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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 2014 (PAA2014), la 
fiscalització efectuada ha tingut per objecte realitzar un control formal 
sobre els comptes anuals de l'exercici de 2013 de VAERSA, Valenciana 
d’Aprofitament Energètic de Residus, SAU, i societats dependents (Grup 
VAERSA), revisar la contractació durant el dit exercici i el seguiment de 
les incidències indicades en l'informe anterior de fiscalització, així com 
també verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons 
públics durant l’esmentat exercici en relació amb les dites àrees. 

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, (d'ara en avant VAERSA o la Societat), relacionats amb les àrees 
mencionades, així com les operacions societàries i corporatives que hi 
hagen tingut lloc en 2013. En els diferents apartats d’aquest Informe 
indiquem aquelles situacions que els òrgans responsables de la Societat 
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 2013, 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 31 de març de 2014 i reformulats el 19 de juny de 2014. Els 
va aprovar la Junta General d’Accionistes el 27 de juny de 2014 i la 
Intervenció General de la Generalitat (IGG) els va presentar a aquesta 
Sindicatura de Comptes el 30 de juny de 2014, 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 una excepció per una limitació a l’abast i tres paràgrafs 
d'èmfasi. 
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La limitació a l’abast és justifica perquè no hem pogut verificar la 
raonabilitat dels saldos inclosos en l'epígraf "III.2 Clients empreses del 
grup i associades" del balanç consolidat. 

Sense que afecten aquesta opinió, a més a més s'inclouen tres paràgrafs 
d'èmfasi, referits a la sol·licitud a l'Agència Tributària d'ingressos 
indeguts a l'expedient de regulació d'ocupació i a les vendes amb el seu 
soci únic. 

D'acord amb els objectius descrits en l'apartat 1, la fiscalització 
efectuada ha consistit bàsicament a: 

- Revisar els comptes anuals de l'exercici de 2013 i verificar que la 
seua composició i els terminis de formulació i aprovació són 
conformes amb la normativa que hi és d'aplicació. 

- Comprovar que els dits comptes han sigut retuts a la Sindicatura 
de Comptes en el termini legalment establit. 

- Revisar si l'aplicació de la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb l'àrea de contractació durant 2013 ha sigut 
l'adequada. 

- Fer un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades 
en l'informe de fiscalització de l'exercici de 2012. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que 
s’han considerat pertinents, d'acord amb els 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 2013. 

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 
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Compte General de la Generalitat de l’exercici 2013 i en la normativa 
pròpia de les societats del grup que tot seguit relacionem: 

- 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. 

- Llei 14/2007, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat. 

- 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 o podrien afectar de manera significativa 
l’adequació dels comptes anuals fiscalitzats als principis comptables que 
hi són d’aplicació. 

a) Com indicàvem en el nostre informe de 2012, 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. 

A més a més, 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) Com ja indicàvem en el nostre informe de 2012, 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 dissoldre-la, l'obertura del procés de liquidació 
i el cessament dels administradors, així com la seua designació com 
a liquidadors. 
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 A la data d'aquest Informe, la societat participada es troba en fase 
de liquidació, si bé VAERSA no disposa d'informació sobre 
l'acabament d'aquest procés. 

 La memòria consolidada no informa de les contingències existents 
a 31 de desembre de 2013, derivades de la situació anterior amb 
possible incidència en els comptes anuals consolidats en aquesta 
data. 

c) Com hem indicat en els informes de fiscalització anteriors, VAERSA 
ha de donar de baixa l'ajust realitzat en 2008 pel qual va disminuir 
el compte de patrimoni net “Subvencions de capital” en 3.363.653 
euros, i augmentà el compte del passiu “Passius per diferències 
temporànies imposables" tenint en compte les pèrdues acumulades 
d’exercicis anteriors que es troben pendents de compensar 
fiscalment. 

d) Com expressàvem en el nostre informe de 2012, el saldo de l'epígraf 
"Immobilitzat intangible" de l'actiu del balanç s'ha de reduir, i 
incrementar el del "Immobilitzat material" de l'actiu, com a 
conseqüència de l'inadequat tractament comptable que es va 
adoptar per a les instal·lacions de la planta de tractament de 
residus de Xixona. L'efecte a 31 de desembre de 2013 de l'ajust citat 
és de 4.255.135 euros. 

