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RESUM 

Antecedents  

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 per 
a reduir els seus efectes negatius.  

Una de les accions empreses per la Generalitat és la recollida en el Decret Llei 3/2020, de 
10 d’abril, d’adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors 
afectats per un ERTO amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària 
provocada per la COVID-19.  

Els beneficiaris màxims possibles són 200.000, i cada un rebria 150 euros amb el límit global 
de 30 milions d’euros. Tenien prioritat les persones les bases de cotització de les quals foren 
inferiors. Fins al 31 de gener de 2021, es van concedir les ajudes a 199.503 persones. 

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (CESSPCT) va 
tramitar entre l’1 de març i l’1 de desembre de 2020 un total de 70.508 ERTO de tota classe 
que han afectat 481.615 treballadors. D’aquests, un total de 64.809 ERTO es van sol·licitar 
en el període cobert pel Decret 54/2020, entre el 14 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020, 
i van afectar 398.648 treballadors.  

La Generalitat mai havia processat unes ajudes tan massives en un termini de temps 
inicialment previst molt curt (l’objectiu era pagar-les en tres mesos) i sense fiscalització 
prèvia. I això comportava un risc important que la Sindicatura va considerar necessari 
atendre i, per a això, el Consell de la Sindicatura de Comptes va acordar realitzar un informe 
d’auditoria sobre aquestes ajudes. 

Com que la gestió de l’ajuda s’ha realitzat fonamentalment per mitjà de comprovacions i 
encreuaments de bases de dades tant de la Generalitat com del SEPE estatal, gran part de 
la fiscalització s’ha efectuat per mitjà de l’aplicació de tècniques d’anàlisi de dades pròpies 
de la Unitat d’Auditoria de Sistemes d’Informació (UASI). A més, hem coordinat el nostre 
treball amb la Viceintervenció General de Control Financer (VGCF) de la Intervenció General 
de la Generalitat, amb la finalitat d’optimitzar els recursos aplicats a la fiscalització de les 
ajudes, i hem compartit els resultats, que hem recollit en sengles informes d’auditoria 
emesos per a cada institució. 

Conclusions 

Hem patit limitacions en l’execució del treball perquè no hem pogut verificar la integritat, 
exactitud i completesa de les bases de dades facilitades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal 
(SEPE), ni hem disposat d’informació completa sobre aquestes bases de dades o sobre les 
incoherències en les dades d’aquesta base de dades respecte d’altres amb informació 
relacionada. 
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Tampoc hem pogut verificar alguns requisits dels establits en el decret per a les ajudes 
perquè no teníem disponible la informació sobre ERTO sol·licitats en altres comunitats 
autònomes corresponents a centres de treball en la Comunitat Valenciana.  

La comprovació del compliment dels requisits establits en la normativa per a la concessió 
de les ajudes realitzada per l’òrgan gestor tan sols ha resultat factible confiant 
exclusivament en la fiabilitat de la informació facilitada pel SEPE. A pesar de les dificultats, 
innegables, per a processar les ajudes tal com estaven dissenyades en les seues normes 
reguladores, podrien haver-se establit controls addicionals per a garantir que es complien 
els requisits previstos en la normativa. 

Encara que la resposta de suport per al col·lectiu afectat per la pandèmia de la COVID-19 
va ser ràpida en tractar-se d’ajudes urgents (el decret de les ajudes es va publicar el 30 
d’abril de 2020), la seua tramitació no ho ha sigut. En la mateixa normativa s’establia un 
termini de tres mesos (30 de juliol de 2020) per a la resolució que no s’ha complit. No 
obstant això, en finalitzar l’exercici 2020 s’havien resolt i pagat el 98,7% dels 30 milions 
d’euros destinats a aquest efecte. 

Recomanacions 

Com a resultat del treball realitzat, efectuem una sèrie de recomanacions perquè es tinguen 
en compte en posteriors convocatòries d’ajudes i se n’agilite la gestió al mateix temps que 
se’n garanteix el control. Entre aquestes: 

1. D’ara en avant s’han d’elaborar i aprovar procediments detallats de gestió de les 
subvencions en què es concrete la manera de comprovar i aplicar els requisits establits 
per la normativa que en regula la tramitació. 

2. Recomanem que tota la informació aplegada en els expedients administratius 
s’emmagatzeme en les bases de dades estructurades de les aplicacions utilitzades per 
a la gestió d’aquests expedients, perquè es puga utilitzar en altres procediments 
relacionats, amb les degudes mesures de protecció de les dades personals. 

3. Recomanem que en la tramitació de subvencions massives en què s’utilitzen bases de 
dades d’altres ens públics (com el SEPE) es validen els fitxers d’informació utilitzats, i 
que se’n verifique la integritat i completesa de manera prèvia al seu ús. 

 

 

 

 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors 
i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat. 
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ABREVIACIONS  

ATV Agència Tributària Valenciana 

BDC Base de Dades Corporativa de la Generalitat 

BDNS Base de Dades Nacional de Subvencions 

CCC Codi de compte de cotització de l’empresa a la Seguretat Social 

CESSPCT Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 

CHME Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic 

CONTAG-SIP Aplicació de gestió comptable i pressupostària de la Generalitat 

CT Comissió Tècnica, establida pel Decret 54/2020 

DGTBSL Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral 

ERTO Expedient de regulació temporal d’ocupació 

IGG  Intervenció General de la Generalitat Valenciana 

LABORA Servei públic d’ocupació i formació de la Comunitat Valenciana 

REDAS Aplicació que recull les dades de subvencions concedides per a la seua 
transmissió a la BDNS 

REGULA Aplicació per a la gestió dels expedients de regulació d’ocupació 

SEPE Servei Públic d’Ocupació Estatal 

SISPE Sistema d’Informació dels Serveis Públics d’Ocupació del SEPE 

SUGUS Aplicació de la Generalitat per a la gestió de subvencions 

TAURO Aplicació de LABORA per a la gestió de les demandes d’ocupació 

VGCF Viceintervenció General de Control Financer i Auditories 
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1. PER QUÈ REALITZEM AQUESTA AUDITORIA  

Antecedents  

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 empresos per a reduir els efectes negatius generats per aquella.  

Una d’aquestes accions empreses per la Generalitat són les ajudes recollides 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 ERTO, 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.  

D’acord amb les disposicions de l’article 1 del Decret Llei 3/2020, de 10 d’abril, 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 ERTO a conseqüència de la COVID-19 
(Ajudes ERTO rendes baixes o AERB, d’ara en avant).  

En l’exposició de motius de les dues disposicions es justifica la creació d’aquestes ajudes 
en la conveniència de cobrir necessitats socials dels col·lectius més afectats per les 
conseqüències econòmiques de l’epidèmia.  

A més, la Instrucció de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral en relació 
amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força 
major i de suspensió i reducció de jornada per causa productiva, organitzativa i tècnica a 
conseqüència de la COVID-19, de 23 de març de 2020, estableix el procediment que cal 
seguir en la tramitació dels ERTO motivats per la pandèmia. 

En el Decret 54/2020 s’establia un termini de tres mesos per a la resolució de la concessió 
de les ajudes, que finalitzava el 30 de juliol de 2020. 

Els beneficiaris màxims possibles són 200.000, ja que cada un d’ells rebria 150 euros, i n’hi 
ha un límit global de 30 milions d’euros. 

Dificultats per a obtindre, verificar i combinar les dades 

Per a concedir les ajudes, l’Agència Tributària Valenciana, designada com a òrgan de gestió, 
va afrontar la tasca urgent d’identificar les persones potencialment beneficiàries i 
seleccionar les que compliren els requisits previstos en les normes esmentades adés, 
utilitzant les fonts de dades existents d’orígens diversos.  

El termini marcat com a objectiu per a resoldre la concessió de les ajudes no va ser realista, 
ja que les dificultats per a obtindre, depurar, encreuar dades i validar la informació 
procedent de diferents sistemes i bases de dades es van apreciar prompte com a 
insalvables. Per a esquivar aquest problema es va adoptar la decisió de fonamentar quasi 
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totes les verificacions dels requisits exigits sobre la base de dades proporcionada pel Servei 
Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), confiant en la seua fiabilitat. El principal avantatge d’això 
és que aquesta base de dades contenia quasi tota la informació necessària per a la 
tramitació de les ajudes. L’inconvenient, sobretot des del punt de vista del control, és que 
com que aquestes dades estan fora de l’àmbit de la Generalitat era, en la pràctica, 
impossible la comprovació en origen de certs requisits i s’havia de confiar necessàriament 
en la bondat de les dades proporcionades pel SEPE.  

Diverses dificultats s’havien d’afegir al procés. A causa de la pandèmia, el SEPE va 
experimentar una autèntica allau d’inscripcions de nous expedients de regulació temporals 
d’ocupació (ERTO), amb un màxim de 3.617.079 treballadors inscrits el 24 d’abril de 20201 
des de l’inici de la pandèmia, una xifra sense precedents en la història en un període de 
temps tan curt. Això va ocasionar que els serveis i els sistemes d’informació del SEPE, que 
no estaven preparats per a aquesta eventualitat (ningú ho estava), estigueren prop del 
col·lapse. Això va originar que es tardara a proporcionar les dades necessàries a la 
Generalitat (el primer enviament va ser el 29 de juny de 2020) i que la qualitat de les dades 
registrades de manera massiva i urgent fora molt deficient, de manera que es requerien 
diverses depuracions i aclariments del SEPE (l’última el 16 de desembre de 2020). Aquesta 
falta de qualitat, entesa com a errors, inconsistències, dades incompletes, etc., s’ha pogut 
constatar repetides vegades al llarg de l’auditoria. 

