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1. OBJECTIUS  

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i segons allò 
previst en el Programa Anual d’Actuació de 2013, la fiscalització 
efectuada ha tingut per objecte comprovar si les àrees 
d’“Aprovisionaments” “Despeses de personal” i “Altres despeses 
d’explotació” registrades en els comptes anuals de l’exercici 2012 de 
VAERSA, Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SAU, i 
societats dependents (Grup VAERSA) es presenten adequadament, 
d’acord amb els principis comptables aplicables, com també verificar el 
compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant 
l’esmentat exercici en relació amb les àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats 
aspectes del sistema de gestió i control intern de la societat dominant 
VAERSA, relacionats amb les àrees mencionades. En els diferents 
apartats d’aquest Informe indiquem aquelles situacions que els òrgans 
responsables de l’Entitat hauran d’atendre i millorar. 

2.  ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals consolidats del Grup VAERSA els formen el balanç 
consolidat a 31 de desembre de 2012, el compte de pèrdues i guanys 
consolidat, l’estat de canvis en el patrimoni net consolidat, l’estat de 
fluxos d’efectiu consolidat i la memòria consolidada corresponents a 
l’exercici anual acabat en la data expressada, i s’adjunten íntegrament 
juntament amb l’informe d’auditoria en l’annex d’aquest Informe. 
Aquests comptes els van formular els administradors de la societat 
dominant el 26 de març de 2013, els va aprovar la Junta General 
d’Accionistes el 28 de juny i els va presentar la Intervenció General de la 
Generalitat (IGG) a aquesta Sindicatura de Comptes el 28 de juny de 2013, 
juntament amb l’informe d’auditoria dels comptes anuals consolidats. 

L’esmentat informe d’auditoria, obligatori segons la legislació mercantil, 
és al mateix temps el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, 
atenent al que s’estableix en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana, realitza la Intervenció General de la Generalitat amb la 
col·laboració d’una firma privada d’auditoria. En aquest Informe s’emet 
una opinió amb un advertiment per una limitació a l’abast i dues 
excepcions. 

La limitació a l’abast és justifica perquè no han pogut verificar la gestió 
de l’Ecoparc de Benidorm que ha efectuat la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Les excepcions a l’opinió 
consisteixen en una reclassificació de saldos deutors d’administracions 
locals a l’actiu no corrent, per 9.683.000 euros i en omissió d’informació 
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significativa en la memòria, en relació amb les dificultats financeres de 
VAERSA que afecten el principi d’empresa en funcionament i amb la 
necessitat de reformular els comptes anuals per incloure la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que declara nul 
l’expedient de regulació d’ocupació iniciat per la Societat en 2012. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització 
efectuada ha consistit a revisar si és adequada la normativa comptable i 
de gestió de les despeses registrades en “Aprovisionaments”, “Despeses 
de personal” i “Altres despeses d’explotació”, així com aquells altres 
epígrafs del compte de pèrdues i guanys i del balanç relacionats amb la 
fiscalització dels anteriors. Així mateix, la revisió que hem efectuat ha 
inclòs comprovar si ha estat adequada la formalització i presentació dels 
comptes anuals. 

Addicionalment, hem realitzat un seguiment de les conclusions i 
recomanacions efectuades en l’Informe de fiscalització de l’exercici 2011. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que 
s’han considerat pertinents, conformement als Principis i normes 
d’auditoria del sector públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels 
Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, i a les Normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. Aquests procediments han consistit en la realització de proves 
selectives, revisió del control intern i d’altres tècniques d’auditoria que 
han sigut d’aplicació en aquest cas, tenint en compte els objectius 
perseguits i l’abast anteriorment assenyalat. 

2.2. Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i 
amb l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment per 
part del Grup VAERSA de la legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons 
públics i a l’activitat contractual en relació amb les àrees fiscalitzades 
durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2012. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en la 
normativa de caràcter general que es relaciona en la Introducció al 
volum d’empreses públiques i altres ens de l’Informe de fiscalització del 
Compte General de la Generalitat de l’exercici 2012 i en la normativa 
pròpia de les societats del grup que tot seguit relacionem: 
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-  Llei 14/2007, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat. 

-  Decret Llei 2/2010, de 28 de maig, del Consell, de mesures urgents 
per agilitar l’exercici d’activitats productives i creació d’ocupació. 

-  Estatuts de les societats que conformen el Grup. 

3.  CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast indicat en l’apartat 2.1, 
s’han posat de manifest els fets o circumstàncies assenyalats en els 
paràgrafs següents que afecten de manera significativa l’adequació de 
dels comptes anuals fiscalitzats als principis comptables d’aplicació. 

a) Com s’indica en l’apartat 5.1 b), d’acord amb el que estableixen les 
normes del Pla General de Comptabilitat, les bases de presentació 
de la memòria hauran d’informar dels aspectes crítics de la 
valoració i estimació de la incertesa en relació amb l’aplicació del 
principi d’empresa en funcionament.  

Quant a això, la nota 3.2 de la memòria consolidada no informa de 
la importància de l’impacte en els comptes anuals consolidats de la 
reducció dels encàrrecs d’execució de la Generalitat, de les 
dificultats financeres derivades del retard en el cobrament dels 
saldos pendents amb la Generalitat i ajuntaments ni de les mesures 
efectuades o previstes per la Societat per garantir-ne la viabilitat i 
funcionament en el futur. 

En addició a això, la memòria consolidada no informa sobre la 
incidència en VAERSA i les seues societats consolidades de les 
mesures de reestructuració del sector públic valencià que 
s’indiquen en l’apartat 5.1 a). 

b) En aplicació del que disposa la norma de registre i valoració 22a del 
PGC, les reserves consolidats s’han d’incrementar i les pèrdues i 
guanys consolidats de l’exercici 2012 s’han de reduir en un import 
de 710.930 euros, com s’indica en l’apartat 5.1 c). Així mateix, els 
saldos d’“Existències” i “Acomptes rebuts per comiats” 
corresponents a l’exercici 2011 s’han de reduir en 6.251.695 euros i 
6.962.625 euros, respectivament. 

c) Igual com en exercicis anteriors, no s’ha pogut verificar que siguen 
raonables la major part dels saldos deutors amb la Generalitat, per 
un import conjunt de 18.249.950 euros, ja que VAERSA no ha 
realitzat la conciliació necessària de saldos i la informació 
obtinguda de la Generalitat és incompleta (apartat 5.1 d). 
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d) La interpretació tributària que ha fet l’AEAT pel que fa a la subjecció 
o no a l’IVA dels serveis prestats per VAERSA a la Generalitat podria 
tenir un efecte significatiu en els comptes anuals de l’exercici 2012 i 
anteriors no prescrits que no ha estat possible quantificar 
objectivament a 31 de desembre de 2012, com s’indica en l’apartat 
5.1 g). 

e) En la data d’elaboració del present Informe (octubre 2013) no ha 
estat possible estimar objectivament l’efecte sobre els comptes 
anuals de l’exercici 2012 de la resolució del procés judicial en curs, 
en relació amb el recurs de cassació presentat per VAERSA a la 
sentència de 23 d’abril de 2013 del TSJCV per la qual es declara nul 
el comiat col·lectiu tramitat per la Societat, com s’indica en 
l’apartat 6.b). 

f) Mitjançant sentència de 18 de juny de 2013 del Jutjat Mercantil de 
València es va estimar la demanda interposada per VAERSA contra 
la societat participada Tècniques i Tractaments Energètics de 
Residus, SA, per la qual es va acordar de dissoldre-la. La memòria 
consolidada no informa de les contingències existents a 31 de 
desembre de 2012, derivades de la situació anterior, amb possible 
incidència en els comptes anuals consolidats en aquesta data 
(apartat 6.c). 

3.2  Seguiment de la fiscalització de l’exercici 2011 

Com a resultat del treball efectuat, en relació amb el seguiment de les 
conclusions generals de la revisió financera posades de manifest en 
l’Informe de fiscalització de l’exercici 2011, tot seguit assenyalem aquells 
fets o circumstàncies que afecten de manera significativa l’adequació 
dels comptes anuals fiscalitzats als principis comptables que hi són 
d’aplicació: 

a) Tal com han indicat els Informes de fiscalització dels exercicis 2008, 
2009, 2010 i 2011, VAERSA hauria de donar de baixa l’ajust 
assenyalat en l’apartat 5.2 a), tenint en compte les pèrdues 
acumulades d’exercicis anteriors que es troben pendents de 
compensar fiscalment. 

b) El saldo de l’epígraf “Immobilitzat intangible” s’ha de reduir en un 
import net de 5.381.969 euros i d’incrementar-se l’“Immobilitzat 
material" en el mateix import, com a conseqüència de l’inadequat 
tractament comptable adoptat per a les instal·lacions de la planta 
de tractament de residus de Xixona (apartat 5.2 b). 

c) No hem pogut comprovar la raonabilitat de les baixes 
comptabilitzades en l’exercici 2009 com a conseqüència de l’incendi 
patit en la planta de classificació d’envasos de Benidorm, per un 
import net de 2.098.800 euros, ja que no s’ha obtingut justificació 
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documental adequada i suficient tant de la valoració de danys 
realitzada per l’entitat asseguradora com de l’estimació efectuada 
per VAERSA (apartat 5.2 c). 

d) La valoració adequada de les plantes de tractament de residus 
comptabilitzades pel Grup VAERSA es troba condicionada a 
l’estimació adequada del seu valor recuperable, com s’indica en 
l’apartat 5.2 d). 