3.2  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 2013 els següents 
incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió dels 
fons públics amb relació a les àrees fiscalitzades. 

a) Durant 2013 s’han realitzat pagaments per import de 36.654.382 
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. 

 No obstant això, VAERSA no ha comptabilitzat ni quantificat els 
interessos de demora meritats i pendents de pagament al 
tancament de l'exercici. 

b) Com a resultat de la revisió de la contractació (vegeu l'apartat 6) 
s'han posat de manifest els aspectes següents: 

- En tots els contractes revisats s'ha superat el termini de 
pagament establit contractualment i legalment. 
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- Diverses incidències relacionades amb els procediments de 
contractació que es detallen en l'apartat 6.5.1. 

A més a més, indiquem tot seguit un altre aspecte d’interés que s’ha 
posat de manifest en el curs de la fiscalització efectuada: 

c) 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. 

El 8 d’agost de 2013, la Societat va recórrer en cassació aquesta 
sentència i, finalment, el 17 de juliol de 2014, li s'ha notificat la 
sentència del Tribunal Suprem recaiguda en el recurs de cassació 
249/2013, que ha declarat no ajustat a dret l'acomiadament 
col·lectiu impugnat (vegeu l'apartat 7.b). 

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.  

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 
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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 1 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 
2013, 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, les notes 2 i 11 de la memòria consolidada indica que, a 
31 de desembre de 2013, 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%. A la data de realització d'aquest Informe (octubre de 2014), els 
comptes anuals disponibles, segons indica la nota 11, corresponen a 
l'exercici de 2011. 

La sentència de 18 de juny de 2013 del Jutjat Mercantil de València va 
acordar la dissolució d’aquesta societat, l’obertura del procés de 
liquidació i el cessament dels administradors, així com la designació 
d’aquests com a liquidadors, si bé VAERSA no disposa d'informació sobre 
l'acabament d'aquest procés. 

VAERSA, com a societat dominant del Grup VAERSA, 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. 
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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 

L'article 30 de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Generalitat, estableix que s'incorpore 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, entre les 
quals es troba VAERSA i les dues societats que en depenen: 
Reciclatge de Residus la Marina Alta, SA, i Reciclats i Compostatge 
"Piedra Negra", SA. 

Mitjançant l'article 99 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de 
Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i 
d'Organització de la Generalitat, se suprimeix amb efectes de 31 de 
desembre de 2013, la Corporació Pública Empresarial Valenciana, 
que en el seu punt 4 indica que tot l'esment a la referida Corporació 
que figure en l'ordenament jurídic, plans i programes s'haurà 
d'entendre realitzada a la conselleria competent en matèria de 
sector públic empresarial qui se subrogarà en la posició de la 
Corporació en tots els drets i les obligacions que els corresponguen i 
en tots els seus procediments i relacions jurídiques amb tercers, de 
conformitat amb la normativa vigent. 

Quant a les societats participades, l'article 32 de la citada Llei 
1/2013, estableix que es realitzarà l'alienació de les accions i 
participacions socials, entre altres, de Reciclatge de Residus la 
Marina Alta, SA, i Reciclats i Compostatge "Piedra Negra", SA. A la 
data de redacció d'aquest Informe, aquest fet no s'ha produït. 
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Aquesta informació no s’ha inclòs en la memòria dels comptes 
anuals consolidats. 

b) Saldos amb la Generalitat 

No hem pogut verificar la raonabilitat de saldos deutors amb la 
Generalitat per un import de 409.815 euros, ja que no hem disposat 
de la informació per a conciliar-los. 

