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RESUM 

La fiscalització de VAERSA de l’exercici 2018 ha comprés una auditoria 
financera de les despeses de personal i una fiscalització de compliment de 
legalitat en matèria de contractació. En les dues matèries, la Sindicatura 
emet opinions amb excepcions. 

En l’auditoria financera, les excepcions s’agrupen en tres àrees: 

- La continuïtat de VAERSA està condicionada al compliment efectiu 
dels requisits legals de mitjà propi personificat. 

- El control intern del procés de gestió de les despeses de personal 
presenta deficiències significatives. 

- El control general de la tecnologia de la informació no proporciona 
un nivell de seguretat raonable. 

En la fiscalització de la contractació, els incompliments més significatius 
són els següents: 

- Els plecs de la contractació no descriuen el mètode per a calcular el 
valor estimat dels contractes. 

- Per a la valoració del criteri del preu, VAERSA utilitza una fórmula 
que no és admissible, ja que atorga punts a les ofertes sense baixa. 

- Els expedients de contractes menors no contenen, en alguns dels 
casos revisats, la documentació que acredita la capacitat d’obrar i 
habilitació professional dels adjudicataris. 

- En determinats expedients s’ha constatat que l’adjudicatari no ha 
acreditat la seua solvència, i també el fraccionament indegut en 
l’objecte de dos contractes menors. 

- Les tarifes dels encàrrecs aprovades per la Generalitat es troben 
desfasades.  

Entre els incompliments de legalitat en la gestió de les despeses de 
personal podem destacar els següents: 

- La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic no ha emés un informe 
favorable sobre la relació de llocs de plantilla de VAERSA (1.130 llocs 
assignats als encàrrecs), ni autoritzat la seua massa salarial. 

- Els procediments de contractació de personal de VAERSA no 
garanteixen el compliment dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat 
i publicitat previstos tant en la Llei de la Funció Pública com en el 
conveni col·lectiu.  
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L’Informe inclou nou recomanacions per a millorar la gestió de VAERSA, 
entre les quals podem esmentar les següents: 

- Condició de mitjà propi personificat. Analitzar, per part de la 
Generalitat, els requisits de mitjà propi personificat de VAERSA. 

- Contractació. Triar fórmules adequades per a avaluar el criteri del 
preu. Adoptar les mesures necessàries per a prevenir i detectar 
possibles conflictes d’interessos. Per als contractes menors el valor 
estimat dels quals siga superior a un determinat import, sol·licitar 
tres pressupostos sempre que això siga possible. 

- Personal. Es detallen en l’apèndix 1 de l’Informe. 

Hem realitzat també un seguiment de les incidències que contenen els 
informes de control formal dels tres últims exercicis, així com de les 
recomanacions de l’Informe de 2014. Podem destacar que, de les sis 
recomanacions analitzades que figuraven en l’Informe de 2014, VAERSA 
n’ha implantat totalment dos, parcialment dos més, i no n’ha aplicat una; 
una altra recomanació ha deixat de tenir validesa en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les 
disposicions de l’article 61 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb al que es preveu 
en el Programa Anual d’Actuació de 2019 (PAA2019), ha realitzat una 
fiscalització de regularitat de Valenciana d’Aprofitament Energètic de 
Residus, SA (VAERSA), consistent en una auditoria financera de les 
despeses de personal incloses en els comptes anuals de 2018 i una 
fiscalització de compliment de legalitat en matèria de contractació durant 
aquest any. 

La fiscalització realitzada ha inclòs també un control formal de la rendició 
dels comptes anuals de l’exercici 2018 i el seguiment de les excepcions i 
recomanacions esmentades en informes anteriors. 

Els comptes anuals de VAERSA de l’exercici 2018 comprenen el balanç a 
31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis 
en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents 
a l’exercici acabat en aquesta data, i s’adjunten íntegrament en l’annex I 
d’aquest informe. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ DE VAERSA 
EN RELACIÓ AMB ELS COMPTES ANUALS 

Els òrgans de govern i direcció de VAERSA són la Junta General 
d’Accionistes i el Consell d’Administració, amb les competències que 
figuren assignades en els estatuts de la societat. Aquests òrgans han de 
garantir que les activitats, operacions financeres i la informació reflectides 
en els comptes anuals de VAERSA resulten conformes amb les normes 
aplicables. Així mateix són responsables d’establir els sistemes de control 
intern que consideren necessaris per a garantir que aquestes activitats 
estiguen lliures d’incompliments legals i d’incorreccions materials 
degudes a frau o error. 

Els òrgans de VAERSA són també responsables de formular i aprovar els 
comptes anuals de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, 
de la situació financera i dels resultats de VAERSA, d’acord amb el marc 
normatiu d’informació financera aplicable, que es recull en la nota 2 de la 
memòria, i del control intern que consideren necessari per a permetre la 
preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material, deguda a frau 
o error. 

En el Compte General de la Generalitat de l’exercici 2018 –presentat per la 
Intervenció General de la Generalitat (IGG) a la Sindicatura de Comptes el 

                                                
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 de novembre de 2017). 
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28 de juny de 2019– s’han inclòs els comptes anuals de VAERSA formulats 
pel Consell d’Administració el 28 de març de 2019, juntament amb 
l’informe d’auditoria que, atenent 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 la IGG amb la col·laboració d’una 
firma privada d’auditoria. En aquest informe, signat el 28 de maig de 2019 
pels auditors privats, s’emet una opinió favorable. 

La Junta General d’Accionistes va aprovar els comptes anuals de VAERSA 
de l’exercici 2018 el 30 de maig de 2019. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre les despeses de 
personal incloses en els comptes anuals de 2018 basada en la nostra 
auditoria que, com que és d’abast limitat, no versa sobre els comptes 
anuals en el seu conjunt, sinó sobre els elements assenyalats. També hem 
d’expressar una opinió sobre el compliment de la normativa en l’activitat 
contractual. 

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, així 
com que planifiquem i executem la fiscalització amb la finalitat d’obtenir 
una seguretat raonable que les despeses de personal dels comptes anuals 
estan lliures d’incorreccions materials i que l’activitat contractual i la 
informació relacionada reflectida en els comptes anuals de l’exercici 2018 
resulten conformes en tots els aspectes significatius amb les normes sobre 
contractació pública aplicables. 

Una fiscalització 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. En efectuar aquestes valoracions 
del risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant per a la 
preparació per part de la societat dels epígrafs assenyalats dels comptes 
anuals, amb la finalitat 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 la societat. 
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 que hem obtingut proporciona 
una base suficient i adequada per a fonamentar les nostres opinions 
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d’auditoria financera i de fiscalització del compliment de legalitat en la 
contractació, que expressem en forma de seguretat raonable. 

4. AUDITORIA FINANCERA DE LES DESPESES DE PERSONAL 

4.1 Fonament de l’opinió amb excepcions 

Condició de mitjà propi personificat 

a) L’article 32.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) estableix 
els requisits que ha de reunir una entitat per a exercir la condició de 
mitjà propi personificat. VAERSA indica en la nota 23 de la memòria 
dels comptes anuals de l’exercici 2018 que compleix amb els 
requisits previstos en aquest precepte. No obstant això, en la revisió 
del compliment efectiu per VAERSA dels requisits legals, hem 
observat els següents aspectes importants: 

- Requisit relatiu a l’activitat essencial. Consisteix en el fet que 
més del 80% de les activitats de l’ens destinatari de l’encàrrec 
es duguen a terme en l’exercici de les comeses que hi han sigut 
confiades pels poders adjudicadors que el controlen, o per 
altres persones jurídiques controlades pels mateixos poders 
adjudicadors. VAERSA indica que compleix amb aquest requisit 
perquè quantifica que la seua activitat com a mitjà propi 
representa el 87% dels seus ingressos per prestació de serveis. 
Per al còmput de mitjà propi, VAERSA inclou els ingressos 
derivats de la seua activitat de gestió d’envasos lleugers en les 
plantes d’Alzira, Castelló i Picassent, que ascendeixen a 
9.585.942 euros en 2018, però que no tenen la consideració 
d’encàrrecs de l’article 32 de l’LCSP. VAERSA sustenta aquest 
criteri en la circular conjunta, de 22 de març de 2019, de 
l’Advocacia General de l’Estat - Direcció del Servei Jurídic de 
l’Estat i de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 
que considera que “[…] és justificable tenir en compte (en el 
còmput del 80%, s’entén), aquelles altres (activitats) que 
s’hagen realitzat per imposició unilateral i amb compensació 
basada en el cost que pogueren tenir cabuda en el concepte per 
encàrrec per concórrer les notes característiques d’aquest 
negoci jurídic”. Davant la falta d’un desplegament reglamentari 
que aclarisca l’aplicació de l’article 32.4 de l’LCSP, considerem 
que la interpretació que realitza VAERSA de la circular abans 
esmentada podria ser objecte de valoracions legals diferents, 
per la qual cosa la societat hauria d’haver sol·licitat a 
l’Advocacia General de la Generalitat un informe jurídic sobre 
l’adopció d’aquest criteri. 

- La condició de mitjà propi personificat s’ha de reconéixer 
explícitament en els estatuts o norma de creació, previ 
compliment de certs requisits. Un dels quals és la verificació, 
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per l’entitat de la qual depén, que VAERSA disposa dels mitjans 
personals i materials apropiats per a realitzar els encàrrecs, si 
bé l’LCSP no estableix la manera d’acreditar aquest requisit. 
Sobre aquest tema, l’Advocacia General de l’Estat, mitjançant 
informe de 30 de maig de 2018, i la IGAE, mitjançant la Resolució 
de 16 de maig de 2019, han abordat la forma d’acreditació. En 
aquest sentit, indiquen que el procediment de verificació 
s’iniciarà a sol·licitud de l’entitat que pretenga ser considerada 
mitjà propi, que adjuntarà una memòria justificativa 
(declaració responsable) en la qual acreditarà el compliment 
dels requisits de l’article 86 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic (opció més eficient; raons de 
seguretat pública o d’urgència; memòria justificativa informada 
per la Intervenció) i 32 de l’LCSP. No consta que VAERSA haja 
realitzat aquesta sol·licitud, acompanyada d’una memòria 
justificativa, ni que la Generalitat haja iniciat el procediment de 
verificar que VAERSA disposa dels mitjans personals i materials 
apropiats per a realitzar els encàrrecs. 

És important assenyalar que, segons estableix l’article 32.5 de l’LCSP, 
l’incompliment sobrevingut per part de VAERSA de qualsevol dels 
requisits comportaria la pèrdua de la seua condició de mitjà propi 
personificat i, en conseqüència, la impossibilitat de continuar 
efectuant encàrrecs, sense perjudici de concloure els que estiguen en 
execució. Aquesta situació afectaria de manera significativa la 
continuïtat de VAERSA i l’aplicació del principi comptable d’empresa 
en funcionament. 

Control intern del procés de gestió 

b) El procés de gestió de personal i, en concret, de la nòmina, no es 
realitza sobre la base de llocs sinó de persones. VAERSA no disposa 
d’una relació de llocs de plantilla (RLP) que es puga utilitzar com a 
eina per a la gestió de personal. Això representa una mancança a 
l’hora de controlar la despesa de personal, ja que dificulta fer-ne el 
seguiment i obliga a realitzar una gestió basada en la persona en lloc 
de basada en el lloc que ocupa. Tot això comporta, a més d’un 
augment de la dificultat en la gestió, el risc que les condicions 
retributives que s’associen a la persona no es corresponguen amb les 
del lloc de l’RLT o l’RLP que ocupa. 

c) VAERSA no ha desenvolupat els procediments de gestió necessaris 
després dels canvis, a l’inici de 2018, de l’aplicació Denario. Aquesta 
aplicació, suport principal del procés de gestió de personal i nòmina, 
ha passat d’estar en les instal·lacions de l’entitat i gestionada 
directament per VAERSA a ser contractada en la modalitat de servei 
(SaaS). Això implica que no s’han establit els criteris, els 
responsables i el canal per a realitzar processos molt rellevants pel 
que fa al control intern del procés de despeses de personal, com és el 
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procediment per a la modificació de dades mestres, entre les quals 
els conceptes retributius, paràmetre que determina directament la 
despesa de personal. Altres exemples de procediments no definits en 
relació amb l’aplicació Denario i que són crítics a l’hora de garantir 
un nivell de control adequat són: alta i baixa d’usuaris; assignació de 
permisos als usuaris; revisions periòdiques d’usuaris actius i 
privilegis assignats. 

d) Quan es dona d’alta en nòmina a una persona per a treballar en un 
encàrrec temporal, no s’emplena la data de baixa. A més, els caps de 
departament no duen a terme revisions del personal donat d’alta, per 
a detectar possibles errors o anomalies que s’hagen pogut produir. 
Aquesta debilitat del control intern comporta el risc que continuen 
donats d’alta en nòmina empleats que ja han finalitzat la relació 
laboral. 

e) Els procediments per a gestionar complements i per a calcular la 
nòmina no estan formalitzats. No es realitzen revisions de les 
variacions ni dels càlculs de nòmina introduïdes per part de personal 
diferent al que les introdueix. Les aplicacions d’aquests processos no 
disposen de controls de validació de les dades introduïdes que 
faciliten la identificació d’errors.  

f) Durant 2018, el control de la despesa de personal dels encàrrecs de 
gestió no es realitzava amb un nivell de detall suficient per a garantir 
un control adequat d’aquesta despesa. En concret, les debilitats 
identificades són les següents: 

- El procés de revisió i seguiment no estava formalitzat ni 
aprovat.  

- Les dades disponibles en l’aplicació Navision respecte a la 
despesa de personal per encàrrec es limitaven al total de 
despeses comptabilitzades en els comptes comptables 
destinats a aquest efecte, sense tenir un nivell de detall 
suficient per a permetre un control adequat.  

- Per tant, és alt el risc que no es detectaren possibles errors en 
encàrrecs amb una despesa de personal elevada. 

- No estava fixada la data límit en la qual els departaments de 
gestió havien de comunicar al de comptabilitat els ajustos en 
les imputacions als encàrrecs per a generar l’assentament 
definitiu de la despesa de personal. Això comporta que la 
consulta de la despesa de personal desglossada per encàrrec no 
proporcionara dades del tot exactes fins que aquesta 
informació fora introduïda.  
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Controls generals de la tecnologia de la informació (TI) 

g) D’acord amb la revisió realitzada, concloem que el marc de control 
aplicat sobre els sistemes d’informació no proporciona un nivell de 
seguretat raonable, ja que s’han observat una sèrie de deficiències 
significatives de control intern (que detallem en l’apèndix 1) que 
representen un risc per a la integritat, confidencialitat, autenticitat, 
disponibilitat i traçabilitat de la informació i els serveis oferits per 
l’entorn TI de VAERSA.  

Altres observacions 

En l’apèndix 1 incloem altres observacions i constatacions relacionades 
amb l’auditoria de les despeses de personal que, si bé no són significatives 
ni afecten l’opinió, considerem que poden ser d’interés per als destinataris 
i usuaris d’aquest informe. 

4.2 Opinió amb excepcions 

En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes de les qüestions 
descrites en l’apartat 4.1 “Fonaments de l’opinió amb excepcions”, 
l’epígraf de “Despeses de personal” inclòs en els comptes anuals de 
VAERSA de l’exercici 2018 s’ha preparat, en els aspectes significatius, de 
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que hi és 
aplicable i, en particular, amb els principis i criteris comptables que conté. 