3.3  Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast que assenyalem en 
l’apartat 2.2, s’han posat de manifest durant l’exercici 2012 els següents 
incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió dels 
fons públics amb relació a les àrees fiscalitzades. 

a) Durant 2012 s’han realitzat o estan pendents de realitzar 
pagaments per import de 35.127.053 euros, que superen el termini 
establit en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, tal com informa la nota 31 de la memòria 
(apartat 5.1 e). 

b) Com s’indica en l’apartat 5.3.1, els procediments de selecció del 
personal que ha seguit la Societat en l’exercici 2012 no garanteixen 
el compliment dels principis d’aplicació a la contractació dels 
treballadors de les entitats del sector públic valencià, tal com 
estableix l’article 17 de Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del 
Consell. 

c) S’han cobert tres llocs de treball (directius) amb personal de 
VAERSA mitjançant els respectius nomenaments efectuats pel 
director general. Aquesta provisió s’ha efectuat sense iniciar un 
procediment selectiu previ i, per tant, sense atendre els principis de 
contractació de personal, com s’indica en l’apartat 5.3.1. 

d) Tal com s’indica en l’apartat 7.6, no s’ha acreditat que l’adjudicació 
del contracte 3510 s’haja efectuat conformement als principis de 
transparència, igualtat i no discriminació que estableix l’article 191 
del TRLCSP. 

e) VAERSA no ha documentat contractualment les prestacions de 
serveis que s’analitzen en l’apartat 7.7, per un import conjunt de 
3.925.159 euros, circumstància que incompleix les normes generals 
de contractació, així com el que disposen els articles 190, per als 
contractes subjectes a regulació harmonitzada, i 191 del TRLCSP per 
a la resta. 
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Això no obstant, segons que manifesta la Societat, durant els 
exercicis de 2012 i 2013 ha iniciat procediments de contractació per 
a gran part de les despeses indicades. 

En addició a això, indiquem tot seguit altres aspectes d’interés que s’han 
posat de manifest en el curs de la fiscalització efectuada: 

a) Mitjançant sentència de 23 d’abril de 2013, la Sala Social del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va 
declarar nul·la la decisió de comiat col·lectiu adoptada per VAERSA, 
per incompliment de l’article 51.2 de l’Estatut dels Treballadors. 

Contra aquesta sentència ha recorregut en cassació la Societat el 8 
d’agost de 2013, sense que en la data de realització del present 
treball hi haja hagut cap pronunciament judicial que faça al cas 
(vegeu apartat 5.3.1). 

b) Durant 2012, VAERSA ha reconegut la condició de treballadors 
indefinits a 329 treballadors contractats prèviament com a 
temporals i en aplicació dels terminis prevists en l’article 15 de 
l’Estatut dels Treballadors, com s’indica en l’apartat 5.3.1 c). 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte de la societat dominant 

VAERSA es va constituir mitjançant escriptura pública el 31 de gener de 
1986 amb la denominació Valenciana d’Aprofitament Energètic de 
Residus, SA, i es configurava com a empresa pública, amb la Generalitat 
com a accionista únic a partir de 1989. La Junta General Extraordinària 
d’Accionistes tinguda el 26 d’octubre de 1995 acordà de canviar la 
denominació de la societat i adoptar la de VAERSA, Valenciana 
d’Aprofitament Energètic de Residus, SA. 

L’objecte social de VAERSA inclou, entre d’altres, les activitats següents: 
tractament i gestió de residus, manteniment i protecció de les condicions 
ambientals de qualsevol espai natural, protecció de la flora i fauna i els 
recursos forestals i aqüífers, lluita contra incendis, estudis 
mediambientals, construcció civil i prestació de serveis mediambientals i 
també l’execució i millora d’estructures i produccions agràries. Així 
mateix, VAERSA podrà arrendar i sotsarrendar qualsevol tipus de béns 
mobles i immobles relacionats amb les activitats anteriors, que podran 
ser desenvolupades mitjançant la titularitat d’accions en societats 
d’objectiu anàleg. 

L’article 4 del Decret Llei 2/2010, de 28 de maig, del Consell, de Mesures 
Urgents per a Agilitar el Desenvolupament d’Activitats Productives i la 
creació d’ocupació estableix que VAERSA té la consideració de mitjà 
propi instrumental i servei tècnic de la Generalitat. En la seua virtut, 
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l’entitat VAERSA quedarà obligada a executar els treballs i activitats que, 
inclosos en el seu objecte social, li encomanen cadascun dels 
departaments en què s’estructura la Generalitat, les seues entitats i 
centres adscrits i els poders adjudicadors que en depenen, i donarà una 
especial prioritat a les que s’ordenen a conseqüència de les situacions 
d’emergència que es declaren. 

4.2  Estructura del Grup 

El grup de societats, a l’únic efecte de la consolidació de comptes, el 
forma VAERSA, com a societat dominant, i les seues societats 
dependents, tal com estableix la normativa comptable aplicable, 
fonamentalment el Codi de Comerç, el Pla General de Comptabilitat i les 
normes per a formular els comptes anuals consolidats. Referent a això, 
l’article 1r d’aquestes normes defineix la societat dominant com aquella 
que exerceix o pot exercir, directament o indirecta, el control sobre 
d’altres, entenent el control com el poder de dirigir les polítiques 
financeres i d’explotació d’una entitat. 

El Grup VAERSA el formen VAERSA, societat dominant, i les seues 
societats dependents, que, segons la memòria consolidada de l’exercici 
2010, són les dues a la data de tancament: 

Societats dependents Activitat Localitat Participació 

Reciclatge de Residus La Marina Alta, SA 
Transferència 
residus Dénia 93,34% 

Reciclats i compostatge "Piedra Negra", SA Tractament residus Xixona 51,01% 

Quadre 1 

El conjunt consolidable el formen les societats del grup, que consoliden 
pel mètode d’integració global. A més de les societats dependents, n’hi 
ha d’altres que intervenen en la consolidació, com ara les societats 
associades que defineix l’article 5 de les normes per a formular comptes 
anuals consolidats. El perímetre de consolidació el componen les 
societats que formen el conjunt consolidable i les societats associades 
que consoliden pel mètode de posada en equivalència. 

En aquest sentit, la memòria consolidada indica que, a 31 de desembre 
de 2012, hi ha una societat associada, Tècniques i Tractaments 
Energètics de Residus, SA, constituïda el 12 de setembre de 2005 amb un 
capital social de 6.000.000 d’euros, en què VAERSA participa en un 30% i 
exerceix una influència significativa en la seua gestió. En el moment 
d’elaborar aquest Informe (octubre de 2013), VAERSA no disposa dels 
comptes de l’exercici 2012, que van ser aprovats el 29 de juny de 2012 
amb el vot en contra de VAERSA. 

Tal com indica l’apartat 6. c, mitjançant sentència de 18 de juny de 2013 
del Jutjat Mercantil de València es va acordar la dissolució d’aquesta 
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societat, l’obertura del procés de liquidació i el cessament dels 
administradors, així com la designació d’aquests com a liquidadors. 

VAERSA, com a societat dominant del grup, està subjecta a l’obligació de 
formular comptes anuals consolidats, tal com estableix l’article 42 del 
Codi de Comerç. 

A més a més, cal assenyalar que VAERSA és entitat fundadora i membre 
del patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Medi 
Ambient, i que el seu objecte social és, fonamentalment, la defensa del 
medi ambient. 

4.3 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Segons que es desprén de l’informe de gestió dels comptes anuals 
consolidats, el grup VAERSA ha desenvolupat una àmplia activitat en la 
gestió i millora del medi ambient a través de tres línies d’actuació: 

- Tractament de residus 

- Millora i conservació del medi natural 

- Obres i infraestructures agràries i hidràuliques 

5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES ÀREES 
REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

a) Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Generalitat 

El Decret Llei 7/2012 i, posteriorment, la Llei 1/2013, de 21 de maig, 
de la Generalitat, regulen la incorporació a la Corporació Pública 
Empresarial Valenciana (CPEV). Prèviament la Generalitat ha de 
patrimonialitzar, realitzant les actuacions que calga, la totalitat o 
una part de les accions i participacions socials, titularitat de la 
Generalitat, de determinades societats públiques, entre les quals es 
troba VAERSA, que és, al seu torn, accionista de Reciclatge de 
Residus la Marina Alta, SA, i de Reciclats i Compostatge "Piedra 
Negra", SA. Es regula, així mateix, la desinversió per alienació de les 
accions d’aquestes dues societats dependents. 

Aquesta informació no s’ha inclòs en la memòria consolidada. 

