
 

 

 

 

 

 

V.  ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D’AIGÜES 
RESIDUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, 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 2016, ha auditat els comptes anuals de 
2015 de l’Entitat de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat 
Valenciana (d’ara en avant EPSAR o l’Entitat), que comprenen el balanç a 
31 de desembre de 2015, 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 la data expressada, i s’adjunten 
íntegrament en l’annex I d’aquest Informe. 

2. RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS EN RELACIÓ AMB ELS 
COMPTES ANUALS 

Els administradors són els responsables de formular els comptes anuals 
adjunts, de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats d’EPSAR, conformement amb el marc 
normatiu d’informació financera aplicable, que s’identifica en la nota 2 
de la memòria dels comptes anuals, i del control intern que consideren 
necessari per a permetre preparar els comptes anuals lliures 
d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

Els dits comptes anuals van ser formulats pel gerent d’EPSAR el 30 de 
març de 2016 i aprovats pel Consell d’Administració el 28 de juny de 
2016. Aquests comptes anuals es van presentar a la Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG), 
conformement a la normativa d’aplicació, el 29 de juny de 2016, 
juntament amb l’informe d’auditoria dels comptes anuals, que d’acord 
amb el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, 
realitza la Intervenció General de la Generalitat amb la col·laboració 
d’una firma privada d’auditoria. En aquest informe s'emet una opinió 
favorable. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre els comptes anuals adjunts i, si s'escau, formular conclusions 
sobre si les operacions revisades s'adeqüen a la legalitat, basada en la 
fiscalització realitzada. Amb aquesta finalitat, hem portat a terme el 
treball conformement amb els Principis fonamentals de fiscalització de les 
institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura recollides en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Els dits principis 
exigeixen que la Sindicatura complisca els requeriments d’ètica, així com 
planificar i executar l’auditoria a fi d’obtenir una seguretat raonable que 
els comptes anuals estan lliures d’incorreccions materials. 
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Una auditoria requereix aplicar procediments per a obtenir evidència 
d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els comptes 
anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, 
inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material en els comptes 
anuals, deguda a frau o error. A l’hora d’efectuar les dites valoracions del 
risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant perquè l’Entitat 
formule els comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments 
d’auditoria que siguen adequats en funció de les circumstàncies, i no 
amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern 
de l’Entitat. Una auditoria també inclou l’avaluació de l’adequació de les 
polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions 
comptables realitzades per la direcció, així com l’avaluació de la 
presentació dels comptes anuals presos en conjunt. 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona 
una base suficient i adequada per a fonamentar la nostra opinió 
d'auditoria. 

4. OPINIÓ 

En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera d'EPSAR a 31 de desembre de 2015, així com els resultats i 
fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici anual acabat en la dita data, 
conformement amb el marc normatiu d’informació financera que hi és 
d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables que 
s’hi contenen. 

5. PARÀGRAF D’ÈMFASI 

Cridem l’atenció pel que fa al que assenyala la nota 2 de la memòria dels 
comptes anuals, que explicita que la gestió de l’Entitat continuarà en un 
futur previsible, si bé serà necessària la continuïtat del suport financer 
de la Generalitat i la generació de recursos suficients per atendre els 
passius existents i assegurar la continuïtat de les operacions. 

Cridem així mateix l’atenció sobre el dèficit del capital circulant o fons 
de maniobra negatiu que presenta EPSAR al tancament de l'exercici que 
puja a 205.599.633 euros, derivat de l'elevat endeutament de l'Entitat per 
a finançar les instal·lacions tècniques que gestiona. En aquest sentit, des 
de l'exercici de 2012, mitjançant els mecanismes de finançament 
acordats entre la Generalitat i l'Estat, s'han atès distints venciments de 
deutes d'EPSAR que, al tancament de 2015, segons la nota 8.7 de la 
memòria dels comptes anuals, presenten un saldo de 232.418.970 euros. 