Quant això, cal indicar que s'ha produït una notable millora 
respecte als anys anteriors, en què l'import per conciliar era molt 
superior (18.249.950 euros en 2012). 

c) Dotacions previstes per a despeses de personal 

 Les dotacions previstes per a despeses de personal en els 
pressupostos de VAERSA de l'exercici de 2013 pugen a 26.592.380 
euros, mentre que les despeses comptabilitzades pugen a 
32.527.930 euros. La Societat ens indica que aquesta desviació es 
deu fonamentalment a les comandes de gestió que realitza la 
Generalitat i per les indemnitzacions d'acomiadaments no previstes 
inicialment. 

d) Situació fiscal ingressos indeguts 

Tal com hem indicat en els nostres informes de fiscalització dels 
exercicis anteriors, VAERSA va presentar davant l’Agència 
Tributària sol·licituds d’ingressos indeguts per la liquidació de l’IVA 
corresponent als exercicis 2007-2010, per un import total de 
20.382.812 euros, perquè entenia que l’Administració tributària 
podria considerar que els serveis prestats a la Generalitat eren 
operacions no subjectes a aquest impost. 

Durant els exercicis 2011, 2012 i 2013 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. 

Amb data 19 d'abril de 2013, VAERSA ha rebut contestació favorable 
a la consulta vinculant plantejada davant la Direcció General de 
Tributs el 2 d'agost de 2012, respecte si seguien vigents els criteris 
que VAERSA havia aplicat respecte a l'IVA 2007, quant a la 
sol·licitud d'ingressos indeguts. El 23 d'abril de 2013, VAERSA ha 
presentat en l'AEAT una còpia d'aquesta contestació als efectes de 
la sol·licitud d'ingressos indeguts.  

e) Terrenys pendents de cessió 

Com hem indicat en informes de fiscalització d’exercicis anteriors, 
la planta i l'abocador de Villena es van construir sobre certs 
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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, VAERSA indica que continua impulsant les 
actuacions corresponents a l'efecte que es regularitze i es 
documente formalment la cessió dels terrenys on s'ubica la planta 
de Nàquera i els terrenys on s'ubiquen les instal·lacions de Villena, 
en la part que és propietat de l'Administració General de l'Estat. 

f) Informació no aplegada en la memòria consolidada 

- 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. 

En al·legacions, VAERSA ens assenyala que en 2014 ha 
instal·lat una eina informàtica i administrativa que 
solucionarà la insuficiència d’informació posada de manifest. 

- La memòria hauria d’informar, així mateix, dels treballs 
realitzats per subcontractistes, la classificació de les vendes i 
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. 

5.2 Balanç i compte de pèrdues i guanys consolidats 

El balanç consolidat del Grup VAERSA a 31 de desembre de 2013, en 
euros, juntament amb les xifres corresponents a l’exercici de 2012 és el 
següent: 
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ACTIU 31-12-2013 31-12-2012 Variació 
ACTIU NO CORRENT 46.048.833 50.026.327 (8,0%) 

Immobilitzat intangible 4.403.990 5.570.028 (20,9%) 

Immobilitzat material 37.580.585 40.941.480 (8,2%) 

Terrenys i construccions 28.700.523 29.789.977 (3,7%) 

Instal·lacions tècniques i d’altre immobilitzat 7.945.147 10.238.632 (22,4%) 

Immobilitzat en curs i acomptes 934.915 912.871 2,4% 

Inv. empreses Grup i associades llarg termini 1.648.175 1.648.175 0,0% 

Inversions financeres a llarg termini 410.928 132.250 210,7% 

Actius per impost diferit 484.031 170.577 183,8% 

Deutors comercials no corrents 1.521.125 1.563.817 (2,7%) 

ACTIU CORRENT 68.849.544 85.415.570 (19,4%) 

Existències 17.965.556 26.588.866 (32,4%) 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar  31.047.389 40.697.576 (23,7%) 

Inversions financeres a curt termini 726.079 3.065.301 (76,3%) 

