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NOTA INTRODUCTÒRIA 

Amb data 20 d’octubre de 2015 el Consell de la Sindicatura de Comptes 
va aprovar l’INFORME DE FISCALITZACIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ EN 
EL SECTOR LOCAL. Ajuntaments de població inferior a 50.000 habitants i 
altres ens. Exercicis de 2012-2013. 

Posteriorment s’han observat dues omissions respecte a l’anàlisi de les 
al·legacions presentades per l’Ajuntament d’Alfàs de Pi i per 
l’Ajuntament de la Pobla de Farnals. 

Per reparar les dites omissions s’ha elaborat aquesta Addenda a 
l’esmentat Informe. 

PART I Ajuntament de la Pobla de Farnals 

A ANNEX III . INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

S’hi afegeix el següent: 

Ajuntament de la Pobla de Farnals 

Rebudes les al·legacions el 28 de setembre de 2015, les hem analitzades i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 8.19,a) 

Comentaris: 

L’Ajuntament considera correcta la qualificació del contracte com a mixt, 
en el qual el tipus de contracte preponderant és el de subministraments, 
per justificar-ho argumenta que per a fer-ne la preparació i adjudicació 
va tenir en compte la proposta de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi 
de l’Energia (IDAE) de model de plecs de clàusules administratives i 
tècniques per als contractes de serveis energètics i manteniment 
d’edificis de les administracions públiques, així com la recomanació de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 23 de juliol de 2009 
sobre model de PCAP per a la prestació de subministrament d’energia i 
gestió energètica en edificis públics. I adjunta la dita proposta i 
recomanació, juntament amb l’annex 2 del PPT del contracte en qüestió. 

L’annex 2 del PPT adjunt a les al·legacions ja va ser facilitat i revisat per 
aquesta Sindicatura (en el qual es basa el quadre 3 de l’Informe), i s’hi 
reflecteix una distribució anual del cost de totes les prestacions, inclosa 
la d’obres.  
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Sobre la documentació aportada es poden fer les reflexions següents: 

a) El document “Proposta de model de contracte de serveis energètics i 
manteniment en edificis de les administracions públiques” està 
basat en el Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, que va ser derogat per la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i no està actualitzat en la 
normativa vigent. 

 En addició a això, en el PCAP proposat en el document esmentat, en 
la seua clàusula “6.4 Obres de millora i renovació de les 
instal·lacions (P4)” textualment indica: L’adjudicatari es compromet a 
finançar i executar les obres de millora i renovació de les instal·lacions 
objecte del plec necessàries per a optimitzar-ne el funcionament. 
L’adjudicatari es compromet a realitzar i finançar durant el període 
contractual, les obres de millora i renovació de les instal·lacions, en els 
centres que es relacionen en l’annex 418, proposades per l’Administració 
titular de l’edifici. 

 És a dir, les obres previstes en el model al qual al·ludeix l’al·legació 
es refereixen a obres de millora i renovació que cal realitzar al llarg 
del període del contracte, i no a una gran obra que calga realitzar a 
l’inici. 

b) La “Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de 23 de juliol de 2009 sobre model de plec de 
clàusules administratives particulars per a la prestació de serveis 
energètics en edificis públics”. 

 Aquest document de la JCCA no desvirtua allò exposat en l’Informe, 
perquè es limita a recomanar un model de PCAP, que s’ha d’adaptar 
a les circumstàncies de cada cas, i en el contracte revisat i després 
de l’anàlisi de la documentació a què es fa referència en l’al·legació 
arribem a la mateixa conclusió posada de manifest en l’esborrany 
de l’Informe, és a dir, que no es justifica que la qualificació del contracte 
com de subministrament siga l’adequada, ja que solament s’arriba a 
aquesta possibilitat si el contracte s’allarga un termini més enllà 
dels vuit anys, per sota del qual el contracte s’hauria de tramitar 
com un contracte d’obres. Considerem, a la vista de les 
circumstàncies, que la prestació que considera com a accessòria 
(les obres) es tracta de la principal. 

 Això no obstant, hem de ressaltar que la interpretació que ha 
realitzat l’Ajuntament pel que fa a la qualificació jurídica del 
contracte i la seua duració de deu anys, es fonamenta en la dita 
recomanació de la JCCA, encara que no compartim el seu criteri per 
ser contradictori amb el que preveu l’article 23 del TRLCSP i el que 
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recomana la Comissió Nacional de la Competència que s’esmenta 
en l’Informe. 

 En addició a això, la dita “recomanació” de la JCCA inclou altres 
aspectes importants als quals al·ludirem en els apartats següents. 

Conseqüències en l’Informe: 

Eliminar l’oració entre parèntesis al final del primer paràgraf de l’apartat 
8.19.a). 