5. COMPLIMENT DE LA LEGALITAT EN LA CONTRACTACIÓ 

5.1 Fonament de l’opinió amb excepcions  

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2018 s’han posat de 
manifest els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació: 

Incompliments generals o comuns a diversos expedients 

a) No consta que els òrgans de contractació de VAERSA hagen cuidat 
que el pressupost base de licitació del contracte siga adequat al preu 
de mercat, segons requereix la normativa de contractació pública. En 
aquest sentit, els plecs de clàusules administratives particulars 
(PCAP) no desglossen el pressupost base de licitació indicant els 
costos directes i indirectes i altres despeses eventuals calculades per 
a determinar-les (article 100.2 de l’LCSP). 

b) En els PCAP no figura el mètode per a calcular el valor estimat del 
contracte aplicat per l’òrgan de contractació, segons requereixen els 
apartats 4 i 5 de l’article 101 de l’LCSP. Aquest càlcul és molt 
important atés que el valor estimat classifica els procediments i la 
publicitat de la contractació a aplicar. 
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c) En els expedients analitzats no consta una justificació adequada 
sobre l’elecció dels criteris que es tindran en consideració per a 
adjudicar el contracte. Article 109.4 del text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i 116.4 de l’LCSP. 

d) Per a valorar el criteri preu, VAERSA utilitza una fórmula que, a més 
de no justificar en els expedients per què s’ha elegit, no és admissible 
ja que atorga punts a les ofertes sense baixa i ha causat, en tots els 
expedients analitzats, que la preponderància d’aquest criteri 
automàtic respecte als de judici de valor no haja sigut efectiva. Atesa 
l’experiència de què es disposa en la fase de valoració del criteri preu 
i a les disposicions de les seues instruccions internes, VAERSA hauria 
d’adoptar el procediment de control consistent a constituir un 
comité d’experts per a valorar els criteris qualitatius, amb la funció 
de garantir el compliment degut dels principis d’igualtat i 
transparència. 

e) En relació amb això anterior, hem observat que, en dos expedients, 
l’aplicació d’una fórmula que no atorgara punts a les ofertes sense 
baixa hauria modificat el resultat de l’adjudicació. Expedients 
63/2017 (en tres dels quatre lots), i Lic. 77/2017. 

f) Contractes menors. En cinc dels expedients analitzats no consta la 
documentació que acredite la capacitat d’obrar i l’habilitació 
professional dels adjudicataris, i en catorze expedients (inclosos els 
cinc anteriors) tampoc consta que VAERSA haja requerit als 
adjudicataris la documentació que acredita que es troben al corrent 
de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La 
documentació anterior és obligatòria per les normes internes de 
VAERSA. Per tant, aquestes contractacions són nul·les de ple dret 
segons estableix l’article 39.2 de l’LCSP. 

Expedient Lic. 77/2017 

g) Els PCAP no detallen prou la manera com es valoraran alguns dels 
criteris avaluables per mitjà de judici de valor, fet que incompleix el 
que s’estableix en l’article 145.5 de l’LCSP.  

h) L’informe de valoració d’ofertes, que correspon emetre a la mesa de 
contractació, està signat per l’òrgan de contractació de VAERSA, fet 
que incompleix el principi de separació de funcions que és necessari 
per a complir adequadament els principis bàsics de la contractació 
pública. Atés que l’acord d’adjudicació de l’òrgan de contractació es 
basa en aquest informe, considerem que no està adequadament 
motivat i incorre en causa de nul·litat. 
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Expedient Neg. SP 20/2017 

i) No consta la documentació que acredite els requisits de solvència 
econòmica i financera que requereixen els PCAP. Per tant, aquest 
contracte és nul de ple dret segons estableix l’article 39.2 de l’LCSP. 

Expedients CM 18/00146 i CM 18/00147  

j) En els dos expedients existeix unitat funcional i temporal de l’objecte 
dels contractes. En conseqüència, s’ha produït el fraccionament 
indegut d’aquests contractes, que s’han tramitat com a menors, i 
que, a la vista de les circumstàncies concurrents, haurien d’haver-se 
tramitat per mitjà d’un altre procediment d’adjudicació (obert 
simplificat), per la qual cosa no s’han ajustat als principis generals 
de la contractació que preveu l’article 1 de l’LCSP, en particular els de 
publicitat i concurrència, ni a les disposicions de l’article 99.2 
d’aquesta Llei. 

k) En els dos casos s’ha superat el termini d’un any que estableix 
l’article 29.8 de l’LCSP per a la duració dels contractes menors. 

Expedient Lic. 13/2015 

l) Amb data 15 de maig de 2018 es va signar una acta de reconeixement, 
comprovació i finalització del contracte que quantifica que el cost 
total del servei prestat ha superat en 473.436 euros el pressupost 
contractat. En l’expedient no consta cap documentació que justifique 
i motive aquesta desviació, ni tampoc que l’acta abans esmentada 
haja sigut aprovada per l’òrgan de contractació de VAERSA. 

Encàrrecs a mitjans propis personificats 

m) Tarifes dels encàrrecs. L’article 32.2.a de l’LCSP estableix que la 
compensació dels encàrrecs s’ha d’establir per referència a tarifes 
aprovades per l’entitat pública de la qual depén el mitjà propi 
personificat, i aquestes s’han de calcular de manera que representen 
els costos reals de realització de les unitats produïdes directament 
pel mitjà propi. 

 En l’exercici 2018, aquest requisit no es complia adequadament. Les 
tarifes que s’apliquen als encàrrecs són les aprovades per la 
Resolució conjunta de 24 d’octubre de 2013 de la Conselleria de 
Presidència, Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Des de llavors, aquestes 
tarifes no han sigut actualitzades per la Generalitat i es troben 
desfasades. Aquesta circumstància ha contribuït de manera 
significativa al fet que l’execució dels encàrrecs presente, en gran 
part dels casos, un resultat deficitari. 
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 Per mitjà de la Resolució de 29 d’octubre de 2018, de la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 
Rural, es van actualitzar les tarifes amb entrada en vigor a partir de 
l’1 de gener de 2019. 

Altres observacions 

En l’apèndix 2 incloem altres observacions i constatacions relacionades 
amb la fiscalització de la contractació que, si bé no són significatives ni 
afecten l’opinió, considerem que poden resultar d’interés per als 
destinataris i usuaris d’aquest informe. 

5.2 Opinió amb excepcions  

En la nostra opinió, excepte pels fets descrits en l’apartat 5.1 “Fonaments 
de l’opinió amb excepcions”, les activitats realitzades i la informació 
reflectida en els comptes anuals de l’exercici 2018 en relació amb la 
contractació resulten conformes, en els aspectes significatius, amb la 
normativa aplicable. 

6. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT EN LA GESTIÓ 
DE LES DESPESES DE PERSONAL 

a) La plantilla de VAERSA s’estructura en quatre col·lectius que 
conformen la relació de llocs de treball (RLT) i la relació de llocs de 
plantilla (RLP). L’RLT comprén un total de 276 llocs de personal 
d’estructura i de plantes, més dos més, a efectes informatius, d’alts 
càrrecs (director general i subdirector). Per la seua banda, l’RLP 
preveu un total de 1.130 llocs de personal assignat als encàrrecs. 
Sobre l’RLP, hem observat els aspectes importants següents: 

- La Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i 
Patrimoni no ha emés un informe favorable, tal com requereix 
l’article 17.3.3.b del Decret 119/2018, de 3 d’agost, del Consell, 
pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. 

- El seu contingut no s’ajusta al que s’estableix per l’article 42 de 
la Llei 10/2010, que determina el contingut i estructura de les 
relacions de llocs de treball, ja que no conté la naturalesa 
jurídica dels llocs, la forma de provisió, la localitat on es presta 
el servei, els requisits de provisió i, si és el cas, els mèrits que 
cal tenir en compte. 

- Incompleix també el conveni col·lectiu aplicable al personal de 
VAERSA, que és el II Conveni Col·lectiu del personal laboral al 
servei de l’Administració de la Generalitat Valenciana, que 
estableix que la classificació de llocs de treball és el sistema pel 
qual es determina el contingut d’aquests a efectes, bàsicament, 
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de selecció de personal, provisió de llocs i determinació de 
retribucions.  

b) VAERSA va sol·licitar l’autorització de massa salarial prevista en 
l’article 34.4 de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de Pressupostos 
de la Generalitat per a l’exercici 2018, el dia 12 de març de 2018, amb 
posterioritat al termini legal d’1 de març. En la seua resposta, la 
Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni va 
informar que només autoritzava la massa salarial de l’RLT, però no 
la del personal inclòs en l’RLP. Per tant, VAERSA ha desenvolupat la 
seua activitat sense comptar amb l’informe salarial favorable 
preceptiu per al col·lectiu de personal més significatiu, que és 
l’assignat als encàrrecs. 

c) El pressupost de despeses de personal de l’exercici 2018, aprovat per 
la Llei 22/2017, més les seues modificacions posteriors, va quedar 
establit en 32.821.600 euros. No obstant això, VAERSA ha 
comptabilitzat una despesa superior, per import de 36.624.439 euros. 
En conseqüència, VAERSA ha incomplit l’article 6.3 del Decret Llei 
1/2011, que no permet adquirir compromisos de despeses de 
personal en quantia superior a l’autoritzada per la llei de 
pressupostos o per les modificacions pressupostàries d’acord amb la 
legislació vigent. 

d) El Consell d’Administració de VAERSA va nomenar, el 28 de maig de 
2018, la persona per a ocupar el lloc de subdirector general. Els 
aspectes que hem observat en la revisió d’aquest nomenament són 
els següents: 

- L’article 19 del Decret Llei 1/2011 i el 3.1 del Decret 95/2016 
estableixen que la persona nomenada ha de posseir la idoneïtat 
necessària per a la cobertura del lloc. En l’acta del Consell 
d’Administració s’indica que la persona nomenada posseeix la 
idoneïtat necessària, però no es justifica ni s’acredita el 
fonament d’aquest judici de valor. 

- L’article 30.5 de la Llei de Pressupostos de 2018 indica que 
“L’establiment o modificació de les retribucions del personal 
directiu dels ens que integren el sector públic instrumental 
requerirà un informe favorable de les conselleries que tinguen 
assignades les competències en matèria d’hisenda i de sector 
públic.” En l’expedient del nomenament no consta cap 
d’aquests informes. 

e) Els procediments de contractació de personal de VAERSA no 
garanteixen el compliment dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat 
i publicitat previstos tant en la Llei de la Funció Pública com en el 
conveni col·lectiu. Les raons que sustenten aquesta conclusió són les 
següents: 
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- En els processos selectius que requereixen proves tècniques no 
es constitueix formalment un tribunal, les competències del 
qual comprenguen (entre altres) la confecció i correcció de 
l’examen, que garantisca l’objectivitat del procés. En la resta de 
processos selectius (els que no comporten proves tècniques), 
VAERSA no té formalitzats els criteris i les funcions i 
responsabilitats sobre aquest procés (qui ha de decidir les bases 
de la convocatòria, qui ha de revisar les baremacions, 
competències per a la signatura de les actes de resolució, etc.). 

- Excepte el reglament de gestió de les borses, VAERSA no ha 
comptat durant 2018 amb procediments documentats que 
regulen el procés de selecció i en els quals s’establisquen 
funcions i responsabilitats. Durant 2018, prèviament a la 
publicació del nou reglament de gestió de borses, la 
reglamentació de VAERSA no preveia els criteris per a regular la 
gestió de borses en casos de cobertura urgent de llocs per als 
quals no hi havia borsa, o aquesta es trobava esgotada. En 
aquests casos s’actuava de diverses maneres (utilització de 
borses d’altres administracions, llistes d’extreballadors, etc.) 
sense que aquests criteris estigueren formalitzats i aprovats. A 
més, la gestió de les borses i la crida als candidats seleccionats 
la realitzava de manera descentralitzada cada departament. 

- No hi ha constància formal que el director general de VAERSA 
haja aprovat les bases de constitució i funcionament de les 
borses, les convocatòries corresponents, ni les borses que 
finalment queden constituïdes com a resultat del procés 
selectiu. Tampoc consten actes que acrediten les actuacions 
realitzades durant el procés de constitució de les borses, del 
tribunal o comissió que s’encarrega de valorar als candidats i 
del seguiment de les borses, de la designació dels avaluadors i 
del resultat formal de les seues revisions.  

7. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

La revisió realitzada sobre l’adequada formalització, aprovació i rendició 
dels comptes anuals de VAERSA de l’exercici 2018 ha posat de manifest els 
aspectes següents: 

a) Els comptes anuals estan formats pels documents que preveu la 
legislació mercantil i comptable aplicable. 

b) El Consell d’Administració va formular aquests comptes el 28 de 
març de 2019, dins del termini previst per la Llei 1/2015, d’Hisenda 
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i per la 
legislació mercantil. 



Informe de fiscalització de Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). 
Exercici 2018 

14 

c) Els comptes anuals formulats es van presentar a la Sindicatura de 
Comptes, a través de la IGG, el 28 de juny de 2019, dins del termini 
previst per la Llei d’Hisenda. 

d) L’aprovació dels comptes anuals per la Junta d’Accionistes ha tingut 
lloc el 30 de maig de 2019, dins del termini establit en la legislació 
mercantil, que és el 30 de juny. 

Els objectius i abast del control formal de la rendició de comptes es 
descriuen en la secció 891 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. 

8. RECOMANACIONS 

Els òrgans responsables de VAERSA (vegeu apartat 2 d’aquest informe), a 
més d’adoptar les mesures correctores dels fets descrits en els apartats 
anteriors, han de tenir en compte les recomanacions que a continuació 
s’assenyalen, com a resultat de la fiscalització efectuada de l’exercici 2018: 

Condició de mitjà propi personificat 

a) Mentre no es dispose d’un desplegament reglamentari sobre els 
requisits de mitjà propi personificat previstos en l’article 32 de 
l’LCSP, i per a evitar dubtes que puguen originar incompliments i 
interpretacions contradictòries, considerem necessari que VAERSA 
sol·licite a l’Advocacia General i a la Intervenció General de la 
Generalitat l’emissió d’una circular conjunta que aclarisca aquesta 
qüestió tan important. 

b) Els mitjans personals que integren l’RLT de VAERSA no són suficients 
per a escometre els encàrrecs que s’hi requereixen en la seua 
condició de mitjà propi personificat, per la qual cosa l’entitat ha de 
recórrer a la contractació temporal del personal que reflecteix en la 
seua RLP, sobre la qual no disposa de l’aprovació corresponent de la 
conselleria competent en matèria pressupostària. Considerem que 
aquest aspecte tan important de la realitat econòmica de VAERSA ha 
de ser analitzat per la Generalitat per a adoptar les mesures 
adequades que milloren l’economia, eficiència i eficàcia en la gestió 
dels recursos pressupostaris. 

Contractació de béns i serveis 

c) Triar fórmules per a avaluar el criteri preu que no atorguen punts a 
les ofertes sense baixa i permeten que la importància relativa del 
criteri preu siga efectiva. 

d) Adoptar les mesures necessàries per a prevenir i detectar possibles 
conflictes d’interessos en la contractació, i donar el compliment 
adequat a l’article 64 de l’LCSP. 
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e) Per a tramitar contractes menors el valor estimat dels quals siga 
superior a un import determinat, incloure en la normativa interna 
que se sol·liciten tres pressupostos sempre que això siga possible. 
Quan s’opte per sol·licitar una única oferta, justificar adequadament 
el perquè d’aquesta elecció.  

f) Elaborar informes jurídics sobre els PCAP. 

g) En la constitució de les meses de contractació, indicar els noms de 
les persones que les integren. 

Despeses de personal 

h) En l’apèndix 1 incloem sis recomanacions concretes per a millorar el 
procés de gestió de les despeses de personal i els controls generals 
de TI. 

Comptes anuals 

i) Donar més informació en la memòria dels comptes anuals sobre les 
despeses de personal i sobre l’activitat contractual. Per a fer-ho es 
pot prendre com a referència el que es disposa en el Pla General de 
Comptabilitat Pública. 

D’altra banda, en l’apèndix 3 d’aquest informe realitzem un seguiment de 
les recomanacions que contenen informes d’exercicis anteriors. 
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APÈNDIX 1. AUDITORIA DE LES DESPESES DE PERSONAL 

1. Informació comptable sobre les despeses de personal 

En el compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 2018, les 
“Despeses de personal” ascendeixen a 36.624.439 euros, la qual cosa 
representa el 66,2% del total de despeses de l’exercici. La xifra anterior 
comprén 27.308.618 euros de sous i salaris i 9.315.821 euros de càrregues 
socials (fonamentalment, cotitzacions socials a càrrec de l’ocupador). 