En el moment d’elaborar el present Informe (octubre 2013), VAERSA 
continua depenent directament de la Generalitat. L’extinció de la 
Corporació Pública Empresarial Valenciana està prevista en 
l’avantprojecte de la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió 
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Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat per a 
2014. 

b) Principi d’empresa en funcionament 

La nota 2.2 de la memòria consolidada, relativa als aspectes crítics 
de la valoració, dins de les bases de presentació dels comptes 
anuals, no informa de la necessitat del suport financer de la 
Generalitat, que s’efectua fonamentalment mitjançant encàrrecs 
d’execució, per garantir la continuïtat de les seues operacions. A 
més, no informa de la incertesa derivada de la significativa reducció 
en l’exercici 2012 dels encàrrecs efectuats per la Generalitat, com a 
soci únic de VAERSA, de les dificultats financeres derivades de 
l’endarreriment en el cobrament dels saldos pendents amb la 
Generalitat i ajuntaments, ni de les mesures que la Societat ha 
adoptat o ha previst per assegurar-se la viabilitat. 

En conseqüència, les bases de presentació dels comptes anuals 
continguts en la memòria no s’atenen al que estableixen les normes 
d’elaboració d’aquest compte anual previstes en el Pla General de 
Comptabilitat en relació amb els aspectes crítics de la valoració i 
estimació de la incertesa. 

c) Canvi de criteri en la comptabilització dels ingressos 

La nota 4.11 de la memòria consolidada, relativa a normes de 
registre i valoració d’ingressos i despeses, indica que fins a 
l’exercici 2011 VAERSA reconeixia els ingressos per obra o servei 
una vegada que les obres i treballs realitzats es trobaven totalment 
acabats (al 100%) i que a partir de 2012 els ingressos es reconeixen 
quan els treballs es troben executats en el 95%. 

Aquest canvi de criteri s’ha realitzat sense aplicar el que disposa la 
norma de registre i valoració 22a del PGC, segons la qual els canvis 
de criteris comptables s’han d’aplicar de manera retroactiva i 
l’efecte que tindran es calcularà des de l’exercici més antic de què 
es dispose d’informació. 

L’aplicació del que disposa la norma indicada representa un 
increment de les reserves consolidades i una disminució de les 
pèrdues i guanys consolidats de l’exercici 2012 per import de 
710.930 euros. Així mateix, els saldos d’“Existències” i “Acomptes 
rebuts per comandes” corresponents a l’exercici 2011 s’han de 
reduir en 6.251.695 euros i 6.962.625 euros, respectivament. 

En addició a això, VAERSA hauria d’observar el que disposa la 
norma 14a.3 del PGC, quant a la utilització del mètode del 
percentatge de realització, com a criteri d’aplicació general. A tal 
efecte, es reitera el que s’ha indicat en informes de fiscalització 
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d’exercicis anteriors pel que fa a la conveniència d’establir 
procediments de revisió que garantisquen que el càlcul i la 
raonabilitat dels percentatges d’execució de projectes han estat 
adequats. 

d) Saldos amb la Generalitat  

Igual com en informes de fiscalització d’exercicis anteriors, no hem 
pogut verificar la raonabilitat de la majoria dels saldos deutors que 
es mantenen amb la Generalitat, per un import de 18.249.950 euros, 
ja que VAERSA no ha conciliat els respectius saldos i la informació 
que ha proporcionat la Generalitat és incompleta. 

e) Ajornament de pagaments a creditors 

La nota 31 de la memòria consolidada aplega la informació 
preceptiva d’acord amb el que determina la Resolució de 29 de 
desembre de 2010 de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes, sobre la informació que cal incorporar en la memòria en 
relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors en 
operacions comercials. 

En aquesta nota s’indica que durant 2012 s’han realitzat pagaments 
per import de 19.833.177 euros que excedeixen del termini màxim 
establit en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’implanten 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
mentre que a 31 de desembre de 2012 els saldos creditors que 
acumulen un ajornament superior al termini màxim legal han estat 
de 15.293.876 euros. 

En conseqüència, segons la nota 31 de la memòria consolidada els 
pagaments efectuats o pendents d’efectuar que superen el termini 
màxim legal han pujat a un import conjunt de 35.127.053 euros 

f) Interessos de demora 

VAERSA no ha comptabilitzat ni quantificat els interessos per mora 
meritats i pendents de pagament al tancament de l’exercici, sense 
que haguem pogut estimar-ne raonablement l’import. 

g) Situació fiscal 

Tal com indiquen els informes de fiscalització dels exercicis 2010 i 
2011, en març de 2011 VAERSA va presentar davant l’AEAT una 
sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts per la liquidació de 
l’IVA corresponent al període impositiu de l’exercici 2007, per un 
import total de 3.021.516 euros, perquè entenia que l’Administració 
tributària podria considerar que els serveis prestats a la Generalitat 
eren operacions no subjectes a aquest impost. 
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Aquesta sol·licitud va ser estimada parcialment per l’AEAT el 12 de 
gener de 2012, mitjançant acord de resolució de rectificació 
d’autoliquidació. L’import total que s’ha de tornar es va quantificar 
en 2.974.906 euros més 700.190 euros per interessos de demora. En 
aquest acord s’indica que la devolució s’emetrà a favor de la 
Generalitat d’acord amb l’article 14.4 del Reial Decret 520/2005, de 
13 de maig. 

Durant els exercicis 2011 i 2012 VAERSA ha facturat prestacions de 
serveis a la Generalitat sense carregar-hi l’IVA, ja que les ha 
considerades operacions no subjectes a l’impost. 

El 26 de gener de 2012 i el 29 de gener de 2013, VAERSA va sol·licitar 
a l’AEAT la devolució d’ingressos indeguts corresponents a 
determinades prestacions de serveis a la Generalitat corresponents 
als exercicis 2008 i 2009, respectivament, sol·licituds que 
posteriorment han estat desestimades per la Societat i contra les 
quals ha presentat recurs. 

La interpretació tributària que ha fet l’AEAT pel que fa a la subjecció 
o no a l’IVA dels serveis que VAERSA ha prestat a la Generalitat 
podria tenir un efecte significatiu en els comptes anuals de 
l’exercici 2012 i anteriors no prescrits la quantificació dels quals no 
ha estat possible estimar objectivament a 31 de desembre de 2012. 

5.2  Seguiment de la fiscalització de l’exercici 2011 

a) Efecte impositiu en subvencions de capital 

En 2008 VAERSA va disminuir el compte de patrimoni net 
“Subvencions de capital” en 3.336.653 euros, a fi de registrar el 
possible efecte impositiu que pogués tenir lloc en exercicis futurs. 
Aquesta disminució es va efectuar amb abonament al compte de 
passiu “Passius per diferències temporànies imposables”. En relació 
amb aquesta qüestió, considerem que VAERSA hauria de donar de 
baixa l’ajust anterior tenint en compte les pèrdues acumulades 
d’exercicis anteriors que es troben pendents de compensar 
fiscalment. 

b) Immobilitzat intangible de la planta de Xixona 

En 2011 es van realitzar traspassaments al compte “Drets de 
traspassament/concessions administratives”, per import de 
21.262.737 euros, per un canvi de criteri comptable de l’empresa del 
grup Reciclats i Compostatge "Piedra Negra", SA, pel qual aquesta 
societat considerava que les seues infraestructures de residus 
s’havien de comptabilitzar en “Immobilitzat intangible”, com 
estableixen les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat 
a les empreses concessionàries d’infraestructures públiques. 
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Quant a això, entenem que aquestes normes no són d’aplicació a la 
societat mencionada, perquè no reuneix els requisits prevists en les 
mateixes normes i, per tant, no s’inclou en el seu àmbit subjectiu 
d’aplicació. En conseqüència, el saldo de l’“Immobilitzat intangible” 
s’ha de reduir en un import net de 5.381.969 euros perquè siga 
reclassificat en l’“Immobilitzat material”. 

D’altra banda, el saldo de “Drets de traspassament/concessions 
administratives” inclou 1.867.423 euros corresponents a les 
inversions realitzades en el condicionament dels accessos a la 
planta de tractament de Xixona, ja que s’entén que formen part del 
preu d’adquisició del dret de superfície atorgat per l’Ajuntament 
d’aquesta localitat. 

En els informes de fiscalització d’exercicis anteriors s’indicava que 
aquestes inversions s’haurien d’haver considerat com un 
arrendament operatiu amb pagament anticipat del preu, igual com 
el dret d’ús de les instal·lacions de Benidorm. En conseqüència, al 
tancament de l’exercici 2012, VAERSA ha de registrar la baixa del 
valor net comptable de les referides inversions en l’“Immobilitzat 
intangible” i l’alta en “Deutors comercials no corrents” pel seu valor 
actualitzat, que en la data mencionada puja a 1.012.073 euros. 
Aquest import s’haurà d’actualitzar anualment, en funció del tipus 
d’interés existent en el moment inicial. Així mateix, amb caràcter 
anual, s’haurà de registrar la despesa per arrendament amb càrrec 
a “Altres despeses d’explotació”. 

c) Baixes d’immobilitzat de Benidorm per incendi 

Tal com es va indicar en l’Informe de fiscalització de l’exercici 2011, 
no hem pogut comprovar la raonabilitat de les baixes 
comptabilitzades com a conseqüència de l’incendi que va afectar la 
planta de classificació d’envasos de Benidorm, per un import net de 
2.098.800 euros, ja que no hem obtingut justificació documental 
adequada i suficient tant de la valoració de danys que ha realitzat 
l’entitat asseguradora com de l’estimació que ha efectuat VAERSA. 

d) Deterioració de l’immobilitzat 

Igual com en 2011, al tancament de l’exercici 2012 VAERSA ha 
considerat que no hi ha cap indici de deterioració del valor de 
cadascuna de les plantes de residus que modifique l’avaluació 
realitzada a 31 de desembre de 2009. 