El penúltim paràgraf de l’apartat 8.19,a) es modifica en els termes 
següents: 

“En al·legacions l’Ajuntament ha manifestat que la qualificació 
jurídica del contracte i la seua duració està avalada expressament per 
la “Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de 23 de juliol de 2009 sobre model de plec de 
clàusules administratives particulars per a la prestació de 
subministrament d’energia i gestió energètica en edificis públics”. 

Segona al·legació 

Apartat 8.19,b) 

Comentaris: 

L’Ajuntament considera correcta l’estimació de la duració del contracte 
en 10 anys, atenent al temps necessari per complir amb els fins proposats 
mantenint un equilibri amb la rendibilitat de les inversions que cal efectuar, 
aquesta interpretació, igualment com en l’al·legació anterior, la basa en 
la recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del 
23 de juliol de 2009 sobre model de PCAP per a la prestació de 
subministrament d’energia i gestió energètica en edificis públics, així 
com en la proposta de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de 
l’Energia (IDEE) de model de plecs de clàusules administratives i 
tècniques per als contractes de serveis energètics i manteniment 
d’edificis de les administracions públiques que, entre altres qüestions, 
valida el termini de duració del contracte en 10 anys per així permetre 
realitzar a l’adjudicatari instal·lacions que fomenten l’estalvi d’energia, l’eficàcia 
energètica i la incorporació d’energies renovables. Afirma també que en la 
preparació i adjudicació del contracte també es van basar en la Directiva 
2006/32/CE i al·lega pel que fa a la recomanació de la Comissió Nacional 
d’Energia de 24 de març de 2011 esmentada en l’informe que 
l’Ajuntament està adherit a la Central de Compres de la Diputació 
Provincial de València, que s’encarrega de realitzar la contractació anual 
del preu del subministrament de gas el preu de la qual actua com a límit 
del preu del subministrament energètic de gas natural objecte del 
contracte revisat. 
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A més de les consideracions realitzades pel que fa de l’al·legació primera, 
que són rellevants per a la que ara s’analitza, hem d’assenyalar que: 

a) Compartim el criteri de la Comissió Nacional de la Competència 
(CNC), que s’esmenta en l’Informe i considerem excessiu el termini 
de deu anys per al subministrament de gas. 

b) En el PCAP del contracte s’estableix que el preu de subministrament 
en cap cas podrà sobrepassar els marcats en l’“Acord marc per a gas 
natural de la Central de Compres de l’Excel·lentíssima Diputació de 
València”. 

 És a dir, es garanteix que no se sobrepassarà uns preus màxims, 
però no garanteix l’aplicació dels millors preus de mercat que 
poguessen obtenir-se amb una concurrència efectiva, que és un 
dels objectius de la CNC   en recomanar la duració dels contractes 
de subministrament d’energia de dos anys i les licitacions en 
concurrència amb altres candidats. 

No obstant això, hem de ressaltar que la interpretació realitzada per 
l’Ajuntament respecte de la duració de deu anys, té el seu fonament en 
l’esmentada recomanació de la JCCA, encara que no compartim el seu 
criteri per ser contradictori amb el que preveu en l’article 23 del TRLCSP i 
el recomanat per la Comissió Nacional de la Competència que s’esmenta 
en l’Informe. 

Conseqüència en l’Informe: 

L’apartat 8.19,b) queda redactat així: 

“b)  Duració del contracte 

L’article 115.2 del TRLCSP estableix que en el PCAP en el cas de 
contractes mixtos es detallarà el règim jurídic aplicable a l’efecte, 
compliment i extinció, atenent a les normes aplicables a les diferents 
prestacions que s’hi fusionen.  

A la prestació 1, el subministrament energètic, que preval sobre 
la resta a l’hora de determinar la durada del contracte se li aplica 
una durada de deu anys, inadequadament segons el nostre 
criteri. 

Encara que el vigent TRLCSP no estableix una duració específica 
per al contracte de subministrament, la norma general que conté 
l’article 23 disposa que: Sense perjudici de les normes especials 
aplicables a determinats contractes, la duració dels contractes del sector 
públic s’haurà d’establir tenint en compte la naturalesa de les 
prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de 
sotmetre periòdicament a concurrència la realització d’aquestes. 
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Atenent al criteri adoptat en el PCAP de considerar com a 
element decisori el subministrament, no sembla raonable que 
s’estiga complint amb el mandat legal de sotmetre 
periòdicament a concurrència la prestació del subministrament 
de gas exigit per l’article 23 del TRLCSP. Cal destacar pel que fa a 
això el que recomana la Comissió Nacional d’Energia amb data 
de 24 de març de 2011, quan en proposar un plec administratiu 
de contractes de l’Administració Pública de subministrament 
d’energia, recomanava expressament que la duració dels dits 
contractes no siga superior a 2 anys, ja que el preu pot incloure una 
prima de risc significativa. 