La memòria inclou en la nota 13 un desglossament de les despeses i en la 
nota 24 determinada informació sobre la distribució del personal per 
categories i sexes i les retribucions de l’alta direcció. La distribució del 
personal per categories és la següent: 

Quadre 1. Distribució del personal per categories 

Categories                     2018             2017 

Alts directius 2 1 

Resta del personal directiu 4 4 

Tècnics i científics 297 268 

Administratius 40 47 

Resta de personal qualificat 920 889 

Personal no qualificat 165 162 

Totals 1.428 1.371 

La diferència entre els 1.428 llocs del quadre anterior i els 1.408 de les RLT 
i RLP obeeixen, segons VAERSA, a contractacions per encàrrecs que s’han 
desenvolupat amb posterioritat a la publicació de l’RLT i que s’inclouran 
en la següent RLT que es publique. 

La memòria de VAERSA inclou la informació mínima prevista en el model 
del Pla General de Comptabilitat (PGC). No obstant això, ateses les normes 
d’elaboració dels comptes anuals d’aquest PGC, considerem que el 
contingut informatiu de la memòria hauria d’ampliar-se als següents 
aspectes relacionats amb les despeses de personal: marc normatiu 
aplicable al personal; característiques i situació legal de l’RLT i de l’RLP; 
detall del personal classificat per la naturalesa fixa o temporal dels 
contractes de treball. 

2. Normativa aplicable  

La normativa bàsica aplicable al personal de VAERSA és la següent: 

- Reial Decret Legislatiu, 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
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- Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de 
la Funció Pública Valenciana. 

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

- Llei 11/2017, de 19 de maig, de la Generalitat, de modificació de la Llei 
10/2010, de 9 de juny, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la 
Funció Pública Valenciana. 

- Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Mobilitat del 
Personal de la Funció Pública Valenciana. 

- II Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Administració 
autonòmica. Resolució de 31 de maig de 1995 de la Direcció General 
de Treball. 

3. Contractació de personal de l’exercici 2018 

3.1 Informació general 

VAERSA ens ha facilitat informació sobre les contractacions fixes i 
temporals realitzades durant l’exercici 2018, que podem resumir en el 
quadre següent: 

Quadre 2.  Contractació de personal de l’exercici 2018 

Selecció Destinació 
Tipus de 
contracte 

Nre. 
contractes 

Nre. 
treballadors 

OPO 2016 Estructura i plantes Fix 8 8 

OPO 2017 Estructura i plantes Fix 9 9 

Borses i altres Estructura i plantes Temporal 322 170 

Borses i altres Encàrrecs Temporal 1.208 674 

   1.547 861 

La cobertura de llocs de treball es realitza pels procediments següents: 

- Per oferta pública d’ocupació (OPO). 

- Per promoció interna per a llocs indefinits. Fins que els llocs es 
cobreixen d’aquesta manera s’utilitzen borses d’ocupació. 

- Mitjançant borses, en els casos següents: excedències amb reserva 
de lloc; baixa per incapacitat transitòria (IT); vacances; mentre es 
realitzen els processos de selecció.  

Les ofertes públiques d’ocupació constitueixen procediments de selecció 
de personal per a llocs de treball d’estructura i plantes (que són els únics 
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que s’inclouen en l’RLT aprovada) que es proveeixen mitjançant processos 
selectius, assimilats als processos d’oposició per al personal funcionari. El 
personal seleccionat queda contractat com a personal fix de VAERSA. 

Per a la cobertura temporal de personal, tant d’estructura i plantes com 
d’encàrrecs, s’acudeix a les borses de treball i a altres mecanismes no 
reglats. 

Tal com hem assenyalat en informes de fiscalització anteriors, el personal 
assignat a encàrrecs ha sigut contractat històricament per VAERSA de 
manera temporal. La naturalesa temporal dels encàrrecs i la seua 
dependència de les anualitats pressupostàries de la Generalitat 
representaven, segons VAERSA, una incertesa sobre la continuïtat de les 
prestacions encarregades.   

No obstant això, el caràcter recurrent d’una gran part d’aquests encàrrecs 
ha motivat la renovació successiva d’un percentatge significatiu de 
contractes temporals per a l’execució de nous encàrrecs. Pel que fa a això, 
nombrosos contractes temporals s’han reconegut judicialment com a 
indefinits, com a conseqüència de la interposició de demandes individuals 
per part dels treballadors. En aquest sentit, VAERSA ha reconegut en 2018 
la condició d’indefinits a cinc treballadors contractats prèviament com a 
temporals, pel transcurs dels terminis previstos en l’article 15 de l’Estatut 
dels Treballadors. 

3.2 Proves en detall 

Hem realitzat una revisió d’una mostra de 25 expedients de contractacions 
de personal de l’exercici 2018. Els aspectes més significatius observats són 
els següents: 

a) Tots els expedients revisats mancaven d’una estructura i 
organització adequades i això dificulta realitzar de manera eficient i 
eficaç les funcions de revisió i control. 

b) En la majoria dels casos, no consta l’aprovació de la direcció general 
de la contractació realitzada.  

c) En quasi tots els casos revisats de treballadors amb contracte 
temporal durant 2018, la seua incorporació a l’entitat es va realitzar 
en exercicis anteriors, i han continuat prestant els seus serveis a 
VAERSA per mitjà de l’encadenament de contractes temporals. En 
tres dels casos revisats hem observat que es donen les condicions de 
la normativa laboral perquè el treballador haguera sigut contractat 
de manera indefinida. Sobre aquest tema, l’article 38.2 de la Llei de 
Pressupostos de 2018 estableix que els òrgans competents en matèria 
de personal han de ser responsables del compliment de la normativa 
aplicable, a fi d’evitar qualsevol tipus d’irregularitat en la 
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contractació laboral temporal que puga donar lloc a la conversió d’un 
contracte temporal en indefinit no fix. 

d) D’altra banda, l’article 36.7 de la Llei de Pressupostos de 2018 
estableix que no es pot contractar personal laboral temporal, excepte 
en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i 
inajornables, i que aquesta contractació requereix de l’autorització 
prèvia de les conselleries que tinguen assignades les competències 
en matèria d’hisenda i en matèria de funció pública. No consta que 
VAERSA haja realitzat aquesta sol·licitud prèvia. 

4. Procés de gestió de les despeses de personal 

L’auditoria financera realitzada ha inclòs la revisió del procés de gestió de 
les despeses de personal de VAERSA. Els objectius d’aquesta revisió han 
comprés descriure aquest procés, conéixer les principals aplicacions que 
hi donen suport, identificar els riscos significatius i els controls existents 
per a mitigar-los, i analitzar el disseny, implantació i eficàcia operativa 
d’un subconjunt de controls rellevants. 

Com a conseqüència d’aquesta revisió, hem identificat una sèrie de 
deficiències, les més significatives de les quals hem inclòs en els apartats 
4 i 6 de l’Informe. En els quadres següents relacionem totes les deficiències 
detectades, tant les significatives com les menys rellevants, i assenyalem 
els riscos que comporten. 

Quadre 3. Pressupost de les despeses de personal 

Deficiències Riscos 

El càlcul de la massa salarial es realitza de manera 
manual.  

Risc alt que es produïsquen 
errors. 

El control de la despesa de personal dels encàrrecs 
no es realitza amb un nivell de detall suficient per a 
garantir un control adequat. 

Risc alt que no es detecten 
possibles errors en encàrrecs. 
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Quadre 4. Altes, baixes i modificacions de llocs de treball 

Deficiències Riscos 

El procés de personal i, en concret, la gestió de la 
nòmina, no es realitza sobre la base de llocs 
(RLT/RLP) sinó de persones.  

Augment de la dificultat en la 
gestió. Risc que les condicions 
retributives que s’associen a la 
persona no corresponguen amb 
les del lloc de l’RLT o l’RLP que 
ocupa. 

Hi ha llocs coberts de manera temporal encara que 
la seua vertadera naturalesa és indefinida. La raó 
d’aquest fet és la contradicció que representa el que 
la Llei de Pressupostos no permet contractar (i per 
això VAERSA despatxa el treballador perquè no 
acumule més de dos anys) però l’encàrrec continua, 
per la qual cosa no és “lícit” aquest acomiadament. 
L’entitat ha sol·licitat a la Conselleria d’Hisenda la 
inclusió en l’RLP de llocs que, per la seua naturalesa, 
considera que haurien de formar-ne part, si bé 
aquesta sol·licitud ha sigut denegada. 

Els treballadors reclamen per via 
judicial l’adquisició de la 
condició d’indefinit, que els és 
concedida. 

VAERSA no disposa d’una RLP que es puga utilitzar 
com a eina per a la gestió de personal. Realitzar la 
gestió del personal sobre la base de llocs i no de 
persones disminuiria considerablement la 
complexitat de la gestió, i la faria més eficient i 
disminuiria la probabilitat d’errors que impacten en 
la despesa de personal de l’entitat. 

Mancança en el control de 
despesa de personal que 
dificulta fer-ne el seguiment i 
obliga a realitzar una gestió 
basada en la persona en lloc de 
centrada en el lloc que ocupa.  

 

  



Informe de fiscalització de Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). 
Exercici 2018 

21 

Quadre 5. Gestió de dades mestres  

Deficiències Riscos 

VAERSA no ha desenvolupat els procediments de 
gestió necessaris després dels canvis, a l’inici de 
2018, de l’aplicació Denario. Aquesta aplicació, 
suport principal del procés de gestió de personal i 
nòmina, ha passat d’estar en les instal·lacions de 
l’entitat i gestionada directament per VAERSA a ser 
contractada a manera de servei (SaaS). Això implica 
que no s’han establit els criteris, responsables i canal 
per a realitzar processos molt rellevants pel que fa a 
control intern del procés de despeses de personal, 
com és el procediment per a la modificació de dades 
mestres, entre les quals, els conceptes retributius, 
paràmetre que determina directament la despesa de 
personal. 

Altres exemples de procediments no definits en 
relació amb l’aplicació Denario i que són crítics a 
l’hora de garantir un nivell de control adequat són: 
alta i baixa d’usuaris; assignació de permisos als 
usuaris; revisions periòdiques d’usuaris actius i 
privilegis assignats. 

Debilitat molt significativa quant 
a la gestió d’usuaris i privilegis, 
que podria comportar accessos 
no autoritzats a dades, 
modificacions de manera no 
autoritzada i conflictes de 
segregació de funcions. 
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Quadre 6. Cobertura de llocs de treball 

Deficiències Riscos 

En els processos selectius que requereixen proves 
tècniques no es constitueix formalment un tribunal, 
les competències del qual comprenguen (entre 
altres) la confecció de l’examen, la seua correcció, 
etc. i que garantisca l’objectivitat del procés. En la 
resta de processos selectius (els que no comporten 
proves tècniques), VAERSA no té formalitzats els 
criteris i les funcions i responsabilitats sobre aquest 
procés (qui ha de decidir les bases de la 
convocatòria, qui ha de revisar les baremacions, 
competències per a la signatura de les actes de 
resolució, etc.). 

Risc que en aquests processos no 
es done compliment als principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i 
publicitat. 

Excepte el reglament de gestió de les borses, VAERSA 
no ha comptat durant 2018 amb procediments 
documentats que regulen el procés de selecció i en 
els quals s’establisquen funcions i responsabilitats. 
Si bé el nou reglament recull moltes directrius, és 
necessari completar-lo formalitzant els 
procediments associats a la gestió de les borses. 

Risc que en aquests processos no 
es done compliment als principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i 
publicitat. 

Durant 2018, prèviament a la publicació del nou 
reglament de gestió de borses, la reglamentació de 
VAERSA no preveia els criteris per a regular la gestió 
de borses en casos de cobertura urgent de llocs per 
als quals no hi havia borsa, o aquesta es trobava 
esgotada, etc. En aquests casos es procedia de 
diferents maneres (utilització de borses d’altres 
administracions, llistes d’extreballadors, etc.) sense 
que aquests criteris estigueren formalitzats i 
aprovats. A més, la gestió de les borses i crida als 
candidats seleccionats es realitzava de manera 
descentralitzada des de cada departament.  

Risc que en aquests processos no 
es done compliment als principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i 
publicitat. Aquesta debilitat 
s’espera que siga esmenada amb 
l’aplicació del nou Reglament de 
Gestió de Borses que VAERSA va 
aprovar a la fi de 2018 i els nous 
procediments que l’entitat està 
implantant. 

S’ha detectat l’assignació de rols en l’aplicació Portal 
d’Ocupació que no responen al principi de mínim 
privilegi. En concret: s’ha assignat el rol 
d’administrador total de l’aplicació al subdirector de 
VAERSA i al cap operatiu d’emergències; s’ha 
assignat el rol d’administrador de borses a una 
persona de Recursos Humans que s’encarrega en 
exclusiva de la confecció de la nòmina i no fa 
tasques de selecció. 

Risc d’accessos no autoritzats i 
de no detecció d’errors. 
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Quadre 7. Gestió d’altes i baixes de personal 

Deficiències Riscos 

Quan es dona d’alta una persona en nòmina que 
treballarà en un encàrrec amb caràcter temporal, no 
s’emplena la data de baixa. Els caps de departament 
tampoc porten a terme revisions del personal donat 
d’alta, per a detectar possibles errors o anomalies 
que s’hagen pogut produir. 

Risc que continuen donats d’alta 
en nòmina empleats que han 
finalitzat la seua relació laboral. 

Quadre 8. Càlcul mensual de la nòmina 

Deficiències Riscos 

Els procediments per a la gestió de complements i 
per al càlcul de la nòmina no estan formalitzats. 

Risc de produir errors en la 
nòmina mensual i que aquests 
no es detecten. 

No es realitzen revisions de les variacions ni dels 
càlculs de nòmina introduïdes per personal diferent 
al que les introdueix. 

Risc d’incloure retribucions 
incorrectes en la nòmina. 

Les aplicacions d’aquests processos no disposen de 
controls de validació de les dades introduïdes que 
faciliten la identificació d’errors. Per exemple: 
nòmines que superen un import determinat, control 
que detecte si es realitzen diverses transferències de 
nòmina a un mateix compte, etc. 

Risc d’incloure retribucions 
incorrectes en la nòmina. 
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Quadre 9. Pagament de la nòmina 

Deficiències Riscos 

Durant la revisió del procés es va identificar que les 
dues persones de l’àrea de nòmines que 
normalment executen el procés de pujar els fitxers 
de remeses a l’aplicació de Bankia utilitzen el mateix 
usuari i contrasenya.  

S’impedeix mantenir la 
traçabilitat de les accions 
realitzades pels usuaris. 

D’acord amb el que hi ha fixat en els poders de 
VAERSA, la forma de disposició dels comptes 
bancaris és solidària i, en el cas del pagament de 
nòmina (assegurances i impostos), sense limitació 
d’import.  

Falta de segregació de funcions 
en una de les etapes més 
crítiques del procés de gestió de 
despesa de personal, com és el 
pagament. 

La gestió dels usuaris de l’aplicació de banca 
electrònica de l’entitat bancària presenta debilitats. 
En concret: 

- El compte d’usuari de la persona de VAERSA que 
porta la gestió de bancs i realitza les 
conciliacions estava bloquejat (no se sap amb 
certesa el motiu) i per a poder continuar 
treballant s’està utilitzant el compte “Benjamín” 
creat inicialment per al director general, però 
que no té capacitat de signatura, només de 
consulta. 

- El compte “Araceli” utilitzat en el passat per una 
persona de l’àrea de nòmines que ja no és 
empleada de VAERSA continua actiu. Cal 
destacar que, encara que no té permisos per a 
autoritzar transaccions, sí que disposa d’altres 
que podrien afectar la integritat dels pagaments, 
per exemple, la pujada del fitxer de pagaments 
de nòmina. 

Risc que personal no autoritzat 
realitze operacions. 

Aquestes incidències van ser 
corregides per VAERSA durant el 
treball de camp de la nostra 
fiscalització (juliol de 2019). 

