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RESUM 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria financera de les 
despeses de personal incloses en els comptes anuals de l’Institut Valencià 
de la Joventut (IVAJ) de l’exercici 2017, en la qual emet una opinió 
favorable.  

També ha dut a terme un control formal de la rendició de comptes de 2017, 
a fi de comprovar-ne l’adequada formalització, aprovació i rendició. En les 
conclusions de l’Informe s’assenyala que la Llei de l’IVAJ no preveu 
expressament a quins òrgans directius de l’Entitat competeixen les 
funcions de formular i aprovar els comptes anuals. 

L’Informe inclou, a més a més, un total de set recomanacions per a 
millorar la gestió de l’IVAJ, entre les quals podem destacar les següents: 

- Els expedients de personal han de ser complets i actualitzats, i 
contenir tota la documentació que acredita els conceptes retributius.  

- L’IVAJ ha d’establir controls específics per a conciliar les variacions 
de les despeses de personal en termes comptables amb les 
disposicions que, en matèria de retribucions, preveuen les lleis 
anuals de pressupostos.  

- Cal prendre les mesures adequades perquè les retencions per IRPF 
s’ajusten a la normativa vigent aplicable. 

- La memòria dels comptes anuals s’ha de completar amb la 
informació que, en matèria de personal, es detalla en l’apèndix de 
l’Informe. 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca 
als lectors i als mitjans de comunicació. No obstant això, l’Informe complet es troba accessible 
en la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
(www.sindicom.gva.es). Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball 
realitzat.
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA  

Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros. Hem efectuat un 
arredoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment 
de cada valor exacte i no la suma de les dades arredonides. 

  



Informe de fiscalització de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). Exercici de 2017 

3 

1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l’article 6,1 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i conforme al que es preveu en el 
Programa Anual d’Actuació de 2018 (PAA2018), ha auditat les despeses de 
personal incloses en els comptes anuals de l’Institut Valencià de la 
Joventut (IVAJ) de l’exercici 2017. L’abast de l’auditoria financera es limita 
als elements mencionats. No hem auditat els sistemes informàtics per a 
la gestió del personal i de la nòmina. 

Els comptes anuals de l’IVAJ comprenen el balanç a 31 de desembre de 
2017, el compte del resultat econòmic i patrimonial, l’estat de liquidació 
del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici acabat en la data 
esmentada, i s’adjunten íntegrament en l’annex I d’aquest Informe. 

En combinació amb la fiscalització realitzada, hem portat a terme un 
control formal de la rendició de comptes de 2017, a fi de comprovar si la 
formalització, aprovació i rendició han sigut les adequades. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ PEL QUE FA 
ALS COMPTES ANUALS 

Segons la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Polítiques 
Integrals de Joventut, els òrgans directius de l’IVAJ són els tres següents: 
la Presidència, el Consell Rector i la Direcció General. Els òrgans de govern 
i direcció són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de 
manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i dels resultats de l’IVAJ, de conformitat amb el marc normatiu 
d’informació financera que és d’aplicació a l’Entitat, que s’identifica en 
l’apartat d’“Organització” de la memòria dels comptes anuals, i del control 
intern que consideren necessari per a preparar els comptes anuals lliures 
d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

Els esmentats comptes anuals de l’exercici 2017 els va formular la 
presidenta de l’IVAJ el 6 d’abril de 2018. La Intervenció General de la 
Generalitat (IGG) va presentar aquests comptes anuals a la Sindicatura de 
Comptes, conformement a la normativa que hi és d’aplicació, el 29 de juny 
de 2018, juntament amb l’informe d’auditoria dels comptes anuals que, 
atés el que s’estableix en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, 
realitza l’IGG amb la col·laboració d’una firma privada d’auditoria. En el 
dit informe s’emet una opinió favorable amb sis excepcions. Tres 
d’aquestes excepcions es refereixen a limitacions a l’abast de l’auditoria 

                                                
1  Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 

la nova redacció i articles renumerats per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat 
(DOGV, núm. 8169, de 14/11/2017) 
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per la valoració dels immobles adscrits i els saldos de creditors i de 
tresoreria. Les altres tres excepcions versen sobre incorreccions materials 
derivades de les subvencions reintegrables a la Generalitat, la classificació 
dels comptes de plans d’inversió productiva i altres ajustos comptables. 