En compliment del que s’indica en l’Acord del Consell de 30 de maig de 
2013, aquest deute es troba comptabilitzat dins de l’epígraf de “Deutes 
amb empreses del grup i associats a curt termini”. Segons el mateix 
Acord, també s’estableix que si, arribat el venciment d’aquest no se 
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salda, es produirà la renovació automàtica i no es meritaran interessos 
pel deute esmentat. 

No considerar el deute amb la Generalitat com de curt termini en 
l'epígraf descrit implicaria per a l'Entitat presentar un superàvit de 
capital circulant o fons de maniobra positiu per un import de 26.819.337 
euros. 

Les qüestions exposades en paràgrafs anteriors no modifiquen la nostra 
opinió. 

6. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D'ALTRES REQUERIMENTS 
LEGALS I DIVERSOS ASPECTES DE CONTROL INTERN 

D'acord amb el que hem indicat en l'apartat 3, hem comprovat 
l'adequació a la legalitat de les operacions revisades, basada en la 
fiscalització efectuada. En aquest sentit cal indicar que no s'han posat de 
manifest incompliments significatius de la normativa aplicable a la 
gestió dels fons públics. 

Quant als procediments de control intern de l'Entitat, destaquem com a 
aspecte més significatiu que els relatius a la gestió del cànon de 
sanejament en les seues diverses fases (liquidació, facturació, 
cobrament, inspecció), així com els corresponents al seu registre 
comptable, presenten determinades insuficiències. Això dificulta 
l'adequat seguiment i verificació dels imports reflectits en el 
corresponent epígraf del compte de pèrdues i guanys de l'exercici amb 
els que sorgeixen dels diversos documents que suporten el procés de 
gestió del cànon. 

En l'apèndix 1 s'amplien aquests aspectes i s'inclou un detall d'altres 
observacions i troballes que, si bé no afecten la conclusió, considerem 
que poden resultar d'interès als destinataris o usuaris del present 
Informe de fiscalització. 

7. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització cal efectuar, d'acord amb el que 
estableix l'article 11 de la Llei de Sindicatura de Comptes, les 
recomanacions següents: 

a) En els convenis signats amb altres entitats, s'ha de considerar 
sempre l'equilibri de les obligacions economicofinanceres entre les 
parts i fixar la durada d'acord amb les condicions pactades. 

b) Revisar i analitzar la inclusió en els plecs de criteris, subcriteris i 
limitacions, tant en la part tècnica com en l'econòmica, que poden 
dificultar tant la concurrència en la licitació com la valoració 
tècnica i l'adequat seguiment de les actuacions. 



Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana 
Exercici de 2015 

138 

c) Aplicar a la selecció de personal els principis de transparència i 
publicitat (article 55 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic 
de l'Empleat Públic), de tal manera que s'afavorisca la concurrència, 
i es deixe evidència en l'expedient de la valoració dels mèrits i de 
les diverses fases del procés selectiu. 

d) Revisar i, si escau, efectuar les correccions valoratives pertinents, 
abans del tancament de cada exercici, per als deutes antics i de 
dubtós cobrament, de manera que els actius de l'Entitat mostren el 
seu valor raonable. 

 L’Entitat en al·legacions indica que el 2016 s’han iniciat les 
actuacions pertinents amb els deutors per a cobrar aquests deutes 
o, si és el cas, dotar les oportunes provisions. 

e)  Millorar el control intern de tresoreria mitjançant l'adequada 
segregació de funcions entre l'administració de caixa i els bancs i el 
registre comptable de les operacions de tresoreria. 

 Quant a això, l’Entitat assenyala en al·legacions que la insuficiència 
de mitjans personals que pateix fa inviable complir aquesta 
recomanació, ja que no té el personal mínim suficient necessari per 
tal que es puguen segregar aquestes funcions 

f)  Adequar la plantilla de l'Entitat al volum de la seua activitat, 
especialment 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. 