Per part seua, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
(CESSPCT) va tramitar entre l’1 de març i l’1 de desembre de 2020 un total de 70.508 ERTO 
de tota classe que han afectat 481.615 treballadors. 

Una altra dificultat afegida ha sigut que els sistemes que havien d’intervindre en la gestió 
tenen problemes d’interoperabilitat, una circumstància que ha dificultat les tasques de 
control. 

Necessitat de transparència  

Les actuacions d’urgència i l’eliminació de part dels controls tradicionals en la gestió dels 
recursos públics, en aquest cas la fiscalització prèvia, exigeixen una transparència total i un 
elevat nivell de rendició de comptes per part de l’Administració, a més d’una ràpida actuació 
de la Sindicatura que permeta acreditar aquesta transparència, el compliment de les 
normes i assegurar la rendició de comptes. 

Encara que es va eliminar la fiscalització prèvia, la Intervenció General de la Generalitat (IGG) 
va incloure aquestes ajudes dins dels seus plans de control financer. 

La GV mai havia processat unes ajudes tan massives (fins a 200.000 beneficiaris) en 
un termini de temps inicialment previst molt curt (l’objectiu era pagar-les en tres 

                                                            
1 Font: Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, Informe estadístic d’afiliació a la Seguretat 
Social, Evolució diària de treballadors en ERTO. 
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mesos) i sense fiscalització prèvia. I això comportava un risc important que la Sindicatura 
va considerar necessari atendre. 

Així, en compliment de l’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, el Consell de la Sindicatura de Comptes, vistes les 
consideracions exposades, va acordar en la reunió celebrada el dia 12 de maig de 2020 
ampliar el Programa Anual d’Actuació de 2020 amb la realització d’un informe d’auditoria 
sobre les ajudes als treballadors amb baixos ingressos afectats per un ERO a conseqüència 
de la COVID-19. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS GESTORS DE LES 
AJUDES  

D’acord amb les disposicions de l’article 1 del Decret Llei 3/2020, de 10 d’abril, la 
competència per a resoldre sobre la concessió de les ajudes correspon a la persona titular 
de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (CESSPCT). El 
mateix article va atribuir la tramitació i gestió d’aquestes ajudes a l’Agència Tributària 
Valenciana (ATV).  

D’acord amb el Decret 54/2020, l’ATV havia de recollir de la Direcció General de Treball, 
Benestar i Seguretat Laboral de la CESSPCT, del Servei de Valencià d’Ocupació i Formació 
(LABORA), del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i de qualsevol altra administració o 
entitat pública, la informació estrictament necessària per a l’atorgament de les ajudes. Una 
vegada rebuda la documentació necessària per a procedir a la concessió d’aquestes ajudes, 
després del seu processament per la Direcció General de Tecnologies de la Informació, 
s’havia de remetre a la Comissió Tècnica, creada a aquest efecte, la composició de la qual 
s’estableix en l’article 6 d’aquell decret, que ordenarà les possibles persones beneficiàries 
en funció de la seua base de cotització i determinarà aquella en la qual s’esgota l’import 
global. 

La proposta de concessió de les ajudes la realitza la Comissió Tècnica, la presidència de la 
qual correspon a la persona titular de la Direcció General de l’ATV, mentre que l’ordenació 
i execució dels pagaments de les ajudes aprovades correspon a la Conselleria d’Hisenda i 
Model Econòmic. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes i l’objectiu principal de l’auditoria ha 
consistit a verificar que les ajudes regulades en 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 ERTO a conseqüència de la COVID-19, 
s’han concedit i pagat complint la normativa d’aplicació i que el procés s’ha executat 
de manera eficient. 
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Per a això, hem dut 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 pel Consell de la Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes.  

Aquests principis exigeixen que complim els requeriments d’ètica aplicables, com també 
que planifiquem i executem l’auditoria amb la finalitat d’obtindre una seguretat limitada 
que ens permeta emetre unes conclusions en relació amb l’objectiu assenyalat.  

Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per a obtindre evidència d’auditoria 
sobre els elements revisats. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, 
inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material deguda a frau o error. En fer aquestes 
valoracions del risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant implantat amb la 
finalitat de dissenyar els procediments d’auditoria que siguen adequats en funció de les 
circumstàncies.  

En síntesi, el treball realitzat ha previst revisar els aspectes següents: 

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

• Els procediments de gestió utilitzats en la tramitació de la concessió i pagament de la 
subvenció, incloent-hi els controls existents en el procediment i en les aplicacions 
informàtiques que hi donen suport, i la seua eficiència. 

• L’exactitud, fiabilitat i integritat de les dades utilitzades en la gestió de les ajudes, 
obtingudes de les diferents aplicacions informàtiques que són el seu origen (dades de 
la Direcció General de Treball, dades proporcionades pel SEPE de treballadors inclosos 
en ERTO, TAURO, base de dades de tercers, SUGUS, CONTAG-SIP-Pagament i Base de 
Dades Nacional de Subvencions). 

No hem revisat els controls generals de les tecnologies de la informació relacionats amb 
les aplicacions esmentades, ja que excedeix l’abast d’aquest treball i a més són revisats en 
altres informes sobre la Generalitat emesos per la Sindicatura. 

Atés que la gestió de l’ajuda s’ha realitzat fonamentalment a través de comprovacions i 
encreuaments de bases de dades tant de la Generalitat com del SEPE estatal, gran part de 
la fiscalització s’ha realitzat per mitjà de l’aplicació de tècniques d’anàlisi de dades pròpies 
de la Unitat d’Auditoria de Sistemes d’Informació (UASI). A més, hem coordinat el 
nostre treball amb la Viceintervenció General de Control Financer (VGCF) de la 
Intervenció General de la Generalitat amb la finalitat d’optimitzar els recursos aplicats a 
la fiscalització de les ajudes i hem compartit els resultats, que s’han recollit en sengles 
informes d’auditoria emesos per cada institució. 

En l’apèndix 2 s’amplia la informació sobre la metodologia seguida en aquesta auditoria. 
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4. DADES BÀSIQUES DE LES AJUDES  

Requisits per a obtindre les ajudes 

Les ajudes són de concessió directa a treballadors de baixos ingressos que prestaven els 
seus serveis en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana que es trobaven 
afectats per un ERTO per la suspensió total dels seus contractes de treball, a conseqüència 
de la paralització de l’activitat econòmica amb motiu de la COVID-19.  

No era necessari una sol·licitud dels interessats per a accedir a les ajudes, ja que el 
procediment es va impulsar d’ofici en tots els seus tràmits.  

N’eren beneficiàries les persones físiques que posseïren els requisits següents:  

a) Tindre la condició de treballadors per compte d’altri. 

b) Prestar els serveis en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana. 

c) Que el seu contracte de treball haguera sigut suspés temporalment, de manera total, 
per causes de força major relacionades amb la COVID-19. 

d) Que es trobaren inclosos en un expedient de regulació temporal d’ocupació sol·licitat 
entre el 14 de març i el 30 d’abril de 2020, els dos inclosos, aprovat per l’autoritat 
laboral. 

e) Estar registrat en el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) amb motiu de 
l’expedient de regulació d’ocupació. 

Dades generals 

El Decret Llei fixa un import màxim de 30 milions d’euros per a aquest tipus d’ajudes i 150 
euros per persona beneficiària. 

Per mitjà de l’Acord de 30 d’abril de 2020, del Consell, es van autoritzar les modificacions 
pressupostàries necessàries per a dotar amb 30 milions d’euros la línia de subvenció S0534, 
“Ajudes a persones treballadores amb rendes baixes afectades per ERTO, conseqüència 
efectes de la COVID-19”. 

Tenien prioritat les persones les bases de cotització de les quals foren inferiors, i en cas 
d’empat, tenien prioritat les persones de més edat.  

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (CESSPCT) va 
tramitar entre l’1 de març i l’1 de desembre de 2020 un total de 70.508 ERTO de tot tipus 
que han afectat 481.615 treballadors. D’aquests, un total de 64.809 ERTO es van sol·licitar 
en el període cobert pel Decret 54/2020, entre el 14 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020, 
que afectaven 398.648 treballadors. 
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Per a tramitar les ajudes es va sol·licitar al SEPE la relació de treballadors en ERTO en 
empreses amb centres de treball situats a la Comunitat Valenciana amb suspensió total de 
contracte motivat per la COVID-19. El SEPE va facilitar sengles fitxers amb les dades per 
província amb un total de 371.982 registres. D’entre aquests potencials beneficiaris de les 
ajudes, la Generalitat havia de seleccionar aquells que complien els requisits establits i 
prioritzar-los pel seu nivell d’ingressos. 

Finalment es van concedir els 150 euros d’ajuda a 199.503 persones fins al 31 de gener de 
2021.  