Els òrgans directius de l’IVAJ han de garantir que les activitats, operacions 
financeres i la informació que mostren els comptes anuals són conformes 
amb les normes que hi són d’aplicació i han d’establir els sistemes de 
control intern que consideren necessaris per a aquesta finalitat. En 
particular, que la gestió del personal es realitza conformement amb la 
normativa corresponent. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre les despeses de personal incloses en els comptes anuals basada en 
la fiscalització realitzada, que com que és d’abast limitat, no versa sobre 
els comptes anuals en el seu conjunt, sinó sobre els elements indicats. Per 
a fer-ho, hem portat a terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals 
de fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb les normes 
tècniques de fiscalització aprovades per Consell de la Sindicatura 
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests principis exigeixen que complim els requeriments d’ètica, com 
també que planifiquem i executem la fiscalització a fi d’obtenir una 
seguretat raonable que els elements revisats dels comptes anuals estan 
lliures d’incorreccions materials.  

Una auditoria requereix l’aplicació de 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 aquestes 
valoracions del risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant per 
a la formulació per part de l’Entitat dels 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 epígrafs auditats. 

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a la nostra opinió d’auditoria financera de les 
despeses de personal. 
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4. OPINIÓ  

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l’IVAJ apleguen, en tots els 
aspectes significatius, les despeses de personal corresponents a l’exercici 
2017 i els passius relacionats a 31 de desembre del dit any, de conformitat 
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. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

Tot seguit es detallen els aspectes més significatius relacionats amb la 
revisió de l’adequada formalització, aprovació i rendició dels comptes 
anuals de l’IVAJ de l’exercici 2017: 

a) Formulació i aprovació. Els comptes anuals contenen la signatura 
electrònica de la presidenta de l’IVAJ. Pel que fa a això, cal advertir 
que la Llei 15/2017 no indica expressament a quins òrgans directius 
de l’Entitat competeixen les funcions de formular i aprovar els 
comptes anuals. 

b) Rendició. L’IGG va presentar els comptes anuals a la Sindicatura de 
Comptes el 29 de juny de 2018, juntament amb l’informe d’auditoria 
de comptes anuals realitzat per l’IGG amb la col·laboració d’una 
firma privada d’auditoria. 

6. RECOMANACIONS 

Els òrgans responsables de l’IVAJ (vegeu apartat 2 d’aquest Informe) han 
de tenir en compte les recomanacions que a continuació s’assenyalen per 
a millorar la gestió de l’Entitat: 

a) Els expedients de personal han de ser complets i actualitzats, i han 
d’incloure tota la documentació que acredita els conceptes 
retributius. A més, ha de millorar-se l’ordenació dels documents que 
integren els expedients per a facilitar la seua adequada consulta i 
control. 

b) L’IVAJ ha d’establir controls específics per a conciliar les variacions 
de les despeses de personal en termes comptables amb les 
disposicions que, en matèria de retribucions, preveuen les lleis 
anuals de pressupostos.  

c) L’Entitat ha d’obtenir i analitzar les relacions nominals de 
treballadors de la liquidació de la Seguretat Social, a fi de controlar si 
s’han inclòs de manera adequada les dades dels treballadors i de les 
seues bases de cotització. 

d) S’han de prendre les mesures adequades perquè les retencions per 
IRPF s’ajusten a la normativa vigent aplicable. 
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e) El saldo a fi d’exercici del compte 475 “Hisenda Pública, creditora per 
retencions practicades” ha de conciliar-se amb el de la declaració 
corresponent a les retencions practicades als treballadors i 
professionals. 

f) La memòria dels comptes anuals s’ha de completar amb la 
informació que, en matèria de personal, es detalla en l’apèndix de 
l’Informe. 

g) La normativa interna de l’IVAJ hauria de preveure a quins òrgans de 
l’Entitat competeixen les funcions de formular i aprovar els comptes 
anuals. 
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APÈNDIX.  OBSERVACIONS ADDICIONALS DE L’AUDITORIA FINANCERA 

1. Informació comptable sobre les despeses de personal 

En el compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 2017, les 
“Despeses de personal” sumen 5.484.556 euros, el que representa el 39,6% 
del total de despeses de l’exercici. La xifra anterior comprén 4.444.219 
euros de sous i salaris i 1.040.337 euros de cotitzacions socials a càrrec de 
l’ocupador. 