Quadre 10. Reintegraments 

Deficiències Riscos 

No existeix un procediment formalitzat per a la 
gestió dels reintegraments derivats de pagaments 
indeguts. A més, VAERSA no disposa de dades 
quantitatives sobre la gestió dels pagaments 
indeguts realitzats i dels imports recuperats. 

Inexistència d’informació de 
gestió i control del procés de 
nòmina que permeta identificar 
possibles anomalies i errors. 
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Quadre 11.  Comptabilització 

Deficiències Riscos 

Durant 2018, el control de la despesa de personal 
dels encàrrecs no es realitzava amb un nivell de 
detall suficient per a garantir un control adequat 
d’aquesta despesa. En concret, les debilitats 
identificades són les següents: 

- El procés de revisió i seguiment no estava 
formalitzat i aprovat. 

- Les dades disponibles en Navision respecte a la 
despesa de personal per encàrrec es limitaven al 
total de despeses comptabilitzades en els comptes 
comptables destinats a aquest efecte, sense tenir 
un nivell de detall suficient per a permetre un 
control adequat. 

 

 

 

No disposar d’aquesta 
informació dificulta el control de 
la despesa de personal per a cada 
encàrrec i la identificació 
d’errors. 

- No estava fixada la data límit en la qual els 
departaments de gestió havien de comunicar al de 
comptabilitat els ajustos en les imputacions als 
encàrrecs per a generar l’assentament definitiu de 
la despesa de personal. Això comporta que la 
consulta de la despesa de personal desglossada 
per encàrrec no proporcionara dades del tot 
exactes fins que aquesta informació fora 
introduïda. 

 

5. Controls generals de TI 

Hem realitzat una revisió dels controls generals de TI, que ha comprés 
l’anàlisi de l’entorn de sistemes d’informació i dels controls d’accés, còpies 
de seguretat i continuïtat del servei que afecten les principals aplicacions 
que donen suport al procés de despeses de personal. La conclusió general 
d’aquesta revisió és una de les excepcions que incloem en l’apartat 4.1 de 
l’Informe d’auditoria, en aquest cas fonamentada en les importants 
debilitats que hem detectat en la gestió dels sistemes d’informació i que 
relacionem seguidament: 

a) VAERSA no compleix amb el que s’estableix pel Reial Decret 3/2010, 
de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat ni 
per la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels 
Drets Digitals. 

b) L’entitat no disposa de pla estratègic, ni pla de projectes, ni dotació 
pressupostària específica de sistemes d’informació. 

c) No existeix una segregació adequada de funcions incompatibles dins 
del Departament de Sistemes que garantisquen un nivell adequat de 
control (per exemple: els desenvolupadors tenen accés a l’entorn de 
producció). 
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d) VAERSA no disposa de pla de formació en matèria de seguretat dels 
sistemes d’informació i la informació que contenen. 

e) No es disposa d’un procediment per a l’adquisició d’aplicacions i 
sistemes, si bé està previst desenvolupar-lo. 

f) VAERSA no compta amb una eina de gestió de peticions de 
desenvolupament que incloga tots els aspectes bàsics d’una 
metodologia formal, relatius a aprovació de sol·licituds o realització 
de proves d’usuari. 

g) No es disposa d’un procediment de gestió de canvis de configuració 
que establisca les directrius que s’ha de seguir per al registre de 
sol·licituds, autorització necessària, quines proves es realitzaran, etc. 

h) En relació amb la gestió del maquinari, no es disposa d’un 
procediment de manteniment i gestió que preveja, entre altres 
aspectes, la necessitat d’autorització abans de la posada en 
producció d’un equip. VAERSA ha informat que tampoc compta amb 
mesures tècniques orientades a controlar, detectar o restringir, 
l’accés de dispositius no autoritzats a la xarxa de l’entitat. 

i) Tampoc es disposa d’un procediment de manteniment i gestió de 
l’inventari de programari. 

j) No es disposa d’un procés continu de gestió de vulnerabilitats, que 
en garantisca la identificació i resolució. 

k) No es realitza una explotació activa de logs de sistemes, orientada a 
identificar errors i anomalies que afecten la seguretat de les dades i 
els sistemes d’informació. 

l) VAERSA no disposa d’un procediment de contractació de serveis 
externs que regule els passos previs a la contractació de serveis, 
incloent-hi el detall per part del proveïdor de les característiques del 
servei a prestar i els requisits de servei i seguretat requerits. 

m) No es realitza un seguiment del compliment del proveïdor dels 
nivells de servei. 

n) VAERSA no compta amb un procediment formalitzat de control 
d’accés físic als locals on se situen els sistemes d’informació.  

o) No es disposa d’eines que permeten el monitoratge de l’estat de 
xarxes i sistemes. 

6. Recomanacions 

Com a resultat de les revisions que hem descrit en els dos apartats 
anteriors, considerem necessari proposar les recomanacions següents: 
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En relació amb el procés de gestió de despeses de personal 

a) Aprovar un procediment integral de gestió de nòmina, en el qual 
s’incloguen detalladament, com a mínim, els aspectes següents: 

- Departaments intervinents i atribució de responsabilitats en el 
procés. 

- Tramitació i aprovació de les modificacions de llocs de treball. 

- Procediments de selecció de personal i provisió de llocs. 

- Criteris i responsabilitats del càlcul de la massa salarial, RLT i 
RLP. 

- Autoritzacions per a introduir en l’aplicació Denario els canvis 
en dades mestres de nòmina. 

- Justificar i aprovar les variacions de nòmina. 

- Tancament de nòmina, comptabilització i pagament: 
documentació de les revisions i de les incidències. 

- Gestió de reintegraments derivats de pagaments indeguts. 

- Controls a realitzar en cadascun dels subprocessos, orientats a 
identificar i corregir els possibles errors i anomalies. 

b) Realitzar la gestió del personal sobre la base de llocs i no de persones, 
per mitjà de la gestió a través de l’RLT i, si és el cas, l’RLP. Mentre no 
es treballe sobre la base de llocs, es recomana implantar controls que 
garantisquen la integritat de les altes i baixes de personal en nòmina, 
ja que, en el cas d’encàrrecs, el risc de no detectar errors produïts per 
pagaments indeguts (altes de personal no justificades, errors en 
registrar la data de baixa, etc.) és molt elevat. 

c) Definir expedients de personal electrònics que continguen tota la 
informació de la vida laboral del personal, de manera que la 
documentació existent en l’entitat estiga disponible en un arxiu 
documental digital. 

d) Modificar la forma de disposició dels comptes per al pagament de les 
despeses de personal, de manera que passe a ser mancomunada. El 
pagament és un procés crític i s’ha de considerar la segregació de 
funcions com un control intern clau. En aquest context, es recomana 
també desenvolupar un procediment per a la gestió d’usuaris i 
permisos de les aplicacions de banca electrònica. 

e) Desenvolupar els procediments necessaris per a la gestió de 
l’aplicació Denario, atés que, actualment, està disponible en 
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modalitat SaaS (una modalitat de computació en el núvol). Aquests 
procediments han d’incloure aspectes crítics que en l’actualitat no 
estan definits, com: 

- Gestió d’usuaris i política d’autenticació. 

- Autorització per a realitzar sol·licituds de modificació de dades 
mestres (per exemple, taules retributives). 

- Gestió de peticions de canvi i resolució d’incidències.  

- Accés des de la xarxa del proveïdor a la xarxa de VAERSA. 

- Compliment de la normativa vigent (Esquema Nacional de 
Seguretat i Protecció de Dades de Caràcter Personal) i 
procediments sobre les responsabilitats compartides (per 
exemple, quant a la gestió d’incidents de seguretat) que 
permeten adequar-se als requisits que s’hi estableixen. 

- Gestió del nivell de servei prestat. 

En relació amb els sistemes de TI 

f) Impulsar i prioritzar l’adequació i compliment de les disposicions del 
Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema 
Nacional de Seguretat (ENS), i de la Llei Orgànica de Protecció de 
Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. El compliment de les 
mesures incloses en l’ENS permetria resoldre totes les deficiències 
relacionades amb la seguretat dels sistemes d’informació 
assenyalades en l’Informe. 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS ADDICIONALS DE LA FISCALITZACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ 

1. Informació comptable sobre l’activitat social i la contractació 

1.1 Activitat desenvolupada per VAERSA durant 2018 

Per a una millor i adequada comprensió del treball realitzat i les 
conclusions d’aquest informe, considerem necessari incloure en aquest 
apèndix un resum de les diverses activitats que duu a terme VAERSA, que 
ens permeta establir una connexió amb la matèria que constitueix 
l’objecte d’aquesta fiscalització, que és l’activitat contractual de l’entitat. 

VAERSA descriu la seua activitat en la nota 1 de la memòria, i també en 
l’informe de gestió. Un resum d’aquesta informació és el següent: 

Departament de residus 

Gestió de les plantes: 

- Planta de tractament de residus urbans i abocador de Villena 

- Planta de transferència d’Alcoi (sense activitat) 

- Planta de transferència de Benidorm 

- Planta de classificació d’envasos d’Alzira 

- Planta de classificació d’envasos de Castelló 

- Planta de classificació d’envasos de Picassent 

- Planta de residus mercurials de Bunyol 

- Abocador d’Asp 

- Planta de frigorífics d’Alacant (sense activitat) 

- Planta d’industrials de Xiva (arrendada) 

- Planta de residus de Nàquera (sense activitat) 

- Planta de transferència de Dénia (participada) 

Les fites més importants de 2018 són: 

- Plantes de Castelló i Alzira. Inversions per a millorar el procés 
productiu.  

- Planta de Villena. Estudi per a augmentar el rendiment. 

- Planta de Bunyol. El principal client de la planta ha licitat el 
tractament dels llums; actualment s’analitza una nova activitat per 
a la planta. 

- Planta d’Alcoi. Projecte d’adaptació de la planta per a base d’ecoparcs 
mòbils.  
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- Plantes de Nàquera i Alacant. Estudis d’alternatives per a continuar 
l’activitat a través d’altres empreses. 

- Planta de Benidorm. Actualment està en reconstrucció. 

Departament d’obres i projectes 

Encàrrecs per a realitzar obres forestals. 

Departament de serveis 

Conservació d’espais naturals protegits i Xarxa Natura 2000, pla de 
vigilància preventiva d’incendis forestals, execució de programes de 
prevenció, control i lluita contra malalties agrícoles i ramaderes. 

1.2 Informació comptable sobre la contractació 

En el balanç, les transaccions que estan subjectes a contractació són les 
que integren els elements de l’immobilitzat. En l’immobilitzat intangible 
les altes de 2018 no han sigut importants, i han ascendit a un total de 
15.211 euros. Per la seua banda, en l’immobilitzat material les altes de 2018 
han ascendit a 2.267.860 euros, que es concentren en el compte 
d’“Immobilitzat en curs”, per 1.384.058 euros, i dins d’aquest en la Planta 
d’Envasos Benidorm, per 1.131.892 euros. 

Pel que fa al compte de pèrdues i guanys, les transaccions subjectes a 
contractació figuren en els comptes de “Compres”, per 1.373.619 euros, 
“Treballs realitzats per altres empreses”, amb 1.320.856 euros, i “Serveis 
exteriors”, per 10.437.214 euros. La composició detallada d’aquest últim 
compte figura en la nota 13 de la memòria, que reproduïm a continuació: 
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Quadre 12.  Serveis exteriors 

Comptes 31-12-18 31-12-17 
Despeses d’investigació i desenvolupament 150 1.188 
Arrendaments i cànons 2.549.108 2.019.921 
Reparacions i conservació 1.219.862 1.239.144 
Serveis de professionals independents 54.590 56.523 
Transports 957.330 753.869 
Primes d’assegurances 370.136 386.641 
Serveis bancaris i similars 30.641 29.346 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 703 1.444 
Subministraments 1.683.273 1.478.320 
Altres serveis 3.571.421 2.423.486 

Totals 10.437.214 8.389.882 

Hem analitzat una mostra de les despeses anteriors en la mesura que 
estiguen sotmeses a la normativa de contractació. 

2. Normativa de contractació  

Durant 2018 han estat vigents dues lleis, el TRLCSP i la nova LCSP. El règim 
aplicable a VAERSA és el corresponent als poders adjudicadors que no són 
Administració pública. Quant als negocis i contractes exclosos de l’LCSP, 
es regeixen per les seues normes especials, de manera que s’hi apliquen 
els principis d’aquesta llei per a resoldre els dubtes i llacunes que es 
puguen presentar. 

L’actual règim jurídic de VAERSA està regulat en l’article 4 de la Llei 
12/2010, de 21 de juliol, de la Generalitat, de Mesures Urgents per a Agilitar 
l’Exercici d’Activitats Productives i la Creació d’Ocupació. Els aspectes més 
importants d’aquest règim són els següents: 

- VAERSA té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic 
de la Generalitat, i està obligada a executar els treballs i activitats 
inclosos en el seu objecte social que hi encarreguen els departaments 
de la Generalitat.  

- També pot tenir la consideració de mitjà propi de les entitats que 
integren l’Administració local. Aquesta possibilitat va ser introduïda 
per l’article 2 del Decret Llei 4/2016, de 10 de juny, del Consell, pel 
qual s’estableixen mesures urgents per a garantir la gestió de residus 
municipals. 

- VAERSA pot realitzar, per encàrrec de les administracions abans 
indicades, l’execució de totes les actuacions que estiguen previstes 
en el seu objecte social, i en particular les que es detallen en l’apartat 
5 de l’article 4 de la Llei 12/2010. 
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- Està obligada a participar i actuar, per encàrrec de l’Administració de 
la Generalitat i dels seus poders adjudicadors, en tasques 
d’emergència i protecció civil. 

- No pot participar en l’adjudicació de contractes convocats per 
l’Administració de la Generalitat i els seus poders adjudicadors. No 
obstant això, quan no hi concórrega cap licitador pot encarregar-se a 
VAERSA l’execució de l’activitat objecte de licitació pública. 

- L’import dels treballs que s’hi encomanen es determina aplicant a 
les unitats executades les tarifes corresponents elaborades i 
aprovades per l’Administració de la Generalitat. 

VAERSA compta a més amb normativa interna de contractació. Així, fins 
a març de 2018, en què va entrar en vigor l’LCSP, han estat vigents les 
instruccions internes de contractació que va aprovar el Consell 
d’Administració el 30 de desembre de 2011. Aquestes instruccions 
presentaven certes deficiències, com assenyalem en l’informe de 2014, 
perquè no regulen el procediment de modificació dels contractes ni les 
pròrrogues. VAERSA utilitzava també un manual de procediments 
denominat “Gestió de compres/contractació” que estableix una sèrie 
d’atribucions i responsabilitats que no figuren en les instruccions de 
contractació. Segons assenyalem en l’informe de 2014, no tenim 
constància que aquest manual haja sigut aprovat pels òrgans de VAERSA. 

Des de l’entrada en vigor de l’LCSP, s’aplica una norma interna 
denominada “Manual de preparació d’expedient de contractació per a 
contractes no subjectes a regulació harmonitzada que formalitze l’entitat 
VAERSA”, que figura publicada en el seu perfil. 

Fins al 25 d’octubre de 2018, l’únic òrgan de contractació era el director 
general. A partir d’aquesta data són òrgans el director general i el 
subdirector, solidàriament per a contractes d’import inferior a 100.000 
euros i mancomunadament per a la resta. 

El perfil de contractant de VAERSA es troba situat en la seua pàgina web 
institucional amb un enllaç a la Plataforma de Contractació del Sector 
Públic. 

