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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 
11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que preveu el Programa 
Anual d’Actuació de 2012, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte de determinar 
si els epígrafs “Immobilitzat material” i “D’altres despeses d’explotació” registrats en 
els comptes anuals de l’exercici de 2011 de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües 
Residuals de la Comunitat Valenciana (en avant, EPSAR o l’Entitat) es presenten 
adequadament d’acord amb els principis comptables aplicables, i també verificar que 
hom ha complit la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l’esmentat 
exercici en relació amb les àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern d’EPSAR relacionats amb les àrees esmentades. En els 
diferents apartats d’aquest Informe assenyalem aquelles situacions a què els òrgans 
responsables de l’Entitat han de prestar atenció i que han de millorar. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals d’EPSAR els componen el balanç a 31 de desembre de 2011, el 
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos 
d’efectiu, i la memòria corresponents a l’exercici acabat en aqueixa data. Adjuntem tots 
aquests documents íntegrament en l’annex d’aquest Informe. Aquests comptes els va 
formular el gerent de l’Entitat el 27 de març de 2012, els aprovà el Consell 
d’Administració el 30 de març, i la Intervenció General de la Generalitat els presentà a 
aquesta Sindicatura de Comptes, conformement a la normativa aplicable, el 29 de juny 
de 2012. L’informe d’auditoria fou presentat de forma extemporània el 3 d’agost de 
2012. 

En aquest informe s’emet una opinió amb reserves que comprèn dues limitacions a 
l’abast —referides a una insuficient documentació de determinats saldos creditors i a la 
falta d’informació sobre determinats litigis judicials en què es troba l’Entitat—, dos 
ajusts referits a la valoració dels comptes de deutors i la periodificació dels ingressos 
del cànon de sanejament, i una incertesa referida a les reclamacions d’interessos de 
demora. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha consistit 
a revisar que hom ha aplicat adequadament la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb l’epígraf del balanç “Immobilitzat material” i amb l’epígraf del compte 
de pèrdues i guanys “D’altres despeses d’explotació”, que EPSAR ha registrat en els 
comptes anuals de l’exercici de 2011, i a comprovar que els comptes anuals s’han 
formalitzat i presentat adequadament. 

La fiscalització ha inclòs la revisió d’aquells components del control intern relacionats 
amb les àrees objecte d’examen. Hem assenyalat aquelles debilitats o situacions a què 
els òrgans responsables de l’Entitat han de prestar atenció, i hem proposat les 
recomanacions oportunes per a esmenar-les o millorar-les. 

Així mateix, hem fet un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en 
l’Informe de fiscalització de l’exercici de 2010. 

D’acord amb això, hem dut a terme les proves d’auditoria financera que hem 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 a les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura incloses en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests procediments han consistit a realitzar proves selectives, revisar el control intern 
i d’altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, considerant els objectius que es 
perseguien i l’abast assenyalat anteriorment. 
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2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat que EPSAR ha complit la legalitat 
vigent aplicable a la gestió dels fons públics i a l’activitat contractual, en relació amb les 
àrees fiscalitzades durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2011. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, que s’han complit 
els aspectes rellevants que estableix fonamentalment la normativa següent: 

Normes generals 

- Llei 17/2010, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 
de 2011. 

- Llei 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d’Organització de la Generalitat. 

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

- Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, text refós aprovat pel Decret 
Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat Valenciana. 

- Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim 
Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, en vigor a partir 
del 4 d’octubre de 2011. 

Normes específiques de l’Entitat 

- Llei 2/1992, de 26 de març, per la qual es crea l’entitat de dret públic Sanejament 
d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana. 

- Decret 170/1992, de 16 d’octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, que 
aprova l’Estatut de l’Entitat. 

Contractació 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), vigent fins 
al 16 de desembre de 2011, quan entra en vigor el Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 

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

- Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors 
de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. 
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- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

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

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

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

Normes comptables 

- Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de 
novembre. 

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

- Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, del Ministeri d’Economia i Hisenda, per la 
qual s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en 
determinades circumstàncies. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, explicativa del règim de comptabilitat i rendició de comptes a què són 
subjectes les entitats de la Generalitat Valenciana i les universitats públiques de la 
Comunitat Valenciana. 

D’altres 

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

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1, s’han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecte de manera significativa 
l’adequació dels epígrafs del balanç i del compte de pèrdues i guanys relacionats amb 
les àrees fiscalitzades als principis comptables aplicables i a l’adequada presentació dels 
comptes anuals. 

a) A la darreria de l’exercici de 2011 i durant 2012 s’han produït una sèrie 
d’esdeveniments que tenen un importància molt rellevant, bé en relació amb els 
comptes anuals de l’exercici fiscalitzat, bé en relació amb la continuïtat futura de 
l’Entitat, que, atesa la seua transcendència, s’haurien d’haver comentat en la 
memòria dels comptes anuals, però tanmateix hom no hi ha fet cap esment sobre 
això. Aquestes qüestions fan referència a la inclusió d’EPSAR en el Pla Estratègic 
de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic Empresarial i Fundacional 
de la Comunitat Valenciana, l’impacte de la qual cosa en la situació i evolució 
futura de l’Entitat pot afectar l’aplicació del principi d’entitat en funcionament 
(vegeu-ne els comentaris en l’apartat 7.1 de l’Informe). 

b) Com diem en l’apartat 5.3 d’aquest Informe, l’Entitat ha imputat a resultats de 
l’exercici un import de 4.028.831 euros en concepte d’interessos de demora per 
les reclamacions rebudes de determinats contractistes. 

Aquest import, tanmateix, no comprèn pas tots els interessos de demora meritats 
pels deutes pagats en l’exercici de 2011 ni els meritats pels deutes que al 
tancament de l’exercici havien vençut, però estaven pendents de pagament. 

L’estimació efectuada per aquesta Institució dels interessos de demora meritats al 
tancament de l’exercici, comportaria un increment de les pèrdues de l’exercici en 
26.887.140 euros. 