Periodificacions a curt termini 301.741 408.990 (26,2%) 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents  18.808.779 14.654.836 28,3% 
Total actiu 114.898.377 135.441.897 (15,2%) 

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2013 31-12-2012 Variación 
PATRIMONI NET 35.329.201 29.374.755 20,3% 

Fons propis 26.377.581 19.331.302 36,5% 

Capital 14.670.410 14.670.410 0,0% 

Reserves 4.811.887 4.410.676 9,1% 

Reserves en societats consolidades 3.067.059 2.994.452 2,4% 

Resultats negatius d’exercicis anteriors (3.218.054) (4.000.959) 19,6% 

Resultat de l’exercici consolidat 7.224.630 1.594.824 353,0% 

Resultat de l’exercici atribuït a socis externs (178.350) (338.101) 47,2% 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 5.255.819 5.897.055 (10,9%) 

Socis externs 3.695.801 4.146.398 (10,9%) 

PASSIU NO CORRENT 39.510.257 40.447.995 (2,3%) 

Provisions a llarg termini 10.930.188 10.917.298 0,1% 

Deutes a llarg termini 26.320.192 26.854.856 (2,0%) 

Passius per impost diferit 2.259.876 2.675.841 (15,5%) 

PASSIU CORRENT 40.058.920 65.619.146 (39,0%) 

Provisions a curt termini 201.590 1.851.250 (89,1%) 

Deutes a curt termini  4.554.144 6.871.083 (33,7%) 

Creditors comercials i altres comptes a pagar 35.259.717 56.861.640 (38,0%) 

Periodificacions a curt termini 43.470 35.173 23,6% 
Total patrimoni net i passiu 114.898.377 135.441.897 (15,2%) 

Quadre 2 
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Tot seguit mostrem el compte de pèrdues i guanys del Grup VAERSA de 
2013, juntament amb les xifres corresponents a l’exercici de 2012, en 
euros: 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2013 2012 Variació 

Import net de la xifra de negocis 73.027.514 88.552.038 (17,5%) 

Variació existències productes acabats i en curs  (8.623.310) (14.405.602) (40,1%) 

Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu  99.091 681.864 (85,5%) 

Aprovisionaments (11.628.768) (15.024.838) (22,6%) 

D’altres ingressos d’explotació 742.890 300.687 147,1% 

Despeses de personal (33.392.837) (38.690.027) (13,7%) 

D’altres despeses d’explotació  (9.118.877) (13.546.635) (32,7%) 

Amortització de l’immobilitzat (5.204.988) (5.992.889) (13,1%) 

Imputació de subvencions d’immob. no financer i d’altres 1.383.437 1.360.277 1,7% 

Deterioració i resultat per alienacions de l’immobilitzat  (33.682) 6.720 - 

D’altres resultats 1.737.785 (204.307) - 

Resultat d’explotació 8.988.254 3.037.287 195,9% 

Ingressos financers 107.534 251.687 (57,3%) 

Despeses financeres (664.650) (1.551.511) (57,2%) 

Deterioració i resultat per alienació d’instruments financers  7.427 217.327 (96,6%) 

Resultat financer (549.689) (1.082.497) 49,2% 

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

Resultat abans d’impostos 8.438.565 1.954.790 331,7% 

Impostos sobre beneficis (1.213.936) (359.966) 237,2% 

Resultat de l’exercici provinent d’operacions continuades  7.224.630 1.594.824 353,0% 

Resultat consolidat de l’exercici 7.224.630 1.594.824 353,0% 

Resultat atribuïble a la societat dominant 7.046.280 1.256.723 460,7% 

Resultat atribuïble a socis externs 178.350 338.101 (47,2%) 

Quadre 3 

6.  FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 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 
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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 de la Llei 
12/2010, de 21 de juliol, de la Generalitat, 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. 

En aquest sentit, quedarà obligada a executar els treballs i les activitats 
que, inclosos 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 
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 costos 
reals d’execució, que integraran tant els costos directes com els 
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. 
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Les tarifes hauran de ser elaborades i aprovades per l’Administració de la 
Generalitat, en la forma que es determine reglamentàriament. 