 En al·legacions, l’Entitat ens informa de l’acord adoptat pel Consell 
d’Administració amb data 30 de març de 2016 de donar suport a les 
pretensions de l’EPSAR quant a la nova RLT amb increment de massa 
salarial de 150.000 euros, i a la sol·licitud d’augment de plantilla 

En l'apèndix 2 s'inclou un detall del seguiment efectuat de les 
recomanacions realitzades en l'informe de l'exercici anterior. 
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APÈNDIX 1. OBSERVACIONS I TROBALLES QUE NO AFECTEN LES 
CONCLUSIONS PEL QUE FA AL COMPLIMENT DE LA 
LEGALITAT I ALTRES ASPECTES DE CONTROL INTERN 

Relacionades amb el compliment de requeriments legals 

a) Igual que en exercicis anteriors, l'Entitat registra en la seua 
comptabilitat els interessos de demora només quan són reclamats 
pel contractista i els deutes, ja han estat pagades, en lloc de fer-ho 
per la totalitat del deute vençut, comptant des del dia posterior al 
del venciment del termini, tal com s'estableix en la legislació 
aplicable. Com a conseqüència d'això, només ha registrat despeses 
en l'exercici per import de 91.469 euros. 

No obstant això, aquest import no comprèn la totalitat dels 
interessos de demora meritats pels deutes pagats en l'exercici 2015 
ni els meritats pels deutes que, al tancament de l'exercici, estaven 
vençuts però pendents de pagament. 

L'estimació efectuada per aquesta Institució comportaria un 
augment de les despeses registrades per aquest concepte per 
import, d'almenys, 293.019 euros dels quals 3.516 euros 
corresponen a exercicis anteriors. 

b) La revisió d'expedients de finançament ordinari de les instal·lacions 
de depuració d'aigües residuals, ha posat de manifest 
incompliments en els terminis de sol·licitud del finançament i de 
presentació de la documentació necessària per part de l'empresa 
explotadora de la instal·lació, excessiva dilació en l'emissió dels 
informes tècnics necessaris per a l'aprovació, si escau, de les 
justificacions de despeses presentades, i problemes en la 
recuperació dels excessos de finançament, especialment quan es 
realitzen mitjançant les autoliquidacions del cànon de sanejament. 

c) La revisió d'un conveni d'explotació d'infraestructures per a la 
reutilització d'aigües depurades presenta una durada superior al 
termini de la concessió administrativa obtinguda (25 anys). 

Així mateix, mitjançant aquest conveni s'espera la 
recuperació/amortització de la inversió realitzada, l'import de la 
qual no ve quantificat en el dit conveni ni en els informes que 
l'acompanyen, raó per la qual no és possible pronunciar-se sobre la 
raonabilitat de les estimacions realitzades i el preu fixat, tenint en 
compte, igualment, la reducció del termini que es preveu. 

d) El plec que hem revisat i que regeix la contractació per a 
l'explotació dels EDAR conté, igual que en exercicis anteriors, 
nombrosos condicionants o limitacions en els criteris d'adjudicació, 
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tant tècnics com econòmics, que el seu no compliment implica 
l'exclusió del procediment de selecció. 

Per a la valoració de l'oferta econòmica s'estableixen en el plec dos 
trams clarament diferenciats de ponderació en funció de la mitjana 
aritmètica de les ofertes. Els trams depenen del nombre de 
licitadors que hagen superat la fase de valoració tècnica, d'un 
interval sobre aquesta mitjana i d'altres limitacions, i, en 
conseqüència, no es respecta la proporcionalitat directa de les 
baixes ofertades sobre l'import de licitació. 

La imposició de tal nombre de limitacions, tant en la valoració de 
les propostes tècniques com de l'oferta econòmica, dificulta en 
excés la valoració i redacció dels respectius informes tècnics sobre 
les ofertes presentades, així com l'adequat seguiment i la verificació 
de la correcció. 

Tanmateix, els càlculs efectuats per aquesta Institució aplicant els 
criteris de proporcionalitat en les ofertes econòmiques, i respectant 
les puntuacions assignades per l'Entitat en els criteris tècnics, 
comporten l'elecció del mateix adjudicatari del contracte. 