Encara es troben pendents de tramitar i concedir en 2021, amb l’aprovació prèvia del 
pertinent expedient de modificació pressupostària, ajudes a alguns beneficiaris potencials 
que es troben en fase de verificació del compliment de tots els requisits. Els pagaments de 
les ajudes concedides es van fer amb la cadència següent: 

Quadre 1. Calendari de pagaments realitzats 

Data Import Nombre de beneficiaris  

Juny 49.650 331 

Juliol 1.966.800 13.112 

Agost 22.823.400 152.156 

Setembre 4.320.900 28.806 

Octubre 405.450 2.703 

Novembre 37.200 248 

Desembre 600 4 

Total 2020 29.604.000 197.360 

Gener 2021 321.450 2.143 

Total pagat a 31 /01/2021 29.925.450 199.503 

5. CONCLUSIONS  

Limitació a l’abast 

Atés que la gestió de les ajudes s’ha realitzat fonamentalment a partir de la informació 
proporcionada pel SEPE, hem patit limitacions en l’execució del treball en no haver pogut 
verificar la integritat, exactitud i completesa de les bases de dades facilitades per aquest 
organisme, ni haver disposat d’informació completa sobre el significat dels camps 
d’informació inclosos en les bases de dades o sobre les incoherències en les dades 
d’aquesta base de dades respecte d’altres amb informació relacionada. 
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Tampoc hem pogut verificar alguns requisits dels establits en el decret per a les ajudes en 
no tindre disponible la informació sobre ERTO sol·licitats en altres comunitats autònomes 
corresponents a centres de treball a la Comunitat Valenciana.  

Primera conclusió general 

La comprovació del compliment dels requisits establits en la normativa per a la 
concessió de les ajudes (vegeu l’apartat 4 anterior) realitzada per l’òrgan gestor 
només ha resultat factible confiant exclusivament en la fiabilitat de la informació 
facilitada pel SEPE. A pesar de les dificultats, innegables, per a processar les ajudes tal 
com estaven dissenyades en les seues normes reguladores, podrien haver-se establit 
controls addicionals per a garantir que es complien els requisits previstos en la 
normativa. 

Aquesta conclusió general està fonamentada en les conclusions parcials següents: 

1. Les proves realitzades respecte del total de beneficiaris (199.503) han posat de manifest 
que, atesa la informació de l’aplicació per a gestionar els expedients de regulació 
d’ocupació (REGULA) i considerant només els ERTO COVID-19 i força major entre el 14 
de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020, hi ha 51.147 beneficiaris que no corresponen 
als ERTO aprovats per la CESSPCT. Aquestes diferències són degudes principalment al 
fet que hi ha beneficiaris que estan en ERTO aprovats en altres comunitats autònomes, 
però ni se’ns ha facilitat aquesta xifra ni l’hem pogut obtindre. 

2. Hem constatat que, d’acord amb la informació existent en l’aplicació per a la gestió 
dels expedients de regulació d’ocupació REGULA, 1.832 beneficiaris es troben en un 
ERTO sol·licitat o presentat en la CESSPCT fora del període establit en el decret 54/2020 
esmentat i, per tant, no haurien tingut dret a rebre l’ajuda. L’import pagat ha sigut de 
de 274.800 euros. 

En relació amb aquest punt, hem d’assenyalar que la Generalitat, a través de LABORA, 
va sol·licitar al SEPE la base de dades de possibles beneficiaris per trobar-se inclosos 
en un ERTO originat per la COVID-19 entre les dates especificades en el Decret 
54/2020. El SEPE, per mitjà d’un escrit de 19 de juny de 2020, va confirmar aquests 
requisits en la relació de possibles beneficiaris facilitada. 

Aquesta discrepància posa de manifest una de les incoherències entre la informació 
continguda en les diferents bases de dades. L’ATV ha pres com a informació vàlida la 
proporcionada pel SEPE. 

3. Hi ha 109 beneficiaris, del total de 199.503, que no es trobaven registrats en la base de 
dades de LABORA com a demandants d’ocupació.  

4. Hem seleccionat una mostra de 63.587 beneficiaris per a verificar els pagaments. 700 
beneficiaris d’aquesta mostra no han rebut el pagament total de l’import dels 150 euros 
d’ajudes concedides (578 no han rebut res i 122 un import inferior) perquè tenien en 
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vigor embargaments d’administracions públiques o òrgans judicials que han sigut 
executats per la Generalitat. 

L’aplicació d’embargaments a aquest tipus d’ajudes urgents destinades a pal·liar una 
situació d’emergència a persones de rendes baixes en situació de desocupació no és 
compatible amb l’objectiu de les ajudes i amb les disposicions de l’article 4 del Reial 
Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol.  

5. Hem comprovat que la Generalitat ha comunicat a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions la informació requerida de la totalitat de les ajudes concedides i pagades 
als beneficiaris, excepte per dos errors pendents d’esmena en la BDNS. No obstant això, 
a l’abril de 2021 estaven pendents de comunicar els pagaments que es van realitzar al 
gener d’aquest any a 2.143 beneficiaris. 

Segona conclusió general 

Encara que la resposta de suport per al col·lectiu afectat per la pandèmia de la COVID-
19 va ser ràpida en tractar-se d’ajudes urgents (el decret de les ajudes es va publicar 
el 30 d’abril de 2020), la seua tramitació no ho ha sigut. En la mateixa normativa 
s’establia un termini de tres mesos (30 de juliol de 2020) per a la resolució que no 
s’ha complit. No obstant això, en acabar l’exercici 2020 s’havien resolt i pagat el 
98,7% dels 30 milions d’euros destinats a aquest efecte. 

Les raons per al retard en el pagament de les ajudes s’expliquen per: 

1. Retards en la recepció de la informació del SEPE necessària per a la gestió de les ajudes, 
per les raons apuntades en l’apartat 1 de l’informe. 

2. Sense entrar a valorar les extraordinàries circumstàncies en què s’ha desenvolupat tot 
el procés, la realitat és que la qualitat de les dades facilitades pel SEPE, les de REGULA 
i les de LABORA ha sigut molt deficient, i s’han observat nombrosos errors, 
inconsistències, dades incompletes, etc. en repetides ocasions al llarg de l’auditoria. 
Aquesta circumstància també ha dificultat la ràpida gestió d’aquest tipus d’ajudes 
massives. 

3. La necessitat de gestionar amb urgència dades massives de procedències diverses 
(dades dels ERTO de la CESSPCT, dades del SEPE, dades de LABORA, de la Tresoreria) 
ha posat de manifest com de poc adaptats que estan els procediments i sistemes del 
SEPE i de la Generalitat a la realitat de l’administració electrònica i d’allunyats del 
concepte fonamental, establit en les lleis 39 i 40 de 2015, d’entrada única de la dada, i 
la baixa interoperabilitat entre les diferents aplicacions utilitzades. Per exemple, la 
informació sobre els ERTO existent en REGULA, que gestiona la conselleria responsable 
d’aprovar els ERTO i les ajudes, no s’ha utilitzat en el procés. Aquesta circumstància ha 
dificultat l’ús de les dades disponibles en l’Administració. En els apèndixs 1 i 3 es 
mostren exemples addicionals d’això. 
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6. RECOMANACIONS  

Com a resultat del treball realitzat, recomanem: 

A la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 

1. D’ara en avant, s’han d’elaborar i aprovar procediments detallats de gestió de les 
subvencions en què es concrete la manera de comprovar i aplicar els requisits establits 
per la normativa que regula la seua tramitació. 

2. Que tota la informació recollida en els expedients administratius s’emmagatzeme en 
les bases de dades estructurades de les aplicacions utilitzades per a la gestió d’aquests 
expedients, perquè aquesta informació puga ser utilitzada en altres procediments 
relacionats, amb les degudes mesures de protecció de les dades personals. Hem 
observat que informació rellevant dels ERTO tramitats per la CESSPCT no està 
disponible de forma estructurada en les bases de dades de REGULA i la que hi ha 
disponible no s’ha utilitzat per a la gestió de les ajudes.  

3. Que en la tramitació de subvencions massives en què s’utilitzen bases de dades d’altres 
ens públics (com el SEPE) es validen els fitxers d’informació utilitzats, i que se’n verifique 
la integritat i completesa abans d’usar-los. En aquests casos és necessari sol·licitar no 
sols les dades, sinó la informació sobre el significat precís dels camps existents en cada 
una de les taules obtingudes, sobretot quan són determinants per a la concessió o no 
de la subvenció que es tramita. 

4. Han de revisar-se les subvencions concedides als beneficiaris dels supòsits dels apartats 
1, 2 i 3 de la primera conclusió general, per a identificar possibles incorreccions i, si és 
el cas, sol·licitar els reintegraments oportuns. 

A la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic 

5. Recomanem que es revise el procediment, l’aplicació i la interfície de comunicació de 
la informació sobre subvencions a la BDNS per a assegurar que els pagaments realitzats 
de les subvencions i ajudes concedides per la Generalitat es comuniquen en els terminis 
previstos i de manera íntegra. 

6. Recomanem revisar el procediment d’alta de tercers en la Base de Dades Corporativa 
(BDC) de la Generalitat de manera que s’introduïsquen controls que permeten acreditar 
que els tercers incorporats tenen una adreça vàlida. 