Addicionalment, un altre aspecte d’interès que s’ha posat de manifest en el curs de la 
fiscalització és que el desenvolupament futur de les operacions i la capacitat per a 
atendre els passius que mostra el balanç de l’Entitat a 31 de desembre de 2011 depenen 
de la continuïtat del suport financer de la Generalitat i de la generació de recursos 
suficients, i així s’indica en la nota 2 de la memòria dels comptes anuals. 
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3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.2, s’han revelat 
durant l’exercici de 2011 els incompliments significatius de la normativa aplicable a la 
gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades següents: 

- En relació amb els convenis de finançament d’instal·lacions de depuració, les 
incidències afecten l’incompliment dels terminis prevists per a la reunió de les 
comissions de seguiment previstes, a la validesa d’aqueixes reunions i als acords 
adoptats que s’hi han pres sense la presència de membres requerida, i a 
l’incompliment pels ens finançats de les obligacions de justificació anuals (vegeu 
l’apartat 5.4). 

- Hem trobat incompliments relatius al termini de pagament de les obligacions que 
estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials (vegeu els apartats 5.1, 5.3, 5.4 i 6.4). 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

L’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana fou 
creada per la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1992, de 26 de març, com una entitat 
de dret públic de les que preveu 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, la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana, la Llei de Contractes del Sector Públic i la resta de normativa que inclou 
l’article 15 de la mencionada Llei 2/1992. EPSAR gaudeix de plena autonomia en la 
seua organització i de patrimoni propi per a complir els seus fins. Actualment, és 
adscrita a la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (a partir del 24 de 
juny de 2011). 

Els òrgans de govern de l’Entitat són el Consell d’Administració i el Consell de 
Participació. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

L’informe de gestió anual de l’exercici de 2011 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, contractació i gestió administrativa, i el sanejament en 
els nous desenvolupaments urbanístics (suplements d’infraestructures). Aquest informe 
de gestió s’adjunta als comptes anuals presentats per l’IGG. 



Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2011 

 - 383 - 

5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

a) Els comptes anuals d’EPSAR de 2011 han estat elaborats en els seus aspectes més 
significatius, d’acord amb la normativa comptable aplicable. No obstant això, 
igual que en exercicis anteriors, cal millorar la confecció dels estats comptables i 
el contingut d’alguns apartats de la memòria dels comptes anuals (nota 
informativa sobre ajornaments de pagament a proveïdors, valoració de cobertures, 
provisions i contingències, informació sobre interessos de demora i adaptació de 
l’estructura i el contingut de determinats epígrafs al que estableix el PGC, com a 
punts més significatius). 

b) La nota 14 de la memòria dels comptes anuals, “Informació sobre ajornaments de 
pagament efectuats a proveïdors, disposició addicional tercera. Deure 
d’informació de la Llei 15/2010”, detalla la informació relativa al nivell de 
compliment per part de l’Entitat en relació amb la legislació en matèria de lluita 
contra la morositat. 

Aquesta Sindicatura no ha disposat de la informació necessària per a poder 
conciliar l’import que figura en aqueixa nota amb el que sorgeix dels registres 
comptables, però la revisió de les àrees fiscalitzades ha revelat que l’Entitat ha 
inclòs els imports corresponents als proveïdors d’immobilitzat, i que els càlculs 
realitzats sobre terminis legals de pagament no s’ajusten als que fixa la legislació 
vigent. 

c) L’article 7, “Plans de sanejament”, del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del 
Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional, assenyala que els ens que incórreguen en nivells 
excessius de pèrdues o de necessitat de finançament que poguessen afectar el 
compliment de l’objectiu d’estabilitat han de presentar, a instàncies de la persona 
titular de la conselleria competent en matèria d’economia, un informe de gestió 
sobre les causes del desequilibri, i, si és el cas, un pla de sanejament. No tenim 
constància que hom haja sol·licita aquest informe a l’Entitat. 

Addicionalment, tal com assenyala l’article 15 de l’esmentat decret llei, 
“Pagament a proveïdors. Dèficit de capital circulant”, els ens que incórreguen en 
nivells excessius de dèficit de capital circulant han d’elaborar un pla de pagaments 
a proveïdors. No tenim constància que aquest pla haja estat elaborat. 

d) D’altra banda, com a part dels procediments d’auditoria aplicats en la 
fiscalització, hom ha tramès cartes de sol·licitud als assessors jurídics i fiscals de 
l’Entitat, entre d’altres, a l’Advocacia General de la Generalitat, perquè ens 
informassen de la situació, si fos el cas, de possibles litigis o contingències. 
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La resposta de l’Advocacia General inclou una relació dels procediments en què 
EPSAR figura com a demandant (69) i com a demandada (11) des de 2007 fins a 
2012. 

La comparació de la informació que remet l’Advocacia General de la Generalitat 
amb la informació de què disposa EPSAR no és totalment coincident pel que fa a 
l’actualització dels tràmits relatius als procediments en curs o acabats. L’Entitat 
ens assenyala sobre aquesta qüestió que l’Advocacia no els informa de la 
resolució dels procediments. 

D’acord amb això, recomanem d’implantar entre l’Advocacia i l’Entitat unes vies 
de comunicació que permeten de conèixer l’estat i situació de tots els 
procediments en què haja incorregut EPSAR. D’aquesta manera, qualsevol 
contingència significativa que afecte o pogués afectar els comptes anuals de 
l’Entitat podria ser detallada, si fos el cas, en la memòria dels seus comptes 
anuals. 