6.2 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: 

- Quede garantida 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 2013 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 per part 
de la consellera delegada del Consell d’Administració, com a òrgan de 
contractació, el 30 de desembre de 2011. 

Com ja indicàvem en els informes de fiscalització anteriors, 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. 

6.3 Contractes formalitzats 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 formalitzats en l’exercici, detallats per 
tipus i procediment d’adjudicació: 

 



Grup VAERSA, Valenciana d’Aprofitament de Residus. Exercici de 2013 

299 

Tipus de 
contracte 

Procediment d’adjudicació 
Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Nombre 

Obres                                        

Obert 101.133 46,63% 8 43,20% 

Negociat 115.754 53,37% 2 51,40% 

Subtotal 216.887 100,00% 10 100,00% 

Subministra-
ments 

Obert 1.486.454 40,03% 12 60,00% 

Negociat 80.000 2,15% 1 5,00% 

Negociat sense publicitat 1.412.494 38,04% 6 30,00% 

Acord marc 734.520 19,78% 1 5,00% 

Subtotal 3.713.468 100,00% 20 100,00% 

Serveis 

Obert 2.555.342 55,73% 10 47,62% 

Negociat 1.857.409 40,51% 6 28,57% 

Negociat sense publicitat 172.740 3,77% 5 23,81% 

Subtotal 4.585.491 100,00% 21 100,00% 

Total 8.515.846   51   

Quadre 4 

A més a més s'han tramitat contractes menors per un import de 773.604 
euros. 

6.4 Revisió dels expedients de contractació seleccionats 

A fi d’analitzar si és adequada la tramitació de la contractació que ha 
efectuat VAERSA en l’exercici 2013, hem seleccionat la mostra de 
contractes detallada en el quadre següent elaborat en euros sense IVA, 
que representa un 32,6% de l’import total formalitzat en l’exercici. 

A més a més, hem efectuat el seguiment d’una mostra d’expedients 
analitzats en l’informe de fiscalització de l’exercici anterior, que han 
estat vigents en 2013 i que s’apleguen, així mateix, en el quadre següent: 
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Núm 
d’expt. 

Tipus 
Proced. 

d’adjudicació 
Objecte Import 

3559 Obres PO 
Treballs de trasllats i neteja de materials a la Planta de 
Tractaments de RSU i compostatge de Villena, així com 
la retirada, transport de … 

583.868 

3560 Obres PO 
Treballs de manteniment i preparació de pistes forestals 
per a la seua posterior estabilització al Parc Natural de la 
Pobla de Sant Miquel. 

87.500 

3573 Obres PNP 
Treballs d'obertura i repàs de la banda de decapatge i 
reparació de camins a Hoces del Cabriel (ZAU Fase II) (Lot 
1 i Lot 2). 

65.771 

3554 
Subministra-
ments 

PO 
Lloguer de vehicles per a dur a terme la prestació de l'SE 
de Pla Vigilància Incendis 2013 

181.866 

3554 
Subministra-
ments 

Modificat 
Lloguer de vehicles per a dur a terme la prestació de l'SE 
de Pla Vigilància Incendis 2013 

17.668 

3597 
Subministra-
ments 

PNSP Lloguer discontinu de vehicles sense conductor 1.235.636 

3565 
Subministra-
ments 

PO 
Subministrament a granel de ciment en pols per a 
treballs forestals al PN de la Pobla de Sant Miquel 
(València).Lot 3. 

