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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 d’acord 
amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2013, la fiscalització 
efectuada ha tingut per objecte determinar si l’”Immobilitzat material” i 
“D’altres despeses d’explotació” registrats en els comptes anuals de 
l’exercici de 2012 de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals 
de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant EPSAR o l’Entitat) es 
presenten adequadament, d’acord amb els principis comptables que hi 
són d’aplicació, així com verificar el compliment de la legalitat vigent en 
la gestió dels fons públics durant l’esmentat exercici pel que fa a les 
àrees fiscalitzades. 

L’objectiu de la fiscalització també ha inclòs determinar si l’aplicació 
informàtica que suporta els processos de gestió de les despeses 
assenyalades en el paràgraf anterior, i el nivell de control existent sobre 
els sistemes d’informació i els seus processos de gestió, aporten un grau 
de confiança raonable sobre el procés de generació de la informació 
financera i si garanteixen la validesa, integritat, exactitud, 
confidencialitat i disponibilitat de la informació. 

A més a més, la fiscalització ha inclòs 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 d’aquest 
Informe assenyalem aquelles situacions que hauran de ser objecte 
d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de l’Entitat. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals d’EPSAR estan formats pel balanç a 31 de desembre 
de 2012, 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 
terminat en la dita data i s’adjunten íntegrament en l’annex d’aquest 
Informe. Aquests comptes van ser formulats pel gerent de l’Entitat el 26 
de març de 2013, aprovats pel Consell d’Administració el 28 de març de 
2013 i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció 
General de la Generalitat, d’acord amb la normativa que hi és d’aplicació, 
el 28 de juny de 2013 juntament amb l’informe d’auditoria. 

El citat informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria de comptes anuals 
que, atenent el 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 d’auditoria contractada per aquesta Intervenció 
General. 
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En aquest informe s’emet una opinió amb excepcions que comprén dues 
limitacions a l’abast (referides a una insuficient documentació de 
determinats saldos creditors i a la manca d’informació sobre determinats 
litigis judicials en què es troba l’Entitat), dos ajustos referits a la valoració 
dels comptes de deutors pel cànon i la capitalització de despeses 
financeres en l’immobilitzat i una incertesa referida a les reclamacions 
d’interessos de demora. Sense afectar aquesta opinió, s’inclou, 
addicionalment, un paràgraf d’èmfasi que posa de manifest la situació 
financera de l’Entitat degut a un fons de maniobra negatiu i a les 
elevades pèrdues dels últims exercicis. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització 
efectuada ha consistit a revisar l’adequada aplicació de 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”, registrats per EPSAR en els comptes anuals de 
l’exercici de 2012, i en comprovar que la formalització i presentació dels 
comptes anuals han sigut adequades. 

A més a més, s’ha efectuat un seguiment de les conclusions i 
recomanacions efectuades en l’Informe de fiscalització de l’exercici de 
2011. 

D’acord amb l’anterior, s’han efectuat les proves d’auditoria financera 
que s’han considerat pertinents de conformitat amb els Principis i normes 
d’auditoria del sector públic elaborats per la Comissió de Coordinació dels 
Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol i amb les normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura 
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests procediments han consistit en la realització de proves 
selectives, revisió del control intern i d’altres tècniques d’auditoria que 
han sigut d’aplicació en aquest cas, tot considerant els objectius 
perseguits i l’abast anteriorment assenyalat. 

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, s’ha revisat el compliment, 
per part d’EPSAR, de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics i de 
l’activitat contractual pel que fa a les àrees fiscalitzades durant l’exercici 
terminat el 31 de desembre de 2012. 

La dita revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en la 
normativa de caràcter general que es relaciona en la Introducció al 
volum d’empreses públiques i d’altres ens de l’Informe de fiscalització 
del Compte General de la Generalitat de l’exercici de 2012 i en la 
normativa pròpia de l’Entitat, que tot seguit relacionem: 
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- Llei 2/1992, de 26 de març, que 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. 

- Decret 9/1993, de 25 de gener, del Govern Valencià que aprova el 
Reglament sobre Finançament de l’Explotació de les Instal·lacions 
de Sanejament i Depuració. 

- Decret 193/2001, de 18 de desembre, que modifica el Reglament 
sobre el Règim Econòmic Financer i Tributari del Cànon de 
Sanejament, aprovat mitjançant el Decret 266/1994, de 30 de 
desembre, del Govern Valencià. 

- II Pla Director de Sanejament i Depuració de la Comunitat 
Valenciana, aprovat definitivament pel Decret 197/2003, de 3 
d’octubre, del Consell de la Generalitat. 

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 10 de desembre de 
1998 que aprova les normes d’adaptació del Pla General de 
Comptabilitat a les empreses del sector d’abastiment i sanejament 
d’aigua. 

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 
afecten de forma significativa l’adequació dels epígrafs del balanç i del 
compte de pèrdues i guanys relacionats amb les àrees fiscalitzades, als 
principis comptables que hi són d’aplicació i a l’adequada presentació 
dels comptes anuals: 

a) Com assenyalem en l’apartat 5.3 d’aquest Informe, l’Entitat només 
reconeix comptablement els interessos de demora quan són 
reclamats pel contractista. Com a conseqüència d’això, ha registrat 
despeses en l’exercici per import de 10.701.202 euros. 

 Aquest import no comprén, tanmateix, la totalitat dels interessos 
de demora meritats pels deutes pagats en l’exercici de 2012 ni els 
meritats pels deutes que, al tancament d’exercici, estaven vençuts 
per pendents de pagament. 

 L’estimació efectuada per aquesta Institució comportaria un 
increment de les despeses financeres imputables al resultat 
d’exercicis anterior per import de 3.754.696 euros i una reducció de 
l’import registrat el 2012 de 741.487 euros. 
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b) La revisió efectuada d’una mostra de convenis de finançament 
(apartat 5.4) ha posat de manifest dubtes raonables sobre la 
possibilitat de cobrament d’un deute de 2.291.103 euros, així com la 
probabilitat real de compensació d’igual quantitat per les obres 
realitzades que, segons el conveni, ha de repercutir als usuaris 
durant un període de 20 anys, i en el qual no s’indica a través de 
quina figura impositiva es podrà recuperar. 

 Per tant, EPSAR hauria d’haver reconegut al tancament de l’exercici 
una provisió per deterioració en els crèdits pels dits imports i 
minorar el resultat de l’exercici. 

c) Durant la realització de la fiscalització hem observat una sèrie de 
deficiències de control intern en els sistemes d’informació 
analitzats, en particular en els controls generals (a causa en bona 
mesura de la reduïda dimensió del departament de sistemes de 
l’Entitat) que condicionen l’eficàcia del sistema de control intern i 
no aporten un nivell de confiança suficient per garantir-ne la 
correcta execució i per reduir el risc d’errors o irregularitats sobre el 
procés de generació de la informació comptable corresponent, i 
assegurar la validesa, integritat, exactitud, confidencialitat i 
disponibilitat de la informació. 

 No obstant l’anterior, en el curs de les proves realitzades no hem 
detectat que les debilitats materials ni les deficiències significatives 
de control intern observades s’hagen traduït en incorreccions 
materials en els comptes anuals de l’exercici de 2012. 

A més a més, indiquem tot seguit uns altres aspectes d’interès posats de 
manifest en el curs de la fiscalització efectuada: 

d) 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 hi siguen d’aplicació les previsions sobre gestió econòmica i 
financera, redimensionament i adaptació de condicions laborals 
previstes en la normativa vigent i en el Decret Llei citat. La memòria 
dels comptes anuals no fa cap esment als aspectes relatius al pla de 
reestructuració del sector públic empresarial valencià. 

e) El desenvolupament de les operacions i la capacitat per atendre els 
passius mostrats en el balanç de l’Entitat a 31 de desembre de 2012 
estan subjectes a la continuïtat del suport financer per part de la 
Generalitat, i a 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 de compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 
2.2, s’han posat de manifest durant l’exercici de 2012 els incompliments 
significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, quant 
a les àrees fiscalitzades que indiquem tot seguit: 

- Pel que fa als convenis de finançament d’instal·lacions de 
depuració, s’han posat de manifest determinades incidències que 
assenyalem en l’apartat 5.4 d’aquest Informe. L’Entitat, com 
comentem en l’apartat 9 a.1, “Recomanacions”, està modificant 
determinades clàusules dels convenis, per a solucionar-les. 

- Hem observat 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, que estableix 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials 
(vegeu apartats 5.3, 5.4 i 6.4). 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 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, la Llei d’Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana, el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP) i d’altra normativa que recull l’article 15 de l’esmentada 
Llei 2/1992. EPSAR gaudeix de plena autonomia en la seua organització i 
de patrimoni propi per al compliment de les seues finalitats. La seua 
relació amb la Generalitat es realitza a través de la Conselleria de 
Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (a partir del 10 de 
desembre de 2012). 

Els òrgans de govern de l’Entitat són el Consell d’Administració i el 
Consell de Participació. 
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4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

L’informe de gestió anual de l’exercici de 2012 detalla les activitats de 
l’Entitat pel que fa a: l’explotació dels sistemes de sanejament i 
depuració d’aigües residuals, la gestió del cànon de sanejament, els 
vessaments industrials, la construcció d’instal·lacions de sanejament,  
contractació i gestió administrativa, i el sanejament en els nous 
desenvolupaments urbanístics (suplement d’infraestructures). El dit 
informe de gestió s’adjunta als comptes anuals presentats per la 
Intervenció General de la Generalitat. 