En síntesi considerem que la durada del contracte és excessiva a 
la vista del que disposen els articles 23 i 115.2 del TRLCSP. 

No obstant això, en al·legacions l’Ajuntament ha manifestat que 
la qualificació jurídica del contracte i la seua duració emparada 
expressament per la “Recomanació de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de 23 de juliol de 2009 sobre model 
de plec de clàusules administratives particulars per a la prestació 
de subministrament d’energia i gestió energètica en edificis 
públics”. 

Tercera al·legació 

Apartat 8.19,c) 

Comentaris: 

L’Ajuntament, en referència a la incidència sobre la necessitat de 
motivar l’elecció dels criteris d’adjudicació i la ponderació d’aquests, 
afirma prendre nota del que hem assenyalat en l’Informe a fi de 
continuar introduint millores en el seu servei de contractació i al·lega 
que es tracta d’un contracte complex. 

Encara que sobre aquest punt l’Ajuntament no al·lega res més, és 
pertinent atendre allò que assenyala pel que fa al cas la “Recomanació de 
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 23 de juliol de 2009 
sobre el model de plec de clàusules administratives particulars per a la 
prestació de subministrament d’energia i gestió energètica en edificis 
públics”, que ratifica el criteri que manté la Sindicatura en l’Informe. 

Aquesta recomanació i el model de PCAP assenyalen expressament que: 

Es preveu que tots els criteris que cal establir per fer la valoració d’aquestes 
prestacions siguen objectius, és a dir, que s’apliquen mitjançant fórmules, motiu 
pel qual no es preveu la intervenció del comité d’experts o de l’organisme 
independent encarregats de valorar criteris subjectius. 
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El preu de cadascuna de les prestacions es pren en consideració després de la 
fase anterior, s’hi valora el preu ofertat exclusivament per aquells licitadors que 
hagen superat un determinat nivell de puntuació. Entre tots aquests, 
l’adjudicació s’efectuarà a favor del qui oferte el preu més baix, i per tant no 
s’acumularà la puntuació corresponent al preu (ni tan sols s’estableix fórmula 
per valorar-lo) a l’obtinguda en la fase anterior. 

Amb independència d’això, el plec estableix també criteris per a determinar les 
ofertes que hauran de considerar-se desproporcionades o anormalment baixes. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 8.19,d) 

Comentaris: 

L’Ajuntament considera adequat el sistema previst en el PCAP per 
valorar les ofertes econòmiques, ja que té el fi de cobrir el tema de les baixes 
temeràries i afirma que és una reproducció exacta a l’establit a manera 
d’exemple en la proposta de plecs de clàusules administratives i 
tècniques per a contractes de serveis energètics i manteniments en 
edificis de les administracions públiques de l’Institut per a la 
Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDEE), clàusula 10.2.1. 

Aquesta Sindicatura no comparteix el criteri de l’Ajuntament; els 
mecanismes per a descartar, si és el cas, possibles ofertes amb valors 
anormals o desproporcionats (baixes temeràries) és regulat en l’article 
152 del TRLCSP, fet que no ha d’afectar el compliment correcte de les 
disposicions que conté l’article 150 del TRLCSP referides als requisits que 
han de complir els criteris d’adjudicació. 

La remissió efectuada per l’Ajuntament al document “Proposta de model 
de Contracte de Serveis Energètics i Manteniment en Edificis de les 
Administracions Públiques” no es considera vàlida perquè es refereixen a 
legislació no vigent (vegeu al·legació primera) i contradiu la 
“Recomanació” de la JCCA aportada per l’Ajuntament. 

Tal com s’ha assenyalat en l’al·legació anterior, la “Recomanació de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 23 de juliol de 2009 
sobre model de plec de clàusules administratives particulars per a la 
prestació de subministrament d’energia i gestió energètica en edificis 
públics” aportada per l’Ajuntament, recolza el criteri de la Sindicatura, ja 
que expressament assenyala que tots els criteris que cal establir per 
valorar aquestes prestacions han de ser objectius, és a dir, s’han d’aplicar 
mitjançant fórmules, i s’ha d’elegir necessàriament l’oferta de preu més 
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baix, amb independència que el plec establisca també criteris per 
determinar les ofertes que hauran de considerar-se desproporcionades o 
anormalment baixes. 

La recomanació de la JCCA ratifica el criteri que sosté la Sindicatura en 
l’Informe, per la qual cosa mantenim el que hem exposat en l’apartat 
8.19,d) de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartat 8.19,e) 

Comentaris: 

L’Ajuntament es limita a manifestar que com que no hi ha un sistema 
estandarditzat, es va fer una remissió a l’annex 4 del plec de prescripcions 
tècniques en el qual es contenen i desenvolupen les bases tècniques... que han de 
tenir en consideració a l’hora de valorar els criteris avaluables mitjançant judici 
de valor. 