156.450 

3590 
Subministra-
ments 

PNSP 
Subministrament de diversos materials de ferreteria per 
a execució d'obres i serveis per VAERSA 

50.237 

3620 Serveis PO 
Servei de recollida de transports de residus a la Planta de 
Castelló fins a Reciplasa i des de Benidorm a 
Alzira/Picassent 

308.555 

3548 Serveis PNP 
Contractació de l'SE de vigilància sense armes en les 
oficines centrals de VAERSA València, carrer Marià 
Cubells núm. 17SE 

34.056 

3548 Serveis Modificat 
Servei de vigilància en las oficines centrals de VAERSA 
València 

20.434 

3599 Serveis PNSP 
Servei de vigilància sense armes en les oficines centrals 
de VAERSA València, carrer Marià Cubells núm. 17 

32.036 

Total 2.774.077 

  

Seguiment d'expedients adjudicats en l'exercici anterior 

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

526.028 

3523 a 
3528 

Serveis PO 
Servei de vigilància sense armes i/o consergeria 
en diverses plantes de residus de VAERSA (6 lots) 

480.191 

Total 1.006.219 

PO: Procediment obert 

PNP: Procediment negociat 

PNSP: Procediment negociat sense publicitat 

Quadre 5 
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Per a determinar la grandària i la composició de la mostra d'expedients 
seleccionats, hem tingut en compte els criteris següents: imports de 
contractes, distints procediments i contractes amb un mateix tercer, a fi 
de verificar la possible existència de fraccionament. 

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 sigut 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 estableixen les instruccions de contractació de VAERSA. 

Pel que fa al perfil del 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, i amb aquesta finalitat els òrgans de contractació hauran de 
difondre mitjançant Internet el seu perfil de contractant. 

En l'exercici de 2014, VAERSA ha posat en pràctica la recomanació 
realitzada per aquesta Sindicatura en exercicis anteriors i actualment el 
seu perfil de contractant està plenament integrat en la Plataforma de la 
Generalitat i s'hi disposa d'accés directe. 

6.5 Conclusions que sorgeixen de la revisió dels contractes seleccionats 

6.5.1 Contractes formalitzats en l'exercici de 2013 

Els contractes revisats s'han tramitat i executat en els seus aspectes 
significatius de conformitat amb el TRLCSP, tret del que comentem tot 
seguit: 

- En tots els contractes revisats s'ha superat el termini de pagament 
establit contractualment i legalment. 

- En els contractes 3597 i 3590 els plecs de clàusules administratives 
particulars (PCAP) no detallen de manera clara i concisa la fórmula 
que s'ha d'aplicar per a la valoració de les ofertes o aspectes per 
negociar. 

- En els contractes 3590 i 3559 la fórmula aplicada no permet 
l'adequada valoració de les ofertes presentades. 
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- El barem utilitzat en el PCAP per a determinar el preu assignat a 
cada prestació del contracte 3559 és inadequat, ja que no hauria 
d'haver-se distribuït uniformement (la mateixa ponderació de 0 a 
60.000 tones que de 60.001 a 120.000 tones), sinó que s'hauria 
d'haver realitzat en funció dels volums tractats en exercicis 
anteriors: 62.207 tones. 

 D'altra banda, la inclusió de volum que en la pràctica resulten 
difícils d'aconseguir en l'activitat normal de la Planta (més de 
60.000  tones), ha permès que no es considere l'oferta 
adjudicatària com a possible cas de baixa temerària. 

- En el contracte 3554 s'ha prestat el servei de lloguer de vehicles en 
el mes de setembre per un import total de 46.758 € (38.643 + 8.115 
d'IVA), sense l'existència del contracte corresponent i sense seguir 
el contracte establit en les instruccions. 

- En el contracte 3597 relatiu al lloguer de cotxes sense conductor, 
VAERSA ha incomplit l'article 96 del TRLCSP en relació amb la 
forma de prestar garanties, ja que s'ha constituït per transferència 
bancària realitzada directament a l'adjudicatari per un import de 
200.000 euros. 

- L'expedient de contractació (9/2012) de l'exercici de 2012 del qual 
prové el contracte 3565 (lot 3), va ser dividit en tres lots, sense que 
l'òrgan de contractació competent per raó de la quantia per a 
prendre la dita decisió es pronunciés prèviament sobre la divisió 
esmentada. 