5.2 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

Els quadres següents, expressats en euros, mostren el balanç i el compte de pèrdues i 
guanys d’EPSAR a 31 de desembre de 2011, juntament amb les dades corresponents a 
l’exercici anterior: 

ACTIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

ACTIU NO CORRENT 912.812.820 910.652.699 0,2% 

Immobilitzat intangible 285.285 237.038 20,4% 

Immobilitzat material 912.500.237 910.385.137 0,2% 

Terrenys i construccions 2.942.356 2.942.356 - 

Instal·lacions tècniques, maquinària… 818.911.283 739.212.986 10,8% 

Acomptes i immobilitzat en curs 90.646.598 168.229.795 (46,1%) 

Inversions financeres a llarg termini 27.298 30.524 (10,6%) 

ACTIU CORRENT 104.276.436 89.064.275 17,1% 

Actius no corrents mantinguts per a la venda 480.131 - - 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 97.751.135 88.273.457 10,7% 

Inversions financeres a curt termini 740 740 - 

Periodificacions a curt termini 31.827 95.223 (66,6%) 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 6.012.603 694.855 765,3% 

Total actiu 1.017.089.256 999.716.974 1,7% 
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PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

PATRIMONI NET 138.413.518 148.525.229 (6,8%) 

Fons propis (144.317.687) (142.111.631) 1,6% 

Ajusts per canvis de valor 0 (20.519) - 

Subvencions, donacions i llegats 282.731.205 290.657.379 (2,7%) 

PASSIU NO CORRENT 526.646.672 581.578.358 (9,4%) 

Deutes a llarg termini 526.646.672 581.578.358 (9,4%) 

PASSIU CORRENT 352.029.066 269.613.387 30,6% 

Deutes a curt termini 169.713.145 104.972.644 61,7% 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 182.315.813 164.640.635 10,7% 

Periodificacions a curt termini 108 108 - 

Total patrimoni net i passiu 1.017.089.256 999.716.974 1,7% 

Quadre 1 

 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2011 2010 Variació 

Import net de la xifra de negocis 2.663.035 2.840.567 (6,2%) 

D’altres ingressos d’explotació 210.564.378 201.270.089 4,6% 

Despeses de personal (2.165.517) (2.335.313) (7,3%) 

D’altres despeses d’explotació (170.749.632) (190.772.905) (10,5%) 

Amortització de l’immobilitzat (29.593.843) (27.396.470) 8,0% 

Imputació de subvencions imm. no financer i d’altres 10.748.294 11.181.808 (3,9%) 

Deterioració i resultat per alienacions de l’immobilitz. (1.121.118) (656.797) 8,0% 

Resultat d’explotació 20.345.597 (5.869.021) 446,7% 

Ingressos financers 2.777.689 3.604.979 (22,9%) 

Despeses financeres (25.329.342) (21.874.614) 15,8% 

Resultat financer (22.551.653) (18.269.635) 23,4% 

Resultat abans d’imposts (2.206.056) (24.138.656) (90,9%) 

Resultat exercici operacions continuades (2.206.056) (24.138.656) (90,9%) 

Resultat de l’exercici (2.206.056) (24.138.656) (90,9%) 

Quadre 2 
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Tal com hem indicat en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprès les àrees 
d’“Immobilitzat material” i “D’altres despeses d’explotació” de l’exercici de 2011. 

L’“Immobilitzat material”, per import de 912.500.237 euros, representa el 89,7% de 
l’actiu total de l’exercici de 2011, sense variació a penes (0,2%) respecte a l’exercici 
anterior. 

L’epígraf “D’altres despeses d’explotació”, del compte de pèrdues i guanys de l’Entitat, 
representa el 75% de les despeses totals de l’exercici, i en 2011 ha experimentat una 
reducció del 12% respecte a 2010. 

Com a conseqüència de la fiscalització efectuada sobre aquests epígrafs del balanç i del 
compte de pèrdues i guanys, en els apartats 5.3 i 5.4 comentem els aspectes més 
significatius que hi hem observat. 

5.3 Immobilitzat material 

D’acord amb la informació comptable que l’Entitat ens ha facilitat, el quadre següent 
mostra, en euros, la composició i el moviment registrat en els diversos comptes d’aquest 
epígraf durant l’exercici de 2011 és el següent  

Concepte 
Imports 

01-01-2011 Addicions Baixes Traspassos 31-12-2011 

Terrenys i béns naturals 2.942.356 0 0 0 2.942.356 

D’altres instal·lacions 80.221 0 0 0 80.221 

Mobiliari 267.069 22.740 21.159 0 268.650 

Equips processos d’informació 339.851 41.449 30.924 0 350.376 

Vehicles 0 19.850 19.850 0 0 

Instal·lacions tècniques que s’han 
de cedir 

923.588.109 0 1.121.118 110.310.158 1.032.777.149 

Instal·lacions tècniques en 
muntatge 

168.229.795 32.726.961 0 (110.310.158) 90.646.598 

Valor de cost 1.095.447.401 32.811.000 1.193.051 0 1.127.065.350 

Amortització acumulada (185.062.264) (29.502.849) 0 0 (214.565.113) 

Valor net 910.385.137 3.308.151 1.193.051 0 912.500.237 

Quadre 3 

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

S’han incorporat al cost de l’immobilitzat les despeses financeres originades pel 
finançament d’instal·lacions de sanejament o d’abastiment d’aigua, que s’han imputat a 
aquestes fins que es posen en condicions de funcionament. Aquesta capitalització és 
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obligatòria d’acord amb les normes de valoració del Pla General de Comptabilitat. 
L’import total dels interessos capitalitzats en l’exercici ha estat de 2.551.508 euros. 

El 99,7% del import de l’immobilitzat material el componen les “Instal·lacions 
tècniques que s’ha de cedir” en muntatge o acabades, que corresponen a la construcció 
de les instal·lacions de sanejament d’aigües residuals i dessalatge, com també de les de 
proveïment d’aigua i les de cogeneració d’energia. 

La partida més significativa de les altes de l’immobilitzat de l’exercici correspon a les 
“Instal·lacions tècniques en muntatge”, amb un import de 32.726.961 euros. Durant 
l’exercici, també s’ha produït un traspàs d’aquest compte al d’“Instal·lacions tècniques 
que s’han de cedir” de 110.310.158 euros, corresponents a les obres acabades. 

Hem verificat una mostra de certificacions d’obra i factures corresponents a les altes 
produïdes en l’immobilitzat material durant 2011, per comprovar la correcta 
formalització dels documents que les sostenen i la seua adequada imputació comptable. 
No s’ha revelat aspectes significatius destacables, excepte pel que fa a la imputació 
comptable d’una certificació d’obra per import d’1.044.814 euros, que s’hauria d’haver 
imputat a l’exercici de 2011 i no al de 2012. 

Alguns altres aspecte requereixen una millora per a evitar que es puguen produir  errors. 
En aquest sentit, recomanem, com ja hem fet en informes anteriors, que en el cas de 
pagament de certificacions que han estat endossades, quede explícitament indicat en 
l’ordre de pagament qui n’ha estat el beneficiari real i també el compte bancari de 
l’abonament. 