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

5.1 Aspectes generals 

a) Els comptes anuals d’EPSAR de 2012 han sigut elaborats en els seus 
aspectes significatius d’acord amb la normativa comptable que hi 
és d’aplicació. 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 (actius no corrents 
mantinguts per a la venda, provisions i contingències, informació 
sobre política comptable de registre dels interessos de demora i les 
reclamacions interposades pels creditors, o l’adaptació de 
l’estructura i contingut de determinats epígrafs a allò que estableix 
el Pla General de Comptabilitat (PGC), com a punts més 
significatius). 

 D’altra banda, hem observat en aquest exercici alguna millora en el 
contingut de la memòria com ara la inclusió de la nota 20 respecte 
dels arrendaments operatius (locals i vehicles). 

b) L’article 7, “Plans de sanejament”, del Decret Llei 1/2011, de 30 de 
setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Econòmic 
Financer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, assenyala que 
els ens que incórreguen en nivells excessius de pèrdues o de 
necessitat de finançament que pogueren afectar el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat hauran 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, en el seu 
cas, un pla de sanejament. No tenim constància que s’haja 
sol·licitat a l’Entitat el dit informe. 

 A més a més, 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 dèficits de capital circulant han 
d’elaborar un pla de pagament a proveïdors. No tenim constància 
que el dit pla haja sigut elaborat. 
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c) 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, EPSAR no veu alterada 
la seua personalitat i naturalesa jurídica, sense perjudici que hi 
siguen d’aplicació les previsions sobre gestió econòmica i financera, 
redimensionament i adaptació de condicions laborals previstes en 
la normativa vigent i en el Decret Llei. 

 En aquest sentit, a la data actual, l’Entitat no ha sigut extingida ni 
absorbida o fusionada amb unes altres entitats, per la qual cosa la 
major part del contingut de les normes no li ha afectat. 

 EPSAR ha donat compliment al que estableixen les disposicions 
addicionals novena i desena de la Llei 1/2013 (òrgans col·legiats i 
auditor intern), i pel que fa a la onzena (la integració dels sistemes 
d’informació amb els que puga desenvolupar la Corporació Pública 
Empresarial Valenciana) no s’ha produït en no haver-se rebut cap 
indicació per part d’aquesta Corporació. 

d) El desenvolupament de les operacions i la capacitat per a atendre 
els passius mostrats en el balanç de l’Entitat a 31 de desembre de 
2012, estan subjectes a la continuïtat del suport financer per part de 
la Generalitat, i a la generació de recursos suficients, com indica la 
nota 2 de la memòria dels comptes anuals. 

e) D’altra banda, tot formant part dels procediments d’auditoria 
aplicats en la fiscalització, s’han remés cartes de sol·licitud als 
assessors jurídics i fiscals de l’Entitat, entre ells a la Advocacia 
General de la Generalitat per tal que ens informaren de la situació, 
si fóra el cas, de possibles litigis o contingències. 

 La resposta de l’Advocacia General relaciona els procediments en 
els quals EPSAR figura com a demandant (36) i com a demandada 
(29) des de 2009 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 tant pel que fa al nombre de procediments 
com quant a l’actualització dels tràmits relatius al dits 
procediments en curs o finalitzats, o el risc derivat d’aquests 
procediments. L’Entitat, igual que en exercicis anteriors, ens hi 
assenyala que l’Advocacia no els informa de la resolució dels 
procediments. 

 D’acord amb l’anterior, s’insisteix en la recomanació efectuada en 
l’informe de fiscalització de l’exercici 2011, per tal que s’implanten 
entre l’Advocacia i l’Entitat unes vies de comunicació que permeten 
conèixer l’estat i situació de tots els procediments en què estiga 
incursa EPSAR. D’aquesta manera, qualsevol contingència 
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significativa que afecte o poguera afectar els comptes anuals de 
l’Entitat podria ser detallada, si és el cas, en la memòria dels seus 
comptes anuals. 

f) En l’exercici de 2012, la Generalitat ha atès, mitjançant els 
mecanismes de finançament acordats amb l’Administració central 
procedents del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) i de l’Institut de 
Crèdit Oficial (ICO), els venciments de préstecs subscrits per EPSAR 
amb entitats financeres per un import, al tancament de 2012, de 
130.928.072 euros. 

 Aquest import figura en els comptes anuals com un saldo pendent 
a llarg termini amb la Generalitat en la partida “D’altres passius 
financers” dels deutes a llarg termini del passiu del balanç, com 
indica la nota 11 de la memòria. 

 En aquest sentit, el 28 de març de 2013 el Consell d’Administració 
d’EPSAR va aprovar, en virtut de l’Acord del Govern Valencià de 21 
de desembre de 2012, la capitalització dels fons procedents de l’ICO, 
l’import de la qual va pujar a 8.246.947 euros. 

5.2 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

El balanç i compte de pèrdues i guanys d’EPSAR a 31 de desembre de 
2012, juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior, els 
mostrem tot seguit, en euros: 
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ACTIU 31-12-2012 31-12-2011 Variació 
ACTIU NO CORRENT 900.139.619 912.812.820 (1,4%) 

Immobilitzat intangible 204.946 285.285 (28,2%) 

Immobilitzat material 899.907.375 912.500.237 (1,4%) 

Terrenys i construccions 2.942.356 2.942.356 0,0% 

Instal·lacions tècniques, maquinària… 801.409.525 818.911.283 (2,1%) 

Acomptes i immobilitzat en curs 95.555.494 90.646.598 5,4% 

Inversions financeres a llarg termini 27.298 27.298 0,0% 

ACTIU CORRENT 109.187.107 104.276.436 4,7% 

Actius no corrents mantinguts per a la venda 392.306 480.131 (18,3%) 

Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar 101.268.397 97.751.135 3,6% 

Inversions financeres a curt termini 740 740 0,0% 

Periodificacions a curt termini 20.284 31.827 (36,3%) 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 7.505.380 6.012.603 24,8% 

Total actiu 1.009.326.726 1.017.089.256 (0,8%)
    

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2012 31-12-2011 Variació 

PATRIMONI NET 131.993.239 138.413.518 (4,6%) 

Fons propis (143.475.461) (144.317.687) 0,6% 

Subvencions, donacions i llegats 275.468.700 282.731.205 (2,6%) 

PASSIU NO CORRENT 644.998.133 526.646.672 22,5% 

Deutes amb entitats de crèdit 514.070.061 526.646.672 (2,4%) 

D’altres passius financers 130.928.072 0 - 

PASSIU CORRENT 232.335.354 352.029.066 (34,0%) 

Deutes a curt termini 49.775.018 169.713.145 (70,7%) 

Creditors comercials i d’altres comptes per a pagar 182.560.228 182.315.813 0,1% 

Periodificacions a curt termini 108 108 0,0% 

Total patrimoni net i passiu 1.009.326.726 1.017.089.256 (0,8%)

Quadre 1 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2012 2011 Variació 
Import net de la xifra de negocis  4.053.534 2.663.035 52,2% 

D’altres ingressos d’explotació 214.983.746 210.564.378 2,1% 

Despeses de personal (2.049.848) (2.165.517) (5,3%)

D’altres despeses d’explotació (163.558.795) (170.749.632) (4,2%)

Amortització de l’immobilitzat (32.031.932) (29.593.843) 8,2% 

Imputació de subvencions immobilitzat no financer i d’altres 10.740.320 10.748.294 (0,1%)

Deterioració i resultat per alienacions de l’immobilitzat (108.066) (1.121.118) (90,4%)

Resultat d’explotació 32.028.959 20.345.597 57,4% 

Ingressos financers 1.932.818 2.777.689 (30,4%)

Despeses financeres (33.119.551) (25.329.342) 30,8% 

Resultat financer (31.186.733) (22.551.653) (38,3%) 

Resultat abans d’impostos 842.226 (2.206.056) 138,2%

Resultat exercici operacions continuades 842.226 (2.206.056) 138,2%

Resultat de l’exercici 842.226 (2.206.056) 138,2%

Quadre 2 

Com hem indicat en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprés 
les àrees d’“Immobilitzat material” i “D’altres despeses d’explotació” de 
l’exercici de 2012. 

L’“Immobilitzat material”, per import de 899.907.375 euros, representa el 
89,2% de l’actiu total de l’exercici de 2012, que comporta una disminució 
de l’1,4% respecte de l’exercici anterior. 

L’epígraf “D’altres despeses d’explotació”, del compte de pèrdues i 
guanys, per un import de 163.558.795 euros, representa el 70,8% de les 
despeses totals de l’exercici i ha experimentat una reducció del 4,2% 
respecte de 2011. 

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 
següents mostrem els comentaris sobre els aspectes més significatius 
observats. 

5.3 Immobilitzat material 

La composició i el moviment registrat en els diferents comptes d’aquest 
epígraf durant l’exercici de 2012 són els següents, en euros, d’acord amb 
la informació comptable facilitada per l’Entitat: 
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Concepte 
Imports 

01-01-2012 Addicions Baixes Traspassos 31-12-2012 

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 268.650 0 2.764 0 265.886

Equips processos d’informació 350.376 8.011 9.370 0 349.017

Vehicles 0 0 0 0 0

Instal·lacions tècniques per a cedir 1.032.777.149 0 132.613 14.554.892 1.047.199.428

Instal·lacions tècniques en muntatge 90.646.598 19.463.788 0 (14.554.892) 95.555.494

Valor de cost 1.127.065.350 19.471.799 144.747 0 1.146.392.402

Amortització acumulada (214.565.113) (31.951.595) 31.681 0 (246.485.027)

Valor net 912.500.237 (12.479.796) 176.428 0 899.907.375

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. 

