
 

 
 
 
 
 
 

LORENZO PÉREZ SARRIÓN, SECRETARI GENERAL DE LA SIND ICATURA 
DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 

CERTIFIQUE: Que el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió celebrada el 

dia 12 de maig de 2020, va adoptar, entre altres, l'acord següent: 

 

“Ampliació del Programa Anual d’Actuació  de 2020 de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana. 

La Generalitat ha aprovat unes ajudes regulades en el Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, 

d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les 

treballadores afectats per un ERTE, i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació 

familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per 

la Covid-19. Per a regular el primer tipus d'ajudes es va promulgar el Decret 54/2020, de 

24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes 

a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTE com a 

conseqüència de la Covid-19.  

En l'exposició de motius de totes dues disposicions es justifica la creació d'aquestes ajudes 

per a cobrir necessitats socials dels col·lectius més afectats per les conseqüències 

econòmiques de l'epidèmia de COVID-19.  

Les ajudes es concediran, per concessió directa, a persones treballadores amb rendes 

baixes que presten els seus serveis en centres de treball radicats en la Comunitat 

Valenciana, que es troben afectades per un ERTE com a conseqüència de la suspensió 

total dels seus contractes de treball, a conseqüència de la paralització de l'activitat 

econòmica amb motiu de la Covid-19. S'han de complir una sèrie de requisits establits en 

les citades disposicions. 

El Decret llei fixa un import màxim de 30 milions d'euros per a aquest tipus d'ajudes. 

A data 4 de maig de 2020 hi havia 392.000 persones incloses en ERTOs i ja havien sigut 

aprovats ERTOs corresponents a 244.000 persones. El màxim possible de beneficiaris 

són 200.000, ja que cadascun dels beneficiaris percebrà 150 euros, i hi ha un límit global. 

 

 



 

 

 

 

La crisi sanitària, social i econòmica provocada per l'epidèmia de COVID-19 ha posat el 

focus de l'interés públic en la gestió que les administracions públiques estan realitzant en 

tots els àmbits d'acció per a reduir els efectes negatius generats per aquella. D'altra banda, 

les actuacions d'urgència i l'eliminació de bona part dels controls tradicionals, en aquest 

cas la fiscalització prèvia, en la gestió dels recursos públics exigeixen una total 

transparència i un elevat nivell de rendició de comptes per part de l'administració, 

juntament amb una ràpida actuació de la Sindicatura que permeta acreditar aqueixa 

transparència, el compliment de les normes i assegurar la rendició de comptes. 

Mai la Generalitat Valenciana havia processat unes ajudes tan massives (200.000 

beneficiaris) en tan poc temps (l'objectiu de la Generalitat  és pagar-les de manera 

immediata) i sense fiscalització prèvia. I això comporta un risc important que la 

Sindicatura ha d'atendre. 

Encara que s'ha eliminat la fiscalització prèvia, la IGGV inclourà aquestes ajudes dins 

dels seus plans de control financer i ens ha sol·licitat assistència en matèria d'auditoria de 

sistemes, ja que tota la gestió es realitzarà fonamentalment mitjançant encreuaments de 

bases de dades tant de la Generalitat  com del SEPE estatal. Sempre que ho sol·liciten, i 

podem, els prestem aquest tipus d'ajuda, coordinant els nostres treballs programats amb 

ells. Ens prestem ajuda mútua i tots dos eixim guanyant. 

A més d'aquesta “assistència” puntual a la IGGV considere que hem d'ampliar-la perquè 

siga un treball de fiscalització nou en el PAA2020. 

La revisió de l'aplicació dels controls interns establits en les normes de gestió de les ajudes 

fiscalitzades durant la fase de gestió de les ajudes, és a dir en aquests moments, permetrà 

fiscalitzar aquesta línia de subvenció amb la màxima celeritat i eficàcia. I emetre un 

informe de forma totalment oportuna. 

Com he assenyalat gran part de la fiscalització es realitzarà mitjançant l'aplicació de 

tècniques pròpies de la Unitat d'Auditoria de Sistemes d'Informació i coordinarem el 

nostre treball amb la Intervenció General de la Generalitat. Realitzar la revisió del control 

en aquests moments ens permetrà confiar en els controls i proves realitzades per la IGGV. 

En definitiva, és una oportunitat per a acreditar, una vegada més, que la Sindicatura atén 

situacions de risc en la gestió de fons públics, en un àmbit molt sensible públicament i de 

manera oportuna en el temps. 

 



 

 

 

 

 

L’objectiu de l’auditoria seria verificar que les ajudes s'han concedit complint la 

normativa reguladora. 

Per a això s’auditaria: 

• Els controls existents en el procés de gestió de la subvenció i la seua eficàcia.  

•  La integritat de dades en les interfícies principals (Dades Direcció General de 

Treball dades proporcionades pel SEPE de treballadors inclosos en ERTO-

TAURO-Base dades tercers-Sugus-Contag-SIP-Pagament Editran) 

• El compliment de les condicions imposades en la normativa per a la concessió de 

les subvencions mitjançant proves massives de dades, quan siga possible. 

El treball de fiscalització el realitzaria la Unitat d’Auditoria i Sistemes d’Informació i 

donat que no és un treball d'especial complexitat ni està previst que es dilate molt en el 

temps,  no afectarà significativament els treballs en curs. 

En virtut de quant antecedeix, a proposta del síndic major, el Consell després de 

deliberació i per unanimitat  ACORDA: 

1r) Ampliar el Programa Anual d'Actuació de la Sindicatura de Comptes per a 2020, 

aprovat per aquest Consell el 27 de desembre de 2019, amb la realització d'un informe de 

fiscalització d'ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectades per un 

ERTO com a conseqüència de la COVID-19. 

2n) Els treballs d'aquesta fiscalització s’assignen al síndic major, qui comptarà amb 

l'equip d'auditoria dirigit per l'auditor Sr. Minguillón Roy. 

3r) Notificar el present acord als interessats i publicar en la pàgina d’internet de la 

Institució.” 

I perquè conste i s'unisca a l'expedient corresponent, estenc aquest certificat a València, 

en la data de la signatura electrònica. 
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