D’altra part, hem observat que de les trenta certificacions i factures revisades, només se 
n’han pagat set al tancament de l’exercici i altres cinc, el gener de 2012. En deu 
d’aquelles s’ha superat àmpliament el termini de pagament de cinquanta dies que fixa la 
normativa aplicable. Aquesta circumstància ha implicat incórrer en uns interessos de 
demora de 153.966 euros. 

A la data de la nostra revisió, juny de 2012, les divuit certificacions i factures restants 
estaven pendents de pagament, cosa que representa —segons les nostres estimacions— 
uns interessos de demora de 629.478 euros. En aquest sentit, els nostres informes de 
fiscalització d’exercicis anteriors ja posaven de manifest els considerable augment dels 
endarreriments en els pagaments de les certificacions d’obra i factures als contractistes. 

Amb relació als interessos de demora en què EPSAR ha incorregut per endarreriments 
en els pagaments, només els reconeix comptablement quan els reclama el contractista. 
En aquest sentit, la informació que l’Entitat ens ha facilitat mostra que s’han imputat a 
resultats de l’exercici un import de 4.028.831 euros per aquest concepte, un 7% més que 
en l’exercici anterior. 

Addicionalment a això, per al càlcul dels interessos no té en compte l’IVA de les 
factures o certificacions, i ho justifica pel fet que l’impost no es merita fins al pagament 
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efectiu d’aquestes; de més a més, no hi ha un registre específic que recopile totes les 
reclamacions que han presentat els creditors. 

Per tant, d’acord amb tot això, l’import dels interessos de demora imputats a resultats de 
l’exercici, 4.028.831 euros, no són pas tots els interessos meritats pels deutes pagats en 
l’exercici de 2011 i els meritats pels deutes que al tancament de l’exercici havien 
vençut, però estaven pendents de pagament. La memòria dels comptes anuals no 
informa adequadament d’aquestes circumstàncies. 

Aquesta Institució, amb la informació que EPSAR li ha facilitat, ha fet una estimació 
dels interessos de demora en què EPSAR havia incorregut fins al 31 de desembre de 
2011, d’acord amb els requisits que assenyala la legislació vigent respecte a aquells: 
inici de la meritació, període i tipus d’interès aplicable. Aquesta estimació dels 
interessos de demora meritats al tancament de l’exercici comportaria un increment de 
les despeses financeres de l’exercici en 26.887.140 euros. 

Hem revisat totes les baixes de l’immobilitzat material en 2011 registrades en 
“Instal·lacions tècniques que s’han de cedir”, la seua formalització i justificació. Hem 
observat que totes es produeixen a conseqüència de l’arxivament d’expedients oberts la 
tramitació dels quals hom ha desestimat per raons econòmiques o l’ha assumida 
l’Administració de l’Estat; o bé per renúncies a la formalització de contractes 
d’expedients licitats sense adjudicació definitiva. 

Com diem en l’apartat 6.4, a conseqüència de l’endarreriment en els pagaments, un 
contractista ha sol·licitat, el desembre de 2011, de suspendre el compliment del 
contracte fins que no li siguen abonades les certificacions emeses que superen el termini 
legal de pagament. El deute amb el contractista en el moment de l’aprovació d’aquesta 
suspensió pujava a 1.258.568 euros. 

D’altra part, l’Entitat hauria d’haver efectuat al tancament de l’exercici una avaluació 
per a determinar que hi ha, si escau, deterioració de valor d’algun element de 
l’immobilitzat material, tal com ho estableix l’Ordre EHA 733/2010. 

5.4 D’altres despeses d’explotació 

Tal com es desprèn del compte de pèrdues i guanys de l’Entitat (quadre 2), les despeses 
totals de l’exercici de 2011 han ascendit a 228.959.452 euros, un 6% menys que en 
l’exercici anterior. 

L’epígraf més significatiu de les despeses correspon a “D’altres despeses d’explotació”, 
que representa el 75% del total, i ha experimentat aquest exercici una reducció del 12% 
respecte a l’anterior. 

En aquest epígraf es registren, bàsicament, les despeses generades en els àmbits 
següents: 
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- L’explotació, manteniment, conservació, millora i control de les instal·lacions 
públiques de sanejament i depuració d’aigües residuals; 

- La prestació del servei de proveïment d’aigua potable, dessalatge i cogeneració 
d’energia elèctrica en instal·lacions de sanejament i depuració; 

- Els derivats de la indemnització compensatòria a les entitats subministradores 
d’aigua per la gestió de cobrament del cànon de sanejament, i les provisions per 
deutes prescrits, i 

- D’altres despeses de funcionament de l’Entitat. 

El quadre següent mostra, en euros, el detall corresponent a 2011 d’aquestes despeses: 
 

D’altres despeses d’explotació Import 

Despeses d’explotació i funcionament  163.547.377 

 - Explotació EDAR 150.611.634 

 - Control EDAR 5.441.065 

 - Reparacions i millora EDAR 3.015.922 

 - Cogeneració ETAP 2.084.876 

 - Dessalatge ETAP 2.393.880 

Serveis exteriors i d’altres 872.099 

Despeses de recaptació del cànon 4.276.014 

Provisió per deutes de cànon prescrites 2.054.142 

Total 170.749.632 

 EDAR: Estació depuradora d’aigües residuals 
 ETAP: Estació de tractament d’aigües potables 

Quadre 4 

La partida més significativa d’aquestes despeses, per import de 150.611.634 euros, 
correspon a l’explotació i manteniment de les instal·lacions de depuració, cosa que 
representa un 88% del total i una reducció del 4% respecte a 2010. 

La revisió que hem dut a terme sobre aquestes despeses ha consistit, en primer lloc, a 
sol·licitar a l’Entitat els procediments que té establits per al control d’aquests, i en segon 
lloc, a comprovar el funcionament d’aquests procediments mitjançant l’anàlisi d’una 
mostra d’aquestes despeses, incloses les derivades de convenis de finançament dels 
costs d’explotació. 