La revisió de la informació continguda en l’inventari de béns de l’Entitat 
mostra algunes diferències amb la que es desprèn dels estats 
comptables, i la seua codificació no es troba totalment actualitzada. Com 
hem indicat en anteriors ocasions, cal, al tancament de cada exercici si 
més no, revisar, verificar i identificar la totalitat dels béns inclosos en 
l’inventari i la seua correspondència amb els registres comptables. 

L’Entitat ens assenyala en al·legacions que al tancament de l’exercici 
2013 es portarà a terme la recomanació de la Sindicatura. 

S’han incorporar al cost de l’immobilitzat les despeses financeres 
originades pel finançament d’instal·lacions de sanejament o 
d’abastiment d’aigua, que s’hi han imputat fins a la posada en 
condicions de funcionament. Aquesta capitalització és obligatòria 
d’acord amb les normes de valoració del PGC. L’import total dels 
interessos capitalitzats en l’exercici ha sigut d’1.807.164 euros. 

El 99,7% de l’import de l’immobilitzat material el componen les 
“Instal·lacions tècniques per a cedir” en muntatge o finalitzades, que 
corresponen a la construcció de les instal·lacions de sanejament d’aigües 
residuals i dessalatge, així com de les d’abastiment d’aigües 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 de muntatge”, l’import de la 
qual puja a 19.463.788 euros. Durant l’exercici, també s’ha produït el 
traspàs d’aquest compte al d’”Instal·lacions tècniques per a cedir” de 
14.554.892 euros, corresponents a les obres finalitzades. 
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Hem verificat una mostra de certificacions d’obra i factures 
corresponents a les altes produïdes en l’immobilitzat material durant 
2012, per a comprovar la correcta formalització dels documents que els 
sustenten i la seua adequada imputació comptable. No s’han posat de 
manifest aspectes significatius destacables, llevat d’allò que es refereix a 
la imputació comptable de dues certificacions d’obra per un import total 
de 4.060.349 euros que va haver de ser realitzada en l’exercici de 2011. 

Cal assenyalar també alguns aspectes que requerisquen una millora per 
a evitar que es puguen produir errors. En aquest sentit recomanem, com 
ja hem indicat en informes anteriors, que en el cas de pagament de 
certificacions que han sigut endossades, quede explícitament indicat en 
l’ordre de pagament qui n’ha sigut el beneficiari així com el compte 
bancari d’abonament. 

En aquest sentit l’Entitat ens informa en al·legacions que en 2013 s’ha 
implantat un nou procediment d’actuació a fi que, en les ordres de 
pagament corresponents a certificacions o factures que han estat 
endossades, figure el beneficiari de l’endossament i el compte bancari 
d’abonament. 

D’altra banda, hem observat que de les quinze certificacions i factures 
revisades, només se n’han pagat nou al tancament de l’exercici, i unes 
altres cinc continuen pendents de pagament el setembre de 2013. En la 
totalitat dels casos s’ha superat àmpliament el termini de pagament fixat 
per la normativa que hi és d’aplicació. Aquesta circumstància comporta 
incórrer en la meritació dels corresponents interessos de demora. 

Quant a això, els nostres informes de fiscalització d’exercicis anteriors ja 
posaven de manifest el considerable augment dels retards en els 
pagaments de les certificacions d’obra i factures als contractistes. 

Pel que fa als interessos de demora incorreguts per retards en els 
pagaments, EPSAR només els reconeix comptablement quan són 
reclamats pel contractista. La informació facilitada per l’Entitat mostra 
que s’ha imputat a resultats de l’exercici un import de 10.701.202 euros 
per aquest concepte, cosa que representa un increment significatiu 
respecte de l’exercici anterior. La informació continguda en la nota 19 de 
la memòria dels comptes anuals inclou a més 15.297 euros en concepte 
d’interessos de demora en les devolucions del cànon. 

A més de l’anterior, cal assenyalar que per al càlcul dels interessos no es 
té en compte l’IVA de les factures o certificacions, i el justifiquen en què 
l’impost no es merita fins el seu pagament efectiu i a més a més no 
disposen d’un registre específic que reculla la totalitat de les 
reclamacions efectuades pels creditors. 

En relació amb aquest registre, l’Entitat ens indica en al·legacions que, a 
partir de l’exercici 2013, se li donarà major formalitat, i que s’hi afegirà 
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una diligència en què es farà constar que hi figuren recollides la totalitat 
de les reclamacions rebudes. 

D’acord amb el que hem descrit en els paràgrafs anteriors, l’import dels 
interessos de demora imputats a resultats de l’exercici no representa la 
totalitat dels interessos meritats pels deutes pagats en l’exercici de 2012 i 
els meritats pels deutes que al tancament de l’exercici estaven vençuts 
però pendents de pagament. La memòria dels comptes anuals no 
informa adequadament d’aquestes circumstàncies. 

Aquesta Institució, amb la informació facilitada per EPSAR relativa a 
operacions comercials i d’immobilitzat, ha realitzat una estimació dels 
interessos de demora incorreguts a 31 de desembre de 2012, d’acord amb 
els requisits que assenyala la legislació vigent respecte d’aquests 
interessos: inici de la meritació, període i tipus d’interès per a aplicar. 
Aquesta estimació dels interessos de demora meritats comportaria un 
increment de les despeses financeres imputables al resultat d’exercicis 
anteriors per import de 3.754.696 euros i una reducció de l’import 
registrat en 2012 de 741.487 euros. 

D’altra banda, la informació continguda en la nota 14 de la memòria 
referida als ajornaments de pagament a proveïdors per operacions 
comercials no inclou alguns deutes, per un import conjunt de 572.949 
euros, la cancel·lació dels quals es produeix per compensació, o que el 
seu creditor es troba subjecte a procediments judicials. 

Hem revisat la totalitat de les baixes de l’immobilitzat material el 2012 
registrades en “Instal·lacions tècniques per a cedir”, la seua formalització 
i justificació. L’import més significatiu correspon a l’alienació de 
materials emmagatzemats i deteriorats per inexecució de les obres de 
l’emissari submarí de Santa Pola, que ha representat unes pèrdues 
extraordinàries per a l’Entitat de 76.994 euros. 

D’altra banda, EPSAR hauria d’haver efectuat al tancament de l’exercici 
una avaluació per a determinar l’existència, si és el cas, de deterioració 
de valor d’algun element de l’immobilitzat material, com estableix 
l’Ordre EHA 733/2010. 

5.4 D’altres despeses d’explotació 

Com es desprèn del compte de pèrdues i guanys de l’Entitat (quadre 2), 
les despeses totals de l’exercici de 2012 han pujat a 230.868.192 euros, 
amb un increment del 0,8% respecte de 2011. 

L’epígraf més significatiu de les despeses correspon a “D’altres despeses 
d’explotació”, que representa el 70,8% del total i ha experimentat en 
l’exercici de 2012 una reducció del 4%. 
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En aquest epígraf es registren, bàsicament, les despeses generades en: 

- L’explotació, manteniment, conservació, millora i control de les 
instal·lacions públiques de sanejament i depuració d’aigües 
residuals. 

- La prestació del servei d’abastiment 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. 

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

El detall corresponent a 2012 d’aquestes despeses el mostrem tot seguit, 
en euros: 

 
D’altres despeses d’explotació Import 

Despeses d’explotació i funcionament 156.441.556 

 - Explotació EDAR 146.458.330 

 - Control EDAR 5.369.376 

 - Reparacions i millora EDAR 309.511 

 - Cogeneració ETAP 2.321.542 

 - Dessalatge ETAP 1.982.796 

Serveis exteriors i d’altres 594.064 

Despeses recaptació cànon 4.389.639 

Deutes cànon prescrits 2.133.536 
Total 163.558.795 

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 
146.458.330 euros, correspon a l’explotació i manteniment de les 
instal·lacions de depuració, cosa que representa un 90% del total i una 
reducció del 3% respecte de 2011. 

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



Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR). 
Exercici de 2012 

321 

Revisió de convenis de finançament 

Hem seleccionat i revisat una mostra de convenis en vigor durant 
l’exercici (vegeu quadre 5), a fi de verificar el compliment de les seues 
estipulacions i el reflex comptable derivat de la seua execució. 

 
Núm. Objecte Import Tercer 

CV970123 
Conveni per a la gestió i explotació 
d’instal·lacions de sanejament i depuració 
gestionades per la Diputació provincial. 

5.703.741 Diputació de València 

CV010153 

Finançament de costos de manteniment i 
explotació de les instal·lacions de sanejament i 
depuració gestionades per la Diputació 
provincial. 

5.759.137 Diputació de Castelló 

CV030170 Cofinançament de les infraestructures de 
sanejament i depuració d’aigües residuals. 

19.053.826 Aj. Pilar de la Foradada 

CV980008 Finançament de l’explotació de sanejament i 
depuració de titularitat local. 

9.688.475 Diputació de Valencia 

CV070127 Infraestructures de sanejament i depuració 
d’aigües residuals. 

12.700.000 Aj. Torreblanca 

CV080140 

Utilització de les infraestructures hidràuliques 
de reutilització de les aigües procedents del 
sistema de sanejament i depuració de l’EDAR 
de l'Alacantí Nord. 

