 66% dels 
compromisos totals. La resta correspon a la construcció, manteniment i explotació de 
les instal·lacions de sanejament i depuració. 

A més dels compromisos indicats, la citada nota 19 assenyala que els expedients de 
finançament d’instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals, impliquen 
uns compromisos adquirits per a 2009 estimats en 90.512.379 euros, xifra que es pot 
considerar recurrent per als exercicis següents incrementada en la revisió de preus. 
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6. RECOMANACIONS 

En l’apartat 2 del present Informe hem indicat aquelles incidències més significatives 
resultat del treball de fiscalització respecte de les quals els responsables de l’Entitat han 
d’adoptar mesures correctores per a evitar-les en exercicis futurs. 

Com a resultat del treball de fiscalització cal efectuar les recomanacions que indiquem a 
continuació, destacant prèviament les d’informes anteriors que han sigut ateses per 
l’Entitat.  

Cal destacar que l’Entitat mitjançant un escrit adreçat a aquesta Sindicatura de Comptes 
de 15 de setembre de 2009, va comunicar les mesures adoptades a fi d’atendre les 
incidències indicades en l’Informe de l’exercici anterior, que han sigut objecte de 
comprovació en el curs de la fiscalització. 

a) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions, proposades ja en 
informes d’exercicis anteriors: 

a.1) El control intern de la tresoreria s’hauria de millorar mitjançant 
l'adequada segregació de funcions entre la comptabilitat de caixa i bancs 
i el registre comptable de les operacions de tresoreria, l'adequada 
supervisió dels arqueigs de caixa i la corresponent verificació de la 
comptabilitat del pagament de les factures rebudes. 

a.2) Adequar la plantilla de l'Entitat al seu volum d’activitat, en especial pel 
que fa al manteniment i control de les instal·lacions de depuració, així 
com l’activitat derivada de la gestió, recaptació i inspecció del cànon. 

Pel que fa a aquestes dues recomanacions, l’Entitat ha expressat en l’escrit esmentat 
adés, que no han pogut ser dutes a terme davant la insuficiència de  la dotació 
pressupostària que en matèria de despeses de personal figura en els pressuposts de la 
Generalitat, cosa que ha motivat que la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 
haja informat en contra de les propostes d’ampliació de la plantilla que han fet. 

a.3) Les necessitats de finançament d'EPSAR, que s’originen per l’execució 
dels projectes de sanejament que li encomanen, caldria regular-les i 
planificar-les adequadament, tenint en compte l’elevat volum contret, el 
seu ritme de creixement i les previsions de major endeutament que 
deriven del II Pla Director de Sanejament de la Comunitat Valenciana, i 
fer el mateix en relació amb la insuficiència dels ingressos generats o 
obtinguts per l'Entitat per a efectuar-ne l’amortització. 

Quant a aquesta recomanació, l’Entitat indica que excedeix les seues competències, ja 
que l’execució del citat II Pla director de sanejament genera un volum d’inversió que 
sols en part es financia mitjançant subvencions de la Generalitat, i en els seus 
pressuposts ve considerat expressament el recurs a l’endeutament. 
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a.4) S’han de garantir, en la selecció de personal, els principis bàsics 
d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i concurrència aplicables a la 
contractació de personal al servei de la Generalitat. 

 Així mateix, els expedients de personal han de contenir tota la 
documentació que acredite la situació personal, acadèmica i laboral dels 
treballadors d'EPSAR. 

a.5) Reprendre les funcions de control d’instal·lacions i de funcionament de 
comptadors, o d’altres mecanismes de mesura directa d’autoconsums 
d’aigua, en l’àmbit territorial de les tres províncies. 

b) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes que s'han posat de 
manifest en la fiscalització de l'exercici: 

b.1) S’ha de millorar l’elaboració de l’estat de fluxos d’efectiu per tal d’evitar 
errors aritmètics i conceptuals que modifiquen el seu resultat. 

b.2) Les operacions de cobertura swap, s’han de reflectir en les comptes 
anuals segons el que disposa la normativa comptable en vigor. 

b.3) En relació amb els procediments de contractació, es recomana adoptar 
les mesures pertinent per a esmenar les incidències detectades en la 
revisió dels expedients posades de manifest en l’apartat 5.4 de l’Informe. 

 