En virtut del que estableix el Decret 9/1993 del Govern Valencià, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre finançament de l’explotació de les instal·lacions de sanejament i 
depuració cal distingir entre: 

- Les instal·lacions gestionades directament per EPSAR (mitjançant contracte), i 
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- Les instal·lacions gestionades per altres ens o corporacions locals, segons que 
EPSAR en finance els costs d’explotació: 

• de manera ordinària, o 

• per conveni (tal com ho estableix l’article 2.3 d’aquest decret). 

L’Entitat ens ha facilitat tant els diagrames de flux dels procediments aplicats en 
aquesta mena de despeses com els documents acreditatius (exemples) dels esmentats 
processos en cada cas (vegeu l’annex). 

Aquests diagrames de flux detallen, tant per als finançaments ordinaris com per 
conveni, la tramitació que es realitza fins que el president de l’Entitat —normalment, 
delegant en el gerent— no dicta la resolució d’aprovació dels costs. 

En relació amb els controls que es detallen en els diagrames de flux, i a tall d’exemple, 
el departament corresponent ens ha facilitat un annex de bases i prescripcions tècniques 
particulars per a contractar el servei de control del funcionament i manteniment de les 
instal·lacions que regeixen la contractació d’aquestes assistències tècniques, en el qual 
es detallen totes les tasques i controls, i també la periodicitat d’aquests, que han de 
realitzar els contractistes. 

Igualment, hom ens ha facilitat, a tall d’exemple, còpia dels documents corresponents a 
un finançament ordinari i a la incorporació d’una nova instal·lació a un conveni existent 
—en l’actualitat no se signen convenis, que s’han estat renovant periòdicament des que 
es varen subscriure, i només es fan addendes o incorporacions de noves instal·lacions, 
cosa que normalment ja preveuen els convenis. 

Addicionalment, l’Entitat disposa d’una aplicació informàtica per a gestionar i controlar 
l’explotació de les EDAR i per a elaborar les certificacions mensuals de les despeses en 
què s’incórrega (vegeu l’annex). Ens ha estat mostrat com funciona i n’hem rebut còpia 
del manual d’usuari. L’abast de la fiscalització no n’ha inclòs l’auditoria informàtica. 

A aquesta aplicació accedeixen periòdicament tant els gestors-explotadors de les 
instal·lacions de depuració per introduir-hi els informes-proposta de despeses del 
període com les empreses de control contractades que les han de revisar i proposar-ne 
l’aprovació, si escau, abans que el personal tècnic d’EPSAR aprove el pagament de les 
despeses del període i n’emeta les certificacions corresponents. Segons ens informen, 
queda constància de tot això en l’aplicació i es pot rastrejar o verificar posteriorment. 

Mitjançant aquesta aplicació informàtica es gestionen igualment les ordres de 
manteniment que les transmeten als gestors, bé EPSAR o les empreses que tenen 
assignat el control; es comuniquen les incidències, les autoritzacions d’eixida de llots de 
les instal·lacions, les autoritzacions de terrenys on abocar-hi, i també quantitats i 
característiques, etc. 
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Per a verificar la raonabilitat i justificació de les “Despeses d’explotació i 
funcionament”, i que la seua gestió s’adequa al que l’Entitat ha establit en els seus 
procediments, hem revisat una mostra de 97 documents per import de 21.481.238 euros. 

La revisió d’aquests documents ha posat de manifest que les despeses estan 
adequadament justificades i comptabilitzades. Ara bé, hem observat que el pagament de 
les obligacions amb tercers derivat d’aquests documents no s’ha fet en el termini que 
estableix la Llei 3/2004, modificada per la Llei 15/2010, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Així mateix, s’ha revelat que de la despesa total imputada a l’exercici de 2011 pel 
finançament dels convenis revisats, almenys 387.386 euros corresponen a despeses 
imputables a exercicis anteriors, i com a tals s’haurien d’haver comptabilitzat. 

Addicionalment a això, la revisió de la mostra de convenis de finançament ha revelat 
diverses incidències que enumerem seguidament, referides a les obligacions que es 
deriven de l’articulat dels esmentats convenis: 

a) La majoria dels convenis revisats preveu la constitució d’una comissió mixta de 
seguiment que s’ha de reunir anualment dins els tres primers mesos de cada 
exercici a fi d’aprovar els rendiments que determinen la part variable del 
finançament i elaborar la proposta definitiva de la revisió anual, a més de fer un 
seguiment del funcionament i de l’estat de les instal·lacions finançades. 

Hem comprovat que en tres dels convenis revisats, aquesta comissió es reuneix de 
manera habitual amb notable retard respecte al termini previst. En algun cas, de 
més a més, l’entitat local signant del conveni ha demorat la signatura de l’acta de 
la comissió mixta durant sis mesos i, en conseqüència, la regularització dels costs 
que s’havien estat aplicant en l’exercici. 

b) Els convenis revisats estableixen que perquè la constitució d’aquesta comissió 
mixta siga vàlida és necessària la presència de tots els seus membres. La revisió 
de les actes anuals de les referides comissions posen de manifest diverses 
incidències relatives a l’assistència dels seus components, cosa que qüestionaria la 
validesa d’aquestes reunions i els acords que s’hi ha pres. 

c) Atès el caràcter finalista que tenen els ingressos derivats del cànon de sanejament 
que EPSAR recapta, els convenis estableixen que l’entitat finançada ha de 
presentar durant els primers mesos de cada any la memòria justificativa de les 
despeses realitzades i de la destinació que s’haja donat a la totalitat dels ingressos 
rebuts per aquest concepte l’any anterior, a fi de justificar la destinació del 
finançament rebut. 

L’Entitat ens informa que els responsables de les corporacions no han presentat la 
referida documentació en cap cas en els anys de vigència dels convenis, i que 
EPSAR no l’ha reclamada. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

D’acord amb el que estipula 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 assenyala en el seu perfil de contractant 
que la seua activitat contractual és sotmesa al règim propi dels poders adjudicadors que 
tenen caràcter d’Administració pública, ateses les funcions que té atribuïdes i les 
característiques que revesteix la seua activitat principal i finançament majoritari. 

En virtut d’això, l’Entitat ha inclòs en la seua pàgina web un enllaç amb el perfil de 
contractant, que informa 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 l’LCSP. 