A la Tresoreria de la Generalitat 

7. Recomanem millorar la seguretat en la transmissió de les ordres de pagament a les 
entitats bancàries per part de la Tresoreria de la Generalitat per mitjà de l’ús de canals 
segurs (xifrats) i/o la remissió de correus signats electrònicament per a garantir l’origen 
i autenticitat del remitent d’aquestes ordres de pagament.  
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8. El concepte d’aquestes ajudes podria considerar-se inclòs en la relació d’ajudes 
establides per les comunitats autònomes a què es refereix l’article 4 del Reial Decret 
Llei 9/2015, de 10 de juliol, i per tant resultar-li aplicable el règim especial 
d’embargaments previst en l’article 607 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, 
d’Enjudiciament Civil. Referent a això, considerem que la Tresoreria de la Generalitat, 
com a centre gestor de les ordres d’embargament que han comportat les retencions 
d’aquests crèdits, hauria d’informar els ordenants dels embargaments de la naturalesa 
d’aquests crèdits a fi que procedisquen, si escau, a tornar els imports embargats als 
beneficiaris. 

 



 

 

 
 
 
 

APÈNDIX 1 
Procediment de gestió de les ajudes 



Informe especial. Auditoria de les ajudes a persones amb rendes baixes afectades per un ERTO a 
conseqüència de la COVID-19 regulades en el Decret Llei 3/2020 i en el Decret 54/2020 

15 

A continuació, detallem el procediment seguit per a la tramitació de les ajudes regulades 
en el Decret Llei 3/2020 i el Decret 54/2020. En la seua gestió han estat implicats diferents 
òrgans de la Generalitat. Al final d’aquest apèndix figura un diagrama de flux que sintetitza 
tot el procés. 

1. SOL·LICITUD D’UN ERTO DAVANT L’AUTORITAT LABORAL 
COMPETENT  

Tot el procés s’inicia a través d’una sol·licitud d’un ERTO a l’autoritat laboral competent per 
part de l’empresa afectada, efectuada per mitjà de procediments telemàtics.  

D’acord amb la normativa autonòmica i les avocacions realitzades, aquesta autoritat 
corresponia a la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral (DGTBSL) de la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, excepte quan el 
85 per cent, com a mínim, de la plantilla de l’empresa no radicara a la Comunitat Valenciana, 
o no existiren treballadors afectats en aquesta; en aquests casos, l’autoritat laboral 
competent era la de l’Estat, o la de la comunitat autònoma que complisca aquests requisits. 

La tramitació prèvia d’aquest procediment és requisit necessari, de conformitat amb la 
Instrucció de 23 de març de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat 
Laboral, perquè l’empresari, emparant-se en una causa de força major, puga reduir la 
jornada dels seus treballadors o suspendre les relacions laborals. És requisit així mateix 
perquè als treballadors se’ls puga considerar en situació legal de desocupació, total o 
parcial. 

Les condicions perquè l’autoritat laboral aprovara l’ERTO inclouen: 

• Sol·licitud de l’empresa amb les dades exigides en el model aprovat, inclòs el detall de 
treballadors per centre de treball afectats i no afectats per la mesura sol·licitada. 

• Constatació de l’existència de força major per mitjà de l’aportació d’informe relatiu al 
fet que la mesura tinga la causa directa en pèrdues d’activitat ocasionades per la 
COVID-19. 

• Verificació de la comunicació als representants dels treballadors. 

• Compromís del manteniment de l’ocupació en els sis mesos següents a la represa de 
l’activitat. 

• Aportació d’una relació nominal de totes les persones treballadores afectades. 

• En cas d’aïllament o contagi, acreditació de l’autoritat sanitària. 

La tramitació de les sol·licituds i de la informació dels expedients dels ERTO es va gestionar 
en la Generalitat a través d’una aplicació denominada REGULA. En aquesta aplicació, 
s’introdueixen les dades necessàries per a la tramitació de l’autorització de l’ERTO, però no 
les dades individuals dels treballadors afectats per l’ERTO que figuren en documents 
presentats per les empreses sol·licitants. Sobre aquests documents s’efectuen 
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comprovacions, no sobre el seu contingut, sinó atenent altres paràmetres com ara el 
nombre total de registres. Si aquestes comprovacions són satisfactòries, el document 
s’aprova i es diposita en un gestor documental i els fitxers poden ser descarregats pel SEPE 
des d’aquest gestor. 

En no introduir en REGULA les dades individualitzades dels treballadors afectats, s’ha 
impossibilitat que es pogueren fer determinats encreuaments i comprovacions de dades 
amb la informació del SEPE o de TAURO. 

Cal tindre en compte que pot haver-hi persones afectades amb dret a percebre l’ajuda, 
treballant en un centre de la Comunitat, però l’empresa de les quals ha sol·licitat l’aprovació 
de l’ERTO a una autoritat laboral d’una altra comunitat autònoma. En aquests casos 
tindrien també dret a percebre les ajudes, però no estarien inclosos en REGULA. Aquests 
beneficiaris potencials serien inclosos pel SEPE en la informació que havia de facilitar. 

La CESSPCT va tramitar entre l’1 de març i l’1 de desembre de 2020 un total de 70.508 ERTO 
de tot tipus que han afectat 481.615 treballadors. D’aquests, un total de 64.809 ERTO es 
van sol·licitar en el període cobert pel Decret 54/2020, entre el 14 de març de 2020 i el 30 
d’abril de 2020, que afectaven 398.648 treballadors. 

2. SOL·LICITUD COL·LECTIVA DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES ALS 
TREBALLADORS INCLOSOS EN UN ERTO EN EL SERVEI PÚBLIC 
D’OCUPACIÓ ESTATAL (SEPE) 

La sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació per suspensió o reducció de jornada 
a conseqüència de la COVID-19 havia de presentar-la l’empresa davant el Servei Públic 
d’Ocupació Estatal (SEPE) per cada un dels centres de treball afectats. 

La sol·licitud, en format d’arxiu Excel, contenia dues pestanyes: en la primera hi ha les 
instruccions d’emplenament i la segona conté la plantilla que cal omplir, amb la relació de 
treballadors amb les seues dades personals (coincidents amb la sol·licitud presentada 
davant l’autoritat laboral), més una sèrie de dades addicionals com el codi bancari IBAN, 
base reguladora, tipus de mesura, etc.  

El SEPE introdueix les dades de l’ERTO en el Sistema d’Informació dels Serveis Públics 
d’Ocupació (SISPE). Hi ha algunes dades necessàries requerides pel Decret 54/2020 que 
només estan en SISPE, com ara la base de cotització i el tipus de suspensió del contracte 
(total o parcial). 

Un dels primers aspectes que crida l’atenció és que s’exigira a les empreses presentar una 
relació completa de treballadors afectats, molt similar quant al contingut, però amb formats 
diferents, en dues entitats públiques que tenen l’obligació de simplificar i facilitar les 
actuacions als administrats. A més, amb la dificultat afegida que no eren interoperables i 
no es van encreuar les dues fonts d’informació per a verificar-ne la coherència. 
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A causa de la pandèmia, el SEPE va experimentar una autèntica allau d’inscripcions de nous 
ERTO amb un màxim de 3.617.079 treballadors inscrits el 24 d’abril de 20202 des de l’inici 
de la pandèmia. 

El primer enviament de les dades necessàries a la Generalitat va ser el 16 de juny de 2020. 
Atés que la qualitat de les dades registrades de manera massiva i urgent va ser molt 
deficient, es van requerir diverses depuracions i aclariments del SEPE, l’última el 16 de 
desembre de 2020. 

3. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES A TREBALLADORS EN 
ERTO DE RENDES BAIXES 

Les ajudes són de concessió directa a treballadors de baixos ingressos que prestaven els 
seus serveis en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana que es trobaven 
afectats per un ERTO per la suspensió total dels seus contractes de treball, a conseqüència 
de la paralització de l’activitat econòmica amb motiu de la COVID-19. No era necessària 
una sol·licitud dels interessats per a accedir a les ajudes, ja que el procediment es va 
impulsar d’ofici en tots els seus tràmits.  

Obtenció de les dades necessàries per a la tramitació de les ajudes del SEPE 

LABORA va sol·licitar el 8 d’abril de 2020 al SEPE l’“accés a les bases de dades de les 
persones afectades pels ERTO, per a possibilitar la seua explotació i facilitar la gestió de la 
subvenció projectada per la Generalitat Valenciana”. Aquesta petició es va complementar 
amb altres dues en les quals es va demanar al SEPE informació addicional dels possibles 
beneficiaris i que verificara algunes de les condicions establides en la normativa reguladora 
respecte a les dades aportades. 

El SEPE va facilitar el 16 de juny de 2020 sengles fitxers per província amb un total de 
371.982 registres amb la relació de treballadors en ERTO en empreses amb seus de treball 
situades a la Comunitat Valenciana amb suspensió total de contracte motivat per la COVID-
19, incloent-hi les dades d’identificació dels possibles beneficiaris, IBAN, base de cotització, 
codi de compte de cotització a la Seguretat Social i tipus de suspensió del contracte (total 
o parcial). Aquesta primera remissió es va complementar amb altres enviaments per a 
depurar i completar la informació. 

L’ATV, a través de la Comissió Tècnica, verifica quins possibles beneficiaris compleixen 
els requisits 

D’acord amb el Decret 54/2020, l’ATV havia de recollir de la DGTBSL, del Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació (LABORA), del SEPE i de qualsevol altra administració o entitat 
pública, la informació necessària per a l’atorgament de les ajudes. En la pràctica, les 
peticions al SEPE s’han realitzat a través de LABORA, la CESSPCT i la DGTIC per la 
interlocució permanent que tenen aquests òrgans amb el SEPE. 