3. Subministrament d’informació contractual 

3.1 A la Sindicatura de Comptes 

VAERSA està sotmesa a l’Acord d’11 de juliol de 2018, del Consell de la 
Sindicatura de Comptes, pel qual s’aprova la Instrucció relativa al 
subministrament d’informació sobre la contractació de les entitats del 
sector públic valencià, tant autonòmic com local. Respecte al compliment 
de les obligacions establides en aquesta instrucció, hem observat les 
incidències que detallem més endavant. 
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3.2 Al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat (ROCG) 

Les obligacions previstes en l’article 346 de l’LCSP han sigut desplegades 
en la Generalitat per mitjà del Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern 
Valencià, pel qual es va crear el Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat, i l’Ordre 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública, per la qual es dicten les normes de funcionament i 
comunicació de dades a aquest registre. Aquestes normes han sigut 
actualitzades pel Decret 35/2018, de 23 de març, del Consell, per a adaptar-
les a la nova LCSP. Respecte al compliment per VAERSA d’aquestes 
obligacions, hem observat les incidències que detallem més endavant. 

4. Informació general sobre la contractació de l’exercici 2018 

VAERSA ens ha proporcionat les relacions certificades de contractes. Un 
resum d’aquesta informació el mostrem en el quadre següent (els imports 
dels contractes són sense IVA): 

Quadre 13.  Relacions certificades per VAERSA  

Contractes Nre.  % Import % 
No menors 101 27,3% 15.647.801 20,3% 

Menors  167 45,1% 762.476 1,0% 

Prorrogats d’exercicis anteriors 21 5,7% 764.976 1,0% 

Modificacions/liquidacions 22 5,9% 767.023 1,0% 

Derivats d’acords marc  8 2,2% 1.457.197 1,9% 

Encàrrecs a mitjà propi 51 13,8% 57.735.908 74,9% 
 370 100% 77.135.381 100% 

Els contractes no menors formalitzats en l’exercici 2018 presenten el 
resum següent per tipus i procediments:  
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Quadre 14.  Contractes no menors formalitzats en 2018 

Tipus de contracte Procediment d’adjudicació 
Import  

Nombre 
Total Percentatge 

Obres 

Obert 5.043.542 100% 6 100% 

Negociat  -  -  

Negociat sense publicitat -  -  

Subtotal 5.043.542 32,2% 6 5,9% 

Serveis 

Obert 9.071.406 99,0% 65 94,2% 

Negociat  58.049 0,6% 2 2,9% 

Negociat sense publicitat 35.300 0,4% 2 2,9% 

Subtotal 9.164.755 58,6% 69 68,3% 

Subministraments 

Obert 1.373.160 95,4% 22 84,6% 

Negociat  41.344 2,9% 3 11,5% 

Negociat sense publicitat 25.000 1,7% 1 3,9% 

Subtotal 1.439.504 9,2% 26 25,8% 

 15.647.801 100% 101 100% 

Els contractes menors mostren la classificació següent: 

Quadre 15.  Contractes menors celebrats durant 2018  

Tipus Nre. Import 

Obres 23 199.445 

Subministraments 66 230.299 

Serveis 78 332.732 

Total 167 762.476 

5. Expedients de contractació revisats 

Les mostres que hem seleccionat són les següents: 

Quadre 16.  Mostres de contractes revisats 

Contractes Nre. Import 

No menors 18 10.350.276 

Menors  14 210.204 

Prorrogats 1 170.818 

Modificacions/liquidacions 2 569.396 

Derivats d’acord marc  3 915.145 

Totals 44 12.215.839 
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Els detalls de cada tipus els desglossem en els quadres següents. 

Quadre 17.  Mostra de contractes no menors  

Exp. Tipus Objecte Procediment Termini Import 
Llei 

aplicable 

Lic. 5/2018 OB Reconstrucció de la Planta de selecció 
d’envasos lleugers de Benidorm O 1 any 4.826.188 TRLCSP 

Lic. 63/2017 SE Gestió integral del rebuig resultant en la 
Planta de Tractament de Residus Urbans O 1 any 1.946.187 TRLCSP 

Lic. 77/2017 SE Planificació i manteniment d’equips i 
instal·lacions de la Planta de Picassent O 2 anys 1.210.000 TRLCSP 

Lic. 60/2017 SU Filferro redó per lligar bales de diverses 
plantes O 8 mesos 176.225 TRLCSP 

PAS 11/2018 SE Tractament de residus en les plantes de 
selecció d’envasos lleugers POS 5 mesos 1.283.334 LCSP 

PAS 09/2018 SE Lloguer de carretons i plataformes per a 
les plantes de tractament de residus POS 4 anys 815.632 LCSP 

PSS 
03/2018 OB Eliminació del matoll en àrees tallafoc 

Llíria, fase II PSS 4 mesos 28.700 LCSP 

PSS 1/2018 SE Lloguer d’embarcació marítima per a 
trasllat del personal illes Columbretes PSS 2 anys 25.600 LCSP 

Neg. SP 
20/2017 SU Autòmats i afins per a les plantes NS 2 anys 25.000 TRLCSP 

Neg. SP 
21/2017 SE Prevenció de legionel·la en plantes NS 3 anys 13.410 TRLCSP 

     10.350.276  

OB: Obres O: Obert 

SE: Serveis PAS: Procés obert simplificat 

SU: Subministraments PSS: Procés supersimplificat 

 NS: Negociat sense publicitat 
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Quadre 18.  Mostra de contractes menors  

Exp. Tipus Objecte Import 

CM18/00002 SU Trituradora de restes de poda 1.498  

CM18/00024 SU Dues bastides plegables encàrrec Natura 2000 3.548  

CM18/00136 SU Maquinària forestal encàrrec de brigades de biodiversitat 14.818  

CM18/00146 SE Lloguer de motoserra per a cobrir punta de treball 14.950  

CM18/00147 SE Lloguer de motodesbrossadores per a silvicultura preventiva 14.950  

CM18/00048 SU Recanvi maquinària 1.400  

CM18/00150 SU Compra de reixetes per a diverses plantes (*) 15.000  

CM18/00005 SU Adquisició de material per a unitats de prevenció 13.000  

CM18/00033 SU Material per a il·luminació d’observatoris forestals 9.000  

CM18/00164 SU Lloguer d’un grup electrogen (*) 15.000  

CM18/00019 OB Condicionament d’accés a observatori i depòsits 38.250  

CM18/00121 OB Serveis i vestidors planta de Villena 39.000  

CM18/00134 SE Lloguer de mòduls sanitaris portàtils planta de Castelló (*) 15.000  

CM18/00163 SE Formació del personal de prevenció d’incendis forestals 14.790  

   210.2014  

(*)  Aquests contractes tenen un valor estimat de 14.999,99 euros. A causa de l’arrodoniment, figuren 
en el quadre per 15.000 euros. 

Quadre 19.  Mostra de contractes prorrogats d’exercicis anteriors 

Exp. Data 
contracte 

Termini 
anys 

Pr. 
adj. 

Objecte Import 

Lic. 6/2016 10/12/2017 1 any Obert Treballs de trasllat i neteja de 
materials a la Planta de Villena. 170.818 

Quadre 20.  Mostra de contractes modificats/resolts  

Exp. Data  Termini Pr. adj. Objecte Import 

Lic. 35/2016 26/11/18 2 anys A 

Modificat del contracte de servei de 
transport de residus, rebutjos o 
envasos lleugers a les plantes de 
tractament, lot 7. 

95.960 

Lic. 13/2015 15/05/18 2 anys A 
Liquidació del contracte del lloguer 
de vehicles per al desenvolupament 
de les activitats de VAERSA. 

473.436 

     569.396  
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Quadre 21.  Mostra de contractes derivats d’acord marc (AM)  

Exp. 
AM 

Data 
contracte 

Termini Objecte Import 

1/17cc Lot 1 07/03/2018 1 any Combustible d’automoció per a vehicles de 
l’Administració de la Generalitat. 9.931 

1/17cc Lot 2 07/03/2018 1 any Combustible d’automoció per a vehicles de 
l’Administració de la Generalitat. 665.036 

1/17cc 17/12/2018 3 mesos Combustible en les seues variants de 
gasolina de 95 octans i gasoil classe A. 240.178 

    915.145  

6. Observacions addicionals als fonaments de l’opinió  

La fiscalització ha posat de manifest determinats incompliments 
significatius de la normativa aplicable que hem descrit en l’apartat 
“Fonaments de l’opinió amb excepcions” de l’Informe. Altres aspectes que 
hem observat els comentem a continuació. 

- Els òrgans de contractació de VAERSA no han remés a la Sindicatura 
de Comptes la relació anual dels contractes formalitzats durant 2018. 
Tampoc han complit adequadament amb l’obligació de remetre la 
informació relativa als contractes que superen els llindars establits 
en l’LCSP, perquè dels 23 contractes d’aquestes característiques, 4 no 
han sigut comunicats i els 19 restants s’han comunicat amb 
posterioritat al termini establit. No obstant això, els gestors de 
VAERSA ens han proporcionat aquesta informació durant el treball 
de camp. 

- La comunicació de contractes al ROCG s’ha realitzat, en la major part 
de la mostra revisada, amb posterioritat al termini establit. Les 
modificacions, pròrrogues i liquidacions (tres expedients) no han 
sigut comunicades. 

- Els òrgans de VAERSA no observen adequadament l’article 64 de 
l’LCSP per a prevenir la corrupció i el conflicte d’interessos, perquè 
no requereixen als membres de les meses de contractació ni als 
redactors dels plecs una declaració de no incórrer en conflicte 
d’interessos, que és una mesura necessària per a prevenir els riscos 
en aquestes matèries.  

- Els PCAP i els PPT publicats en el perfil de contractant manquen de 
la signatura de l’òrgan de contractació. 

- En dos expedients revisats no consta un responsable del contracte 
(article 62 de l’LCSP). 

- Expedient Lic. 5/2018, lot 2. No consta que l’adjudicatària haja 
presentat el depòsit en el Registre Mercantil de l’informe d’auditoria 
dels seus comptes anuals, que és un requisit de solvència econòmica 
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i financera previst en els PCAP. Les obres han acabat fora del termini 
establit, sense que conste un informe de VAERSA sobre la imputació 
del retard i les seues possibles responsabilitats. 

- Expedient Lic. 77/2017. L’autorització de la tramitació de l’expedient 
és anterior a la memòria de necessitats, i l’ordre d’inici no està 
signada per l’òrgan de contractació (articles 109.1 i 110 del TRLCSP). 

- Expedient PSS 03/2018. Els criteris d’adjudicació figuren en els PPT, 
no en els PCAP, fet que incompleix l’article 68.3 del Reglament de 
Contractació. 

7. Encàrrecs a mitjans propis personificats 

7.1 Encàrrecs vigents durant l’exercici 2018 

VAERSA ha certificat que durant l’exercici de 2018 ha tingut en execució 
51 encàrrecs amb les característiques següents: 

Quadre 22.  Encàrrecs 2018 per tipus d’activitat 

Tipus d’activitat Import  

Serveis 56.804.982 

Obres i projectes 930.926 

Total 57.735.908 

Quadre 23.  Encàrrecs 2018 per anys de vigència 

Nombre Any Import 

49 2018 21.280.926 

33 2019 25.246.194 

12 2020 10.833.153 

1 2021 375.635 

51   57.735.908 
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7.2 Revisió d’encàrrecs 

Els encàrrecs que hem seleccionat per a revisar són els següents: 

Quadre 24.  Mostra d’encàrrecs  

Núm. 
Entitat 

encomanadora Objecte Import 
Inici/ 

Termini 

3839 IVIA 
Suport al cultiu i experimentació agronòmica en 
les parcel·les de l’IVIA a Montcada i Sueca, així 
com del manteniment de jardineria. 

90.013 1-4-18 
1 any 

3925 CAMACCDR V manteniment del projecte pilot de silvicultura 
preventiva a la vall d’Aiora 1.528.630 14-12-2018 

4 anys 

3882 CAMACCDR Promoció i difusió en la xarxa valenciana 
d’espais naturals protegits 2018-2019 1.977.434 1-8-2018 

1 any 

3889 CAMACCDR Suport a treballs sobre el terreny per a 
l’aplicació de la política agrària comuna 3.160.385 20-9-2018 

20 mesos 

3900 CAMACCDR 
Actuacions mediambientals de conservació i 
manteniment en la xarxa valenciana d’espais 
naturals protegits 2018-2020 

6.501.721 22-11-2018 
18 mesos 

3838 CAMACCDR Treballs de servei de vigilància preventiva 
davant del risc d’incendis forestals 25.634.161 1-3-2018 

2 anys 
  Total mostra 38.892.344  

7.3 Observacions addicionals als fonaments de l’opinió  

Normativa interna  

A la fi de l’exercici 2018, VAERSA va aprovar una norma interna per a 
regular els procediments de gestió dels encàrrecs. Aquesta norma 
estableix, entre altres qüestions, que els encàrrecs han d’estar aprovats 
per la direcció general abans de posar-se en execució, i que ha d’aportar-
se un estudi econòmic previ que informarà dels aspectes principals, com 
l’equilibri econòmic. Hem observat que la norma no preveu, no obstant 
això, un control per a la subcontractació. 

Necessitats de personal 

En la major part dels encàrrecs revisats no consta una previsió de 
necessitats de personal o de mitjans externs a contractar per VAERSA.  
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Encàrrecs anticipats 

En l’exercici 2018, VAERSA ha tramitat tres encàrrecs anticipats. L’inici de 
manera anticipada d’un encàrrec comporta el risc que es comence a 
executar i que posteriorment no arribe la resolució formal de l’encàrrec 
per part de l’entitat encomanadora, la qual cosa podria representar que 
VAERSA assumira el cost en què ha incorregut. Hem observat que, en un 
d’aquests encàrrecs, no s’ha instruït expedient de rescabalament, per la 
qual cosa VAERSA ha assumit les despeses amb els seus propis recursos.  

Execució deficitària dels encàrrecs 

En els expedients de la major part dels encàrrecs revisats consta un estudi 
econòmic previ que inclou un dèficit entre els ingressos i costos de 
l’encàrrec. Aquesta circumstància posa de manifest que VAERSA inicia 
l’execució d’encàrrecs amb unes tarifes que no cobreixen els seus costos 
efectius, tal com hem indicat en les conclusions generals de l’Informe. 
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APÈNDIX 3. SEGUIMENT D’INFORMES ANTERIORS 

En els tres últims exercicis (2017, 2016 i 2015), VAERSA ha estat sotmesa 
exclusivament al control formal de la rendició de comptes anuals. Els 
informes dels exercicis 2017 i 2016 van assenyalar que VAERSA no va 
presentar l’informe de compliment de les obligacions de caràcter 
economicofinancer establit en l’article 134.3 de la Llei 1/2015, d’Hisenda 
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. Els informes de 
2015 i 2017 van indicar també que VAERSA no va complir amb l’obligació 
de remetre a la Sindicatura la informació contractual que estableix l’article 
29.1 del TRLCSP i la Instrucció de 13 de setembre de 2013 de la Sindicatura. 
Hem comprovat que aquestes circumstàncies s’han mantingut pel que fa 
a l’exercici 2018. 

L’últim informe específic sobre VAERSA correspon a l’exercici 2014. 
Durant aquesta fiscalització hem dut a terme un seguiment de les 
recomanacions que figuraven en aquest informe, els resultats dels quals 
són els següents: 

Quadre 25. Seguiment de recomanacions de l’informe de 2014 

Recomanacions 2014 Situació actual 

La memòria hauria d’informar dels treballs realitzats per 
subcontractistes. 

No aplicada 

Hauria de documentar-se formalment la cessió a VAERSA 
dels terrenys on se situen les plantes de Villena i Nàquera. 

No verificada 

En les instruccions hauria de constar expressament el 
procediment de modificació de contractes i els seus 
requisits. També haurien de regular-se les pròrrogues. 

Sense validesa en el 
marc actual 

Per a donar compliment al principi de transparència, els 
plecs haurien de definir els paràmetres en funció dels quals 
la proposició no es pot complir com a conseqüència 
d’incloure valors anormals o desproporcionats i, si és el cas, 
deixar constància de l’apreciació, que les ofertes que han 
resultat adjudicatàries no incorren en baixa anormal o 
desproporcionada. 

Aplicada 

Hi ha partides conciliatòries en bancs, que tot i no ser 
significatives, atesa la seua antiguitat, haurien de ser objecte 
de regularització.  