Igualment, 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 desplega, l’Entitat comunica al Registre Oficial de Contractes de la 
Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat els contractes que 
aquesta ha formalitzat. 

6.2 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per l’Entitat i contrastada amb l’obtinguda del 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, hem elaborat el quadre següent, que 
mostra el nombre i l’import, en euros, dels contractes adjudicats en l’exercici, detallats 
per tipus i procediment d’adjudicació: 

Tipus de contractes 
Procediments 
d’adjudicació 

Nre. 
contractes 

% 
Import adjudicat 

(IVA exclòs) 
% 

Obres 

Obert 4 13% 4.344.181 4% 

Negociat 3 10% 578.821 1% 

Subtotal 7 23% 4.923.002 5% 

Serveis / assistència 
tècnica 

Obert 16 54% 108.070.126 95% 

Negociat 6 20% 221.101 0% 

Subtotal 22 74% 108.291.227 95% 

Subministraments 
Negociat 1 3% 9.000 0% 

Subtotal 1 3% 9.000 0% 

Total 30 100% 113.223.229 100% 

Quadre 5 
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L’import adjudicat durant l’exercici de 2011 representa una rebaixa mitjana del 18% 
sobre l’import licitat, i l’import executat en l’exercici corresponent a aquests expedients 
ha pujat a 16.526.761 euros, cosa que representa el 13% de l’import adjudicat. 

Addicionalment, durant 2011 estaven en execució un total de 273 expedients adjudicats 
en exercicis anteriors. L’import executat ha pujat a 123.652.701 euros. 

Així mateix, durant l’exercici s’han tramitat i aprovat un total de 129 modificats i 
liquidacions de contractes que representen un import conjunt de 4.320.831 euros. 

6.3 Revisió d’una mostra de contractes 

A fi de verificar que els procediments seguits en la contractació de béns i serveis han 
estat els correctes, i que els expedients corresponents s’han formalitzat adequadament, 
hem seleccionat una mostra de contractes adjudicats en l’exercici de 2011 (vegeu el 
quadre 6) a partir de la informació que aquesta Institució ha obtingut. 

Per a determinar el volum i la composició de la mostra de contractes revisats hem tingut 
en compte criteris com els següents: 

- Aquells que tenen un import d’adjudicació quantitativament significatiu. 

- Aquells que s’han tramitat per la via d’emergència o urgent, per tal de comprovar-
ne la justificació i motivació, atès que comporten una tramitació especial, segons 
l’LCSP. 

- Aquells que tenen un significatiu percentatge de baixa en el preu d’adjudicació 
respecte al pressupost de licitació. 

- D’altres seleccionats aleatòriament. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que els contractes s’han tramitat 
conformement a la normativa aplicable en les diverses fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, com també els 
documents justificatius i que la comptabilització de la despesa ha estat adequada. 

Hem posat especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la seua baremació i 
valoració en els diversos procediments d’adjudicació que així ho requeresquen. 

La mostra seleccionada ha estat de cinc contractes, dels quals, quatre corresponen a 
despeses amb imputació a pèrdues i guanys, i un a l’actiu immobilitzat. L’import 
d’adjudicació d’aquests contractes, 80.290.209 euros, representa el 71% de l’import 
total, segons la informació rebuda. 
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Codi del 
contracte 

Objecte Proc. 
Import 

d’adjudicació 
(€) 

2008/GV/0124 
Obres de recobriment de la séquia de Sollana en el camí Parada 
de l’Olivera, a Algemesí (València) 

PO 1.163.392 

2010/GV/0013 
Servei de funcionament i manteniment del sistema de 
sanejament i depuració d’aigües residuals de l’Albufera sud 
(València) 

PO 7.046.709 

2010/GV/0021 

Servei de funcionament i manteniment de la planta 
potabilitzadora (ETAP) de Sagunt i restants infraestructures del 
sistema de proveïment d’aigua potable al Camp de Morvedre 
(València) 

PO 6.846.743 

2010/GV/0028 
Servei de funcionament i manteniment del sistema de 
sanejament i depuració d’aigües residuals de Pinedo (València) 

PO 65.135.865 

2010/SA/0008 
Direcció de les obres de construcció de l’ETAP de Loriguilla 
(València) i col·lector d’impulsió a la xarxa municipal 

PO 97.500 

Total 80.290.209 

PO: Procediment obert 
ETAP: Estació de tractament d’aigües potables 

Quadre 6 

També hem fet un seguiment sobre dos contractes adjudicats en exercicis anteriors, que 
s’han continuat executant durant 2011: 

Codi del 
contracte 

Objecte Proc. 
Import 

d’adjudicació (€) 

2009/EL/0068 
Obres de reforma i tractament terciari de l’EDAR del Perelló. 
Sueca (València). 

PO 4.637.598 

2009/GV/0057 
Obres de construcció de la nova EDAR i col·lectors generals 
de Benicarló (Castelló) 

PO 18.902.119 

Total 23.539.717 

PO: Procediment obert 
EDAR: Estació depuradora d’aigües residuals 

Quadre 7 

6.4 Conclusions que sorgeixen de la revisió dels contractes seleccionats 

Els contractes revisats s’han tramitat i executat, en general, conformement a l’LCSP. 

Tot seguit assenyalem les observacions sobre determinats aspectes que els responsables 
de l’Entitat han de tenir en compte, puix que es tracta d’incompliments de la legislació 
aplicable als contractes revisats. 
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Pel que fa a la forma de selecció i adjudicació 

- Tots els contractes revisats s’han licitat per procediment obert amb diversos 
criteris. Entre aquests destaca el que assigna el 50% de la puntuació total al preu 
ofert. La pràctica que segueix l’Entitat per a puntuar les ofertes econòmiques dels 
licitadors, si bé assigna la puntuació màxima a l’oferta més econòmica, no 
respecta la proporcionalitat de les baixes ofertes, de manera que la ponderació real 
d’aquest criteri sobre el total aplicada per l’Entitat es redueix en tots els casos 
significativament. Aquesta circumstància no és concorde amb el que estableix 
l’article 134.2 de l’LCSP. 