Relacionats amb altres aspectes de control intern 

e) Cànon de sanejament: 

- No obstant això, atès que l'Entitat no disposa d'informació 
sobre aquest consum, la comptabilització de l’import la 
realitza l’EPSAR per mitjà de les dades que li subministra el 
substitut del contribuent (empreses o entitats 
subministradores) seguint les pautes o períodes de presentació 
dels models de facturació corresponents. 

Atès que el cànon facturat per les entitats subministradores 
no ha de ser necessàriament equivalent al cànon meritat 
segons el consum, la comptabilitat no recull tots els ingressos 
meritats en l'exercici. 

- La normativa que regula la gestió del cànon de sanejament 
(recurs tributari de la Hisenda Pública de la Generalitat) 
continua presentant les mateixes insuficiències que posaven 
de manifest els nostres informes d'exercicis anteriors. 
Insuficiències que fan referència tant a la gestió del cànon 
com a la seua comptabilitat, especialment per l'admissió 
encara de la presentació de documents en suport paper. 

Igualment, el model d'autoliquidació per al cobrament en els 
subministraments de xarxa no informa de les factures per 
cànon que s'està liquidant, i inclou el seu import de forma 
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global. Aquesta qüestió dificulta conciliar els imports facturats 
per cànon amb els ingressos rebuts, així com realitzar una 
gestió de cobrament eficaç. 

- D'altra banda, com a conseqüència de l'inadequat disseny de 
les aplicacions informàtiques, comptable i de gestió del cànon, 
el registre comptable de les operacions es realitza per 
procediments no automatitzats que dificulten en alguns casos 
el seu seguiment i conciliació posterior. 

 En aquest sentit, l’Entitat ens indica en al·legacions que s’estan 
realitzant actuacions que tendeixen a la seua progressiva integració 
de forma que es reduïsca paulatinament el tractament manual de la 
informació i se substituïsca per procediments automatitzats. 

- D'acord amb el funcionament, gestió i registre del cànon, no és 
possible determinar l'antiguitat del deute registrada 
comptablement, el deteriorament comptable del qual respon a 
estimacions globals realitzades. 

- El registre comptable de l'emissió de les liquidacions per 
autoconsum es realitza per imports globals i nets de les 
anul·lacions i baixes produïdes fins al moment de la seua 
comptabilització, i no permet conèixer el detall dels deutors ni 
l'antiguitat dels deutes per aquest concepte. 

- Addicionalment, cal assenyalar que en juny de 2005 es van 
deixar d'exercir 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, de manera que els imports de les liquidacions 
d'autoconsums facturades depenen exclusivament de la 
quantitat d'aigua consumida comunicada pels propis 
subjectes passius, sense que hi haja verificació ni control de la 
seua raonabilitat per part d'EPSAR. 

Referent a això, l'Entitat ens informa que dins del pla de 
control tributari per a 2016 i, seguint la recomanació de la 
Sindicatura, s'ha reprès amb mitjans propis el control 
d'aquests subministraments. 

- A tot això, caldria afegir la insuficiència de mitjans 
materials i humans amb què compta l'Entitat, que no 
permet controlar i verificar adequadament la informació 
facilitada en els diferents models que s'han de presentar 
al llarg de cada exercici, situació que incideix en la 
fiabilitat de les dades comptables i de gestió. 
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Totes les situacions descrites en paràgrafs anteriors es defineixen 
com a riscos de control que incideixen directament en la 
probabilitat de comissió d'errors. Aquestes circumstàncies 
influeixen en la fiabilitat de la informació disponible, fent 
aconsellable l'anàlisi i la modificació, si escau, tant de la normativa 
vigent com dels procediments aplicats. Així mateix, resulta 
convenient elaborar interfícies que permeten connectar les 
aplicacions informàtiques comptable i de gestió del cànon. 