Quant a la planta de Xixona, explotada per la societat participada 
Reciclats i Compostatge "Piedra Negra", SA, cal indicar que a 31 de 
desembre de 2012 no s’ha registrat deterioració en el seu valor 
comptable, ja que aquesta societat considera que no hi ha cap 
indici d’això en la data expressada. 
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Si bé el Grup VAERSA considera que no hi ha cap indici de 
deterioració en les seues plantes a 31 de desembre de 2012, aquesta 
consideració no es troba documentada amb un informe d’avaluació 
dels indicis i circumstàncies prevists en la norma segona de l’Ordre 
EHA/733/2010. Per tant, l’adequada valoració de les plantes de 
tractament de residus del Grup VAERSA es troba condicionada a 
l’estimació adequada del seu valor recuperable a 31 de desembre de 
2012. 

e) Ecoparc de Benidorm 

Tal com hem indicat en informes de fiscalització d’anys anteriors, 
VAERSA hauria de donar de baixa l’immobilitzat relatiu a l’Ecoparc 
de Benidorm perquè no compleix la definició d’actiu establida en el 
marc conceptual del PGC, pel seu valor net comptable que a 31 de 
desembre de 2012 puja a 743.466 euros, així com la deterioració 
registrada per la mateixa quantia. 

f) Terrenys pendents de cessió 

Com hem indicat en informes de fiscalització d’exercicis anteriors, 
la planta i abocador de Villena es van construir sobre certs terrenys 
part dels quals són propietat de l’Administració Estatal i es troben 
pendents de cessió en la data de realització del present treball. 

Així mateix, es troben pendents de cessió els terrenys sobre els 
quals s’ubica la planta de Nàquera, propietat de la Generalitat. 

Pel que fa a això, mantenim la recomanació d’agilitar les gestions 
necessàries per obtenir els corresponents acords de cessió, de 
manera que es documenten formalment els termes i condicions 
d’aquests. 

g) Informació no aplegada en la memòria consolidada 

En la revisió del contingut de la memòria consolidada s’han posat 
de manifest, a més de les qüestions indicades en l’apartat 5.1, els 
aspectes que descrivim tot seguit: 

- En la nota 17 corresponent a “Existències” no s’inclou la 
següent informació prevista en les normes d’adaptació del Pla 
General de Comptabilitat a les empreses constructores, 
d’aplicació a VAERSA: quantia dels compromisos ferms de 
compra, informació sobre l’obra certificada i pendent de 
certificar i les imputacions de costos indirectes i 
amortitzacions. 

- La memòria hauria d’informar, així mateix, dels treballs 
realitzats per subcontractistes, la classificació de les vendes i 
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els contractes que es troben pendents de començar, així com 
els que es troben en curs, indicant en el cas d’aquests últims 
l’obra facturada i la que es troba pendent de realitzar. 

h) Creditors comercials 

Hem analitzat una mostra dels saldos que es deuen a proveïdors i 
creditors de VAERSA mitjançant la revisió de les confirmacions de 
saldos i d'altres procediments d’auditoria alternatius, mostra que 
representa un 55,7% d’aquests saldos a 31 de desembre de 2012. 
Com a resultat d’aquesta revisió cal indicar que, en general, els 
saldos analitzats han resultat conformes i que no hi hem detectat 
diferències significatives. 

5.3 Balanç i compte de pèrdues i guanys consolidats 

El balanç consolidat del Grup VAERSA a 31 de desembre de 2012, en 
euros, juntament amb les xifres corresponents a l’exercici de 2011 és el 
següent: 
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ACTIU 31/12/2012 31/12/2011 Variació 

ACTIU NO CORRENT 50.026.327 54.835.210 (8,8%)

Immobilitzat intangible 5.570.028 7.713.398 (27,8%)

Immobilitzat material 40.941.480 43.947.128 (6,8%)

Terrenys i construccions 29.789.977 30.833.274 (3,4%)

Instal·lacions tècniques i d’altre immobilitzat 10.238.632 12.875.386 (20,5%)

Immobilitzat en curs i acomptes 912.871 238.467 282,8%

Inv. empreses Grup i associades llarg termini 1.648.175 1.423.616 15,8%

Inversions financeres a llarg termini 132.250 128.115 3,2%

Actius per impost diferit 170.577 16.466 935,9%

Deutors comercials no corrents 1.563.817 1.606.487 (2,7%)

ACTIU CORRENT 85.415.570 95.605.176 (10,7%)

Existències 26.588.866 40.994.468 (35,1%)

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 40.697.576 37.265.342 9,2%

Inversions financeres a curt termini 3.065.301 4.616.767 (33,6%)

Periodificacions a curt termini 408.990 423.580 (3,4%)

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents  14.654.836 12.305.019 19,1%

Total actiu 135.441.897 150.440.386 (10,0%)

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2012 31/12/2011 Variació 

PATRIMONI NET 29.374.755 21.184.520 38,7%

Fons propis 19.331.302 10.519.272 83,8%

Capital 14.670.410 7.169.930 104,6%

Reserves 4.410.676 7.290.285 (39,5%)

Reserves en societats consolidades 2.994.452 (507.167) 690,4%

Resultats negatius d’exercicis anteriors (4.000.959) (175.126) (2.184,6%)

Resultat de l’exercici consolidat 1.594.824 (2.958.466) 153,9%

Resultat de l’exercici atribuït a socis externs (338.101) (300.184) (12,6%)

Subvencions, donacions i llegats rebuts 5.897.055 6.529.781 (9,7%)

Socis externs 4.146.398 4.135.467 0,3%

PASSIU NO CORRENT 40.447.995 47.772.687 (15,3%)

Provisions a llarg termini 10.917.298 11.029.237 (1,0%)

Deutes a llarg termini 26.854.856 33.655.250 (20,2%)

Passius per impost diferit 2.675.841 3.088.200 (13,4%)

PASSIU CORRENT 65.619.146 81.483.179 (19,5%)

Provisions a curt termini 1.851.250 780.561 137,2%

Deutes a curt termini  6.871.083 8.969.456 (23,4%)

Creditors comercials i altres comptes a pagar 56.861.640 71.667.614 (20,7%)

Periodificacions a curt termini 35.173 65.548 (46,3%)

Total patrimoni net i passiu 135.441.897 150.440.386 (10,0%)

Quadre 2 
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Tot seguit mostrem el compte de pèrdues i guanys del Grup VAERSA de 
2012, juntament amb les xifres corresponents a l’exercici de 2011, en 
euros: 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 31/12/2012 31/12/2011 Variació 

Import net de la xifra de negocis 88.552.038 102.165.993 (13,3%)

Variació existències productes acabats i en curs  (14.405.602) (15.755.960) (8,6%) 

Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu  681.864 35.199 1.837,2% 

Aprovisionaments (15.024.838) (19.213.200) (21,8%)

D’altres ingressos d’explotació 300.687 231.365 30,0% 

Despeses de personal (38.690.027) (43.055.002) (10,1%)

D’altres despeses d’explotació  (13.546.635) (20.442.015) (33,7%)

Amortització de l’immobilitzat (5.992.889) (6.806.130) (11,9%)

Imputació de subvencions d’immob. no financer i d’altres 1.360.277 1.366.331 (0,4%)

Deterioració i resultat per alienacions de l’immobilitzat  6.720 5.257 27,8% 

D’altres resultats (204.307) (301.308) 32,2% 

Resultat d’explotació 3.037.287 (1.769.470) 271,6% 

Ingressos financers 251.687 339.910 (26,0%)

Despeses financeres (1.551.511) (1.225.811) 26,6% 

Deterioració i resultat per alienació d’instruments financers 217.327 1.032 20.958,8% 

Resultat financer (1.082.497) (884.869) (22,3%)

Participació en beneficis de societats. Posada en equivalència - - - 

Resultat abans d’imposts 1.954.790 (2.654.339) 173,6% 

Imposts sobre beneficis (359.966) (304.127) 18,4% 

Resultat de l’exercici provinent d’operacions continuades  1.594.824 (2.958.466) 153,9% 

Resultat consolidat de l’exercici 1.594.824 (2.958.466) 153,9% 

Resultat atribuïble a la societat dominant 1.256.723 (3.258.651) 138,6% 

Resultat atribuïble a socis externs 338.101 300.185 12,6% 

Quadre 3 

Tal com hem indicat en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha 
comprés les àrees d’"Aprovisionaments", "Despeses de personal" i 
"Altres despeses d’explotació" de l’exercici de 2012. 

Aquestes despeses, per import de 67.261.500 euros, representen el 74,9% 
de les despeses registrades amb càrrec al compte de resultats de 2012 i 
han disminuït un 18,7% respecte de l’exercici anterior. Com a resultat de 
la fiscalització efectuada sobre aquestes despeses, en els apartats 
següents mostrem els comentaris sobre els aspectes més significatius 
observats. 