6.000.000 
Comunitat Regants 
Sindicat Regs de l’Horta 
d’Alacant 

CV080150 Projecte i execució de la canonada 
d’abastiment en alta a l’aeroport de Castelló. 

5.787.722 Aerocas i Diputació de 
Castelló 

CV100166 
Abastiment d’aigua des de la planta 
potabilitzadora de Sagunt i conduccions de 
abastiment al Camp de Morvedre. 

34.929.983 Aj. Sagunt 

Quadre 5 

La revisió d’aquests convenis ha posat de manifest com a qüestions més 
significatives, les següents: 

A. En els tres casos en què es financen les despeses derivades de 
l’explotació de les instal·lacions de depuració (expedients CV970123, 
CV010153 i CV980008): 

1)  L’ens, segons conveni, incompleix els terminis de presentació 
de les propostes d’unitats i costos per a l’exercici i els de 
celebració de la comissió mixta de seguiment. 

2) Tot i que en tots els casos la composició de membres detallada 
en l’acta de la comissió és correcta, en dos casos la dita acta 
no es troba signada per un dels assistents. 

3) L’aprovació dels costos proposats per la comissió es produeix 
amb notable retard (entre 3 i 6 mesos). Aquesta situació 
ocasiona, en moments com l’actual, un perjudici per a la 
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tresoreria d’EPSAR en anticipar imports que hauran de ser 
regularitzats en l’exercici o següents, si els aprovats són 
menors. 

4) No consta en la informació facilitada que les entitats que han 
subscrit conveni hagen justificat les despeses de l’exercici 
anterior, segons el que preveu el conveni, ni que EPSAR els 
n’haja requerit justificació. 

5) A més a més, en les reunions de la comissió mixta de 
seguiment dels convenis revisats, EPSAR proposa la 
subscripció d’una addenda que modifique les clàusules dels 
convenis subscrits: 

- En eliminar o ampliar el termini, normalment incomplit, 
per a la celebració de les dites comissions que 
habitualment se celebren en el primer trimestre de 
l’exercici. 

- En reduir el nombre d’assistents (no s’especifica en l’acta 
l’abast de la dita reducció. 

- En ampliar en tres mesos el termini de presentació, per 
part de l’ens que ha subscrit conveni, de la proposta 
d’unitats i costos per a l’exercici. 

- En substituir la justificació actual de la destinació del 
finançament per un certificat, signat per l’òrgan 
competent, en el qual es deixe constància que aquest 
finançament s’ha destinat únicament i exclusivament a 
la finalitat determinada. 

B. En els casos en què es finança l’execució d’obres d’infraestructura 
(expedients CV030170, CV070127, CV080140 i CV080150). 

1) En un cas (expedient CV030170), no s’ha executat una de les 
tres obres previstes malgrat que el conveni es va signar el 
2003. En una de les obres, finançada al 50% amb l’entitat local, 
aquesta entitat va incomplir en més d’un any el termini en el 
qual va haver de fer-la efectiva. 

2) En un altre conveni subscrit el 2008 (expedient CV080150), 
EPSAR ha construït totalment les obres previstes (en van ser 
lliurades l’octubre de 2011), però l’entitat que havia signat el 
conveni no ha aportat l’import compromès (50% del cost real 
de les obres). 

 Donada l’actual situació econòmica i financera de l’entitat que 
ha subscrit el conveni, sorgeixen dubtes sobre la possibilitat de 
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cobrament del deute reclamat (2.291.103 euros). Així mateix, 
es desconeix la possibilitat real de rescabalament del restant 
50% de les despeses ocasionades per les obres realitzades que, 
segons el conveni s’ha de repercutir als usuaris durant un 
període de 20 anys, i que no indiquen a través de quina figura 
impositiva. 

 D’altra banda, la Diputació de Castelló (també part signant del 
conveni) ha eludit fins al moment de la nostra fiscalització les 
obligacions que li competeixen derivades del conveni subscrit 
en la gestió i explotació de les obres executades en no signar 
l’acta de lliurament de les instal·lacions, malgrat els 
requeriments efectuats per EPSAR. 

C. Finalment, pel que fa a la gestió de l’estació de tractament d’aigües 
potables (ETAP) (expedient CV100166), es consideren raonables els  
imports registrats com a despeses i ingressos originats en l’exercici, 
llevat de l’import de 575.600 euros corresponents a la regularització 
realitzada de l’exercici de 2011 que s’havia d’haver d’imputat a 
exercicis anteriors. 

Revisió de les despeses d’explotació i funcionament 

Per a verificar la raó i justificació de les “Despeses d’explotació i 
funcionament”, i que la seua gestió s’ajusta als procediments establits, 
hem revisat una mostra de 56 documents per import d’11.233.435 euros. 

La revisió dels dits documents ha posat de manifest que les despeses 
estan adequadament suportades i comptabilitzades. Encara que hem 
observat que, en el 96,4% dels casos, el pagament de les obligacions amb 
tercers derivats dels dits documents, no s’ha realitzat en el termini 
establit per la Llei 3/2004, modificada per la Llei 15/2010, que estableix 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i se 
situa per terme mitjà en 104 dies. Al tancament de l’exercici es trobaven 
pendents de pagament un total de 31 documents, el 55% dels revisats. 

Revisió del control exercit per EPSAR sobre les instal·lacions de depuració 

Hem sol·licitat informació sobre el control exercit per l’Entitat sobre les 
instal·lacions de depuració. La Comunitat Valenciana, a aquests efectes, 
es troba dividida en set zones. 

En sis casos, el control es realitza a través d’empreses privades 
contractades el 2009 per un període de 4 anys. En la resta dels casos, es 
va subscriure el 2010 un conveni amb la Diputació d’Alacant pel qual 
l’empresa pública Proaguas, SA (que depèn de la Diputació) realitza les 
tasques de control en determinades instal·lacions de la província. 

De la informació facilitada se’n desprèn que: 
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- La mitjana anual de presa de mostres per a les 458 instal·lacions 
que hi ha se situa en 10 preses per instal·lació (un 4% superior a les 
previstes en els plecs de condicions tècniques). A la zona VI 
(Alacant Centre i Sud), amb 32 instal·lacions, la mitjana de mostres 
preses en l’exercici en cadascuna de les instal·lacions, puja a 17,1. 

- Hem verificat, per a una mostra de 6 instal·lacions (dues per cada 
província), tant el nombre de visites realitzades com el de les preses 
de mostres, i observem que, en general, es dóna compliment a les 
obligacions establides en el plec en aquests aspectes. 

- El nombre d’incidències d’una relativa importància comunicades a 
EPSAR en l’exercici puja a un total de 3.338 incidències, amb una 
mitjana de 7,3 incidències per instal·lació. La zona III (València Nord 
2) és la que presenta un major nombre d’incidències en les seues 58 
instal·lacions, amb un total d’11,8 de mitjana. En canvi, a la zona II 
(Castelló Sud), amb 66 instal·lacions, la mitjana anual d’incidències 
només és de 2,9. 

L’Entitat ha d’implantar els procediments adequats a fi de millorar la 
informació rebuda i el control dels treballs que realitzen aquestes 
empreses. Quant a això, ens ha assenyalat EPSAR que la insuficiència de 
mitjans personals afecta l’observança i implantació de nous 
procediments sobre les empreses contractades. 

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 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011 que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (TRLCSP), l’Entitat assenyala 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, donades les 
funcions que té atribuïdes i les característiques que revesteix la seua 
activitat principal i finançament majoritari. 

En virtut això, l’Entitat ha inclòs en la seua pàgina d’Internet 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 53 del TRLCSP. No obstant això, el dit perfil en la pàgina 
d’Internet no incorpora un enllaç a la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat. 

L’Entitat, que està donada d’alta com a entitat adjudicadora en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat, no difon a través de la dita 
pàgina la informació de caràcter contractual realitzada, i incompleix així 
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l’article 3 de l’Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació, que aprova l’aplicació de la Plataforma 
de Contractació de la Generalitat. 

Quant a això, l’Entitat ens ha indicat que aquesta circumstància és 
deguda a què no s’ha pogut regularitzar la interacció del seu perfil amb 
la Plataforma a través del servei d’Internet, per problemes tècnics que no 
han resolt encara els administradors de la citada Plataforma de 
Contractació. 

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 realitza. 

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 següent quadre on indiquen el nombre i import, en euros, 
dels contractes adjudicats en l’exercici, detallats per tipus i procediments 
d’adjudicació: 

 
Tipus de 
contracte 

Procediments 
d’adjudicació 

Nombre 
contractes

% total Import adjudicat 
(IVA exclòs) 

% baixa Executat el 
2012 

Assistència 
tècnica 

Obert diversos criteris 7 78% 11.216.781 19% 179.672

Negociat 2 22% 81.900 1% 24.368

Total 9 100% 11.298.681 19% 204.040

Quadre 6 

L’import adjudicat durant l’exercici de 2012 ha comportat una rebaixa 
mitjana del 19% sobre l’import licitat, i l’import executat en l’exercici 
corresponent a aquests expedients ha pujat a 204.040 euros, que 
representa el 2% de l’import adjudicat. 

A més a més, durant 2012 es trobaven en execució un total de 210 
expedients adjudicats en exercicis anteriors. L’import executat ha pujat a 
105.643.595 euros. 