Quant a això, EPSAR ens ha indicat que, des de finals de 2015 està 
treballant en el Portal Tributari del Cànon de Sanejament. Aquesta 
aplicació web permetrà la presentació de totes les declaracions i 
autoliquidacions que es deriven de l'aplicació del cànon de 
sanejament, la recepció d'avisos i comunicacions, la consulta de les 
obligacions tributàries i el seu compliment, la recepció de 
notificacions i, si fos possible, el pagament. 

Amb aquest propòsit ja s'han mantingut reunions amb el 
Departament de Sistemes de la Informació i amb la Subdirecció de 
l'IVAT, i es té previst licitar en 2016 la contractació de l'assistència 
tècnica que elabore l'aplicació web. 

f) Com en exercicis anteriors, s'ha sol·licitat informació als assessors 
jurídics i fiscals de l'Entitat –entre els quals a l'Advocacia General 
de la Generalitat–  perquè ens informaren de la situació de possibles 
litigis o contingències. La informació facilitada per l'Advocacia en 
relació amb els litigis és escassa, esquemàtica i no inclou els 
imports ni el detall sobre les resolucions (a favor o en contra), raó 
per la qual no és possible deduir ni valorar el risc que se'n deriva. 

Per la seua banda, la informació rebuda referent a EPSAR no s'ajusta 
estrictament al que li hem sol·licitat (litigis en vigor o resolts durant 
l'exercici). Així mateix, en la seua anàlisi s'han observat certes 
deficiències i duplicitats que hem posat en coneixement de l'Entitat 
perquè se solucionen. Quant a això, l’EPSAR ens comunica en 
al·legacions que a partir de la data actual lliuraran a la Sindicatura 
l’Informe en els termes que ens han indicat. 

Per tot això, no ens ha estat possible efectuar una adequada 
conciliació de la informació subministrada per les dues fonts, 
l'Advocacia i EPSAR. 

Altres aspectes 

L'Entitat, amb data 8 de juny de 2016, ha emès un informe en què 
resumeix i analitza el finançament de determinades actuacions dutes a 
terme per EPSAR en exercicis anteriors que, segons la legislació vigent, 
no eren susceptibles de ser finançades amb el cànon de sanejament, i 
que van ser registrades en l'immobilitzat de l'Entitat o bé imputades a 
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despeses corrents, per un import global de 148.751.395 euros. D'aquest 
import, l'Entitat estima que amb el cànon de sanejament, no podran ser 
recuperats, almenys, 120.024.272 euros. 

Segons aquest informe, aquest import té una incidència directa en el 
grau d'endeutament de l'Entitat i en la generació del dèficit de capital 
circulant o fons de maniobra negatiu que presenta EPSAR al tancament 
de l'exercici. 
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APÈNDIX 2. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS DE L'EXERCICI 
ANTERIOR 

L’EPSAR, mitjançant escrit a aquesta Sindicatura de Comptes de 2 de 
juny de 2016, ha traslladat les mesures adoptades o, en el seu cas, les 
raons per a no poder adoptar-les, a fi d’atendre les incidències que posa 
de manifest l’informe de fiscalització de l’exercici anterior, que han sigut 
objecte de comprovació en el curs de la fiscalització. No s’hi inclouen 
aquelles recomanacions que han esdevingut inaplicables per qualsevol 
motiu. 

Es considera oportú mantenir les següents recomanacions proposades en 
informes d’exercicis anteriors: 

a) El control intern de tresoreria hauria de millorar-se mitjançant la 
segregació adequada de funcions entre la gestió de caixa i bancs i el 
registre comptable de les operacions de tresoreria. 

 Com hem indicat en l’apartat 7.e) d’aquest Informe, l’Entitat indica 
que la insuficiència de mitjans personals que pateix fa inviable 
complir aquesta recomanació. 

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

 Com indiquem en l’apartat 7.f) d’aquest Informe, en al·legacions, 
l’Entitat informa de l’acord adoptat pel Consell d’Administració 
amb data 30 de març de 2016 de donar suport a les pretensions de 
l’EPSAR quant a la nova RLT amb increment de massa salarial de 150.000 
euros, i a la sol·licitud d’augment de plantilla. 