5.3.1 Despeses de personal 

Les despeses de personal consolidades de l’exercici de 2012 han pujat a 
38.690.027 euros i s’han reduït en un 10,1% respecte a l’exercici de 2011. 
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D’aquest import, corresponen a la societat dominant 37.711.887 euros, 
quantitat que representa un 97,5% del total. 

Tot seguit mostrem la composició de les despeses de VAERSA, tal com 
figura en els seus comptes anuals: 

Despeses de personal 2012 2011 Variació 
Remuneracions 25.608.489 30.208.622 (15,2%)

Indemnitzacions 2.653.554 901.037 194,5% 

Seguretat Social a càrrec de l’empresa 9.424.969 10.327.322 (8,7%)

D’altres despeses socials 24.875 77.702 (68,0%)
Total 37.711.887 41.514.683 (9,2%)

Quadre 4 

La nota 24 de la memòria de VAERSA, relativa a “Una altra informació”, 
indica que el nombre mitjà d’empleats en l’exercici de 2012 ha estat de 
1.402 treballadors, amb un descens de 122 persones respecte de la 
plantilla mitjana de l’exercici de 2011. 

a) Comparació de la despesa comptabilitzada amb la consignació 
pressupostària 

Les dotacions previstes per a despeses de personal en els 
pressuposts de VAERSA de l’exercici de 2012 pugen a 36.576.320 
euros, mentre que les despeses comptabilitzades s’eleven a 
37.711.887 euros. Aquesta desviació està motivada fonamentalment 
per les indemnitzacions per comiat comptabilitzades en l’exercici. 
Sense considerar aquestes indemnitzacions, les despeses de 
personal no superen la consignació pressupostària del capítol 1 de 
l’exercici 2012. 

b) Variació de les despeses de personal entre 2011 i 2012 

En 2012, les despeses de personal de VAERSA han disminuït un 9,2% 
en relació amb l’exercici anterior. Aquesta disminució ha estat 
determinada, fonamentalment, per la supressió de la paga 
extraordinària de desembre de 2012, en aplicació del Decret Llei 
6/2012, de 28 de setembre, del Consell, i per la disminució del 
nombre mitjà d’empleats, anteriorment indicat. 

VAERSA es troba vinculada, pel que fa a l’evolució de la massa 
salarial del seu personal, al que disposa l’article 30.5 de la Llei 
10/2011, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Pressupostos per a 
l’exercici 2012 (LPG2012) 

A tal efecte, el 29 de febrer de 2012, el director general de VAERSA 
va sol·licitar a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 
autorització de la massa salarial per a l’exercici 2012, sense que en 
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el moment de realitzar el present treball s’haja rebut resposta a la 
dita petició. Cal afegir que la darrera autorització de massa salarial 
correspon a l’exercici pressupostari de 2007. 

c) Personal temporal per a encàrrecs de la Generalitat 

Tal com informa la memòria de VAERSA, al tancament de l’exercici 
de 2012 el nombre d’empleats pujava a 1.268 treballadors, dels 
quals 78 ocupaven llocs de caràcter estructural, mentre que la resta 
corresponia a personal contractat per a l’execució dels encàrrecs 
que, com a mitjà propi de la Generalitat, executa VAERSA. 

Pel que fa al personal assignat a encàrrecs, cal assenyalar que 
històricament ha estat contractat per VAERSA de manera temporal 
per a l’execució dels encàrrecs efectuats per la Generalitat. La 
naturalesa temporal d’aquestes comandes i la dependència de les 
anualitats pressupostàries de la Generalitat representaven, segons 
VAERSA, una incertesa sobre la continuïtat de les prestacions a 
executar. 

No obstant això, el caràcter recurrent d’una gran part d’aquests 
encàrrecs ha motivat, segons la Societat, la renovació successiva 
d’un percentatge significatiu de contractes temporals per a executar 
noves comandes, circumstància que hauria d’haver-se considerat, 
al seu dia, als efectes del que disposa l’article 15 de l’Estatut dels 
Treballadors i l’adquisició de la condició de treballadors fixos 
prevista en aquest article. 

A tal efecte, hem observat que en els darrers exercicis, nombrosos 
contractes temporals han estat reconeguts judicialment com a 
indefinits, com a conseqüència de les demandes individuals que 
han interposat els treballadors. 

Davant aquesta situació, a finals de 2011 VAERSA va iniciar un 
procés de reconeixement dels drets adquirits pels treballadors 
temporals que haguessen estat contractats per períodes superiors 
als prevists en l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors. D’aquesta 
manera, el 2012 VAERSA ha reconegut la condició d’indefinits a 329 
treballadors. 

En relació amb això, cal assenyalar que la constatació dels drets 
adquirits per cadascun dels treballadors anteriors s’hauria d’haver 
documentat mitjançant l’oportú expedient informat pel servei 
jurídic. A més, el caràcter indefinit del contracte no hauria de 
significar que el treballador consolide, sense superar els 
procediments de selecció, la condició de fixe en plantilla. 

Cal tenir en compte que aquesta conversió de treballadors 
temporals a indefinits es produeix en un context de reducció de les 
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comandes o encàrrecs de la Generalitat i de limitacions 
pressupostàries, que han dut al procés de comiat col·lectiu que es 
comenta més avant. 

d) Revisió de la contractació de personal 

El 16 de maig de 2007 es va signar l’Acord d’Adhesió de VAERSA al II 
Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de l’Administració 
de la Generalitat. 

En l’article setè del Conveni s’estableix que la classificació de llocs 
de treball és el sistema pel qual es determina el contingut d’aquests 
pel que fa, bàsicament, a la selecció de personal, provisió de llocs i 
determinació de retribucions. 

En l’article vuitè es regula l’ingrés, promoció interna i provisió de 
llocs de treball i s’estableix que la selecció, contractació i promoció 
del personal es realitzarà sota els principis d’igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat. 

En la revisió dels procediments seguits per VAERSA per a la 
contractació de personal s’han observat les següents incidències de 
caràcter general: 

- En la data de realització del present Informe, VAERSA no havia 
regulat la classificació de llocs i, per tant, la consegüent relació 
de llocs de treball prevista en l’article 7.6 del conveni 
d’aplicació. 

- VAERSA no disposa de les borses previstes en l’article 8 del 
conveni col·lectiu per a la contractació temporal de 
treballadors. 

- En la contractació de personal es dóna preferència als 
extreballadors de VAERSA, sense que aquesta prioritat es trobe 
regulada en les bosses de treball, ja que no se n'han constituït, 
tal com hem indicat abans. 

- Quant a la contractació de personal temporal per a encàrrecs 
recurrents, no es realitzen processos selectius, sinó que es 
renoven els contractes temporals de l’encàrrec que finalitza, ja 
que VAERSA entén que, en cas contrari, els treballadors 
podrien reclamar el seu dret a la permanència en un lloc de 
treball de naturalesa igual o anàloga a la del lloc que havien 
desenvolupat.  

- VAERSA no sol·licita l’autorització prevista en l’article 32.2 de 
l’LPGV2012 per a la contractació del personal d’encàrrecs, ja 
que entén que la supervisió i informes previs de la Intervenció 
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General de la Generalitat i de l’Advocacia de la Generalitat, 
respectivament, fan innecessària aquesta autorització. 

Per tant, els procediments de selecció de personal de VAERSA no 
garanteixen prou el compliment dels principis d’igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat prevists en l’article 8 del conveni, així com 
l’article 17 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell. 

Durant 2012 s’han efectuat 73 procediments de selecció per a la 
provisió de llocs de treball per cobertura de vacants, per distintes 
causes, com ara: canvi de lloc de treball, comiats, incapacitat 
temporal o permanent, baixes voluntàries, excedències, jubilacions 
i substitucions per vacances. 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre una mostra de 15 
expedients, s’han posat de manifest els aspectes següents: 

- S’han cobert tres llocs de treball (directius) amb personal de 
VAERSA mitjançant els respectius nomenaments del director 
general. Aquesta provisió s’ha efectuat sense iniciar un 
procediment selectiu previ i, per tant, sense atendre els 
principis de contractació de personal anteriorment indicats. 

- En dos casos, s’ha seleccionat els candidats prioritzant els 
treballadors que prestaren serveis en VAERSA amb 
anterioritat, tal com hem indicat adés. 

- En un cas, s’ha utilitzat la preselecció realitzada en un altre 
procediment per cobrir amb caràcter d’urgència una vacant 
per incapacitat temporal i, en un altre cas, no consta la 
publicació de l’oferta en la intranet ni en la seu electrònica de 
VAERSA, per a la cobertura d’una incapacitat temporal. 

En aquests dos casos no s’acrediten suficientment les actuacions 
realitzades així com els criteris de selecció i proposta de candidats. 