Durant l’exercici s’han tramitat i aprovat un total de 109 modificacions i 
liquidacions de contractes que han suposat un import conjunt de 
5.710.328 euros, que representa un 2% de mitjana sobre l’import 
adjudicat dels contractes. 

 



Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR). 
Exercici de 2012 

326 

6.3 Revisió d’una mostra de contractes 

A fi de verificar la correcció dels procediments seguits en la contractació 
de béns i serveis i l’adequada formalització dels corresponents 
expedients administratius, hem seleccionat una mostra de contractes 
adjudicats en l’exercici de 2012 (vegeu quadre 7) a partir de la informació 
recollida per aquesta Institució. 

Donat el reduït nombre de contractes adjudicats en l’exercici així com 
l’escassa rellevància del seu import, només hem seleccionat un contracte 
que mostrem en el quadre 7, que representa el 27% de l’import total 
adjudicat, segons la informació rebuda: 

 

Codi contracte Objecte Procediment Import adjudicació (€)

2012/GV/0004-000 

Servei de funcionament i manteniment del 
sistema de sanejament i depuració d’aigües 
residuals de Callosa de Segura i d’uns altres 
municipis de la Vega Baixa (Alacant). 

PO 3.084.989 

Mostra seleccionada 3.084.989 

Total expedients de contractació 11.298.681 

% de revisió 27% 

Quadre 7 

També hem realitzat un seguiment sobre dos contractes adjudicats en 
exercicis anterior que es trobaven en execució durant 2012: 

 

Codi contracte Objecte Procediment Import adjudicació (€) 

2008/GV/0124 Obres de recobriment de la Séquia de Sollana al 
camí "Parada de l‘Olivera" a Algemesí (València). 

PO 1.163.392 

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

PO 65.135.865 

Total 66.299.257 

PO: Procediment obert 

Quadre 8 

6.4 Conclusions que sorgeixen de la revisió dels contractes seleccionats 

El contracte revisat s’ha tramitat i executat d’acord amb el TRLCSP. 

No obstant això, assenyalem tot seguit les observacions sobre 
determinats aspectes que han de ser tinguts en compte per part dels 
responsables de l’Entitat. 
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Quant a la forma de selecció i adjudicació: 

- L’informe tècnic valora l’aspecte econòmic adequadament en les 
ofertes econòmiques d’acord amb els criteris inclosos en el plec. No 
obstant això, les limitacions que s’hi imposen, pel que fa a la 
proposició econòmica que han de presentar els licitadors, actuen 
tot restringint severament la competència en els preus. 

En aquest sentit, el plec imposa dos tipus de limitacions en matèria 
econòmica. D’una banda, podran ser considerades anormals o 
desproporcionades aquelles ofertes que es desvien en més d’un 5% 
de la mitjana d’ofertes presentades i, d’altra banda, també poden 
tenir la tal consideració aquelles ofertes l’import de les quals siga 
inferior en un 20% al pressupost base de licitació. 

El conjunt d’ambdues limitacions pot permetre excloure, sobre tot 
si l’interval és molt reduït, ofertes que, sense incórrer en cap 
desproporció, només presenten una desviació sobre la mitjana 
superior a la que estableix el plec (article 152 del TRLCSP). 

Quant al pagament de certificacions: 

- En les cinc certificacions d’obra revisades, els pagaments han 
ultrapassat el termini màxim legal que estableix la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que 
estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, i se situa el termini mitjà de pagament en 98 dies. 

Seguiment d’expedients revisats en exercicis anteriors: 

- Pel que fa al contracte 2008/GV/0124, no hi ha constància en 
l’expedient de cap document que justifique la paralització de 
l’execució d’aquest contracte des de setembre de 2011 fins a la data 
actual (setembre de 2013). 

- En l’expedient 2010/GV/0028, la despesa total anual ocasionada en 
2012 pel funcionament d’aquesta instal·lació puja a 17.582.911 
euros, quantia que se situa dins del límit de l’anualitat prevista en 
la contractació. 

 Hem revisat cinc certificacions per un import total de 3.471.177 
euros, el 19,7% del total. En tots els casos s’ha excedit el termini 
legal de pagament que se situa, per terme mitjà, en 116 dies. 

Revisió dels contractes menors: 

Segons es desprèn de la informació facilitada, durant l’exercici s’han 
aprovat un total de 69 contracte menors per un import global de 199.003 
euros. D’aquests contractes, 57 ho van ser per un import inferior a 6.000 
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euros i presenten el 22,8% de l’import. La resta, 12 contractes, amb un 
import conjunt aprovat de 153.582 euros, tenen un import mitjà inferior 
a 13.000 euros. 

La revisió de la informació facilitada sobre aquests contractes menors no 
ha posat de manifest aspectes significatius destacables. 

6.5 Compromisos contrets amb càrrec a exercicis futurs 

Segons indica la nota 21 de la memòria dels comptes anuals, els 
compromisos adquirits a 31 de desembre de 2012 per l’Entitat amb càrrec 
als cinc pròxims exercicis pugen a un total de 510.888.334 euros. 

L’amortització de préstecs i els interessos que se’n deriven representen 
el 53,7% dels compromisos totals. La resta correspon a la construcció, 
manteniment i explotació de les instal·lacions de sanejament i 
depuració. 

A més a més, als compromisos indicats, la citada nota 21 assenyala que 
els expedients de finançament d’instal·lacions de sanejament i 
depuració d’aigües residuals impliquen uns compromisos adquirits per a 
2013 que s’estimen en 65.796.609 euros, xifra que es pot considerar 
recurrent per als exercicis següents incrementada en la revisió de preus i 
els imports corresponents als expedients no aprovats. 

7. REVISIÓ DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ I DE CONTROL INTERN 

7.1 Introducció 

Els procediments de gestió i la tramitació de certificacions de les 
despeses d’explotació d’EDAR formen el nucli de l’activitat d’EPSAR i, pel 
volum monetari gestionat, tenen un impacte molt significatiu en els seus 
comptes anuals. 

Com assenyalem en el quadre 4, les despeses d’explotació de les EDAR 
pugen a 146.458.330 euros, el que representa el 93,6% de les “Despeses 
d’Explotació i funcionament”. 

Hi ha tres formes d’explotació de les EDAR: per finançament ordinari 
(4,0% de l’import total), per conveni (36,0% de l’import total) i per 
contracte (60,0% de l’import total)1. 

Tot i que hi ha diferents particularitats en la forma d’explotació per 
contracte, l’import de la majoria de contractes es fixa en base a una 
quota fixa i a una quota variable, en funció del cabal i d’uns altres 
factors. 

                                                 
1 Segons dades de la memòria d’activitats presentada per EPSAR referent a l’exercici de 2012. 
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una aplicació de desenvolupament propi. Aquestes dues aplicacions 
treballen sobre una base de dades Oracle. Per a completar el control de 
les certificacions, EPSAR utilitza informes i consultes Access, que 
accedeixen a la base de dades Oracle. Finalment, el departament de 
comptabilitat utilitza una aplicació comercial estàndard per a la 
comptabilitat de les despeses. 

La responsabilitat del correcte disseny, implantació i adequat 
funcionament dels controls existents correspon als òrgans de direcció de 
l’Entitat, en especial el Consell d’Administració, màxim òrgan executiu. 

Hem identificat deficiències de control intern2 i hem proposat 
recomanacions, la implantació de les quals contribuiria a incrementar 
l’ambient de control i a reduir la probabilitat que ocórreguen incidències. 

Aquestes deficiències de control i recomanacions han sigut comunicades 
íntegrament i en detall als òrgans directius de l’Entitat. 

No obstant això, donades les inherents limitacions de qualsevol control 
intern, i en concret de l’implantat en l’Entitat, poden existir fets motivats 
per errors o irregularitats que no hagen sigut detectats en la revisió 
efectuada. 

El treball l’ha dut a terme el personal especialitzat de la Sindicatura de 
Comptes, amb la col·laboració d’experts i independents externs. 

Hem de destacar que la col·laboració dels responsables i del personal 
dels departaments implicats en la gestió de TI i en la gestió del procés 
d’explotació ha sigut en tot moment completa, cosa que ha facilitat la 
bona marxa dels treballs d’auditoria dels sistemes d’informació. 
  

                                                 
2 Segons la secció 850 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, les incidències 
detectades en la revisió dels controls interns es classifiquen de la següent manera: 

- Una deficiència de control intern existeix quan el disseny o el funcionament d’un control no 
permet al personal de l’Entitat o a la seua direcció, en el curs ordinari de les operacions, prevenir 
o detectar errors o irregularitats en un termini raonable. Poden ser deficiència de disseny del 
control (quan un control necessari per a aconseguir l’objectiu de control no existeix o no està 
adequadament dissenyat) o deficiències de funcionament (quan un control adequadament 
dissenyat no opera tal com va ser dissenyat o la persona que l’executa no ho fa eficaçment). 

- Una deficiència significativa és una deficiència en el control intern, o una combinació de 
deficiències, que afecten adversament la capacitat de l’Entitat per a iniciar, autoritzar, registrar, 
processar o reportar informació financera o pressupostària de forma fiable, de conformitat amb 
els principis o normes comptables i/o pressupostàries aplicables, i hi ha una probabilitat que és 
més que remota, que una manifestació errònia en els comptes anuals, que no és clarament 
trivial, no siga previnguda o detectada. 