 De la mateixa manera, per analogia, l'òrgan de contractació per a 
aprovar el contracte, atesa la quantitat d’aquest, devia haver sigut 
l’òrgan superior al que finalment el va aprovar. 

Tot seguit indiquem les observacions sobre determinats aspectes que 
sense considerar-los significatius, els responsables de la Societat han de 
tenir en compte, ja que es tracta d'incompliments de la legislació 
aplicable als contractes revisats: 

- VAERSA ha incomplit l'article 29 del TRLCSP i l'article 4 de l'Acord 
de 13 de setembre de 2013 del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, pel qual es publica la instrucció relativa al 
subministrament d'informació sobre contractació de les entitats 
del sector públic, en relació amb els contractes 3620, 3559 i 3597. 

- En el contracte 3548 s'ha incomplit el termini establit 
contractualment per a comunicar-ne l'acabament. 
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- En el contracte 3548 relatiu al servei de vigilància d'oficines, s'ha 
incomplit l'article 26.g del TRLCSP, ja que el contracte no esmenta 
la duració de la pròrroga o pròrrogues.  

- En l'ordre d'inici de l'expedient relatiu als contractes 3620, 3560 i 
3554 no consta la data. A més, en el contracte 3590 tampoc no 
consta la signatura de l'òrgan de contractació. 

- La formalització del contracte 3597 ha excedit el termini establit 
en el plec, sense que hi conste cap explicació de les causes que 
han motivat aquest retard. 

- En els respectius PCAP relatius als contractes 3597 i 3590, 
s'estableix un termini de presentació per part de l'adjudicatari de 
la documentació administrativa de no estar immers en la 
prohibició de contractar i estar al corrent de les seus obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, de la qual havia realitzat 
prèviament declaració jurada, en el termini màxim de deu dies 
hàbils comptadors des del dia següent a la notificació de 
l'adjudicació. 

 Aquesta clàusula contravé el que demana l'article 146.c del 
TRLCSP, el qual estableix que la presentació d'aquesta 
documentació s'ha de fer abans de l'adjudicació  per a garantir el 
bon fi del procediment. 

- En l'expedient relatiu al contracte 3573 no consta l'informe que 
justifique la modificació o ampliació, si escau, dels treballs 
realitzats. 

Tot seguit detallem altres aspectes que sorgeixen de la revisió efectuada 
que, sense constituir incompliments d'una norma, han de ser 
manifestats: 

- En l'expedient relatiu al contracte 3599, no consta el certificat de 
registre d'entrada de VAERSA o, si escau, certificat negatiu amb la 
relació de les ofertes presentades per mitjà d'aquest registre o, si 
és el cas, de les ofertes presentades per correu electrònic. 

 Així mateix no consta aprovació expressa per part de l’òrgan de 
contractació del PCAP que el regeix. 

- Els PCAP dels contractes no defineixen les baixes que s'han de 
considerar desproporcionades. A l'efecte per a donar compliment 
al principi de transparència, es recomana que els plecs 
definisquen els paràmetres en funció dels quals la proposició no 
pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors 
anormals o desproporcionats i, si escau, deixar constatació que les 
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ofertes que han resultat adjudicatàries no es troben incurses en 
baixa anormal o desproporcionada (contractes  3590 i 3573). 

- Durant l'exercici de 2013 no ha estat regulada la composició de la 
mesa de contractació. A partir de 2014, el manual de procediments 
relatiu a la gestió de compres/contractació ja la regula. 

6.5.2 Seguiment dels contractes formalitzats en exercicis anteriors 

En relació amb el seguiment  d'expedients de l'exercici anterior, no hem 
observat incidències significatives, excepte que s'ha superat el termini 
de pagament establit legalment i contractualment. 

7. FETS POSTERIORS 

a) Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts 

Tal com indica la nota 27 de la memòria consolidada, el 15 de gener 
de 2014 s’ha presentat davant l’Agència Tributària una sol·licitud 
d’ingressos indeguts corresponent a l’IVA de l’exercici 2010, 
sol·licitud que està pendent de resolució en via administrativa en el 
moment de formulació dels comptes anuals consolidats. 

