Sotsdirecció General d’Atenció a la Ciutadania,
Qualitat i Inspecció de Serveis
Passeig de l'Albereda, 16
46010 VALÈNCIA
Tel. 012

ACTUACIÓ EXTRAORDINÀRIA
Codi expedient: AE 9/16
Origen de l'actuació:
Petició formulada per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (d'ara en
avant EPSAR) arran de la documentació presentada relativa a les actuacions no finançables amb càrrec al cànon
de sanejament.

Objecte de l'actuació:
Determinar si algunes actuacions dutes a terme per EPSAR són o no finançables amb càrrec al cànon de
sanejament. L'actuació d'aquesta Inspecció està limitada per les nostres competències regulades en el Decret
68/2014, de 9 de maig, del Consell, pel qual es regula l'exercici de la competència i les funcions d'inspecció
general dels serveis.

Naturalesa de l'actuació:
Investigació i informe

Data de remissió de l'informe:
30 d'abril de 2018

Resultats de l'actuació:

Conclusions i recomanacions:
La conselleria competent, al llarg del temps, hi ha encarregat actuacions que són objecte d'Epsar i que són
finançables amb el cànon de sanejament, no obstant això, l'ens també ha rebut encàrrecs d'altres actuacions
que, sent objecte, no són finançables amb l'impost, inclús algunes que ni tan sols es poden considerar objecte
de l'entitat. D'altra banda, la Generalitat ha posat a la seua disposició quantitats importants de diners en forma
de transferències de capital i corrents.
Amb la informació que disposem no podem determinar si, en el període 2000-2015, la quantitat transferida
cobrix o no les actuacions realitzades sobre les quals es qüestiona el seu finançament a través del cànon, perquè
no sabem a quines obres va ser destinat l'import transferit. Només es coneixen els encàrrecs inclosos en
l'informe que ens proporciona l'entitat, però desconeixem la totalitat d'encàrrecs d'una altra índole i que
pogueren ser finançables amb les transferències de capital emeses. El repartiment monetari entre comandes és
un prorrateig, segons referix Epsar, qüestió que ens fa sospitar que no hi ha una assignació directa d'ingressos
entre transferències i encàrrecs.
Es recomana distingir entre les accions que són finançables amb el cànon d'aquelles que no ho són, és a dir, s'ha
de separar entre les actuacions que es duen a terme per entendre que són objecte de l'ens i són finançables
amb el cànon de sanejament, d'aquelles altres que són objecte de l'ens però que hagen de finançar-se amb
càrrec a transferències, convenis o altres formes, però no pel cànon. Amb la informació que disposem no
podem saber amb certesa que es mantinga comptabilitat separada. Així mateix, és necessari que Epsar
identifique amb claredat el nexe entre les quantitats rebudes per part de la Generalitat, a través de
transferències, i les activitats a les quals es dediquen, amb la mateixa claredat que coneix els ingressos que
procedixen d'ajuntaments en general, qüestió que es deduïx de la lectura de l'informe aportat per l'ens.
Pareix aconsellable que per part de la Intervenció General es valore la conveniència de dur a terme una actuació
en relació amb l'ús del cànon de sanejament per a determinar si este finança exclusivament el gasto afecte o,
inadequadament, un altre distint. Este informe s'emet per la Inspecció de Serveis assumint que és correcta la
informació que s'arreplega en l'informe elaborat per EPSAR, sense poder contrastar els imports amb la seua
comptabilitat.