La liquidació de l’estat de despeses de l’exercici 2017 mostra que el capítol 
I “Despeses de personal” ha disposat d’un pressupost definitiu de 
6.658.200 euros, que representa el 40,5% del total. Les obligacions 
reconegudes han sigut de 5.484.556 euros, xifra que representa un grau 
d’execució del 82,4%; al tancament de l’exercici figura com a pendent de 
pagament la quantitat de 83.400 euros.  

En l’apartat de la memòria dedicat al “Personal” s’inclou la informació 
següent: 

Quadre 1.  Personal de l’IVAJ exercici 2017 

Categories Nombre perceptors Imports 

Alts càrrecs 1 3.474 

Personal funcionari 103 3.691.373 

Personal laboral 13 259.600 

Personal eventual 1 48.255 

Altres 18 432.698 

Totals 136 4.435.400 

La memòria de l’IVAJ inclou la informació mínima prevista en el punt 4.8 
del model de memòria del Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat Valenciana (PGCPGV), aprovat per l’Ordre de 16 de juny de 
2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. No obstant això, 
atenent a les normes d’elaboració dels comptes anuals del dit PGCPGV, es 
considera que el contingut informatiu de la memòria hauria d’ampliar-se 
als següents aspectes relacionats amb les despeses de personal de 
l’Entitat: 

- El lloc que figura en la categoria  “d’Alts càrrecs” comprén les 
remuneracions del director general de l’IVAJ des del seu 
nomenament per l’entrada en vigor de la Llei 15/2017. Amb 
anterioritat, aquesta persona ocupava el càrrec de secretari general, 
les retribucions del qual figuren en la categoria de “Personal 
eventual”. La resta de personal directiu no percep cap retribució de 
l’IVAJ, excepte les indemnitzacions per despeses de viatge, 
restauració i allotjament. 
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- Informació sobre el concepte retributiu “Altres incentius al 
rendiment”, per import de 8.819 euros en 2017. 

- La informació relativa al nombre mitjà d’empleats durant l’exercici i 
a 31 de desembre, tant funcionaris com personal laboral, distingint 
per categories i sexes, tal com requereix el Pla General de 
Comptabilitat Pública, que, si bé no és directament aplicable a l’IVAJ, 
constitueix una referència normativa que cal tenir en compte. 

2. Relació de llocs de treball 

La relació de llocs de treball (RLT) de l’IVAJ vigent al tancament de 
l’exercici 2017 va ser aprovada per la Resolució de 19 d’octubre de 2017, de 
la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques 
i Llibertats Públiques. Aquesta RLT inclou 161 llocs de treball, set menys 
que en l’RLT vigent en l’exercici 2016. A 31 de desembre de 2017 estaven 
coberts 135 llocs, el 83,3% de la plantilla, i figuraven vacants 27 llocs, el 
16,7%. 

3. Gestió de personal  

La gestió del personal de l’IVAJ la du a terme la Conselleria de Justícia, 
Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per 
mitjà de la Direcció General de la Funció Pública. En la pràctica, l’IVAJ 
només exerceix les funcions d’instar el procediment de cobertura dels 
llocs i posteriorment formalitzar la presa de possessió. 

4. Llei de pressupostos de l’exercici 2017 

L’article 28.1 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de l’exercici 2017 
estableix que les retribucions del personal no podran experimentar un 
increment global superior a l’1% respecte a les vigents el 31 de desembre 
de 2016, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació. 
Analitzant la variació comptable de les despeses de personal, s’observa 
que en l’exercici 2017 s’han incrementat un 4,2% respecte a 2016. L’IVAJ 
no ha realitzat un control específic per a conciliar l’increment abans 
assenyalat amb el previst en la Llei de pressupostos. Pel que fa a això, en 
les proves realitzades sobre una mostra de treballadors hem verificat que 
les retribucions del personal durant 2017 s’han ajustat a la Llei de 
pressupostos del dit any. 