En relació amb aquest aspecte, que ja es va posar de manifest en l’informe de 
fiscalització de 2010, l’Entitat ens va comunicar que tindria en compte 
l’observació mencionada per a les licitacions que es portaran a cap a partir del 
segon semestre de 2011. En aquest sentit, hem constatat que totes les 
adjudicacions revisades s’han produït en el primer semestre de 2011. 

- En l’expedient 2008/GV/0124, hem observat que les puntuacions atorgades en 
l’apartat tècnic al programa de treball i el termini d’execució, que tenen una 
valoració de quinze punts sobre cinquanta, no estan prou justificades d’acord amb 
els criteris fixats (article 134.4 de l’LCSP). 

Pel que fa al pagament de certificacions 

- Com hem assenyalat en l’apartat 5.3 d’aquest Informe, les certificacions d’obra 
emeses pels contractistes han estat pagades fora dels terminis que estableix la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 

Tot seguit assenyalem altres aspectes que, no considerant-se significatius, cal que els 
responsables de l’Entitat els tinguen en compte, puix que es tracta d’incompliments de 
la legislació: 

a) En dos dels expedients revisats (2010/GV/0028 i 2010/GV/0021), no es compleix 
amb el termini de deu dies que estableix l’article 140.1 de l’LCSP per a signar el 
contracte. En l’expedient no consta si les causes d’aquest fet són imputables al 
contractista o a la mateixa Entitat, a fi de procedir segons el que diu l’apartat 3 
d’aquest article, i determinar la possible despesa o ingrés per indemnitzacions 
procedents. 

b) En tres casos (2010/GV/0013, 2010/GV/0021 i 2010/GV/0028), l’Entitat ha 
notificat amb cert endarreriment (sis dies en dos casos) l’adjudicació dels 
contractes al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana, superant 
el termini de quinze dies que estableix la disposició quarta de l’Ordre de 22 de 
maig de 2001 de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es 
dicten les normes de funcionament i comunicació de dades a l’esmentat Registre. 
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Seguidament detallem altres aspectes que sorgeixen de la revisió efectuada que, cal 
posar de manifest, si bé no constitueixen incompliments d’una norma: 

- En un dels contractes revisats (2008/GV/0124), després de comprovar el 
replantejament de l’obra, se’n va decretar la suspensió perquè no s’havia nomenat 
l’equip tècnic de la direcció de les obres. Després del nomenament d’aquest equip, 
hom va aixecar l’esmentada suspensió i s’acordà una nova suspensió temporal 
total de les obres per permetre de regar l’arrossar servit per la séquia objecte de 
les obres (d’abril a setembre de 2011). 

Des que es va signar el contractes fins a la nostra revisió (juliol de 2012), han 
passat més de disset mesos sense que conste en l’expedient cap altra actuació, 
situació que ha estat confirmada amb els departaments responsables de l’Entitat. 

Seguiment d’expedients revisats en exercicis anteriors 

- En l’expedient 2009/EL/0068, com ja vàrem comentar en l’informe de l’exercici 
de 2010, es produí el 30 d’abril de 2011 la suspensió del compliment del contracte 
a petició del contractista, d’acord amb el que disposa l’article 200.5 de l’LCSP. 

Amb data 22 de desembre de 2011, es produeix l’aixecament d’aqueixa suspensió 
una vegada cobrada la major part de les certificacions d’obra pendents. 

Pel febrer de 2012 l’Entitat va aprovar d’iniciar un modificat de les obres, sense 
paralitzar-les, que aconsella, així mateix, d’ampliar el termini d’execució fins al 
30 de novembre. Aquest modificat comporta un increment del cost de les obres de 
prop del 10%, que estava pendent d’aprovació a la data de la nostra revisió. 

- En l’expedient 2009/GV/0057, l’obra s’ha executat amb normalitat, si bé durant el 
primer semestre de 2011 s’ha vist alentida perquè el mes d’abril el contractista va 
sol·licitar d’iniciar la tramitació d’un modificat, que l’Entitat aprovà a la darreria 
de setembre. 

El mes de desembre de 2011, el contractista va sol·licitar de suspendre el 
compliment del contracte acollint-se al que estableix l’article 200.5 de l’LCSP, 
suspensió que l’Entitat decretà amb efecte de 21 de gener de 2012. L’import de 
les certificacions emeses i no abonades al tancament de l’exercici pujava a 
1.258.568 euros. 

Revisió dels contractes menors 

Tal com es desprèn de la informació facilitada, durant l’exercici s’han aprovat 203 
contractes menors, per un import global de 944.548 euros. La revisió de la informació 
facilitada sobre aquests contractes menors no ha revelat aspectes significatius que valga 
la pena destacar. 
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Tanmateix, l’Entitat ha inclòs dins aquest grup de contractes un encàrrec realitzat en 
2011 a VAERSA, empresa pública de la Generalitat, per import de 130.670 euros, i que 
al tancament de l’exercici estava executat en un 20%. 

Aquest encàrrec, el primer d’aquesta mena que realitza l’Entitat, atesa la seua quantia i 
naturalesa, s’hauria d’haver inclòs en la informació de l’activitat contractual de 
l’exercici. 

6.5 Compromisos contrets amb càrrec a exercicis futurs 

Com diu la nota 21 de la memòria dels comptes anuals, els compromisos adquirits a 31 
de desembre de 2011 per l’Entitat amb càrrec als cinc propers exercicis, pugen a 
707.340.657 euros. 

L’amortització de préstecs i els interessos que en deriven representen el 57% 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, l’esmentada nota 21 assenyala que l’explotació i el 
manteniment de les instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals com a 
conseqüència dels expedients de finançament i convenis, impliquen uns compromisos 
adquirits per a 2012 que s’estimen en 68.509.988 euros, xifra que es pot considerar 
recurrent per als exercicis següents incrementada en la revisió dels preus. 
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7. FETS POSTERIORS 

Tot seguit assenyalem determinats fets que tenen o podrien tenir efecte en els comptes 
anuals de 2011 i també en el desenvolupament de l’activitat futura de l’Entitat. 