                                                            
2 Font: Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, Informe estadístic d’afiliació a la Seguretat 
Social, Evolució diària de treballadors en ERTO. 
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Una vegada rebuda la documentació necessària per a procedir a la concessió d’aquestes 
ajudes, havia de ser processada per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i 
posteriorment remesa a la Comissió Tècnica (CT) creada a aquest efecte per aquell decret, 
per a ordenar les possibles persones beneficiàries en funció de la seua base de cotització 
fins que s’esgotara l’import global. 

El Decret 54/2020 no especifica qui havia de verificar el compliment dels requisits establits 
per a la concessió de les ajudes, si l’ATV (responsable de la tramitació i gestió de les ajudes), 
la CT (que havia de confeccionar la relació de persones beneficiàries i elevar una proposta 
de concessió), la DGTIC (que havia de processar la informació) o el titular de la CESSPCT 
(que havia de resoldre la concessió). En la pràctica ha sigut la DGTIC qui ha assumit aquesta 
tasca per a confeccionar la relació de persones beneficiàries amb les indicacions de la CT. 

El procés es va basar en les dades que va proporcionar el SEPE, incloent-hi l’acreditació del 
compliment de determinats requisits de la subvenció sobre els possibles beneficiaris 
facilitats. En concret, els requisits que exigia el Decret 54/2020, de 24 d’abril, eren: 

− Que el beneficiari tinguera la condició de treballador per compte d’altri. 

− Que el beneficiari estiguera inclòs en un ERTO motivat per la COVID-19 aprovat per 
l’autoritat laboral (la CESSPCT en el cas més comú).  

− Que l’ERTO haguera sigut presentat en termini, entre el 14 de març i el 30 d’abril de 
2020. 

− Que el beneficiari haguera patit una suspensió temporal total del contracte. 

− Que el beneficiari estiguera inscrit en LABORA. 

− Que el beneficiari tinguera el centre de treball a la Comunitat Valenciana. 

− Que es tractara d’un beneficiari amb rendes baixes. 

Càrrega de les dades de beneficiaris en SUGUS 

Després de rebre les dades del SEPE, la DGTIC va realitzar el procés tecnològic per a filtrar 
les dades i confeccionar les relacions de beneficiaris amb els rangs donats per la Comissió 
Tècnica i carregar-los en el Sistema Integral Únic per a la Gestió de Subvencions de la 
Generalitat (SUGUS) i des d’aquesta aplicació es van traspassar a la Base de Dades 
Corporativa (BDC) que alimenta la informació sobre tercers a l’aplicació CONTAG-SIP de 
comptabilitat. Per a aquesta càrrega massiva de dades de beneficiaris es va utilitzar 
l’aplicació ADUANA. 

ADUANA va efectuar certes verificacions sobre els tercers i la seua informació relacionada 
(identificació, domicili, IBAN) que es van incorporar a la BDC, SUGUS i CONTAG-SIP. Amb 
les dades de SUGUS es confeccionen els documents comptables en CONTAG-SIP. Es 
remeten via portafirmes a la cadena d’òrgans necessaris dins de la Conselleria d’Economia 
i finalment es comptabilitzen en la Intervenció General. 
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La Comissió Tècnica prioritza i fa la proposta de concessió 

Una vegada processada la informació i carregada en SUGUS, la Comissió Tècnica va elevar 
a la persona titular de la CESSPCT la proposta de concessió als beneficiaris prioritzats en 
funció de la seua base de cotització a la Seguretat Social proporcionada pel SEPE. 

Resolució del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 

D’acord amb les disposicions de l’article 1 del Decret Llei 3/2020, de 10 d’abril, la 
competència per a resoldre sobre la concessió de les ajudes correspon a la persona titular 
de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.  

En aquest cas, hi ha diverses resolucions de concessió parcials que agrupen per lots els 
beneficiaris en funció de la seua base de cotització.  

Comptabilització 

Quan es va resoldre la concessió es va comptabilitzar la fase d’obligació reconeguda ADOK 
i es va publicar en el DOGV. 

La tramitació comptable d’aquestes despeses ha sigut exclosa de fiscalització prèvia per la 
normativa aprovada per a agilitar les mesures per a pal·liar els danys de la COVID-19. En el 
seu lloc s’aplica un control financer permanent a posteriori per la VGCF. 

Pagament per la Tresoreria de la Generalitat 

L’ajuda es transfereix al compte bancari de les persones beneficiàries que va facilitar el SEPE, 
amb l’alta prèvia de la informació en ADUANA i SUGUS, que alimenten l’aplicació de 
comptabilitat. 

Una vegada comptabilitzada l’obligació i proposta de pagament (ADOK), el pagament 
s’autoritza per la persona responsable en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i 
s’intervé per la Intervenció Delegada del Tresor. Una vegada autoritzat i intervingut el 
pagament es generen els fitxers XML en el format bancari estandarditzat, que es remeten 
a les entitats bancàries per mitjà de canals segurs de comunicació.  

Les ordres de pagament se signen mancomunadament amb signatura electrònica i es 
remeten a les entitats bancàries per mitjà de correu electrònic. 

Publicació de la informació en la BDNS 

La informació de les subvencions concedides es va enviar a la BDNS a través de l’aplicació 
REDAS de la Generalitat. 
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4. GESTIÓ DE LA BASE DE DADES DE DEMANDANTS D’OCUPACIÓ EN 
LABORA 

La base de dades en la Generalitat Valenciana que emmagatzema la informació dels 
demandants d’ocupació recollida de la xarxa d’oficines de LABORA es gestiona en una 
aplicació denominada TAURO. Aquesta se sincronitza regularment amb SISPE (en les dades 
que són necessàries per a LABORA) per mitjà d’uns processos transaccionals. A més, segons 
ens han informat, tots els caps de setmana es realitzen processos extraordinaris que 
controlen que la informació en les dues bases de dades siga la mateixa. 

Normalment l’alta dels demandants d’ocupació es realitza en les oficines de LABORA, però 
en aquestes circumstàncies extraordinàries es va donar d’alta d’ofici tots els treballadors 
inclosos en ERTO comunicats pel SEPE, si bé amb nombrosos errors en les dades personals, 
que hagueren d’anar esmenant-se posteriorment en les oficines de LABORA. 
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Figura 1. Fluxograma del procés de gestió de les ajudes 



 

 

 
 
 
 

APÈNDIX 2  
Metodologia aplicada 
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1. ASPECTES GENERALS DE LA METODOLOGIA UTILITZADA 

L’anàlisi de l’evidència l’hem realitzat aplicant procediments establits en el Manual de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes, especialment de la secció relativa a la realització 
de proves de dades (GPF-OCEX 5370) i la guia per a les auditories de compliment (GPF-
OCEX 4000). 

La metodologia seguida ha consistit bàsicament en: 

a) Revisió detallada de la normativa aplicable a la gestió de les ajudes i els procediments 
aplicats per a la seua tramitació. 

b) Identificació dels responsables de la tramitació, realització de reunions i entrevistes 
amb ells. 

c) Anàlisi i comparació de la informació de les bases de dades utilitzades per a la gestió 
de les ajudes (SISPE, CONTAG-SIP, REGULA, TAURO, FITXERS DE PAGAMENTS).  

d) Disseny i execució de les proves massives de dades. 

e) Anàlisi dels resultats obtinguts en les proves de dades i de la revisió dels procediments 
de gestió de les ajudes. 

f) Avaluació de l’evidència obtinguda relacionada i extracció de conclusions i 
recomanacions. 

g) La identificació d’incompliments normatius. 

h) Discussió de les troballes de l’auditoria. 

i) Elaboració de l’informe. 

Aquests procediments els ha dut a terme el personal de la Unitat d’Auditoria de Sistemes 
d’Informació de la Sindicatura de Comptes i de la Viceintervenció General de Control 
Financer (VGCF) de la Intervenció General de la Generalitat. Aquesta actuació conjunta ha 
permés optimitzar els recursos aplicats a la fiscalització de les ajudes i se n’han compartit 
els resultats, a més de recollir-los en sengles informes d’auditoria amb contingut similar. 

D’acord amb els procediments establits en el nostre Manual de fiscalització, les conclusions 
del treball i l’esborrany d’informe s’han discutit amb els diferents responsables, a fi que 
corroboraren el seu contingut o aportaren informació o documentació addicional que 
evidencie o documente les seues observacions. Després d’aquesta discussió ha continuat 
la tramitació de l’informe, que es va remetre a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball i a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic per al tràmit 
d’al·legacions. 

  

https://www.sindicom.gva.es/manual-de-fiscalizacion-2021
https://www.sindicom.gva.es/manual-de-fiscalizacion-2021
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2. RISCOS IDENTIFICATS  

El nostre treball s’ha dissenyat per a abordar els riscos que s’han identificat en planificar 
l’auditoria: 

Quadre 2  

Article  
del Decret 
54/2020  

Requisit que  
s’ha de complir Riscos identificats 

1 Per a persones amb rendes 
baixes 

No està definit en la norma cap llindar de rendes 
baixes/altes. 

1 i 4.1.a Ser treballador per compte d’altri 

Treballadors que no són per compte d’altri, que 
no estan donats d’alta en el RGSS. 

Que s’haja inclòs en l’ERTO persones que no eren 
treballadors. 

1 i 4.1.b Presta serveis a la CV Treballadors que no són realment de centres de 
treball de la CV. 