No verificada 

El traspàs a clients de cobrament dubtós i la seua provisió es 
realitza en funció de l’antiguitat del deute segons el criteri 
que es detalla en la memòria. Sobre aquest tema, aquests 
traspassos haurien de sustentar-se amb un informe i portar 
el vistiplau de la direcció financera. 

No verificada 

Per a formular i aprovar els comptes anuals consolidats, 
hauria d’adjuntar-se un certificat de l’acta de les 
corresponents juntes generals de les societats 
dependents/participades que indique que els comptes 
anuals han sigut degudament formulats i aprovats. 

No verificada 



Informe de fiscalització de Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). 
Exercici 2018 

42 

L’òrgan competent ha d’actualitzar i aprovar els manuals de 
procediments, que han de guardar correspondència amb les 
normes i procediments establits en les instruccions internes. 

Aplicada 
parcialment 

Deixar constància en l’expedient de les verificacions 
realitzades per la societat sobre la documentació a presentar 
pels adjudicataris. 

Aplicada 

Implantar les mesures pertinents per a millorar l’eficàcia 
dels controls actualment existents en els procediments de 
gestió i control dels encàrrecs. 

Aplicada 
parcialment 

Com a resum general, podem concloure que, de les deu recomanacions 
que figuraven en l’informe de 2014, la Sindicatura ha pogut verificar-ne sis 
(les altres quatre necessitarien obligatòriament alguna prova addicional 
per a contrastar el que manifesta l’ens fiscalitzat i això excedeix l’abast 
previst en el treball). De les sis analitzades, VAERSA n’ha implantat 
totalment dues, parcialment dues més, i no ha aplicat una. D’altra banda, 
una recomanació de 2014 ha deixat de tenir validesa en 2018. 
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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 
de fiscalització es va discutir amb els responsables de VAERSA 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 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 tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe de 
fiscalització corresponent a l’exercici 2018, aquest es va trametre al 
comptedant per tal que, en el termini concedit, hi formulara al·legacions. 

Dins del termini concedit, l’entitat 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 II i III s’incorporen el text de les al·legacions formulades i 
l’informe motivat que s’hi 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 2019 d’aquesta institució, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en la reunió del dia 28 de novembre de 2019, va aprovar 
aquest informe de fiscalització. 
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Comptes anuals del comptedant 
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  2018 2017 
Ayuntamiento de Alcoi 50.464,42 50.464,42
Ayuntamiento de Casteló 191.572,60 191.572,60
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, terrenos de Villena 567.750,00 567.750,00
Ayuntamiento de Alicante  0,00 390.592,97

TOTAL 809.787,02 1.200.379,99

2018
Subvención a Rdos Impuesto diferido Neto 

Ayuntamiento de Alicante 520.657,28 130.164,31 390.492,97 





2018 2017

PLANTAS Subvención 
a Rdos 

Impuesto 
diferido Neto 

Subvención 
a Rdos 

Impuesto 
diferido Neto 

CASTELLON 187.388,16 46.847,04 140.541,12 187.388,16 46.847,05 140.541,11
PICASSENT 179.089,08 44.772,24 134.316,96 179.089,20 44.772,29 134.316,91
NAQUERA 14.762,28 3.690,60 11.071,68 14.762,28 3.690,56 11.071,72
ALICANTE 23.159,16 5.789,76 17.369,40 23.159,16 5.789,79 17.369,37
TOTAL 404.398,68 101.099,64 303.299,16 404.398,80 101.099,69 303.299,11

Se ha dado de baja la subvención asociada a la construcción de la planta de Alicante, lo que ha 
supuesto: 

2018 

PLANTAS Subvención a Rdos Impuesto diferido Neto 

ALICANTE 903.206,56 226.959,53 676.247,03
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Alegaciones que se formulan al borrador del informe de fiscalización de 

Vaersa, Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA, ejercicio 2018. 

PRIMERA ALEGACIÓN 

Apartado 4.1 (Fundamento de la opinión con salvedades: Condición de medio 

propio personificado) del borrador del Informe, páginas 5 (párrafos quinto y sexto) 

y 6 (párrafo primero y segundo) y concordantes en el mismo sentido. 

Contenido de la alegación 

Con respecto al cumplimiento por VAERSA del requisito de actividad (80/20) 

establecido en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público (LCSP), y con independencia de que la Abogacía de la Generalitat emita 

Informe Jurídico al respecto atendiendo a la sugerencia de la Sindicatura de Comptes, 

se ponen de manifiesto las siguientes consideraciones: 

1.- Introducción. 

La libertad de autoorganización de los poderes públicos parte de la Directiva 

2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 

contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/UE, donde en su artículo 

1.4 establece que :“La presente Directiva no afectará a la  decisión de las  autoridades 

públicas de  decidir si desean asumir ellas mismas determinadas funciones públicas, en 

qué forma y en qué medida, en  virtud del artículo 14 del TFUE y del Protocolo nº 26” 

Dicha libertad de autoorganización de los poderes públicos ha sido confirmada 

recientemente por la Sentencia del TJUE de fecha 03/10/2019, asunto Kauno miesto 

savivaldybé (C-285/18) donde se confirma que la Directiva “no puede privar a los 

Estados miembros de la libertad de privilegiar una forma de prestación de servicios, 

ejecución de obras o suministro de materiales en detrimento de otras”. En efecto, esta 

libertad implica una elección que se realiza en una fase anterior a la de la adjudicación 

de un contrato y que no puede, por ello, estar incluida en el ámbito de aplicación de la 

Directiva 2014/24 (considerando 42). 

Por otro lado, el concepto de “medio propio” de la normativa europea es genérico 

y es igualmente aplicable a todos aquellos supuestos de relación in house, no solo a los 

supuestos específicos de encargos de gestión, sino también para los supuestos de 

gestión directa del servicio público. 
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De esta manera, el propio artículo 32.7 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público (en lo sucesivo, LCSP) claramente determina que los entes 

instrumentales de las administraciones públicas operan a dos niveles distintos: 

1º- Gestionando servicios públicos; como actuación general y habitual, supuesto 

de autoorganización de la Administración (STS 28/11/2003: Relaciones del 

Ayuntamiento de Cádiz con la sociedad de aparcamientos EMASA). 

2º- Ejecutando encargos de gestión; como actuaciones específicas y puntuales. 

Así, tras la entrada en vigor de la referida LCSP, el mantenimiento de la condición 

de medio propio de una sociedad mercantil pública respecto de los poderes 

adjudicadores de que depende, implica el cumplimiento en el tiempo de un conjunto de 

requisitos determinados en el artículo 32.4 de la referida norma. 

Dentro de dichos requisitos, adquiere especial relevancia el relativo al volumen 

que representan las actividades que realiza VAERSA en desarrollo de cometidos 

confiados por dichos poderes adjudicadores respecto del volumen total de actividad de 

la empresa. En este sentido, la norma exige que, al menos el 80% del volumen de 

actividad realizada por la empresa se derive de los mencionados cometidos confiados 

por los poderes adjudicadores de los que se promulga como medio propio. 

2.- Actividad realizada por VAERSA a efectos de cumplimiento del requisito de 

actividad 80/20. 

La empresa pública VAERSA se configura como una sociedad propiedad de la 

Generalitat y de los Consorcios A1, A3 y A6, que tiene como finalidad esencial servir de 

instrumento de actuación de estas Administraciones titulares y no de buscar capital en 

el mercado, con cual, se mantiene un régimen específico de relaciones entre dichas 

Administraciones y la sociedad. En su virtud, VAERSA fue constituida en su día en el 

ejercicio de la potestad autoorganizativa de la Administración para la gestión directa del 

servicio en desarrollo de las competencias de sus accionistas matrices. En 

consecuencia, la sociedad no es un mero contratista de la administración, sino que es 

en esencia un medio propio o gestor de servicios. 

Para materializar las relaciones entre VAERSA y sus Administraciones matrices, 

se utilizan diversos instrumentos o figuras jurídicas, bien a través de la consideración de 

la sociedad como un modo de gestión directa de un servicio público, que se configura 

en su objeto social, bien mediante la formulación de encargos de gestión. 
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2.1.- Actividad desarrollada por VAERSA en el marco del CONVENIO 

ECOEMBES-GVA y su consideración como opción de gestión directa del servicio. 

2.1.1. Aplicación del CONVENIO MARCO ECOEMBES. 

A fecha actual, es la entidad ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (ECOEMBES), la 

designada como entidad gestora del SCRAP de los residuos de envases ligeros en el 

ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, en virtud de Resolución de la Dirección 

General de Calidad Ambiental de fecha 3 de julio de 2013 de la entonces Conselleria 

competente en materia de medio ambiente. 

ECOEMBES es una organización dedicada a gestionar los envases ligeros, cuyo 

accionariado lo componen empresas y asociaciones de empresas que integran los 

sectores que participan en la cadena de valor de los envases, como los fabricantes y 

envasadores, fabricantes de materias primas, distribuidores y recicladores. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 y concordantes de la Ley 

11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y del Real Decreto 

728/1998, de 30 de abril, al tratarse de residuos urbanos que las entidades locales 

deben por imperativo legal encargarse de su gestión, su participación en los SCRAP 

autorizados por la Comunidad Autónoma en cuestión se llevará a cabo a través de la 

misma cuando ésta hubiera aprobado planes de gestión de residuos urbanos, 

acordando con la entidad autorizada un CONVENIO MARCO en el que se incluirán las 

condiciones generales a aplicar a todos los municipios. De acuerdo con lo que se 

establezca en este CONVENIO MARCO, las entidades locales se comprometerán a 

realizar la recogida selectiva de los residuos de envases incluidos en el sistema 

integrado de gestión (contenedor amarillo en área de aportación) y a su transporte hasta 

las instalaciones de clasificación, centros de recuperación o, en su caso, directamente 

a los de reciclado o valorización.  

Al disponer la Comunitat Valenciana de un Plan Integral de Residuos (PIR) 

conforme se ha indicado anteriormente, corresponde a la Generalitat, a través de la 

consellería competente en materia de medio ambiente, acordar con las entidades 

gestoras de los sistemas integrados de gestión de residuos de envases y envases 

usados autorizados (en este caso, ECOEMBES), el correspondiente CONVENIO 

MARCO, al que podrán adherirse todos los municipios de la Comunidad Autónoma que 

decidan participar en el sistema.  

El primer Convenio Marco entre la Generalitat Valenciana, a través de la 

Conselleria competente en materia de medio ambiente, y la entidad ECOEMBES, se 

suscribió en fecha 6 de abril de 2000, con una vigencia de 5 años, coincidente con la 

primera autorización concedida a ECOEMBES como SIG (hoy SCRAP). Desde 
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entonces, la Conselleria competente en materia de medio ambiente ha ido renovando la 

autorización a ECOEMBES y en consonancia, suscribiendo con esta entidad nuevos 

Convenios Marco. El vigente a fecha actual es el Convenio Marco suscrito en fecha 10 

de diciembre de 2013 por la Generalitat, a través de la Conselleria de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente, y ECOEMBES (DOCV nº 7201 de 28/01/2014), donde se 

regula la recogida separada de residuos de envases ligeros en la Comunitat Valenciana, 

estableciendo unas condiciones económicas de aplicación para la participación de las 

Entidades Locales valencianas, con una vigencia de cinco años. 

La recogida de residuos de envases ligeros se efectúa en el contenedor de color 

amarillo que encontramos en áreas de aportación, junto con el contenedor de color azul 

(destinado a la recogida de residuos de papel/cartón) y el contenedor de color verde 

(destinado a la recogida de residuos de vidrio). El contenedor amarillo es un contenedor 

multimaterial, en el que podemos depositar tres grupos diferenciados de residuos de 

envases ligeros: envases de plástico (PET, PEAD, FILM y plástico mezcla), envases 

metálicos (acero y aluminio) y cartones para bebidas (bricks). 

La recogida y transporte de los residuos de envases ligeros depositados por los 

ciudadanos en el contenedor amarillo, al ser residuos de naturaleza urbana, es 

competencia de los Ayuntamientos, pudiendo realizar esta labor directamente por 

medios propios o a través de un tercero al que se contrate al efecto (concesionario, 

habitualmente). Los costes de esta gestión deberán ser financiados por el SIG 

autorizado (ECOEMBES, este caso), conforme a lo establecido en el referido 

CONVENIO MARCO. 

Los residuos de envases ligeros se transportan a las Plantas de Selección y 

Clasificación de VAERSA designadas en el propio CONVENIO MARCO, cuya función 

es seleccionar el contenido del material y agruparlo por materiales diferenciados, para 

lo que se utiliza una combinación de procesos de selección mecánicos o automatizados 

y procesos manuales. Una vez separados, cada fracción se dirigirá a su correspondiente 

reciclador (privado) seleccionado por ECOEMBES el cual se encargará de 

transformarlos en nueva materia prima, con la que fabricar nuevos envases o cualquier 

otro producto en el que se utilicen estos materiales, (piezas de automóvil, tuberías, fibras 

textiles, etc…). Los metales irán a acerías (acero) o fundiciones de aluminio (aluminio). 

Los diferentes plásticos (PET, PEAD, FILM o plástico mezcla), así como el cartón para 

bebidas (brick) irán en fracciones diferentes y por separado a su respectivo reciclador 

seleccionado. 

El SCRAP autorizado a ECOEMBES, al ser ésta una entidad sin ánimo de lucro, 

se organiza de la siguiente manera, todo ello basado en la normativa en materia de 

residuos de envases y envases usados, en el principio comunitario “el que contamina 

paga”, así como en las prescripciones establecidas en el propio CONVENIO MARCO: 

ECOEMBES, por un lado, percibe ingresos por parte de los productores de envases 

adheridos a su sistema integrado de gestión (comúnmente llamado “el Punto Verde”) y 



- 5 -

los derivados de la venta a los recicladores del material seleccionado en las Plantas de 

Clasificación de residuos de envases ligeros. Por otro lado, al estar legalmente obligado 

ECOEMBES a financiar el sistema integrado de gestión que le ha sido autorizado, debe 

por un lado, abonar a las entidades locales adheridas los costes de recogida y transporte 

del material depositado en el contenedor amarillo hasta la Planta de Selección y 

Clasificación de envases ligeros designada, y, por otro, debe abonar a los titulares de 

las mismas los costes ocasionados por las operaciones de selección y clasificación 

desarrolladas en la instalación. 

Así pues, efectivamente, es ECOEMBES, mediante su propio sistema de 

selección, quien designa a las instalaciones que realizarán las operaciones de 

reciclado, recuperación y valorización de materiales (pto. 4.10 CONVENIO 

MARCO), a quienes venderá el material ya clasificado procedente de las 

instalaciones de clasificación de envases ligeros gestionadas por VAERSA. 

Las instalaciones gestionadas por VAERSA en Alzira, Castellón y Picassent, NO 

SON INSTALACIONES DE RECICLADO, NI DE RECUPERACIÓN NI DE 

VALORIZACIÓN DE MATERIALES, son instalaciones donde únicamente se efectúa 

una selección por materiales (plásticos, latas, bricks,…) de todo el material admitido en 

el contenedor multimaterial amarillo. Para su correcto reciclado, estos residuos deben 

ser clasificados y ordenados por materiales, y, con posterioridad, es ECOEMBES quien 

vende el material ya clasificado a los recicladores, recuperadores o valorizadores que 

esta entidad privada selecciona. De esta manera, VAERSA únicamente presta un 

servicio necesario a ECOEMBES, por atribución de la Generalitat, y ECOEMBES le 

retribuye por los costes que le ocasiona la prestación de ese servicio. 

La obligación de la Conselleria competente en materia de medio ambiente de 

“autorizar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos 

y Suelos Contaminados y en la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la 

Comunitat Valenciana a las empresas públicas o privadas que pretendan realizar 

operaciones de gestión de residuos de envases ligeros”, entra dentro de las 

autorizaciones administrativas sectoriales, con independencia de su designación. 