En referència a això, les cobertures temporals s’hauran d’efectuar, 
prèvia constitució de les borses de treball que siguen pertinents, 
conformement al que estableix l’article 8 del conveni col·lectiu 
d’aplicació. 

e) Comiat col·lectiu 

Mitjançant comunicació de data 9 de novembre de 2012 del director 
general de VAERSA a l’autoritat laboral competent d’obertura del 
període de consultes, s’inicia el procediment de comiat col·lectiu 
per causes productives i organitzatives, per a l’extinció de 439 
contractes de treball. Aquestes causes són justificades, 
fonamentalment, per reduccions pressupostàries i d’encàrrecs 
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d’execució de la Generalitat. En aquesta mateixa data es va efectuar 
la pertinent comunicació als representants legals dels treballadors. 

El 10 de desembre de 2012, va acabar el període de consultes “sense 
acord”; l’empresa va manifestar que el total de treballadors afectats 
era de 402, si bé, el 21 de desembre de 2012, VAERSA va comunicar 
la decisió de comiat col·lectiu a la representació legal dels 
treballadors, que afectava finalment l’extinció de 394 contractes de 
treball. 

Posteriorment, mitjançant un escrit del dia 4 de gener de 2013, 
VAERSA va comunicar als representants legals dels treballadors i a 
l’autoritat laboral competent que havia rebut de la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient l’ordre d’execució de 21 
encàrrecs. Per això, VAERSA va procedir a desafectar 116 
treballadors inicialment inclosos en la decisió de comiat col·lectiu, 
de manera que aquest es va limitar a l’extinció d’un total de 278 
contractes de treball. 

El 21 i 28 de gener de 2013 el comité d’empresa de VAERSA i dos 
representants sindicals van interposar demandes d’impugnació del 
comiat col·lectiu. 

Mitjançant sentència de 23 d’abril de 2013, la Sala Social del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va 
declarar nul·la la decisió de comiat col·lectiu adoptada per VAERSA, 
per incompliment de l’article 51.2 de l’Estatut dels Treballadors. La 
Societat ha recorregut en cassació contra aquesta sentència el 8 
d’agost de 2013, sense que en la data de realització d’aquest treball 
hi haja hagut cap pronunciament judicial sobre la qüestió (vegeu 
apartat 6.b. 

Cal afegir que mitjançant un escrit del dia 14 de juny de 2013, 
VAERSA va comunicar a l’autoritat laboral competent que, una 
vegada finalitzat el període previst per a l’execució dels comiats (31 
de maig de 2013), el nombre de treballadors finalment afectats ha 
estat de 197, ja que s’han adoptat mesures destinades a evitar els 
comiats o a reduir-los. 

El cost de les indemnitzacions ha pujat a 2.002.343 euros, dels quals 
383.425 euros es van pagar a final de l’exercici 2012. En els comptes 
anuals figura una provisió per import d’1.613.706 euros destinada a 
cobrir les indemnitzacions que s’han de pagar en 2013, que ha estat 
revisada de conformitat. 

Finalment, la nota 4.15 de la memòria consolidada informa que 
durant l’exercici de 2012, davant la reducció pressupostària de la 
Generalitat Valenciana, es va plantejar la necessitat d’adequar 
l’estructura de VAERSA a la nova realitat i que es va adoptar la 
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mesura laboral de comiat col·lectiu de 202 treballadors. S’hi afegeix 
que aquest comiat ha estat impugnat per alguns sindicats en els 
tribunals. 

5.3.2 Aprovisionament i altres despeses d’explotació 

Tot seguit mostrem la composició d’aquestes despeses, tal com figuren 
en els comptes consolidats, en euros: 

Despeses d’explotació 2012 2011 Variació 
Aprovisionaments 15.024.838 19.213.199 (21,8%)

Consum de primeres matèries i d’altres matèries consumibles 1.507.939 1.681.565 (10,3%)
Treballs realitzats per altres empreses  13.516.899 17.531.634 (22,9%)

D’altres despeses d’explotació  13.546.635 20.442.015 (33,7%)

Serveis exteriors 11.584.995 14.335.421 (19,2%)
Tributs 1.776.499 1.486.329 19,5% 
Pèrdues, deterioració i variació de prov. per op. comercials 185.141 4.593.601 (96,0%)
D’altres despeses de gestió corrent 0 26.664 (100,0%)

Total 28.571.473 39.655.214 (28,0%)

Quadre 5 

En el compte “Treballs realitzats per altres empreses” es comptabilitzen, 
principalment, les subcontractacions que realitza VAERSA per executar 
els encàrrecs rebuts de la Generalitat. 

De les despeses incloses en “Serveis exteriors”, el 75% correspon a la 
societat dominant, amb el consegüent detall en euros: 

Serveis exteriors Import 
Arrendaments i cànons 2.020.641 

Reparacions i conservació  749.154 

Serveis de professionals  149.729 

Transports  2.446.218 

Primes d’assegurances  799.711 

Serveis bancaris i similars 44.070 

Publicitat i relacions públiques 203 

Subministraments  693.410 

D’altres serveis  1.790.525 
Total 8.693.661 

Quadre 6 

Les despeses comptabilitzades en aquest compte i en “Treballs realitzats 
per altres empreses”, que representen un 72,6% del total, han estat 
objecte d’anàlisi en revisar els expedients de contractació que s’apleguen 
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en l’apartat 7. En aquest apartat es mostren els aspectes més 
significatius observats en la fiscalització. 

En addició a això, hem seleccionat una mostra de despeses d’explotació 
per fer-ne la revisió consegüent. Hi hem observat que VAERSA no ha 
documentat contractualment les prestacions de serveis que s’analitzen 
en l’apartat 7.7, per un import conjunt de 3.925.159 euros. 

6 FETS POSTERIORS 

a) Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts 

Tal com indica la nota 27 de la memòria consolidada, el 29 de gener 
de 2013 s’ha presentat davant l’Agència Tributària una sol·licitud 
d’ingressos indeguts corresponent a l’IVA de l’exercici 2009, 
sol·licitud que està pendent de resolució en via administrativa en el 
moment de formulació dels comptes anuals consolidats (apartat 5.1 
g). 

b) Expedient de comiat col·lectiu 

Tal com hem indicat en l’apartat 5.3.1 e, mitjançant sentència de 23 
d’abril de 2013 del TSJCV es declara la nul·litat del comiat col·lectiu 
realitzat en l’exercici. Contra aquesta sentència VAERSA ha 
presentat recurs de cassació el 8 d’agost de 2013 sense que en el 
moment de realització del treball de camp (octubre de 2013) hi haja 
hagut cap pronunciament judicial sobre la qüestió. Com que 
aquesta circumstància s’ha produït amb posterioritat a la 
formulació de la memòria consolidada, no s’hi ha reflectit. 

En conseqüència, en el moment d’elaboració del present Informe no 
és possible estimar l’efecte que podria tenir sobre els comptes 
anuals consolidats la resolució d’aquest procediment judicial. 

c) Dissolució de Tècniques i Tractaments Energètics de Residus, SA 

El 22 de maig de 2012, VAERSA va interposar demanda de juí 
ordinari contra la societat participada Tècniques i Tractaments 
Energètics de Residus, SA per tal de sol·licitar que es dissolgués. 

Mitjançant Sentència de 18 de juny de 2013 del Jutjat Mercantil de 
València es va estimar la demanda interposada per VAERSA i es va 
acordar la dissolució de la societat, l’obertura de procés de 
liquidació i el cessament dels administradors, així com designar-los 
com a liquidadors. 

La memòria consolidada no informa de les contingències existents 
a 31 de desembre de 2012, derivades de la situació anterior, amb 
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possible incidència en els comptes anuals consolidats en aquesta 
data. 

7.  FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

7.1 Normativa i grau d’aplicació 

VAERSA, com a empresa de la Generalitat, forma part del sector públic 
definit en l’àmbit subjectiu d’aplicació del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), sense que tinga la consideració 
d’Administració Pública, en els termes que preveu l’article 3.2 d’aquesta 
Llei. 

En conseqüència, VAERSA ha de sotmetre la seua contractació al que 
disposa el TRLCSP per als poders adjudicadors que no són 
administracions públiques, tal com ho defineix l’article 3.3 d’aquesta 
Llei. 

Per tant, en la preparació dels contractes, VAERSA ha de seguir les regles 
que estableix l’article 137 del TRLCSP, mentre que en la seua adjudicació 
ha d’aplicar el que estipula l’article 190, per als contractes subjectes a 
regulació harmonitzada, i l’article 191, per als contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada. 

I això independentment de les regles generals que estableix el TRLCSP 
aplicables a tot el sector públic. 

Actualment, el règim jurídic de VAERSA l’estableix l’article 4 del Decret 
Llei 2/2010, de 28 de maig, del Consell, de mesures urgents per a agilitar 
el desenvolupament d’activitats productives i la creació d’ocupació, en 
virtut del qual VAERSA té la consideració de mitjà propi instrumental i 
servei tècnic de la Generalitat i quedarà obligada a executar les feines i 
activitats que, compreses en el seu objecte social, li encomanen 
cadascun dels departaments en què s’estructura la Generalitat, les seues 
entitats i els seus centres adscrits, i els poders adjudicadors que en 
depenen, donant una especial prioritat a les que siguen ordenades com a 
conseqüència de les situacions d’emergència que es declaren. Aquesta 
obligació es refereix, amb caràcter exclusiu, als encàrrecs que siguen 
formulats a VAERSA com a mitjà propi instrumental i servei tècnic. 