5. Revisió de nòmines 

A fi de revisar si s’ha confeccionat correctament la nòmina d’acord amb la 
documentació que es troba en els expedients de personal, hem seleccionat 
una mostra de 30 funcionaris. La verificació s’ha realitzat sobre les 
nòmines del mes d’octubre de 2017. Les incidències detectades són les 
següents: 
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- En tres casos s’ha observat que les nòmines recullen determinats 
conceptes d’antiguitat, per imports poc significatius, el dret dels 
quals no s’acredita en els expedients. Segons l’IVAJ, es tracta de 
conceptes molt antics que provenen de l’assumpció del personal i 
competències en matèria de joventut de la d’Administració central 
de l’Estat. 

- En dotze expedients no consta la Resolució de concessió del grau de 
carrera professional assolit pel funcionari. No obstant això, aquest 
grau sí que figura acreditat en l’aplicació informàtica de recursos 
humans dependent de la Direcció General de la Funció Pública. 

- L’IVAJ no ens ha pogut facilitar les relacions nominals de treballadors 
de la liquidació de la Seguretat Social, de manera que no hem pogut 
verificar la inclusió de la mostra seleccionada i de la seua correcta 
base de cotització en les relacions corresponents. 

- En determinats casos, la insuficient acreditació documental en els 
expedients de la situació personal i familiar dels funcionaris de l’IVAJ 
no permet comprovar si s’han calculat correctament les retencions 
per IRPF. 

D’altra bada, s’ha observat que el saldo del compte 475 “Hisenda Pública, 
creditora per retencions practicades” a 31 de desembre de 2017 difereix en 
2.954 euros respecte al model 111 corresponent a les retencions 
practicades als treballadors i professionals del mes de desembre de 2017. 
L’IVAJ no ha pogut determina les causes del desquadrament indicat.  
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 
del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, l’esborrany previ de 
l’Informe de fiscalització es va discutir amb els responsables de l’Institut 
Valencià de la Joventut per al seu coneixement i per tal que, si era cas, hi 
efectuaren les observacions que estimaren pertinents. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
la redacció donada per la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 
de novembre, i de l’article 55.1.c) del Reglament de Règim Interior de la 
Sindicatura de Comptes, així com de l’Acord del Consell d’aquesta 
Institució pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe de 
fiscalització corresponent a l’exercici 2017, aquest es va trametre al 
comptedant per tal que, en el termini concedit, hi formulara al·legacions. 

Transcorregut el termini esmentat, no s’han rebut al·legacions. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

En compliment de l’article 19.j) de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes d’acord amb la redacció 
donada per la Llei de la Generalitat Valenciana 16/1917,de 10 de novembre 
i de l’article 55.1.h) del seu Reglament de Règim Interior i del Programa 
Anual d’Actuació de 2018 d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en la reunió del dia 19 de novembre de 2018, va aprovar 
aquest Informe de fiscalització. 
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PERSONAL
 
 
 
CATEGORIAS Nº DE PERCEPTORES IMPORTES

 
Altos cargos
 
Personal funcionario
 
Personal laboral
 
Personal eventual
 
Otros

 
1
 

103
 

13
 

1
 

18

3.473,91

3.691.373,20

259.599,69

48.255,10

432.698,56

Nº DE PERCEPTORES (DPTO. DE PERSONAL): se refiere a nº de personas que “han estado de alta” a 
lo largo del ejercicio. 

Respecto a cada una de las categorías, el Personal Funcionario y el Personal Laboral incluye 
respectivamente, el personal funcionario de carrera y el personal laboral fijo. Los interinos y laborales 
eventuales, así como el personal en substitución por IT se incluyen en la categoría Otros. 

Los importes se obtienen de la liquidación del presupuesto de gastos, conceptos de sueldos y salarios. 
(Columna Obligaciones Reconocidas Netas). 

Pag. 801 del Manual de Contabilidad Pública de la IGAE: En la memoria se recoge información sobre los 
gastos de personal en los que ha incurrido la entidad, y para ello se incluye el importe de las 
remuneraciones devengadas por los distintos grupos de personal empleado por la entidad y se indica el 
número de personas incluidas en cada grupo, debidamente clasificadas en las categorías y escalas en que 
se distribuye cada uno. 
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