La Comunitat Valenciana actualmente cuenta con cuatro instalaciones públicas 

en funcionamiento para la clasificación y selección de residuos de envases ligeros, tres 

de las cuales fueron construidas y son actualmente gestionadas por VAERSA, se trata 

de las Plantas de Alzira, Castellón y Picassent. Ello tuvo su fundamento en la decisión 

adoptada en su día por la Generalitat de intervenir en un sector en el que la iniciativa 

privada no podía asegurar el adecuado tratamiento de los residuos de envases ligeros 

conforme a los requerimientos de la normativa estatal en materia de envases y residuos 

de envases. 
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La construcción y gestión de las referidas Plantas de selección y clasificación de 

residuos de envases ligeros de ALZIRA, ya estuvo prevista en el Plan Integral de 

Residuos de la Comunitat Valenciana aprobado por Decreto 317/1997, de 24 de 

diciembre, y ratificada su continuación en la prestación del servicio en el apartado 

11.1.5.1 del Anexo 11 (“Residuos de envases y envases usados”) de la Memoria 

Justificativa del nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) 

aprobado por Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell (PIRCV), asignando a su vez 

los municipios pertenecientes a su área de influencia. 

Asimismo, y tal y como se ha apuntado en otro apartado, el punto segundo de la 

Disposición Adicional novena de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat 

Valenciana, estableció la posibilidad de que las infraestructuras previstas en el referido 

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, pudieran ser ejecutadas a través 

de las empresas públicas de la Generalitat. 

Por otro lado, en sendos escritos emitidos por la Dirección General competente 

en materia de residuos, de fechas 20 de mayo de 2009 y 10 de marzo de 2014 (se 

adjunta como DOCUMENTO nº 1), se designó a VAERSA, durante la vigencia del 

Convenio Marco aplicable, para que, a través de las Plantas de clasificación y selección 

de residuos de envases ligeros de Alzira, Castellón y Picassent, realizara la selección 

de los residuos de envases ligeros recogidos a través de contenedor específico 

(amarillo) en la Comunitat Valenciana. 

La intervención de la Comunitat Valenciana, a través del Consell de la 

Generalitat, se materializó en la adscripción (Planta de Alzira y Castellón) o cesión 

(Planta de Picassent) a VAERSA de las infraestructuras correspondientes y/o de los 

terrenos necesarios para construirlas, en los términos previstos en la Ley 14/2003, de 

10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana y en el reconocimiento de 

VAERSA como gestora de las mismas tanto en el Convenio Marco referido como en el 

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, en los términos que se expresan 

a continuación: 

En su virtud, en el punto 7 del Anexo II del actual CONVENIO MARCO se 

designan las Plantas de Clasificación y Selección de residuos de envases ligeros 

gestionadas por VAERSA (Alzira, Castellón y Picassent) como las receptoras de los 

residuos de envases ligeros depositados en el contenedor amarillo, y se prevé asimismo 

el cálculo del pago que por este concepto abonará ECOEMBES, bien a la titular, o bien 

a la explotadora de las instalaciones. 

A continuación, vamos a proceder a detallar la situación patrimonial y ámbito de 

actuación de las tres infraestructuras de clasificación y selección de residuos de envases 

ligeros gestionadas por VAERSA: 
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Planta de Alzira 

La Planta de Alzira fue construida por VAERSA sobre unos terrenos propiedad 

del Ayuntamiento de Alzira, sobre los cuales constituyó un derecho de superficie a favor 

de la Generalitat, cuyo uso fue adscrito posteriormente a esta empresa pública, iniciando 

la instalación su actividad en el mes de febrero del año 2000 con ocasión del primer 

Convenio Marco suscrito con ECOEMBES, donde se contemplaba su existencia y se 

proyectaba una “experiencia piloto” a desarrollar en la misma. Actualmente se 

recepcionan los residuos de envases ligeros depositados en los contendores amarillos 

ubicados en los municipios pertenecientes a las comarcas de la Ribera Alta, Ribera 

Baixa, la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall d’Albaida, y la Safor. A su vez, desde el 

cese de la actividad de la Planta de Clasificación de envases de Benidorm, en la Planta 

de Alzira también se clasifican residuos de envases ligeros procedentes de municipios 

de la provincia de Alicante. 

Se adjunta, como DOCUMENTO nº 2 al presente escrito, la documentación 

relativa a la cesión del derecho de superficie a favor de la Generalitat y posterior 

adscripción de las facultades de uso a VAERSA. 

Planta de Castellón 

La Planta de Clasificación y Selección de residuos de envases ligeros de 

Castellón fue construida por VAERSA sobre unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento 

de Castellón a la Generalitat, que fueron adscritos posteriormente a esta empresa 

pública, iniciando su actividad en el año 2006. Esta instalación está designada para 

recepcionar los residuos de envases procedentes de los municipios pertenecientes a las 

comarcas de Els Ports, l’Alt Maestrat, el Baix Maestrat, l’Alcalaten, la Plana Alta, la Plana 

Baixa, l’Alt Palancia y l’Alt Millars.  

Se adjunta, como DOCUMENTO nº 3 al presente escrito, la documentación 

relativa a la cesión de la parcela a favor de la Generalitat, la titularidad de la instalación 

y posterior adscripción de las facultades de uso a VAERSA. 

Planta de Picassent 

La Planta de Clasificación y Selección de residuos de envases ligeros de 

Picassent fue construida por VAERSA virtud de cesión de derecho de superficie sobre 

unos terrenos por parte del SEPIVA a esta mercantil pública, por un período de 25 años, 

que fue formalizada en escritura pública de fecha 19 de mayo de 2003. La instalación 

inició su actividad en el año 2008, y actualmente recepciona los residuos de envases 

ligeros depositados en los contenedores amarillos ubicados en los municipios 

pertenecientes a las comarcas de Camp de Morvedre, Camp de Turia, Valle de Ayora, 
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Plana de Utiel-Requena y Rincón de Ademuz. Actualmente, y desde el cese de la 

actividad de la Planta de Benidorm, en la Planta de Picassent también se clasifican 

residuos de envases ligeros procedentes de municipios de la provincia de Alicante. Se 

adjunta al presente escrito, como DOCUMENTO nº 4, la referida Escritura Pública. 

Habida cuenta de todo lo anterior, cabe entender que las funciones que 

desempeña VAERSA como explotadora de las Plantas de Clasificación y Selección de 

residuos de envases ligeros de Alzira, Castellón, y Picassent, considerando la 

situación patrimonial de los bienes inmuebles donde se ubican las mismas, y la propia 

designación y reconocimiento por la Generalitat de VAERSA como su entidad gestora, 

la actividad debe ser considerada como típica de medio propio, como opción de gestión 

directa, por los siguientes motivos: 

a) De conformidad con lo establecido en el artículo 53.3 de la Ley 14/2003, de

10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, la adscripción por parte de la 

Generalitat a VAERSA, “no comportará en ningún caso transmisión de la titularidad 

demanial, atribuyéndole sólo las necesarias facultades de gestión, administración y las 

correlativas obligaciones de conservación, mantenimiento, defensa y mejora”. Con lo 

cual, en el caso de las Plantas de Alzira y Castellón, la Generalitat es la titular de las 

mismas, y, en el caso de Picassent, lo es el extinto SEPIVA (actual IVACE, empresa 

pública dependiente de la Conselleria de Economía, Industria, Comercio y Empleo). La 

Administración podía haber optado por una gestión indirecta de sus instalaciones, pero 

lo cierto es que ordenó, en base a sus facultades de autoorganización, a su medio propio 

la gestión de las mismas mediante la fórmula de la adscripción patrimonial.  

b) Atendiendo a lo dispuesto en el CONVENIO MARCO (cláusula 5.5) la

designación de las instalaciones donde se deben seleccionar y clasificar los residuos de 

envases ligeros procedentes del contenedor amarillo la debe efectuar la Conselleria 

competente en materia de medio ambiente. Las infraestructuras SON PROPIEDAD de 

la Generalitat y en su momento, decidió que fueran operadas por su medio propio 

VAERSA a través de una adscripción administrativa. 

La designación de las Plantas de clasificación de envases ligeros es 

COMPETENCIA DE LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE MEDIO 

AMBIENTE, cuestión que hay que distinguir de la ELECCIÓN DE LOS 

RECUPERADORES O RECICLADORES que se harán cargo del material ya clasificado 

en las instalaciones de VAERSA, QUE LA EFECTUARÁ ECOEMBES. En 

consecuencia, las operaciones de gestión a las que debe someterse el contenido del 

contenedor multimaterial del color amarillo son las siguientes: 1º Clasificación por 

materiales en las Plantas que son titularidad de GVA adscritas a VAERSA, ostentando 

esta entidad la facultad de gestión de las mismas, actividad que es retribuida a VAERSA 

por ECOEMBES en base a las compensaciones establecidas en el Anexo II, apartado 

6 del CONVENIO MARCO 2º Retirada por ECOEMBES de las balas del material ya 

clasificado en función a su naturaleza y venta POR ECOEMBES a su reciclador final. 
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c) Las compensaciones económicas a satisfacer por la actividad desarrollada en

las instalaciones de clasificación y selección de residuos de envases ligeros se negocian 

y acuerdan entre la Conselleria competente en materia de medio ambiente y 

ECOEMBES, y quedan reflejadas en el ANEXO II, apartado 6 (“Selección de envases 

ligeros”) del CONVENIO MARCO, por lo cual, las compensaciones están absolutamente 

predeterminadas y en la negociación para su determinación NO PARTICIPA VAERSA. 

c) ECOEMBES, atendiendo a lo dispuesto en la cláusula 4.8 del CONVENIO

MARCO debe efectuar el pago de los importes previstos a las entidades titulares de 

las instalaciones de selección, siendo éstas, tal y como se ha indicado anteriormente, la 

Generalitat (Planta de Alzira y Castellón) y el IVACE (Planta de Picassent). VAERSA es 

una mera explotadora de las mismas. 

No obstante lo anterior, en el apartado 6 del Anexo III al CONVENIO MARCO se 

faculta indistintamente a las entidades titulares o las entidades explotadoras de las 

instalaciones a generar las facturas correspondientes. Actualmente, es la propia 

VAERSA quien factura directamente a ECOEMBES. 

d) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 del CONVENIO MARCO,

la actual Conselleria competente en materia de medio ambiente, es la titular de los 

residuos de envases ligeros desde el momento en el que comience a ejercer respecto 

de los mismos, directa o indirectamente, las funciones de clasificación y selección por 

materiales (en este caso, la Conselleria lo realiza directamente a través de su medio 

propio instrumental VAERSA). Continúa refiriendo la citada cláusula que ello implica 

que, a partir de ese momento, la referida Conselleria asume las responsabilidades de 

toda índole respecto a los residuos de envases depositados en las instalaciones. 

A todo esto, es preciso señalar que VAERSA incorpora, entre  las  actuaciones 

que conforman su objeto social de conformidad  con lo  dispuesto en el artículo 2 de sus 

Estatutos Sociales, la siguiente: “La construcción de infraestructuras destinadas al 

almacenamiento, valorización o eliminación de cualquier tipo de residuos, así como su 

gestión, recogía, transporte, almacenamiento, depósito, tratamiento, reciclaje, 

transformación y eliminación….La realización  de  actividades de gestión de envases y 

residuos de envases…”. 

El mandato que recibe VAERSA con respecto a esta actividad NO ES UN 

ENCARGO DE GESTIÓN de los previstos en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, pues, por un lado, las tarifas no se 

concretan ni abonan por la Administración matriz, es ECOEMBES como sistema 

integrado de gestión autorizado quien retribuye a VAERSA por la actividad realizada en 

las Plantas de selección y clasificación de residuos de envases ligeros, ni tampoco la 

tramitación del “mandato” sigue los mismos cauces procedimentales ni de fiscalización 

que las que recibe VAERSA de forma directa por parte de la Generalitat en su condición 

de medio propio instrumental, pero ello no impide que la intervención de la empresa 
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pública en este ámbito obedezca inequívocamente a un mandato emitido por los 

órganos competentes de la Generalitat en uso de sus facultades de autoorganización. 

El requisito de que la parte sustancial de la actividad se lleve a cabo para el poder 

adjudicador, se cumple incluso en los casos en los que el ente que recibe el encargo / 

mandato (VAERSA), recibe  pagos por parte de los usuarios (ECOEMBES podría tener 

la condición de usuario de los servicios de VAERSA, al estar conformado por los 

productores que ponen envases en el mercado y que deben cumplir las obligaciones de 

reciclaje de estos, financiándolo, en aplicación del principio “quien contamina, paga”) y 

no por el propio poder adjudicador, siempre que el mandato se haga de manera obligada 

por este último.  

En esos términos se pronuncia la Sentencia de 11/05/2006, Asunto C-340/04 

Carbotermo-Consorcio Alisei del TJCE, donde señalaba lo siguiente “66. En efecto, las 

actividades de la empresa adjudicataria que procede tomar en consideración (a efectos 

del cómputo 80/20, se entiende) son todas las que dicha empresa realiza en el marco 

de una adjudicación efectuada por el poder adjudicador, y ello con independencia 

de la identidad del beneficiario, ya sea el propio poder adjudicador, ya el usuario de los 

servicios” “67. Carece de importancia la cuestión de quién remunera a la 

mencionada empresa, ya sea el ente territorial que la controla, ya los terceros usuarios 

de los servicios prestados en virtud de concesiones o de otras relaciones jurídicas 

establecidas por dicho ente territorial. También resulta irrelevante la cuestión de que 

en qué territorio se prestan dichos servicios”. 

Así pues, en este supuesto la realidad es que el poder adjudicador (GVA) 

decidió, como opción de gestión directa, designar a VAERSA como gestora de sus 

instalaciones (cláusula 5.5 del CONVENIO MARCO) y para posibilitar tal actuación 

adscribió las mismas a su medio propio personificado, cediéndole las todas las 

facultades para posibilitar tal gestión. VAERSA gestiona las Plantas de Clasificación y 

selección de envases ligeros “en ejecución de los cometidos que le han sido confiados” 

por uno de los poderes adjudicadores de los que depende (GVA). 

La actividad desarrollada por VAERSA en las instalaciones de selección y 

clasificación de residuos de envases ligeros, se consideran como una relación interna y 

de ámbito organizativo con la administración de la GVA, valiéndose de la empresa 

pública para gestionar unas instalaciones que son de su titularidad, en lugar de recurrir 

a la gestión indirecta de las mismas. Estas relaciones se encuentran excluidas de la 

normativa contractual al ser relaciones instrumentales o como se denominan 

actualmente de acuerdo con el Derecho europeo relaciones “in house”. 
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Reflejo de la exclusión de estas relaciones internas y su inaplicación de la 

normativa contractual podemos encontrar en el Informe nº 1.003 del Tribunal de Cuentas 

sobre “Fiscalización de la utilización de la encomienda de gestión regulada en la 

legislación de contratación pública por ministerios, agencias y organismos autónomos 

del Área de Político-Administrativa del Estado. Ejercicios 2008-2012” (páginas 16 y 17). 

Igualmente el TSJCE, en la Sentencia de 12 de julio de 2001 “Proyecto Scala 2000” 

indicaba que si la “Administración ejecuta las obras por sus propios medios, utilizando 

cualesquiera de los procedimientos previstos para la gestión directa de los servicios 

públicos o sociedades, no hay razón para aplicar la directiva citada (Directiva 93/2037) 

porque no se está actuando mediante contratación con terceros, sino utilizando entes 

instrumentales propios”. En esta misma línea, la Sentencia de 11 de enero de 2005 

(asunto C-26/2003 Stadt Halle). 

Así pues, el volumen de negocios determinante a la hora de dar cumplimiento al 

requisito de actividad, que debe provenir de lo que la norma denomina “cometidos 

confiados”, es el que la empresa realice en virtud de decisiones de adjudicación 

adoptadas por el ente territorial que la controla, incluido el realizado con los usuarios en 

ejecución de tales decisiones, careciendo de importancia quién remunera a la empresa 

y en qué territorio se prestan dichos servicios. 