Així mateix, les societats filials de VAERSA íntegrament participades per 
capital de titularitat pública podran ser considerades mitjans propis i 
serveis tècnics de la Generalitat sempre que es complisquen els requisits 
legals que siguen aplicables. 

En l’apartat 9 de l’article esmentat s’estableix que l’import de les obres, 
treballs, projectes, estudis, subministraments i prestació de serveis 
realitzats per VAERSA o per les seues societats filials íntegrament 
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participades per capital de titularitat pública, que els encomanen 
l’Administració de la Generalitat o els poders adjudicadors que en 
depenen, es determinarà aplicant a les unitats executades les tarifes 
corresponents. Aquestes tarifes es calcularan de manera que 
representen els costs reals d’execució, que integraran tant els costs 
directes com els costs indirectes, a què s’afegiran les taxes i els imposts 
que la societat estigués obligada a satisfer per aquesta actuació. Aquest 
mateix sistema de tarifes també serà aplicable per a pressupostar 
aquestes actuacions. 

Les tarifes hauran de ser elaborades i aprovades per l’Administració de la 
Generalitat, en la forma que es determine reglamentàriament. 

7.2 Instruccions de contractació 

En l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada, 
l’article 191.b del TRLCSP estableix que els òrgans competents de les 
entitats públiques hauran d’aprovar unes instruccions en què es regulen 
els procediments de contractació de les entitats, de manera que: 

- Es garantisca l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, en 
l’adjudicació. 

- El contracte s’adjudique a l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

Així mateix, en l’article 191.c s’indica que es consideraran acomplides les 
exigències de publicitat amb la inserció de l’anunci de licitació dels 
contractes superiors a 50.000 euros en el perfil de contractant. 

La Sindicatura de Comptes ha analitzat la normativa vigent i ha establit 
els criteris pel que fa al contingut mínim de les instruccions de 
contractació que exigeix el TRLCSP que aplega la Guia de fiscalització de les 
instruccions de contractació publicada en la seu electrònica de la 
Sindicatura (secció 803 del Manual de fiscalització). 

Durant l’exercici de 2012 han estat vigents les instruccions de 
contractació aprovades per VAERSA en l’exercici de 2008, que van ser 
adaptades al que preveu l’article 13.2 del Decret Llei 1/2011 del Consell, 
de 30 de setembre, de Mesures Urgents de Règim Econòmic i Financer del 
Sector Públic Empresarial i Fundacional, mitjançant l’aprovació pel 
Consell d’Administració el 30 de desembre de 2011. 

De la revisió efectuada sobre el contingut d’aquestes instruccions, i tal 
com vam indicar en l’Informe de fiscalització corresponent a l’exercici 
2011, hem de reiterar les qüestions següents: 

- Les instruccions haurien d’establir les directrius o criteris per a 
l’avaluació de les ofertes, de manera que es faça efectiu i es 
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garantisca que els contractes siguen adjudicats a les ofertes 
econòmicament més avantatjoses. 

- Recomanem que en les instruccions de contractació conste 
expressament el procediment de modificació de contractes i els 
seus requisits. També s’haurien de regular les pròrrogues. 

7.3 Perfil de contractant 

L’article 53 del TRLCSP regula el perfil de contractant de les entitats 
integrants del sector públic a fi d’assegurar la transparència i l’accés 
públic a la informació relativa a la seua activitat contractual. Per aquest 
motiu, els òrgans de contractació hauran de difondre, mitjançant 
Internet, el seu perfil de contractant. 

En relació amb el perfil de contractant, en el marc de la fiscalització 
realitzada, reiterem les recomanacions aplegades en l’Informe de 
fiscalització de 2011: 

- A fi d’evitar possibles errors i incidències, recomanem a VAERSA 
que publique el seu perfil de contractant únicament en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat. D’aquesta manera es 
garantirà, així mateix, que els seu perfil de contractant tinga segell 
de temps. 

- Recomanem que els documents del procediment de contractació 
publicats en el perfil del contractant estiguin signats 
electrònicament, a fi de reunir els requisits establits en el TRLCSP i 
en la Llei 11/2007, d’Accés dels Ciutadans als Serveis Públics, pel 
que fa a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics 
publicats (signatures electròniques). 

7.4 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per VAERSA i contrastada amb 
l’obtinguda del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, hem 
elaborat el següent quadre en euros, sense IVA, en què indiquem el 
nombre i import dels contractes adjudicats en l’exercici, detallats per 
tipus i procediment d’adjudicació, considerant únicament aquells que 
tenen un preu cert i determinat: 
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Tipus de contracte 
Procediment 
d’adjudicació 

Import adjudicació en euros 
(IVA exclòs) Nombre 

Obres                          

Obert 2.180.508 76,50% 16 43,2%

Negociat 628.379 22,05% 19 51,4%

Negociat sense publicitat 41.460 1,45% 2 5,4%

Subtotal 2.850.347 100,00% 37 100,0%

Serveis                        

Obert 2.429.497 82,45% 8 32,0%

Negociat 377.224 12,80% 12 48,0%

Negociat sense publicitat 139.955 4,75% 5 20,0%

Subtotal 2.946.675 100,00% 25 100,0%

Subministraments   

Obert 1.488.501 92,56% 9 64,3%

Negociat 102.078 6,35% 4 28,6%

Negociat sense publicitat 17.625 1,10% 1 7,1%

Subtotal 1.608.204 100,00% 14 100,0%

Total 7.405.226   76   

Quadre 7 

Quant a la contractació menor, VAERSA no disposa d’una relació de la 
contractació menor que ha efectuat en l’exercici de 2012. En l’apartat 7.7, 
però, s’apleguen els aspectes observats en la revisió, entre altres, de les 
despeses per contractes menors. 

7.5 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar si és adequada la tramitació de la contractació que ha 
efectuat VAERSA en l’exercici 2012, hem seleccionat la mostra de 
contractes detallada en el quadre següent elaborat en euros sense IVA, 
que representa un 49% de l’import total adjudicat en l’exercici. 

En addició a això, hem efectuat el seguiment d’una mostra d’expedients 
analitzats en l’informe de fiscalització de l’exercici anterior, que han 
estat vigents en 2012 i que s’apleguen, així mateix, en el quadre següent: 
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Núm 
d’expt. Tipus 

Proced. 
d’adjudicació Objecte Import 

3460 O PO 
Segellat i restauració de l’abocador de residus 
controlat d’Asp (Alacant) 526.028

3461 O PO 

Obres de reconstrucció de les parts danyades en 
la PEL i muntatge d’estructura, coberta i façana 
de magatzem de productes recuperats del Centre 
d’RSU de Benidorm (Alacant). 

294.569

3504 a 3506 Serv. PO Servei de transport de residus entre diverses 
plantes de VAERSA (9 lots) 

1.054.083

3510 Serv. PNSP 
Servei d’assessorament jurídic per a la negociació 
i mesures laborals necessàries per a la 
reorganització laboral de VAERSA 

29.000

3511 O PO 
Obres de construcció de ferm amb aglomerat 
asfàltic per a millora de vials en la província de 
València. 

523.699

3523 a 3528 Serv. PO 
Servei de vigilància sense armes i/o consergeria 
en diverses plantes de residus de VAERSA (6 lots) 480.191

3552 Serv. PO 
Servei de recol·locació externa de treballadors de 
VAERSA 

211.470

Total 3.119.040 

Seguiment d’expedients adjudicats en l’exercici anterior 

3402 Serv. PNSP Recepció i tractament de residus urbans no 
perillosos i voluminosos  

300.000

3411 Subm. PO 
Subministrament de filferro recuit i engreixat per 
a les plantes d’Alzira, Castelló, Picassent i 
Villena. 

137.366

3417 Serv. PN 
Treballs relatius al registre d’emissions i 
transferències de contaminant PRTR 2010 C. 
Valenciana 

98.000

Total 535.366 

O:  Obres             PO          Procediment obert 
Sum:    Subministraments PN: Procediment negociat 
Serv:    Serveis PNSP: Procediment negociat sense publicitat 

Quadre 8 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació 
dels contractes s’ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i si la 
comptabilització de la despesa ha estat l’adequada. 

Hem posat especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, 
l’aplicació de barems i la valoració d’aquests en els procediments 
d’adjudicació que ho requerisquen. 

També hem comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat al 
que estableix en les instruccions de contractació de VAERSA. 
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En els apartats següents detallem les incidències que ha posat de 
manifest la revisió que hem efectuat. Aquelles que representen un 
incompliment significatiu de la normativa que s’hi ha d’aplicar les 
assenyalem en l’apartat 3.3 de l’Informe, mentre que la resta 
d’incidències les hauran de tenir en compte els responsables de la 
societat per millorar la seua gestió contractual. 

7.6 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

Com a resultat de la revisió efectuada, hem observat les següents 
incidències de caràcter general en tots els expedients examinats: 

a) Un ajornament dels terminis de pagament establits en els 
contractes examinats. Aquest ajornament s’observa, així mateix, en 
la major part dels contractes revisats en la fiscalització de les 
“Despeses d’explotació”. 

b) En els expedients hauria de constar, en tots els casos, la validació 
de poder en favor del representant legal.  