1 i 4.1.c 
Suspensió total del contracte de 
treball per causes de força major 
relacionades amb la COVID-19 

Que es pague a persones que estan en un ERTO 
per reducció parcial de la jornada.  

1 i 4.1.d Inclòs en un ERTO aprovat per 
l’autoritat laboral  

Que es paguen ajudes a persones que no estan 
incloses en un ERTO aprovat.  

4.1.d ERTO presentat entre 14/3 i 30/4 Que l’ERTO no haja sigut presentat en aquest 
període. 

4.1.e Estar inscrit en el SERVEF/Labora Que es paguen ajudes a persones que no estan 
registrades en el SERVEF/Labora (vegeu nota 2). 

5.3 Priorització de les ajudes 

Que es paguen les ajudes indiscriminadament. 

Que la base reguladora inclosa en les sol·licituds 
dels ERTO no siga correcta.  

Que els llistats del SEPE no es carreguen bé en 
els sistemes de la GV. 

5.1 Ajuda de 150 euros per persona Que algú perceba més de 150 euros, en un o 
diversos pagaments. 
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Article  
del Decret 
54/2020  

Requisit que  
s’ha de complir Riscos identificats 

6 
Els pagaments es realitzen a les 
persones beneficiàries a les quals 
s’ha concedit la subvenció 

Que les transferències bancàries continguen 
beneficiaris que no estan inclosos en les 
resolucions de concessió. 

Que els comptes bancaris no siguen realment de 
les persones beneficiàries. 

Com que és un procés tan massiu pot haver-hi 
bastants devolucions per diferents raons. 

- Les ajudes es comuniquen a 
REDAS i a la BDNS 

Que les subvencions concedides no es registren 
en la BDNS. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

APÈNDIX 3  
Resultats detallats de l’auditoria 
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1. EXECUCIÓ DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ S0534, AJUDES A PERSONES 
AMB RENDES BAIXES AFECTADES PER ERTO  

Hem revisat l’execució de la línia de subvenció S0534, “Ajudes a persones treballadores de 
rendes baixes”, del pressupost de la Generalitat Valenciana en 2020. 

L’article 8.2 del Decret 54/2020, del Consell, establia un termini de tres mesos per a resoldre 
les ajudes que no s’ha complit. La primera informació rebuda per l’ATV va ser el 16 de juny 
de 2020, per la qual cosa resultava ja difícil complir el termini inicial. 

D’acord amb la informació comptable facilitada, en l’exercici 2020 s’han dotat crèdits per a 
aquesta línia de subvenció per import de 30.000.000 d’euros. Les obligacions reconegudes 
a 31 de desembre de 2020 han sigut de 29.925.450 euros, corresponents a subvencions 
concedides a un total de 199.503 beneficiaris per import de 150 euros a cada un. A 31 de 
desembre s’han comptabilitzat pagaments a 197.360 beneficiaris per un import total de 
29.604.000 euros. 

S’han pagat ajudes a beneficiaris amb una base de cotització màxima de 1.512 euros fins a 
gener de 2021. 

El mes de gener de 2021 ja s’havien pagat les subvencions concedides a tots els beneficiaris. 
A l’abril de 2021 encara es troben 461 beneficiaris pendents de verificar el compliment dels 
requisits establits en el Decret 54/2020. 

En la fase final del treball de camp, ens han informat que la CESSPCT està tramitant 
l’expedient de modificació pressupostària que possibilite concedir, si així es considera 
adequat, a les persones pendents de verificar que complisquen els requisits necessaris i que 
s’haja pogut comprovar en les últimes relacions del SEPE-LABORA, i així poder dictar la 
resolució del conseller d’Economia de tancament del procés i possibilitar així el tràmit de 
recurs reglamentari. 

2. PROVES GLOBALS SOBRE EL COMPLIMENT DELS REQUISITS 
ESTABLITS EN EL DECRET 54/2020 SOBRE TOTS ELS BENEFICIARIS 

Hem realitzat encreuaments de la informació continguda en les diferents bases de dades 
implicades en la gestió de les ajudes amb els resultats següents: 

a) Verificació que els beneficiaris tenen la condició de treballadors per compte d’altri 
(article 4.1.a del Decret 54/2020). 

La informació de la qual s’ha partit per a gestionar les ajudes són les relacions de 
persones beneficiàries facilitades pel SEPE, per trobar-se acollides a un ERTO. La CT ha 
considerat complit aquest requisit a partir de la informació facilitada pel SEPE. 

Hem verificat que els beneficiaris estan inclosos en les relacions facilitades pel SEPE.  
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b) Verificació que els beneficiaris de la subvenció són treballadors d’empreses amb 
centres de treball a la Comunitat Valenciana (article 4.1.b del Decret 54/2020). 

Hem verificat que els 199.503 perceptors de la subvenció tenen assignats codis de 
comptes de cotització (CCC) a la Seguretat Social corresponents a codis provincials de 
la Comunitat Valenciana, d’acord amb la informació facilitada pel SEPE.  

El CCC de 871 perceptors no figurava en la informació inicial facilitada pel SEPE, però 
va ser obtingut posteriorment. L’absència o incorreccions en les dades inicials 
facilitades pel SEPE s’han anat esmenant per la CT i la DGTIC en la mesura en què s’ha 
pogut obtindre noves dades del SEPE.  

No hem pogut contrastar aquest requisit en la informació dels ERTO aprovats per la 
Generalitat, ja que no figura en l’aplicació de gestió (REGULA) el detall del centre de 
treball ni dels treballadors inclosos en els ERTO aprovats.  

c) Verificació que el contracte laboral ha sigut suspés temporalment de manera total per 
un ERTO relacionat amb COVID-19 (article 4.1.c del Decret 54/2020). 

Hem comprovat que tots els beneficiaris de la subvenció figuren en el fitxer del SEPE 
com a inclosos en un ERTO en suspensió total temporal del contracte.  

No hem pogut contrastar aquesta dada en la informació dels ERTO aprovats per la 
Generalitat, ja que no figura en l’aplicació de gestió (REGULA) el detall dels treballadors 
inclosos en els ERTO gestionats per la CESSPCT i el règim de suspensió o reducció que 
s’assigna al treballador. 

d) Verificació que els beneficiaris es troben inclosos en els ERTO motivats per COVID-19 
sol·licitats en el període fixat pel Decret, entre el 14 de març i el 30 d’abril (article 4.1.d 
del Decret 54/2020). 

En relació amb aquest punt, la Generalitat, a través de LABORA, va sol·licitar al SEPE la 
base de dades de possibles beneficiaris per trobar-se inclosos en un ERTO originat pel 
COVID-19 entre les dates especificades en el Decret 54/2020. El SEPE, per mitjà d’un 
escrit de 19 de juny de 2020, va confirmar aquests requisits en la relació de possibles 
beneficiaris facilitada. Com ja s’ha assenyalat, l’ATV ha pres com a informació base de 
la concessió la proporcionada pel SEPE. 

Hem realitzat proves addicionals sobre la base de dades de l’aplicació que suporta la 
gestió dels ERTO en la CESSPCT (REGULA) i s’ha posat de manifest que 51.147 
beneficiaris de la subvenció no corresponen a ERTO sol·licitats a la CESSPCT entre les 
dates esmentades per ERTO COVID-19 i força major, i probablement són en molts 
casos empleats d’empreses amb centres de treball a la Comunitat però amb la seu fora 
d’aquesta i amb els ERTO aprovats en altres comunitats autònomes. Considerem que 
hauria d’haver-se establit alguna comprovació o control addicional per a verificar 
aquest aspecte. 
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No obstant això, sí que hem constatat un incompliment de les condicions del Decret 
54/2020, respecte a 1.832 beneficiaris que, d’acord amb la informació existent en 
l’aplicació REGULA, es troben en un ERTO sol·licitat o presentat en la CESSPCT fora del 
període establit en el decret esmentat. L’import pagat a aquests beneficiaris ascendeix 
a 274.800 euros. 

e) Verificació que tots els beneficiaris es troben inscrits com a demandants d’ocupació en 
LABORA amb motiu de l’ERTO (article 4.1.e del Decret 54/2020). 

En general, les persones beneficiàries de l’ajuda per ERTO es trobaven inscrites en la 
base de dades de LABORA com a demandants d’ocupació per aquesta causa. No 
obstant això, no hem pogut verificar directament aquesta situació en les bases de 
dades de LABORA per a 623 casos. D’acord amb la informació i explicacions rebudes 
de l’ATV, la majoria d’aquests casos corresponen a canvis en els números 
d’identificació de les persones beneficiàries (NIE a NIF) o trasllats de la demanda 
d’ocupació a altres comunitats autònomes.  

No obstant això, després dels aclariments rebuts hem constatat que 109 d’aquests 
beneficiaris van rebre l’ajuda sense estar inscrits com a demandants d’ocupació en 
LABORA a causa de deficiències d’integritat de les dades utilitzades per a la gestió de 
les subvencions. 

f) Verificació que els beneficiaris de l’ajuda corresponen a rendes baixes i s’ha prioritzat 
la concessió en funció de la base de cotització (article 5.3 del Decret 54/2020).  

Hem verificat que s’ha prioritzat i que tots els beneficiaris es troben dins del rang 
màxim de 1.512,00 euros de base de cotització determinat en funció del nombre de 
beneficiaris a subvencionar. 

g) Verificació que en tots els casos la quantia concedida és de 150 euros (article 5.1 del 
Decret 54/2020). 