- Una debilitat material és una deficiència significativa en el control interno o una combinació de 
deficiències, respecte de les que hi ha una raonable possibilitat que una manifestació errònia 
significativa en els comptes anuals no siga previnguda o detectada i corregida en termini oportú. 
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7.2 Conclusió de la revisió efectuada 

Mitjançant el seguiment del flux d’informació del procés de gestió revisat 
hem avaluat els riscos principals de cada fase del procés i hem analitzat 
tant els control d’usuari manuals com els controls automàtics establits 
per a mitigar els riscos que hi ha. 

Com a resultat del treball realitzat, d’acord amb els objectius i abast 
assenyalats en l’apartat anterior, hem identificat l’existència de 
debilitats significatives de control que afecten la confiança en el procés 
de generació de la informació comptable relacionada amb les despeses 
d’explotació d’EDAR que no permeten garantir en un grau raonable la 
seua validesa, integritat, exactitud, confidencialitat i disponibilitat. 

Encara que les principals deficiències corresponen a CGTI, la seua 
situació condiciona l’eficàcia i fiabilitat dels controls sobre les 
aplicacions de gestió. 

No obstant l’anterior, en el curs de les proves realitzades no hem 
detectat que les debilitats materials ni les deficiències significatives de 
control intern observades s’hagen traduït en incorreccions materials en 
els comptes anuals de l’exercici de 2012. 

El següent quadre mostra el grau de compliment de la sèrie de controls 
que hem analitzat en la present auditoria. 

 

Àrea 

Eficàcia dels controls 
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcial-
ment 

efectius 
No efectius 

Controls Generals TI 16 18 35 69 

Procés de gestió de despeses 
d’explotació d’EDAR 16 2 2 20 

Total controls avaluats 
32 20 37 89 

36,0% 22,5% 41,5% 100,0% 

Quadre 9 - Eficàcia dels controls 
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Àrea 

Eficàcia dels controls 
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcial-
ment 

efectius 
No efectius 

Marc organitzatiu 3 5 9 17 

Gestió de canvis 2 2 15 19 

Operacions TI 7 5 4 16 

Controls d’accés 3 3 4 10 

Continuïtat de l’activitat 1 3 3 7 

Total controls avaluats 
16 18 35 69 

23,2% 26,1% 50,7% 100,0% 

Quadre 10 - Eficàcia dels CGTI 

En l’àmbit dels controls generals dels sistemes d’informació, hem 
detectat les següents deficiències de control: 

Marc organitzatiu 

1. L’Entitat no disposa d’un pla estratègic en matèria de TI que 
permeta garantit que s’aconseguiran els objectius assignats a 
aquesta àrea per a l’assoliment dels objectius generals de l’Entitat. 
Tampoc no hi ha plans anuals de projectes de TI. 

 L’absència d’aquests plans representa un risc alt que no hi haja 
alineació entre els objectius de l’organització i la infraestructura 
tecnològica necessària per a aconseguir-los. 

 Recomanem que el Consell d’Administració aprove un pla 
plurianual de TI alineat amb els objectius estratègics de l’Entitat, 
així com plans anuals d’inversions en TI que concreten els projectes 
o fases de projectes per a executar en cada exercici i les dotacions 
pressupostàries necessàries. A més a més, s’hauran de concretar les 
prioritats donades a cadascun dels projectes. 

2. Les funcions desenvolupades pel departament de sistemes (que 
consta només de tres persones) s’estén a nombroses activitats 
diferents, tant en l’àmbit d’aplicacions com en el de sistemes o en 
l’àmbit funcional. Així, en la pràctica el personal està format per 
analistes, desenvolupadors i mantenidors de les aplicacions de 
certificació. 

 L’absència de definició de les funcions del personal del 
departament de sistemes, el poc personal i la conseqüent falta de 
segregació de funcions, representa un risc alt que es produïsquen 
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canvis o modificacions no autoritzades pels responsables del 
negoci. 

 Recomanem la definició de funcions del personal de sistemes i 
l’aplicació d’una adequada segregació de funcions o de forma 
alternativa controls compensatoris, amb l’objecte de separar les 
funcions/persones que tenen accés al desenvolupament 
d’aplicacions (codi font i arxius compilats) i les que realitzen 
funcions i tenen accés a les aplicacions en l’entorn real o de 
producció. Donada la limitació de personal, és recomanable establir 
controls compensatoris que permeten una revisió i autorització de 
les operacions realitzades. 

3. Els procediments de gestió duts a cap en el departament de 
sistemes no es troben, en general, formalitzats i aprovats a 
l’adequat nivell directiu. 

 El fet que no s’hagen redactat ni aprovat els procediments 
implantats en matèria de gestió de les TI implica un risc mitjà de 
falta d’homogeneïtat i inadequació en la seua execució així com 
una major dependència de l’organització respecte a les persones. 

 Recomanem que es formalitzen i aproven els procediments de 
gestió del departament de TI, tot començant per aquells més de 
crítics o rellevants, i l’establiment de procediments (controls 
compensatoris) que impliquen revisions periòdiques de les tasques 
dutes a cap en relació amb les matèries més sensibles de la gestió 
de les TI. 

4. La política general de seguretat de la informació que garantisca el 
compromís de l’Entitat amb la seguretat de la informació i 
l’assignació de funcions en aquesta matèria, no ha sigut aprovada 
pel Consell d’Administració. 

 La inexistència d’un compromís explícit i formal del màxim òrgan 
de govern de l’Entitat amb la seguretat de la informació comporta 
un element d’incertesa i un risc alt per a l’efectiva aplicació de les 
mesures i iniciatives sobre seguretat de la informació impulsades 
des de dins de l’organització. 

 Recomanem que el Consell d’Administració aprove la política de 
seguretat de la informació de l’Entitat que considere l’estructura 
organitzativa en aquesta matèria i l’assignació de responsabilitats. 
També s’han d’aprovar i programar els plans de formació en 
matèria de seguretat de la informació que incloguen tots els usuaris 
dels sistemes. 

 Aquesta política ha d’ampliar l’àmbit objectiu de la política de 
seguretat LOPD aprovada per l’Entitat i establir amb claredat el 
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compromís del màxim òrgan de govern amb l’objectiu global de la 
seguretat de la informació i el seu recolzament a les mesures que 
garantisquen aquest objectiu. 

5. L’Entitat ha realitzat accions adreçades al compliment de la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades 15/1999; disposa del Document de 
Seguretat LOPD, però no està actualitzat i no consta la definició dels 
fitxers registrats en l’AEPD, si són de caràcter bàsic o mitjà, que en 
aquest cas hauria de sotmetre’s a auditories biennals. Així mateix 
l’Entitat no disposa d’un pla d’adaptació per al compliment dels 
Esquemes Nacionals de Seguretat (ENS) i Interoperabilitat (ENI). 

 L’incompliment de la normativa comporta un risc mitjà de 
possibles sancions per incompliment de les normes aplicables. 

 EPSAR ha de revisar i completar els annexos del Document de 
Seguretat (entres els quals hi ha la definició dels fitxers comunicats 
a l’AEPD), així com abordar sengles projectes d’anàlisi del 
posicionament de l’Entitat enfront dels requisits dels ENS i ENI i 
elaborar els plans d’adaptació requerits per les normes 
assenyalades. 

Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

6. L’Entitat no té en l’actualitat un procediment aprovat de gestió de 
canvis en les aplicacions ni un registre dels canvis realitzats. A més 
a més, l’Entitat tampoc no compta amb un entorn de producció 
replicat, per la qual cosa els canvis es realitzen directament sobre 
l’entorn de producció. 

 Si bé es realitzen procediments que intenten mitigar els riscos, no 
es tenen en compte els següents aspectes: 

- Definició del procés d’identificació de necessitats de 
programari i de maquinari dels usuaris. 

- Definició del procés de sol·licitud i de control de les sol·licituds 
de canvi. 

- Definició de les proves, el seu registre i aprovació. 

- Definició dels responsables i el procediment per a l’aprovació 
dels canvis. 

- Definició del pas a producció, del personal que ho duu a cap, el 
seu registre i supervisió. 

- Definició del pas a producció de canvis urgents. 
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- Aprovació del procediment a l’adequat nivell directiu. 

 L’escàs personal i la inexistència d’un procediment de gestió de 
canvis comporta un risc alt que els canvis en les aplicacions les 
executen persones no autoritzades sobre els sistemes reals que 
suporten els serveis de l’Entitat, sense realitzar els control prevists 
en les normes generalment acceptades de bona gestió dels sistemes 
d’informació. 

 Recomanem l’aprovació d’un procediment de gestió de canvis en 
les aplicacions que tinga en compte els controls citats i aquells 
altres que es consideren rellevants en funció de les característiques  
dels sistemes de l’Entitat. 

Operacions dels sistemes d’informació 

7. L’Entitat no disposa d’un procediment per al registre i la gestió 
d’incidències, tant de programari com de maquinari. 

 Les incidències ocorregudes sobre els actius dels sistemes 
d’informació no es registren de forma detallada i no queda 
constància dels passos seguits fins a la seua resolució, cosa que 
implica un risc mitjà que incidències rellevants no obtinguen 
solucions definitives amb la consegüent minva de l’eficiència i 
increment de costos. 

 Recomanem formalitzar i aplicar efectivament els procediments 
seguits per l’Entitat per a la tramitació i seguiment d’incidències de 
TI i elaborar un registre detallat per al seu seguiment fins a la seua 
resolució. 