7.1 Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional 

La disposició addicional primera del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del 
Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional, assenyala que al llarg del segon trimestre de 2012, el 
Consell aprovaria un pla estratègic de racionalització i reestructuració del sector públic 
empresarial i fundacional (PERR), amb independència de les mesures que des de 
l’entrada en vigor d’aqueix decret llei es poguessen adoptar tendents a la racionalització 
i reestructuració del sector públic empresarial. 

D’acord amb aqueixa previsió, mitjançant la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de 
Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la 
Generalitat, es crea la Corporació Pública Empresarial Valenciana (CPEV) com a entitat 
de dret públic que exercirà les seues funcions sobre EPSAR. 

En 2011 es van iniciar els estudis per a aquesta reestructuració empresarial, i el Consell 
presentà el maig de 2012 el “mapa d’entitats” de l’esmentat Pla. 

Tal com assenyala el Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre, del Consell, de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la 
Generalitat, l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat 
Valenciana no veu alterada la seua personalitat i naturalesa jurídica, sense perjudici que 
li siguen aplicables les previsions sobre gestió economicofinancera, redimensionament i 
adaptació de condicions laborals que preveuen la normativa vigent i el decret llei 
esmentat. 
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8. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, respecte a les quals els responsables 
de l’Entitat han d’adoptar mesures correctores per a evitar que tornen a produir-se en 
exercicis futurs. 

De més a més, fem les recomanacions següents, destacant prèviament les 
recomanacions d’informes d’anys anteriors que han estat ateses per l’Entitat. 

L’Entitat, mitjançant un escrit de data 5 d’octubre de 2012 dirigit a aquesta Sindicatura 
de Comptes, ha traslladat les mesures adoptades o, eventualment, les raons per a no 
poder-les adoptar, a fi d’atendre les incidències revelades en l’Informe de fiscalització 
de l’exercici de 2010, que han estat objecte de comprovació en el curs de la 
fiscalització. 

a) Durant l’exercici s’han atès les recomanacions següents, realitzades en informes 
anteriors: 

a.1) En relació amb els procediments de contractació, l’Entitat ens indica que ha 
esmenat en el segon semestre de 2011 la incidència següent: 

- En els criteris d’adjudicació utilitzats en els concursos, s’ha modificat 
la fórmula de puntuació de l’oferta econòmica, assignant zero punts a 
les ofertes que coincideixen amb el pressupost de licitació i la 
puntuació màxima a la major baixa, a fi que les baixes que es 
produesquen no facen disminuir la ponderació real d’aquest criteri. 

b) Considerem oportú de mantenir les següents recomanacions proposades en 
informes d’exercicis anteriors: 

b.1) El control intern de tresoreria s’hauria de millorar mitjançant l’adequada 
segregació de funcions entre la gestió 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 comptabilització del 
pagament de les factures rebudes. 

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

En relació amb aquestes dues recomanacions, l’Entitat manifesta, igual que en 
l’exercici anterior, que “no han pogut ser dutes a terme a causa de 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’Hisenda i 
Administració Pública haja informat en contra de les propostes d’ampliació de 
plantilla que hom li ha fet. La recomanació d’ampliar la plantilla de l’Entitat la 



관�

Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2011 

 - 400 - 

Sindicatura l’està reiterant des de l’any 2004, i durant tot aquest temps EPSAR ha 
tramitat sol·licituds en aqueix sentit que han estat denegades sistemàticament.” 

b.3) Les necessitats de finançament d’EPSAR, que s’originen per l’execució dels 
projectes de sanejament que li són encomanats, s’haurien de regular i 
planificar adequadament, tenint en compte el volum contret, el seu ritme de 
creixement i les previsions de major endeutament que es deriven del II Pla 
Director de Sanejament de la Comunitat Valenciana, i també de la 
insuficiència dels ingressos generats o obtinguts per l’Entitat per a la seua 
amortització. 

L’Entitat novament assenyala que aquesta recomanació “no pot ser complida per 
l’Entitat, atès que l’execució del II Pla Director de Sanejament de la Comunitat 
Valenciana genera un volum d’inversió que només en una petita part es finança 
mitjançant subvencions de la Generalitat, i els Pressuposts d’aquesta preveuen 
expressament el recurs a l’endeutament. D’altra part, es produeix un gran 
desfasament entre les previsions pressupostàries en matèria d’endeutament i 
l’execució real del pressupost, cosa que ha generat una falta de finançament de les 
obres que estan en marxa, les obligacions de pagament de les quals no s’han pogut 
atendre per aquest motiu.” 

b.4) Adoptar les mesures oportunes tendents a agilitar els pagaments a 
proveïdors i creditors de manera que es complesquen els terminis. 

L’Entitat ens assenyala que aquesta recomanació “s’ha seguit en la mesura que les 
disponibilitats de tresoreria ho han permès. No obstant això, la falta de concessió 
d’avals de la Generalitat en volum suficient, ha impedit la concertació 
d’operacions de crèdit que haguessen facilitat a EPSAR la liquiditat necessària per 
a atendre tots els pagaments dins el termini.” 

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

L’Entitat ens indica que aquesta recomanació “no pot ser atesa en l’actual escenari 
de restriccions pressupostàries.” 

b.6) Indicar explícitament en l’ordre de pagament de certificacions que han estat 
endossades qui n’ha estat el beneficiari real i també el compte bancari 
d’abonament. 

Encara que l’Entitat ens ha assenyalat que aquesta incidència ha estat esmenada, 
hem observat en el curs de la fiscalització que algunes ordres de pagament 
continuen sense contenir les dades mencionades. 

c) Les següents són recomanacions sobre altres aspectes que s’han posat de manifest 
en la fiscalització de l’exercici: 
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c.1) En relació amb els procediment descrits en l’apartat 5.4 i els convenis de 
finançament revisats, que es complesquen íntegrament i estrictament les 
obligacions previstes en les clàusules signades. 

c.2) Pel que fa als procediments de contractació, recomanem d’adoptar les 
mesures pertinents amb vista a esmenar les incidències detectades en la 
revisió dels expedients enumerades en l’apartat 6.4 d’aquest Informe. 
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a) Diagrama de flux d’aprovació de costs en finançament ordinari 
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b) Diagrama de flux d’aprovació de costs en convenis de finançament 
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c) Diagrama de flux del control de la destinació de la finançament atorgat 
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