Hem verificat que en tots els casos la quantia de l’ajuda concedida és de 150 euros. 

h) Hem detectat 15 perceptors en els quals el compte bancari de pagament en 
comptabilitat difereix de l’aportat per a aquests beneficiaris pel SEPE. D’acord amb la 
informació facilitada, els canvis en els números de compte es van efectuar 
automatitzadament perquè eren derivats de reorganitzacions bancàries. 

i) Hem detectat dos comptes bancaris en què s’han ingressat cinc abonaments en cada 
un, d’un total de 10 beneficiaris, és a dir, s’han transferit diverses ajudes al mateix 
compte. L’ATV ens ha informat que es van abonar les prestacions en el compte facilitat 
pel SEPE per al beneficiari. En aquest cas alguna empresa havia facilitat el mateix 
compte per a diversos treballadors. 

j) Verificació de la publicació de les subvencions concedides en la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS). 
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Hem descarregat les dades de tots els beneficiaris de la BDNS, comprovat que són 
correctes i que s’han complit els requisits de publicitat i transparència establits en la 
Llei de Subvencions. Només hem detectat dos errors corresponents a esmenes. 

No obstant això, a l’abril de 2021 no s’havien notificat a la BDNS els pagaments als 
2.143 beneficiaris que es van efectuar el mes de gener d’aquest any. 

k) D’altra banda, hem observat que no s’han inclòs en les propostes de concessió 2.883 
treballadors amb CCC de la Comunitat Valenciana que figuraven en els fitxers de 
possibles beneficiaris del SEPE, els quals tenen una base de cotització que es troba en 
l’interval de les subvencions concedides (base de cotització inferior a 1.512 euros). 
L’ATV ens ha donat informació justificativa que les exclusions són degudes a 
incompliment d’algun dels altres requisits de les ajudes. 

3. REVISIÓ DE LA TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS DE LES SUBVENCIONS 
CONCEDIDES 

Hem revisat la tramitació de la concessió de la subvenció a una mostra de 63.587 
beneficiaris, per un import total de 9.538.050 euros, un 31,87% del total concedit. Aquest 
conjunt de beneficiaris s’ha agrupat per a la seua tramitació en 8 expedients.  

Hem verificat per a aquests casos que la tramitació ha sigut correcta i ha existit una 
proposta de concessió de la comissió tècnica prevista en el Decret 54/2020, una resolució 
de concessió del titular de la CESSPCT i un document comptable d’autorització, 
reconeixement de l’obligació i proposta de pagament degudament comptabilitzat. 

L’anàlisi sobre els pagaments d’aquesta mostra de beneficiaris ha posat de manifest que 
578 beneficiaris de la mostra no figuren en els fitxers de pagament facilitats per la Tresoreria 
de la Generalitat, i a 122 dels perceptors seleccionats se’ls ha realitzat un pagament per 
import diferent i inferior a 150 euros. D’acord amb la informació facilitada per l’ATV, això 
ha sigut a causa d’embargaments d’administracions públiques o òrgans judicials que han 
sigut executats per la Generalitat. 

L’aplicació d’embargaments a aquest tipus d’ajudes urgents destinades a pal·liar una 
situació d’emergència a persones de rendes baixes en situació de desocupació no és 
compatible amb l’objectiu de les ajudes. També és contradictori amb l’excepció que 
estableix la normativa d’aquestes ajudes respecte al compliment de les obligacions d’estar 
al corrent de les obligacions amb l’Administració tributària i la Seguretat Social. L’article 
607 de la Llei d’Enjudiciament Civil estableix que són inembargables el salari, sou, pensió, 
retribució o el seu equivalent de quantia inferior al salari mínim, com és el cas d’aquestes 
ajudes, tenint en compte les disposicions de l’article 4 del Reial Decret Llei 9/2015, de 10 
de juliol.  

Les devolucions de transferències de pagament de subvenció per errors diversos no han 
sigut molt nombroses. Amb data 19 de novembre de 2020 i sobre pagaments a un total de 
197.360 beneficiaris, s’havien produït 814 devolucions de transferències errònies de les 
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quals estaven pendents d’esmenar 772, que continuaven en aquesta situació al gener de 
2021.  

La informació facilitada sobre els pagaments realitzats no acredita la signatura electrònica 
dels correus electrònics remesos a les entitats financeres amb les ordres de pagament. A 
pesar de l’existència d’altres controls d’integritat, resulta convenient si s’utilitza el correu 
electrònic per a la remissió de les ordres de pagament que aquest se signe electrònicament 
pels remitents per a assegurar la identificació de l’emissor. 

4. REVISIÓ DELS CONTROLS APLICATS EN LA TRAMITACIÓ I EXECUCIÓ 
DE LA SUBVENCIÓ 

La línia de subvenció S0534 del pressupost de 2020 de la Generalitat Valenciana s’ha 
gestionat fonamentalment sobre la base de la informació sol·licitada al SEPE sobre 
possibles beneficiaris afectats per un ERTO de suspensió de contracte. Hem observat que 
no s’han realitzat verificacions rellevants sobre aquesta informació que ha resultat essencial 
per a la tramitació de la línia de subvenció. 

Els òrgans responsables de la gestió de la subvenció no han elaborat i aprovat un 
procediment per a la gestió de la subvenció en el qual es detallen els controls que cal aplicar 
i criteris concrets i detallats per a la gestió de la subvenció.  

Per exemple, no s’han concretat i detallat per escrit els controls següents: 

• Verificacions que cal realitzar sobre els requisits fixats en el Decret 54/2020. 

• Les verificacions que cal realitzar sobre la integritat de les dades facilitades pel SEPE de 
possibles beneficiaris (núm. de registres, totals de control, rangs de dates, camps 
necessaris, camps necessaris buits…). També havia de requerir-se explicació i 
informació del significat de les dades consignades en cada un dels camps de les taules 
de dades sol·licitades al SEPE. 

No s’han sol·licitat al SEPE els totals de control dels fitxers facilitats que permeten 
verificar la integritat de la informació (núm. de registres, total d’un camp numèric) ni 
consta que s’hagen realitzat verificacions sobre la integritat, exactitud i fiabilitat de 
determinats camps d’informació essencials per a la gestió de la subvenció: camps sense 
emplenar, dates que coincideixen amb el període sol·licitat, etc. 

• Verificacions que cal realitzar sobre les dades dels beneficiaris a incorporar en les bases 
de dades de tercers i comptabilitat (identificació, domicili, compte bancari…) i les causes 
d’exclusió per aquest motiu. 

• El procediment que cal seguir per a la devolució de transferències de pagament de 
subvenció per errors en les dades obtingudes per al pagament. 

• Determinació del procediment per a reintegraments que, si és el cas, puga ser necessari 
iniciar. 
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L’anàlisi realitzada sobre la informació facilitada pel SEPE ha posat de manifest les següents 
deficiències que han pogut dificultar la tramitació de les subvencions: 

• Hi ha 1.849 registres amb el CCC buit. En l’apartat 2.b hem assenyalat que 871 d’aquests 
han cobrat finalment les ajudes una vegada que es va facilitar aquesta informació. 

• En 2.987 registres la data de fi de suspensió del contracte és anterior a la d’inici de la 
suspensió. D’acord amb la informació facilitada verbalment per la DGTIC es 
corresponen amb persones que han renunciat a les ajudes del SEPE i hem verificat que 
no han cobrat les ajudes de la Generalitat. 

• Hi ha 31.888 registres en què el domicili és el mateix i és fictici (CL COVID-19), és a dir, 
que no se’n coneix el domicili. D’aquests registres han resultat beneficiaris i se’ls ha 
pagat l’ajuda un total de 21.710. Aquesta circumstància dificultaria un eventual 
procediment de reintegrament. 
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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 de la Sindicatura, l’esborrany previ de l’Informe es va discutir amb la Comissió 
Tècnica encarregada de la gestió de les ajudes perquè en tingueren coneixement i per tal 
que, si era el 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 nova redacció i articles 
renumerats que en fa 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 tindre coneixement de l’esborrany de 
l’Informe, aquest es va trametre al conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, al conseller d’Hisenda i Model Econòmic i a la directora general de 
l’Agència Tributària Valenciana per tal que, en el termini concedit, hi formularen 
al·legacions. 

La conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treballa ha formulat les 
al·legacions que ha considerat pertinents.  

Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal assenyalar el següent:  

1.  Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament.  

2. Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe.  

En els annexos I i II s’incorporen el text de les al·legacions formulades i l’informe motivat 
que se n’ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura les estimara o desestimara 
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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 que en fa la Llei de la Generalitat 
Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim 
Interior i del Programa Anual d’Actuació de 2020 d’aquesta institució, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 22 de juny de 2021, va aprovar aquest informe 
de fiscalització.



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Al·legacions presentades 

 



Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat 
Laboral
C/ Navarro Reverter, 2 - 46004 València

ALEGACIONES AL INFORME DE AUDITORIA  DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS
AYUDAS  A  PERSONAS  CON  RENTAS  BAJAS  AFECTADAS  POR  UN  ERTE  COMO
CONSECUENCIA DE LA COVID-19  REGULADAS EN EL DECRETO LEY 3/2020  Y EN EL
DECRETO 54/2020.