8. L’establiment de mesures que garantisquen la seguretat física és un 
element important per a la seguretat dels sistemes d’informació. 
Hem verificat que el centre de procés de dades (CPD) de l’Entitat 
disposa de diverses mesures de seguretat per a controlar l’accés i 
els paràmetres mediambientals. Tanmateix, no hi una llista de 
persones autoritzats per a accedir al CPD i no es realitza registre 
d’accessos. 

 La inexistència d’una relació de persones autoritzades i registre 
d’accés a les dependències que no són d’accés públic representa un 
risc mitjà per a la seguretat, en facilitar l’accés directe als actius de 
TI de l’Entitat. 

 Recomanem l’establiment d’una llista de persones autoritzades i de 
controls d’identificació d’entrada al CPD que assegure que es 
registren tots els accessos, inclosos els de les persones autoritzades. 
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9. La gestió dels proveïdors de serveis de TI no considera, en els casos 
revisats, clàusules adequades de confidencialitat de la informació i 
acords de nivell de servei que en garantisquen una adequada 
privacitat i qualitat. 

 L’absència d’un compromís contractual de confidencialitat i un 
control i mesurament dels serveis prestats pels proveïdors de 
serveis TI comporta un risc mitjà que es produïsquen menors 
rendiments i una pèrdua d’eficiència en el funcionament dels 
sistemes, i que es generen pèrdues d’informació i/o costos 
addicionals en la prestació dels serveis. 

 Recomanem que es prevegen clàusules de confidencialitat (com 
estan establides en el Document de Seguretat) i clàusules que fixen 
els nivells de servei que hagen de prestar els proveïdors i indicadors 
de referència per tal que el responsable de cada contracte puga 
realitzar-ne el seguiment. També és desitjable, donada la gran 
dependència de proveïdors externs, que s’incloguen clàusules que 
garantisquen la transmissió dels coneixements necessaris per a la 
gestió de les TI a l’Entitat i que garantisquen la continuïtat dels 
serveis en cas de canvi de proveïdor. 

Accés a dades i programes (seguretat lògica) 

10. No hi ha un procediment per a les altes, baixes i modificacions dels 
usuaris i els seus permisos en les aplicacions ni per a la revisió 
periòdica dels dits permisos. Hi ha usuaris que estan inactius 
alguns mesos o que no han accedit mai, usuaris amb noms genèrics 
i usuaris als quals no se’ls apliquen les polítiques de contrasenyes. 

 Aquesta situació implica un risc mitjà d’accessos indeguts i 
d’actuacions no autoritzades. 

 Recomanem la formalització d’un procediment de gestió d’usuaris i 
de permisos, que tinga en compte els processos i la implicació dels 
responsables dels diferents departaments en les altes, en els canvis 
de lloc de treball i en les baixes dels usuaris de domini i de les 
aplicacions. A més a més, les polítiques de contrasenyes s’han 
d’aplicar a tots els usuaris (per exemple, canvi de contrasenya cada 
3 o 6 mesos, recordatori de les últimes 5 contrasenyes, etc.). 

També ha d’incloure la realització periòdica de revisions dels 
usuaris autoritzats i els permisos assignats en els sistemes i 
aplicacions, de manera que es garantisca que cada usuari disposa 
de les capacitats mínimes necessàries per desenvolupar les seues 
tasques i cap altra més. Ha de conservar-se la documentació 
acreditativa de la realització de les revisions, els resultats i les 
accions que s’han portat a terme. 
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Continuïtat de l’activitat 

11. No hi ha un procediment de restauració de còpies formalitzat. 
Aproximadament cada mes es realitzen proves de restauració de 
còpies de seguretat, tanmateix no consta que s’expresse 
documentalment ni el procediment ni els resultats obtinguts. 
Tampoc no s’han definit els temps de retenció per a cada tipus 
d’informació. 

 Aquesta situació implica un risc mitjà que davant d’un incident que 
afecte l’Entitat no es puguen recuperar les dades i les aplicacions. 

 Recomanem la formalització del procediment de còpies de 
seguretat tot especificant el procés pel qual es restauren les dades, 
se’n comprova la validesa tot bolcant-los en l’entorn que els 
pertoque (Oracle, etc.) i establint el període de retenció de dades i la 
identificació dels suports de còpia. A més a més, les restauracions i 
les seues proves han de quedar suficientment documentades. 

12. No s’ha definit un pla de continuïtat de l’activitat que permeta la 
recuperació dels processos de gestió crítics, després que ocórrega 
una contingència que afecte els sistemes de producció, en un temps 
limitat i fixat amb anterioritat. 

 Hi ha un risc alt, en cas d’un esdeveniment que afecte els processos 
de gestió crítics i els sistemes d’informació que els suporten, que no 
es recuperen les activitats i les dades en els terminis i condicions 
requerides per a l’aconseguiment dels objectius de l’Entitat. 

 Recomanem elaborar i aprovar un pla de recuperació de l’activitat 
basat en una anàlisi de riscos i en la identificació dels actius de TI 
que són crítics per a l’Entitat, en detallar les tasques que s’han de 
realitzar per a restablir el servei, els terminis màxims de resposta i 
els períodes de retenció de la informació. 

El següent gràfic mostra la classificació de les recomanacions segons els 
criteris combinats de risc potencial que s’ha de mitigar i el cost de la 
seua implantació. 
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Controls del procés de gestió de 
despeses d’explotació 

Eficàcia dels controls 
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcial-
ment 

efectius 
No efectius 

Total controls avaluats 
16 2 2 20 

80,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

Quadre 11 - Eficàcia dels controls intern 
del procés de gestió de despeses d’explotació EDAR 

L’anàlisi dels procediments i controls implantats en les aplicacions 
informàtiques, que suporten el procés de gestió fiscalitzat, ha posat de 
manifest els següents aspectes susceptibles de millora: 

1. Les empreses d’explotació contractades introdueixen 
periòdicament en el “Part mensual analítica” de l’aplicació 
informàtica, els cabals d’aigua tractada, a partir dels quals es 
determina l’import per a facturar. En les caselles de les dites 
aplicacions, on s’introdueixen els cabals, es pot introduir qualsevol 
valor. 

 Tot i que hi ha controls posteriors, existeix un risc mitjà d’errors en 
la introducció de dades o en la certificació en no limitar el volum 
del cabal introduït. 

 Recomanem implantar algun avís o bé limitar la introducció de 
valors de cabal en el “Part mensual analítica”, per exemple establint 
com a límit el cabal indicat en la fitxa de l’EDAR o bé un percentatge 
del cabal contractat. 

2. Els usuaris de l’aplicació de certificacions són creats pel 
departament de sistemes que els assigna una contrasenya que no 
poden canviar del mateixos usuaris. Tot i que aquesta pràctica es fa 
per motius funcionals, no és aconsellable des del punt de vista de la 
seguretat ja que impedeix la traçabilitat de les operacions. 

 Hi ha un risc alt que no es puga identificar ni responsabilitzar les 
persones de les accions realitzades amb el seu identificador 
d’usuari. 

 Recomanem establir un procediment que permeta de cada usuari 
siga responsable de la seua contrasenya i que no siga coneguda per 
unes altres persones. 

3. En l’actualitat es registra alguna informació sobre els accessos a les 
diferents aplicacions, tanmateix es desconeix on es guarda la dita 
informació i no se supervisa. 
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 Hi ha un risc alt que es produïsquen errors o modificacions de 
dades no autoritzades sense conèixer qui les ha realitzades. 

 Recomanem establir i formalitzar un procediment que permeta 
registrar i supervisar la introducció o modificació de dades 
rellevants (per exemple, dades operatives o econòmiques). 

4.  Les empreses de control prenen mesuraments de cabal 
periòdicament i fan una avaluació aproximada del cabal per a 
comparar els seus resultats amb els de les empreses explotadores. 
En la introducció de les dades en l’aplicació d’Internet, si no hi ha 
diferències significatives, es copien les dades obtingudes per les 
empreses explotadores sense que EPSAR tinga constància dels 
mesuraments efectius realitzats per les empreses de control. 

 Hi ha un risc mitjà que les empreses de control no realitzen 
mesuraments tal com està establit en el seu contracte i s’utilitzen 
els mesuraments de l’empresa d’explotació, per la qual cosa es 
podria facturar per cabals no verificats. 

 Recomanem establir en l’aplicació límits de tolerància en els 
mesuraments i formalitzar un procediment per tal que EPSAR puga 
verificar l’efectiva presa de mesuraments de cabal per part de les 
empreses de control. 

5. L’aplicació de certificacions no permet emetre certificacions si els 
valors de cabal introduïts per l’empresa d’explotació i l’empresa de 
control no són exactament iguals. Tanmateix, hi ha una casella que 
permet eludir aquesta verificació per causes justificades 
(depuradores menudes en les quals no es prenen mesuraments de 
cabal tots els mesos, depuradores de comencen a funcionar i no 
tenen assignada empresa de control, etc.). L’Entitat ha incorporat a 
l’aplicació de certificació un registre que permet identificar totes les 
certificacions en les quals s’ha deshabilitat el dit control. 

 El fet de deixar inefectiu el control que compara els cabals de les 
empreses de control i les d’explotació representa un risc mitjà que 
s’aproven certificacions de cabals sense comprovació. 

 Recomanem revisar periòdicament aquelles certificacions en les 
quals s’ha deshabilitat  la comprovació de cabal i verificar que s’ha 
deshabilitat per causa justificada. 