En su virtud, la Circular conjunta, de 22/03/2019, de la Abogacía del Estado-

Dirección del Servicio Jurídico del Estado y de la Intervención General de la 

Administración del Estado sobre criterios para el cálculo del cómputo del requisito de 

actividad exigido por la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

en aquellas entidades que sean consideradas medios propios establece que: 

“…puede entenderse que, cuando se trata de la actividad principal para la que una 

entidad dependiente ha sido creada por la Administración, el cauce a utilizar sea el de 

la gestión directa, mientras que si se trata de actuaciones de carácter accesorio a la 

anterior o de carácter limitado en el tiempo resultará más adecuado la actuación por la 

vía del encargo”. 

De esta manera, la previsión del artículo 32 LCSP con relación al encargo de 

gestión CONVIVE con la realización de la función o actividad pública cuya realización 

constituye la razón de su creación (descentralización funcional de servicios) recogidas 

en el objeto social y para las que fue creado el medio propio VAERSA como forma de 

gestión directa. 
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Al hilo de lo anterior, la Orden EHA/733/2010 (NORMA SEXTA.1.B) prevé, 

respecto de la  financiación de actividades  de  interés público o general realizadas por 

entidades dependientes, “la posibilidad de recibir transferencias establecidas mediante 

contratos-programa, convenios,  planes  aprobados por el correspondiente  Gobierno u 

otros instrumentos jurídicos cuya finalidad sea la realización de una determinada 

actividad o la prestación de un determinado servicio de interés  público o general, 

siempre que en dichos instrumentos jurídicos se  especifiquen las  distintas  finalidades 

que pueda tener la transferencia y los importes que financian cada una de las  

actividades  específicas”. Asimismo, con respecto a la permisibilidad de no ser necesario 

interponer tarifas en las relaciones internas, hay que señalar la Circular 1/2018 de la IG 

de Aragón, sobre la fiscalización de transferencias a entidades del sector público. 

 

 A efectos de reforzar todo lo anterior, se adjunta como DOCUMENTO Nº 5 el 

Informe 1/2019, de 13 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

de la Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente), sobre análisis de los requisitos 

de los medios propios personificados establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, donde, tras analizar un caso similar al que nos ocupa 

planteado por el Ayuntamiento de Reus, se concluye en lo siguiente: 

 

 “En definitiva, hay que distinguir, por una parte, el supuesto de que se cree una entidad 

para el ejercicio de una determinada competencia que se le atribuye, caso en el cual la 

realización de actividades para dicho ejercicio ya no se tiene que vehicular por la vía de encargos 

como medio propio; y por otra parte, el caso de que se cree una entidad que, a pesar de tener 

personificación jurídica diferenciada del ente que la crea y la controla, es un medio propio de este 

–cumple todos los requisitos fijados por la normativa–, en el caso de que las actividades llevadas 

a cabo por haberle sido confiadas por el poder adjudicador que la controla tienen que comportar 

más del 80% de su actividad, medida sobre la base de su volumen total de negocio, en el cual 

hay que incluir también los ingresos percibidos, en su caso, por las personas usuarias del 

servicios que sean objeto de atribución por parte del poder adjudicador, o sobre la base de los 

gastos en que incurre el medio propio con ocasión de estos, en relación con la totalidad de los 

gastos en que incurre para llevar a cabo su actividad. En el primero de los supuestos expuestos, 

en el caso de que una entidad creada para el ejercicio de una determinada competencia que se 

le atribuye, se quisiera también configurar como medio propio para encargarle la realización de 

otros servicios diferentes a aquel que constituye su objeto –que, como se ha dicho, no se tiene 

que articular por la vía de encargos, sino que se tiene que ejercer como competencia propia que 

es de la entidad creada–, en el cálculo del porcentaje de la actividad, para analizar la 

concurrencia del requisito para ser medio propio, hecho sobre la base del volumen total de 

negocio de la entidad, se podrían computar dentro del 80% los ingresos percibidos, en su caso, 

por las personas usuarias del servicios que conforman su actividad por atribución del poder 

adjudicador que la controla (10)” . 
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A la vista de todo lo expresado anteriormente, y salvo mejor criterio fundado en 

derecho, se considera que la actividad realizada por VAERSA en las Plantas de 

Selección de Clasificación de envases y residuos de envases ligeros de Alzira, Castellón 

y Picassent, no deviene de un ENCARGO DE GESTIÓN de los previstos en el artículo 

32 de la LCSP.  

No obstante, es justificable su consideración en el cómputo del 80% de los 

“cometidos confiados” por uno de los poderes adjudicadores de los que depende (GVA), 

al ser aquella una actividad cuya ejecución fue impuesta unilateralmente por la GVA y 

cuya compensación se basa en el coste, en los términos establecidos detalladamente 

en el referido CONVENIO MARCO ECOEMBES, en uso de las facultades de 

autoorganización de la GVA como opción de gestión directa. 

Documentación justificativa de la alegación 

DOCUMENTO Nº 1:  Escritos emitidos por la Dirección General competente en 

materia de residuos, de fechas 20 de mayo de 2009 y 10 de marzo de 2014 donde se 

designó a VAERSA, durante la vigencia del Convenio Marco, para que, a través de las 

Plantas de clasificación y selección de residuos de envases ligeros de Alzira, Castellón 

y Picassent, realizara la selección de los residuos de envases ligeros recogidos a través 

de contenedor específico (amarillo) en la Comunitat Valenciana. 

DOCUMENTO nº 2: Documentación relativa a la cesión del derecho de 

superficie de la Planta de Alzira a favor de la Generalitat y posterior adscripción de las 

facultades de uso a VAERSA. 

DOCUMENTO nº 3: Documentación relativa a la cesión de la parcela donde se 

ubica la Planta de Castellón a favor de la Generalitat, la titularidad de la instalación y 

posterior adscripción de las facultades de uso a VAERSA. 

DOCUMENTO nº 4:  Escritura Pública de cesión del derecho de superficie del 

SEPIVA a VAERSA 

DOCUMENTO Nº 5: Informe 1/2019, de 13 de marzo, de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente), 

sobre análisis de los requisitos de los medios propios personificados establecidos en la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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SEGUNDA ALEGACIÓN 

Apartado 5.1 i) (Expediente Neg SP 20/2017) del borrador del Informe, página 10 

(párrafo sexto) y concordantes en el mismo sentido. 

Contenido de la alegación 

A efectos de justificar los requisitos de solvencia económica y financiera que 

requiere el PCAP, figuran en el expediente el modelo 200 del Impuesto de Sociedades, 

el cual contiene el Balance, resultado de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y el 

resultado del último ejercicio. Se aporta además la existencia de un seguro de 

responsabilidad civil que cubre la actividad profesional del adjudicatario, siendo este uno 

de los medios de acreditación de la solvencia económica indicados en el Art. 75 del 

TRLCSP. 

Documentación justificativa de la alegación 

DOCUMENTO Nº 6: Modelo 200 Impuesto sociedades 

DOCUMENTO Nº 7: Seguro de responsabilidad civil 

TERCERA ALEGACIÓN 

Apartado 6 f Recomendaciones, del Apéndice 1 del borrador del informe, página 

28  

Contenido de la alegación: 

Respecto a las deficiencias encontradas en la auditoria cabe señalar que el 16 

de abril de 2019 se firmó el contrato 4370 por el que Vaersa contrata a una 

empresa para proceder a la adecuación completa al ENS así como proceder a 

las auditorías externas necesaria según ley.   

Documentación justificativa de la alegación: N/A 
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CUARTA ALEGACIÓN 

Apartado 5 c Controles generales de TI, del Apéndice 1 del borrador del informe, 

página 25  

Contenido de la alegación: 

Vaersa es conocedora de esta situación, y en este momento la entidad no 

dispone de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo la disgregación 

de funciones recomendada. 

Documentación justificativa de la alegación: N/A 

QUINTA ALEGACIÓN 

Apartado 4.1.b Control interno del proceso de gestión del borrador del informe, 

página 6 y Apartado 6 b Recomendaciones, del Apéndice 1 del borrador del 

informe, página 27 

Contenido de la alegación: se está desarrollando un proceso para la 

implantación de un sistema gestión en base a puestos de trabajo, un nuevo 

criterio para la sistematización y codificación de los puestos de trabajo y su 

posterior incorporación al aplicativo de gestión de personal y nóminas de la 

entidad. Se prevé estar en disposición de ponerlo en marcha en enero de 2020, 

coincidiendo con el inicio del ejercicio económico. 

Documentación justificativa de la alegación: N/A 

SEXTA ALEGACIÓN 

Apartado 4.1.d Control interno del proceso de gestión del borrador del informe, 

página 7  

Contenido de la alegación: se ha implantado en el portal Vaersa una nueva 

funcionalidad mediante la que los jefes de departamento, y en general, cualquier 

persona que gestione equipos de trabajo, tiene acceso a las imputaciones de 

gastos de personal, desagregados por centro de coste y proyecto, con 

periodicidad mensual. De esta manera, se facilita la identificación de posibles 

errores o anomalías que se hayan podido producir, mitigando el riesgo de 

imputaciones erróneas de gastos de personal y de que empleados cuya relación 

laboral haya podido finalizar sigan dados de alta en nómina. 

Documentación justificativa de la alegación: N/A 
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SÉPTIMA ALEGACIÓN 

Apartado 4.1.f Control interno del proceso de gestión del borrador del informe, 

página 8, párrafo 2  

Contenido de la alegación: la nueva funcionalidad mencionada en la alegación 

sexta establece que la fecha máxima para la revisión y corrección, en su caso, 

de las imputaciones de gastos de personal se realicen como fecha límite el día 

27 del mes siguiente a la generación del gasto. Las correcciones a realizar fuera 

de plazo se gestionarán mediante nota interna previa aprobación de su superior 

y la dirección general. Además, se utilizan cuentas contables de gasto de 

personal diferentes para cada mes, facilitando la trazabilidad de posibles errores, 

incorrecciones o anomalías, reduciendo el riesgo hasta unos niveles razonables. 

Documentación justificativa de la alegación: N/A 

OCTAVA ALEGACIÓN 

Apartado 6 Conclusiones sobre el cumplimiento de legalidad en la gestión de los 

gastos del personal del borrador del informe, página 12, apartado a) párrafo 2 

Contenido de la alegación: la implantación del sistema gestión en base a 

puestos de trabajo y nuevo criterio para la sistematización y codificación de los 

puestos de trabajo que se describe en la alegación quinta, contempla también la 

definición de los contenidos y estructura de la relación de los puestos de plantilla 

conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 10/2010 y su posterior 

modificación por el artículo 23 de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas 

fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat. 

Se incluirán por tanto a los campos ya existentes – nº de puesto, denominación 

del puesto, adscripción orgánica, grupo profesional, retribuciones básicas y 

retribuciones complementarias –, los campos: forma de acceso, forma de 

provisión, naturaleza del puesto, convenio colectivo, localidad, funciones, 

requisitos para su desempeño y méritos (en su caso). Se prevé estar en 

disposición de ponerlo en marcha en enero de 2020, coincidiendo con el inicio 

del ejercicio económico, una vez incorporada la información al aplicativo de 

gestión de personal y nóminas de la entidad. 

Documentación justificativa de la alegación: N/A 
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NOVENA ALEGACIÓN 

Apartado 6 Conclusiones sobre el cumplimiento de legalidad en la gestión de los 
gastos del personal del borrador del informe, página 13, apartado e) 

Contenido de la alegación: Vaersa durante el ejercicio 2019 ha realizado un 
importante esfuerzo para adaptar los procedimientos de contratación de personal 
para garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad. 

Para ello, entre otras iniciativas, se ha desarrollado, dentro del portal de empleo 
Vaersa (https://empleo.portalvaersa.com/es/Bolsas), el módulo de gestión de 
bolsas de trabajo, dirigido a cumplir lo establecido en la RESOLUCIÓN de 15 de 
mayo de 2018, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la que se 
dictan instrucciones y se dispone la publicación del 11 Acuerdo de la Comisión de 
Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat en materia de 
criterios generales de aplicación . a las ofertas de empleo público y sus 
convocatorias en el sector público instrumental de la Generalitat y en la 
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2018, del conseller de Hacienda y Modelo 
Económico, por el que se dictan instrucciones y se dispone la publicación del 111 
Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la 
Generalitat relativo a criterios generales de aplicación a la constitución y 
funcionamiento de las bolsas de empleo temporal en el sector público 
instrumental de la Generalitat. 

En este sentido, destacar que actualmente los procesos de selección y 
evaluación de la oferta pública de empleo de 2018, están siendo ejecutados por 
el órgano técnico de selección designado por resolución de la subsecretaría de 
la actual Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica. 

Cabe aclarar que la gestión de las bolsas y llamamiento a los candidatos 
seleccionados se realiza de forma descentralizada desde cada departamento 
principalmente debido a que el departamento de RRHH de la empresa no 
dispone de los medios personales suficientes para realizar dichas tareas. 

Documentación justificativa de la alegación: N/A 

En Valencia, a 22 de noviembre de 2019 

MACEDA LOPEZ 

BENJAMIN 
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Informe sobre les al·legacions presentades 



Informe de fiscalització de Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE VALENCIANA D’APROFITAMENT ENERGÈTIC DE 
RESIDUS, SA (VAERSA). EXERCICI 2018 

Primera al·legació 

Apartat 4.1.a de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

VAERSA exposa les consideracions que justifiquen el seu criteri d’incloure, 
en el còmput de mitjà propi, els ingressos derivats de l’activitat de gestió 
d’envasos lleugers en les plantes d’Alzira, Castelló i Picassent. L’al·legació 
no discuteix l’excepció de l’Informe de la Sindicatura, i al mateix temps 
accepta el suggeriment d’atenir-se a l’informe jurídic de l’Advocacia de la 
Generalitat. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica. 

Segona al·legació 

Apartat 5.1.i de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

VAERSA aporta, a fi de justificar els requisits de solvència econòmica i 
financera, l’impost de societats i l’assegurança de responsabilitat civil. 

No podem admetre aquesta al·legació. El plec de condicions 
administratives considera com a mitjans per a acreditar la solvència 
econòmica i financera la presentació dels comptes anuals o la declaració 
relativa a la xifra de negocis dels tres últims exercicis. En l’expedient 
revisat no consta aquesta documentació. D’altra banda, la documentació 
que aporta l’al·legació s’inclou en el plec com a mitjà per a acreditar la 
solvència tècnica o professional, qüestió sobre la qual la Sindicatura no 
realitza cap observació. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica. 
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Tercera al·legació 

Apartat 6.f de l’apèndix 1 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

VAERSA indica que ha adoptat les mesures necessàries per a atendre la 
recomanació de la Sindicatura. Aquesta manifestació serà objecte de 
comprovació, si és el cas, en fiscalitzacions posteriors. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica. 

Quarta al·legació 

Apartat 5.c de l’apèndix 1 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Al·legació merament informativa. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica. 

Cinquena al·legació 

Apartats 4.1.b i 6.b de l’apèndix 1 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Al·legació merament informativa. Indica que s’estan adoptant les mesures 
necessàries per a resoldre la deficiència i atendre la recomanació de la 
Sindicatura. La manifestació de VAERSA serà objecte de comprovació, si 
és el cas, en fiscalitzacions posteriors. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica. 

Sisena al·legació 

Apartat 4.1.d de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Al·legació merament informativa. La manifestació de VAERSA serà objecte 
de comprovació, si és el cas, en fiscalitzacions posteriors. 
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Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica. 

Setena al·legació 

Apartat 4.1.f de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Al·legació merament informativa. La manifestació de VAERSA serà objecte 
de comprovació, si és el cas, en fiscalitzacions posteriors. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica. 

Vuitena al·legació 

Apartat 6.a de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Al·legació merament informativa. La manifestació de VAERSA serà objecte 
de comprovació, si és el cas, en fiscalitzacions posteriors. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica. 

Novena al·legació 

Apartat 6.e de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Al·legació merament informativa. La manifestació de VAERSA serà objecte 
de comprovació, si és el cas, en fiscalitzacions posteriors. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica. 
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