Amb data 24 de setembre de 2014, VAERSA va presentar davant 
l’AEAT formulació d’interposició i acumulació de reclamació 
econòmica i administrativa davant el Tribunal Econòmic i 
Administratiu Regional de València, contra l’Acord de Resolució de 
Rectificació d’Autoliquidació corresponent a l’exercici 2010 de 31 de 
juliol de 2014, pel qual es desestimava el Recurs de Reposició 
plantejat per l’Entitat el 22 de juliol de 2014. 

b) Expedient de comiat col·lectiu 

Mitjançant la 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 va presentar recurs de cassació el 8 d’agost de 
2013. 

El 17 de juliol de 2014 ha sigut notificada la sentència del Tribunal 
Suprem recaiguda en el recurs de cassació 249/2013, que ha declarat 
no ajustat a dret l'acomiadament col·lectiu impugnat. 

La posició adoptada per VAERSA després de la sentència ha sigut la 
d'augmentar els dies d'indemnització per a evitar demandes per 
acomiadaments improcedents, fet que comportarà abonar una 
diferència d'indemnització addicional, l'import estimat de la qual 
és 2.763.402 euros a fi d'evitar les impugnacions dels treballadors 
afectats. 
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VAERSA està efectuant en 2014 el pagament d'aquestes 
indemnitzacions. Aquesta circumstància no ha sigut reflectida en la 
memòria consolidada per haver-se produït amb posterioritat a la 
seua formulació. 

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 que VAERSA, mitjançant un escrit a aquesta Sindicatura de 
Comptes del 17 de juliol de 2014, 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 2012 i que han 
estat objecte de comprovació. 

a) Durant 2013 VAERSA ha atès les següents recomanacions 
proposades en l’informe de fiscalització de l’exercici 2012 i 
anteriors: 

a.1)  Pel que fa al contingut del perfil de contractant de VAERSA 

- VAERSA ha publicat el seu perfil de contractant 
únicament en la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat i així ha garantit també que el seu perfil de 
contractat tinga dispositiu de registre horari. 

- Els documents del procediment de contractació publicats 
en el perfil de contractant estan 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, 
respecte a l'autenticitat i integritat dels documents 
electrònics publicats (signatures electròniques).  

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

b.1)  La memòria dels comptes anuals consolidats hauria de 
contenir la informació que s’assenyala en l’apartat 5.2.f. A 
l'efecte, VAERSA ens indica que en l'exercici de 2014 ha 
implantat una eina informàtica per a poder extraure aquesta 
informació. 
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b.2)  Caldria documentar formalment la cessió a VAERSA dels 
terrenys on són situades les plantes de Villena i de Nàquera, 
(apartat 5.2.e). Quant a això, VAERSA indica que continua 
impulsant les actuacions corresponents perquè es regularitze i 
es documente formalment la cessió d'aquests terrenys. 

b.3)  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.4)  Cal observar allò que indica l’apartat 6.2 pel que fa a les 
instruccions de contractació de VAERSA. 

c) Recomanacions posades de manifest en la realització del treball: 

c.1) Per a acomplir el principi de transparència, els plecs haurien 
de definir els paràmetres en funció dels quals la proposició no 
pot ser complida com a conseqüència d'incloure valors 
anormals o desproporcionats i, si s'escau, deixar constatació 
de l'apreciació que les ofertes que han resultat adjudicatàries 
no es troben incurses en baixa anormal o desproporcionada. 

c.2) En els expedients relatius als contractes ha de constar en tots 
els casos el certificat de registre d'entrada de VAERSA o, si és 
el cas, el certificat negatiu amb la relació de les ofertes 
presentades mitjançant aquest registre o, si escau, de les 
ofertes presentades per correu electrònic. 

c.3) Recomanem que, en tots els casos, conste l’aprovació expressa 
per part de l’òrgan de contractació del PCAP que regeix el 
contracte. 