6. En el procés de certificació s’utilitza un fitxer d’“Accés” que es 
connecta amb la base de dades mitjançant ODBC. Aquesta forma 
d’accedir a la base de dades permet modificar-la de forma directa. 

 Hi ha un risc alt que es modifiquen dades directament en la base de 
dades, tot vulnerant tots el control, sense que en quede constància. 
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D’acord amb aquesta 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. 

El 2011 es van iniciar els estudis per a la dita reestructuració empresarial, 
i el Consell va presentat el maig de 2012 el “Mapa d’entitats” del dit Pla. 

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 d’aplicació les previsions sobre gestió econòmica i financera, amb 
el redimensionament i adaptació de condicions laborals previstes en la 
normativa vigent i en el Decret Llei citat. 

En aquest sentit, a la data actual, l’Entitat no ha sigut extingida ni 
absorbida o fusionada amb uns altres entitats, per la qual cosa la major 
part del contingut de les normes no li ha afectat. 

D’altra banda, s’ha donat compliment al que estableixen les disposicions 
addicionals novena i desena de la Llei 1/2013 (òrgans col·legiats i auditor 
intern), i pel que fa a l’onzena (la integració dels sistemes d’informació 
amb els quals puga desenvolupar la Corporació Pública Empresarial 
Valenciana), no s’ha produït en no haver-se rebut cap indicació per part 
d’aquesta Corporació. 

8.2 Assumpció de deutes per la Generalitat 

Com indiquem en l’apartat 5.1 d’aquest Informe, el 2012 la Generalitat ha 
atès, mitjançant els mecanismes de finançament acordats amb 
l’Administració Central provinents del FLA i de l’ICO, els venciments de 
préstecs subscrits per EPSAR amb entitats financeres per un import, al 
tancament de 2012, de 130.928.072 euros. 

Aquest import figura en els comptes anuals com un saldo pendent a llarg 
termini amb la Generalitat en la partida “D’altres passius financers” dels 
deutes a llarg termini del passiu del balanç, com indica la nota 11 de la 
memòria. 

Amb data 28 de març de 2013, el Consell d’Administració d’EPSAR va 
aprovar, en virtut de l’acord del Govern Valencià de 21 de desembre de 
2012, la capitalització dels fons provinents de l’ICO, l’import dels quals 
van pujar a 8.246.947 euros. 

En el primer trimestre de 2013, la Generalitat ha finançat nous 
venciments de deute d’EPSAR amb fons provinents del FLA per un import 
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de 6.107.420 euros que, sumats als anteriors provinents del mateix fons, 
pugen a un total de 128.788.545 euros. 

Mitjançant Acord del Consell de 30 de maig de 2013, aquest import ha de 
recollir-se comptablement com un deute amb la Generalitat a curt 
termini. 

9. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat 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 que tornen a produir-se en exercicis futurs. 

A més a més, convé efectuar les recomanacions que assenyalem tot 
seguit i destaquem prèviament les recomanacions d’informes d’anys 
anteriors que han sigut ateses per l’Entitat. 

Podem destacar que l’Entitat, mitjançant escrit dirigit a aquesta 
Sindicatura de Comptes de 17 de setembre de 2013, ha traslladat les 
mesures adoptades o, en el seu cas, les raons per a no poder adoptar-les, 
a fi d’atendre les incidències posades de manifest en l’Informe de 
fiscalització de l’exercici de 2011, que han sigut objecte de comprovació 
en el curs de la fiscalització. 

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

a.1) Pel que fa als procediments descrits en l’apartat 5.4 i els 
convenis de finançament revisats, que es done compliment 
íntegre i estricte a les obligacions previstes en els clàusules 
signades. 

 L’Entitat ens manifesta que “Donada la necessitat d’adequar 
els convenis de finançament, tenint en compte el temps 
transcorregut des de la seua subscripció, se n’estan modificant 
determinades clàusules, entre d’altres, les relatives a les 
comissions de seguiment i a la presentació de la memòria 
justificativa de les despeses, i s’han acordat ja les 
modificacions en les respectives comissions de seguiment 
celebrades i en les oportunes addendes als convenis”. 

 Hem verificat en el transcurs de la fiscalització, que 
efectivament l’Entitat està modificant determinades clàusules 
dels convenis mitjançant les oportunes addendes, tot i que 
algunes estan encara pendents de signar a la data d’aquest 
Informe. 
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a.2) Pel que fa als procediments de contractació, recomanem 
adoptar les mesures pertinents a fi de resoldre les incidències 
detectades en la revisió dels expedients posades de manifest 
en l’apartat 6.4 d’aquest Informe. 

 Quant a l’Entitat, ens indica que “les licitacions dutes a cap per 
EPSAR consideren un mètode de valoració de les proposicions 
econòmiques que respecta plenament la proporcionalitat real 
de les baixes oferides”. 

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

b.1) El control intern de tresoreria hauria de millorar-se mitjançant 
l’adequada segregació de funcions entre el portament de caixa 
i bancs i el registre comptable de les operacions de tresoreria, 
l’adequada supervisió dels arquejos 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 de la seua 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. 

Quant a aquestes dues recomanacions, l’Entitat manifesta, com en 
exercicis anteriors, que “no han pogut ser portades a cap davant la 
insuficiència de la dotació pressupostària que en matèria de 
despeses de personal figura en els Pressupostos 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 li han fet. La recomanació d’ampliar la plantilla de 
l’Entitat està fent-la la Sindicatura des de l’any 2004, i durant tot 
aquest temps EPSAR ha estat tramitant sol·licituds en aquest sentit 
que han sigut denegades sistemàticament”. 

b.3) Les necessitats de finançament d’EPSAR, que s’originen per 
l’execució dels projectes de sanejament que són encomanats, 
haurien de regular-se i planificar-se 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, així com 
de la insuficiència dels ingressos generats o obtinguts per 
l’Entitat per a la seua amortització. 

L’Entitat novament assenyala que la dita recomanació “no pot 
ser complida per la mateixa 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 
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mitjançant subvencions de la Generalitat, i que en els 
Pressupostos d’aquesta indica expressament el recurs a 
l’endeutament. D’altra banda, s’ha reduït substancialment el 
volum d’obra executada per EPSAR en els últims exercicis i 
s’han adoptat mesures de contenció de la despesa i d’augment 
dels ingressos, cosa que ha fet disminuir progressivament el 
deute amb els proveïdors”. 

b.4) Adoptar les mesures oportunes que tendisquen a agilitar els 
pagaments a proveïdors i creditors de forma que es 
complisquen els terminis. 

Pel que fa a aquesta recomanació l’Entitat ens assenyala que 
“s’han comptabilitzat tots els interessos de demora meritats i 
per al quals s’ha presentat reclamació, cosa que ha 
incrementat substancialment les despeses financeres de 
l’exercici de 2012 respecte de l’exercici anterior”. 

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

L’Entitat en al·legacions ens indica que “L’experiència en el 
control dels comptadors dels autoconsums d’aigua ha mostrat 
que ha tingut un cost excessiu per al rendiment obtingut, el 
que va dur en el seu dia a abandonar aquesta activitat”. 

b.6) Indicar explícitament en l’ordre de pagament de certificacions 
que han sigut endossades, qui n’ha sigut el beneficiari real, 
així com el compte bancari d’abonament. 

Tal com indiquem en l’apartat 5.3 d’aquest Informe, L’Entitat 
ens informa en al·legacions que en 2013 s’ha implantat un nou 
procediment d’actuació a fi que, en les ordres de pagament 
corresponents a certificacions o factures que han estat 
endossades, figure el beneficiari de l’endossament i el compte 
bancari d’abonament. 

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

c.1) Implantar entre l’Advocacia de la Generalitat i l’Entitat unes 
vies de comunicació que permeten conèixer l’estat i situació 
de tots els procediments en els quals estiga incursa EPSAR, de 
forma que qualsevol contingència significativa que afecte o 
poguera afectar els comptes anuals de l’Entitat puga ser 
detallada en la memòria dels seus comptes anuals. 
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c.2) Millorar la confecció dels estats comptables i el contingut 
d’alguns apartats de la memòria dels comptes anuals (actius 
no corrents mantinguts per a la venda, provisions i 
contingències, informació sobre política comptable de registre 
dels interessos de demora i les reclamacions interposades pels 
creditors, o l’adaptació de l’estructura i contingut de 
determinats epígrafs al que estableix el PGC, com a punts més 
significatius). 

c.3) Revisar, verificar i identificar, al tancament de l’exercici si més 
no, la totalitat dels béns inclosos en l’inventari i la seua 
correspondència amb els registres comptables. També hauria 
d’adequar-se el contingut de la memòria dels comptes anuals 
quant a la informació sobre la vida útil estimada per als 
diferents actius. 

c.4) Implantar, davant la insuficiència de mitjans personals per a 
exercir les seues competències, els procediments que 
permeten millorar la informació rebuda i el grau de 
compliment dels treballs que realitzen les empreses 
contractades per al control de les instal·lacions de sanejament 
i depuració. 

c.5) Resoldre els problemes tècnics que impedeixen la difusió, en 
la Plataforma de Contractació de la Generalitat, de la 
informació de caràcter contractual realitzada, i donar 
compliment al que estableix l’article 3 de l’Ordre de 17 de 
setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació. 

c.6) Evitar la inclusió de limitacions que permeten l’exclusió 
d’ofertes en els procediments oberts de contractació que no 
incorren en cap desproporció i només presenten una desviació 
major a l’establida en els plecs quant a la mitjana de les 
ofertes presentades. 