 En relación al Informe Provisional de Control Financiero específico sobre "Auditoría de sistemas
de  información  de  la  ayudas  a  personas  con  rentas  bajas  afectadas  por  un  ERTE  como
consecuencia de la COVID-19 reguladas en el  Decreto Ley 3/2020 y en el  Decreto 54/2020",
elaborado por  la  Sindicatura  de Comptes,  se formulan por  parte de este  centro directivo,  las
siguientes alegaciones:

Primera alegación

Apartado 2 de la Segunda conclusión general del borrador del informe, página 11

Apartado 2

a) Calidad de los datos facilitados por el SEPE, REGULA y LABORA

El informe califica los datos facilitados por REGULA como “muy deficiente”. Al respecto indicar
las siguientes consideraciones:

-  en  primer  lugar  se  debe  considerar  que  el  aplicativo  REGULA permite  la  tramitación
telemática de los expedientes de regulación de empleo ante las cuatro autoridades laborales de la
CV. En los últimos años el volumen medio de los expedientes registrados anualmente ha sido de
330. Así, por ejemplo, en 2018 se registraron en el aplicativo un total de 336 expedientes y en
2019 332 expedientes.

Sin  embargo  durante  el  ejercicio  2020,  se  registraron  en  el  aplicativo  un  total  de  69.818
expedientes de regulación de empleo. Además, con importantes modificaciones legislativas que
han requerido un esfuerzo de adaptación del aplicativo a los constantes cambios normativos que
se produjeron (y se siguen produciendo) con motivo de la pandemia. 

- en segundo lugar, a pesar del ingente volumen de expedientes registrados en el aplicativo
durante 2020, el sistema ha permitido que las autoridades laborales de la Generalitat pudiesen
cumplir con las funciones legalmente encomendadas en materia de regulación de empleo y no
consideramos que pueda ser calificada la información de REGULA como “muy deficiente” porque,
repito, ha permitido desarrollar las funciones y controles que las autoridad laboral tiene legalmente
atribuidas.

CSV:21AFA7GS:9LBQSMU9:4YVES57Y URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=21AFA7GS:9LBQSMU9:4YVES57Y



 

Segunda alegación

 Apartado 6 Recomendaciones del borrador del informe, Recomendaciones, página 12.

A la Conselleria de Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

Señala el documento, en su apartado 2, que “hemos observado que información relevante de
los ERTE tramitados por la CESSPCT no está disponible de forma estructurada en las bases de
datos de REGULA”. 

Al respecto reiterar lo señalado en el punto anterior en cuanto al volumen de los expedientes
tramitados  durante  2020,  añadiendo  que  la  información  de  REGULA si  tiene  la  estructura
necesaria  para la tramitación de los expedientes de regulación de empleo. Por supuesto que es
mejorable y se continua trabajando con este objetivo, pero en cualquier caso, consideramos que
no puede calificarse como una información “no estructurada”.

Tercera alegación

Apartado 1 del APENDICE 1 del borador del informe, página 16

Indica  que  “la  aprobación  del  ERTE la  realiza  el  director  general  de  trabajo,  bienestar  y
seguridad  laboral  o  el  Conseller  de  Economía  Sostenible,  Sectores  Productivos,  Comercio  y
Trabajo”

La  distribución  de competencias  en  materia  de  regulación  de  empleo,  en  el  ámbito  de  la
Comunitat Valenciana viene establecida en el Decreto 77/2015 del Consell. Y de acuerdo con esta
norma, la competencia puede corresponder a los Directores Territoriales de la Consellería en cada
provincia o a la Dirección General, pero en ningún caso al Conseller.

València,

LA DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO, BIENESTAR Y SEGURIDAD LABORAL

CONSELLERIA DE  ECONOMIA SOSTENIBLE,  SECTORES  PRODUCTIVOS,  COMERCIO  Y
TRABAJO.

SUBSECRETARIA

CSV:21AFA7GS:9LBQSMU9:4YVES57Y URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=21AFA7GS:9LBQSMU9:4YVES57Y



 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A l’ESBORRANY DE 
L’INFORME ESPECIAL D’AUDITORIA DE LES AJUDES A PERSONES AMB 
RENDES BAIXES AFECTADES PER UN ERTO A CONSEQÜÈNCIA DE LA 
COVID-19 REGULADES EN EL DECRET LLEI 3/2020 I EN EL DECRET 
54/2020 

Per mitjà d’escrits de la Sindicatura de Comptes de 24 de maig de 2021 es va remetre 
l’esborrany de l’Informe de fiscalització a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball (CESSPCT), a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic 
(CHME) i a l’Agència Tributària Valenciana, perquè efectuaren les al·legacions que 
consideraren oportunes. Hem rebut al·legacions de la CESSPCT i respecte a aquestes 
s’assenyala el que segueix: 

Primera al·legació 

Apartat 5, punt 2 de la segona conclusió general  

Comentaris 

El contingut de l’al·legació es refereix a una de les circumstàncies que motiven el retard en 
la tramitació de la subvenció a què es refereix la segona conclusió de l’Informe:  

“Sense entrar a valorar les extraordinàries circumstàncies en què s’ha desenvolupat tot 
el procés, la realitat és que la qualitat de les dades facilitades pel SEPE, les de REGULA 
i les de LABORA ha sigut molt deficient, i s’han observat nombrosos errors, 
inconsistències, dades incompletes, etc. en repetides ocasions al llarg de l’auditoria. 
Aquesta circumstància també ha dificultat la ràpida gestió d’aquest tipus d’ajudes 
massives.” 

En síntesi, l’al·legació assenyala que la gestió dels expedients de regulació d’ocupació 
tramitats amb l’aplicació REGULA va patir un enorme increment respecte als exercicis 
precedents motivat per la pandèmia de la COVID-19 i també que calgué adaptar la gestió 
als nombrosos canvis normatius derivats d’aquesta crisi. Així i tot, el sistema ha permés que 
les autoritats laborals de la Generalitat pogueren complir les funcions legalment 
encomanades en matèria de regulació d’ocupació, per la qual cosa no es considera que la 
informació de REGULA siga molt deficient. 

En relació amb aquests arguments, cal assenyalar que l’Informe fa referència a dades de 
diferents organitzacions, no sols a les de la CESSPCT. En relació amb les dades d’expedients 
de regulació d’ocupació, encara que l’aplicació REGULA ha servit, com s’assenyala, per a la 
gestió dels expedients de regulació d’ocupació fins i tot en la crisi de la COVID-19, les 
empreses afectades han aportat dades requerides per la normativa molt rellevants que no 
s’han traslladat a les bases de dades de l’aplicació, com per exemple els treballadors 
afectats i la informació que s’hi relaciona pel que fa als expedients de regulació, la qual 
cosa ha impedit una utilització eficient d’aquestes dades per a la gestió i el control dels 
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expedients. També s’han generat duplicitats en la sol·licitud de dades amb altres 
organismes (SEPE). 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 6, “Recomanacions” 

Comentaris 

L’al·legació fa referència a la recomanació sobre la necessitat d’emmagatzemar les dades 
dels expedients de manera estructurada perquè puguen ser utilitzades de manera eficient 
en la gestió. S’al·lega també l’increment del volum d’expedients de regulació d’ocupació 
gestionats en 2020 i s’assenyala que l’aplicació REGULA sí que té l’estructura necessària per 
a la gestió dels expedients de regulació d’ocupació, encara que es continua treballant per 
a millorar-la. 

En relació amb aquests arguments, hem de referir-nos a la falta d’integració d’informació 
essencial sobre els treballadors afectats pels expedients de regulació d’ocupació en la base 
de dades de l’aplicació REGULA i les conseqüències, ja assenyalades en l’al·legació anterior, 
que se’n deriven. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apèndix 1, apartat 1, antepenúltim paràgraf 

Comentaris 

L’al·legació fa referència a les competències per a l’aprovació dels ERTO que s’indiquen en 
l’esborrany de l’Informe i s’informa que les competències en cap cas corresponen al 
conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

S’accepta l’al·legació. S’elimina el paràgraf objecte de l’al·legació, ja que reitera la 
informació inclosa en el segon paràgraf de l’apartat 1. 

Conseqüències en l’Informe 

S’elimina el paràgraf objecte de l’al·legació. 

 


	Informe especial. Auditoria de les ajudes a persones amb rendes baixes afectades per un ERTO a conseqüència de la COVID-19 regulades en el Decret Llei 3/2020 i en el Decret 54/2020
	Resum
	Índex
	Abreviacions
	1. Per què realitzem aquesta auditoria
	2. Responsabilitat dels òrgans gestors de les ajudes
	3. Responsabilitat de la Sindicatura de Comptes
	4. Dades bàsiques de les ajudes
	5. Conclusions
	6. Recomanacions
	Apèndix 1. Procediment de gestió de les ajudes
	Apèndix 2. Metodologia aplicada
	Apèndix 3. Resultats detallats de l’auditoria
	Tràmit d’al·legacions
	Aprovació de l’Informe
	Annex I. Al·legacions presentades
	Annex II. Informe sobre les al·legacions presentades


		2021-06-23T07:48:52+0200
	id-588081d5f46716440396ace91fd11a7f##QLKS-ROAK-OF1O-TBEJ-8162-4427-3323-81


		2021-06-23T07:48:52+0200
	id-588081d5f46716440396ace91fd11a7f##QLKS-ROAK-OF1O-TBEJ-8162-4427-3323-81