Quant al seguiment d’expedients de l’exercici anterior, no s’han observat 
incidències significatives addicionals a les indicades en l’Informe de 
l’exercici 2011. 

Tot seguit recomanem de manera individualitzada els aspectes més 
significatius, addicionals als ja indicats, resultants de la fiscalització 
efectuada. 

 Expedient 3510 

El 24 d’agost de 2012, VAERSA va formalitzar un contracte per a la 
prestació del servei d’assessorament jurídic per a la preparació, 
negociació i execució de les mesures laborals necessàries per portar a 
terme la reorganització laboral de VAERSA, per un import de 29.000 euros 
i un termini d’execució fins a la finalització de l’objecte del contracte. 

Aquest contracte es va tramitar per mitjà d’un procediment negociat 
sense publicitat, mitjançant invitació a deu empreses, sense que hi haja 
constància documental en l’expedient que s’hagen produït les 
negociacions a què es refereix l’apartat 2.2 de les instruccions de 
contractació de VAERSA. 

Quant als criteris de selecció d’ofertes, cal assenyalar que el plec de 
condicions no conté el procediment per a fer-ne la valoració, es limita a 
indicar de manera genèrica que es donarà major importància a l’oferta 
econòmica i que es tindran en compte les millores ofertades. 

Per la seua banda, en l’informe tècnic de valoració de les ofertes es 
puntua l’oferta econòmica sobre la base màxima de 90 punts i les 
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millores sobre 10 punts, sense que es justifiquen suficientment les 
puntuacions assignades a les millores proposades. 

En conseqüència, no s’hi ha acreditat suficientment que l’adjudicació 
d’aquest contracte s’haja efectuat d’acord amb els principis de 
transparència, igualtat i no discriminació que estableix l’article 191 del 
TRLCSP. 

 Expedients 3523 a 3528 

El 18 d’octubre de 2012, VAERSA va formalitzar sis contractes, mitjançant 
un procediment obert per lots, per a la prestació del servei de vigilància i 
consergeria de diverses plantes de residus i oficines de VAERSA, per un 
import conjunt de 559.179 euros i un termini d’execució de dotze mesos, 
amb la possibilitat d’una pròrroga màxima de dotze mesos. 

En la revisió d’aquest expedient hem observat que, en el cas d’un dels 
lots adjudicats, no es fa formalitzar el contracte per causes imputables al 
contractista sense que VAERSA reclamés, en un principi, a l’adjudicatari 
la indemnització del 3% prevista en el plec de condicions. Aquesta 
reclamació ha estat sol·licitada en setembre de 2013. 

Expedient 3552 

El 21 de febrer de 2013 VAERSA va formalitzar un contracte per a la 
prestació del servei de recol·locació externa de treballadors afectats per 
l’expedient de comiat col·lectiu, per un import de 211.470 euros. 

En la revisió d’aquest expedient hem observat que no consta la 
notificació a una empresa licitadora de la desestimació de la seua oferta 
per no presentar certa documentació exigida en el plec de condicions. 

Resta d’expedients 

Pel que fa a la resta d’expedients revisats, no hem observat incidències 
significatives. 

7.7  Altres incidències observades en la fiscalització de despeses 
d’explotació 

Com a resultat del treball realitzat sobre la mostra de despeses 
d’explotació que indiquem en l’apartat 5.3.2, tot seguit assenyalem les 
incidències relacionades amb l’adequat compliment de la normativa 
contractual: 
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a) Contractes subjectes a regulació harmonitzada (SARH) no formalitzats 
documentalment 

Els serveis que detallem en el quadre següent, per proveïdor, no 
han estat documentats contractualment, fet que incompleix les 
normes generals de contractació i el que disposa l’article 190 del 
TRLCSP en relació amb l’adjudicació de contractes subjectes a 
regulació harmonitzada. Aquests incompliments ja es van posar de 
manifest en l’informe de fiscalització d’exercicis anteriors, pel que 
fa als serveis relacionats amb les plantes de Xixona i Villena i a 
l’arrendament de vehicles tot terreny. 

Descripció Despeses
2012 

Tractament en la Planta de Xixona (Piedra Negra, SA) d'RSU i
voluminosos provinents de la planta d’Alcoi 

688.940

Transport de residus de diverses plantes de VAERSA 625.581
Servei de trafegament i neteja de materials en la planta de Villena; 
retirada, transport i disposició de rebuigs en l’abocador annex, i 
tractament de rebuigs en l’abocador i segellat d’aquest 

512.603

Serveis d’assegurança de responsabilitat civil de diverses plantes  505.445

Arrendament de vehicles tot terreny 253.570
Total 2.586.139

Quadre 9 

b) Contractes no SARH no formalitzats documentalment 

En el quadre següent mostrem els serveis comptabilitzats per 
VAERSA en l’exercici de 2012, per proveïdor, que no han estat 
formalitzats contractualment, fet que incompleix les normes 
generals de contractació, les instruccions de contractació de 
VAERSA i el que disposa l’article 191 del TRLCSP. 
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Descripció 
Despeses 

2012 
Vigilància i seguretat plantes d’Alzira, Picassent i Castelló 188.393

Reparació i manteniment de vehicles 161.116

Arrendament de vehicles  155.534

Vigilància i seguretat plantes de Villena i Alcoi 140.618

Vigilància i seguretat oficines de VAERSA 2012 88.845

Reparacions diverses i construccions metàl·liques en planta d’Alzira 79.954

Lloguer de maquinària per a la planta de Picassent 70.018

Servei d’assessorament fiscal 67.989

Vigilància i seguretat en planta de Benidorm 57.349

Servei de consergeria en plantes Castelló i Picassent 54.703

Transport d’envasos de planta de Villena a planta de Picassent 46.346

Subministrament de maquinària diversa per a planta de tractament 36.089

Servei de monitor en programa d’educació ambiental 34.680

Servei d’informació i recepció en oficines de VAERSA 30.896

Servei de consergeria en planta de Benidorm 28.387

Lloguer de maquinària per a la planta de Villena 26.991

Reparació de material de Benidorm i reutilització en planta d’Alzira 25.996

Servei de pala en planta de Picassent 24.738

Modificació de dos vehicles tot terreny 20.377
Total 1.339.020

Quadre 10 

No obstant això, i pel que fa a les prestacions dels serveis relacionats 
amb els quadres 9 i 10 anteriors, la Societat manifesta que durant els 
exercicis de 2012 i 2013 ha iniciat, en alguns casos, els expedients de 
contractacions preceptius. 

8. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències 
més significatives, resultat del treball de fiscalització, en què els 
responsables del Grup VAERSA han d’adoptar mesures correctores per 
evitar que s’esdevinguen en exercicis futurs. 

A més, cal efectuar les recomanacions que assenyalem tot seguit, no 
sense destacar prèviament les recomanacions d’informes d’anys 
anteriors que el Grup VAERSA ha atés. 

Cal destacar així mateix que VAERSA, mitjançant un escrit a aquesta 
Sindicatura de Comptes de l’11 d’octubre de 2013, ens ha comunicat les 
mesures que ha adoptat o que té pendents d’adoptar per esmenar les 
incidències assenyalades en l’Informe de fiscalització de l’exercici de 
2011 i que han estat objecte d’aprovació. 
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a) Durant 2012 VAERSA ha atés les següents recomanacions 
proposades en l’Informe de fiscalització de l’exercici 2011. 

a.1) VAERSA ha quantificat adequadament l’import del saldo 
pendent de pagament a creditors que supera el termini màxim 
legal que es mostra en la nota corresponent de la memòria 
consolidada. 

a.2) VAERSA ha remés al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat la informació contractual exigida en la normativa 
d’aplicació. 

b) Considerem oportú mantenir les següents recomanacions 
proposades en informes d’exercicis anteriors: 

b.1) Fóra convenient d’establir procediments de revisió que 
garantisquen el càlcul adequat i la raonabilitat dels 
percentatges d’execució dels projectes (apartat 5.1.c). 

b.2)  La memòria dels comptes anuals consolidats hauria de 
contenir la informació que s’assenyala en l’apartat 5.2.g. 

b.3)  L’adquisició d’equips informàtics que són titularitat de 
VAERSA s’hauria de comptabilitzar com a immobilitzat 
material i no pas com a major despesa dels projectes. 

b.4) Caldria documentar formalment la cessió a VAERSA dels 
terrenys on són situades les plantes de Villena i de Nàquera, 
(apartat 5.2.f). 

b.5)  VAERSA ha de quantificar i comptabilitzar els interessos per 
mora meritats i pendents de pagament al tancament de 
l’exercici, tal com indiquem en l’apartat 5.1.f. 

b.6)  Els plecs de condicions particulars haurien de contenir els 
criteris objectius i quantificables de valoració de les millores 
que els licitadors hagen de presentar, d’acord amb els 
principis de transparència i igualtat. 

b.7)  S’ha d’observar el que indica l’apartat 7.2 pel que fa a les 
instruccions de contractació de VAERSA. 

b.8)  Cal observar allò que indica l’apartat 7.3 pel que fa al 
contingut del perfil de contractant de VAERSA. 