El criteri adoptat per l’Ajuntament és totalment contrari al que 
s’estableix en la “Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de 23 de juliol de 2009 sobre model de plec de clàusules 
administratives particulars per a la prestació de subministrament 
d’energia i gestió energètica en edificis públics” aportada per 
l’Ajuntament, segons la qual tots els criteris que s’han d’establir per 
valorar aquestes prestacions han de ser objectius, és a dir, s’han d’aplicar 
mitjançant fórmules i s’ha d’elegir necessàriament l’oferta de preu més 
baixa, que ratifica el criteri que manté la Sindicatura en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació 

Apartat 8.19,f) 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que en la valoració de les ofertes va disposar de 
l’assessorament d’un enginyer industrial que va contractar com a tècnic 
especialista i qualificat en la matèria, en compliment d’una recomanació 
de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDEE). 
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Aquesta Sindicatura no comparteix el criteri de l’Ajuntament, per què la 
mera intervenció d’un expert en la matèria no justifica l’absència de 
motivació de les puntuacions assignades a les distintes empreses, en els 
termes explicats en l’Informe, de manera que mantenim el que hem 
exposat en l’apartat 8.19,f) de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

B INFORME 

L’apartat 8.19,a) i el 8.19,b) de de l’Ajuntament de la Pobla de Farnals es 
modifica en els termes següents: 

a) Qualificació jurídica del contracte 

 En la clàusula 1 del PCAP s'indica que: El present contracte té 
naturalesa administrativa, i sense perjudici que quede definit el règim 
jurídic de la contractació en el present plec de clàusules administratives 
particulars, regeix la regulació aplicable al contracte administratiu de 
subministrament, tenint en compte que la prestació de caràcter econòmic 
de més importància és la del subministrament, i s'atendrà, quant a les 
normes que s'hagen d'observar per a l'adjudicació del contracte, a la 
regulació jurídica de la dita prestació, de conformitat amb l'article 12 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. Tal com queda 
acreditat en l'annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques. 

 Segons continua el PCAP, el contracte inclou la realització de les 
següents prestacions obligatòries, que es desenvolupen en la 
clàusula 6 del plec de prescripcions tècniques: 

Prestació P1. Subministrament energètic de gas natural. 

Prestació P2. Manteniment per a aconseguir el perfecte 
funcionament i neteja de les instal·lacions. 

Prestació P3. Garantia total: reparació amb substitució de 
tots els elements deteriorats de les 
instal·lacions. 

Prestació P4. Obres de millora i renovació de les 
instal·lacions consumidores d'energia: 
redacció de projectes, realització i 
finançament de les millores i renovació de les 
instal·lacions consumidores d'energia tèrmica. 

 Segons el PTT, les prestacions tenen els imports següents: 
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Prestació Cost anual 
2012 

Cost resta 
d'anys 

Cost 10 
anys 

P1. Subministrament 
energètic de gas natural 76.667,5 690.007,5 766.675 

P2. Manteniment  

P3. Garantia total 
16.311,0 146.799,0 163.110 

P4. Obres  

 Interessos de finançament 

418.644,0 

 

-- 

123.519,0 

418.644 

123.519 

Total 511.622,5 960.325,5 1.471.948 

Quadre 3 

 Per a qualificar el contracte com de subministraments s'ha de 
justificar que la dita prestació té caràcter preponderant sobre les 
altres. No obstant això, vistes les xifres anteriors aquesta 
preponderància és discutible, ja que prenent el primer any, la 
preponderància és clarament la del contracte d'obres. Solament 
allargant el termini a partir de vuit anys, més enllà del que es 
considera raonable per a un contracte de subministraments 
s'aconsegueix que la importància del subministrament siga 
preponderant. 

 En al·legacions l’Ajuntament ha manifestat que la qualificació 
jurídica del contracte i la seua duració està emparada expressament 
per la “Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de 23 de juliol de 2009 sobre model de plec de 
clàusules administratives particulars per a la prestació de 
subministrament d’energia i gestió energètica en edificis públics.” 

 Als efectes del contracte, el cost total s'ha distribuït en deu 
anualitats iguals. 

b) Duració del contracte 

L’article 115.2 del TRLCSP estableix que en el PCAP en el cas de 
contractes mixtos es detallarà el règim jurídic aplicable a l’efecte, 
compliment i extinció, atenent a les normes aplicables a les diferents 
prestacions que s’hi fusionen.  

A la prestació 1, el subministrament energètic, que preval sobre 
la resta a l’hora de determinar la durada del contracte se li aplica 
una durada de deu anys, inadequadament segons el nostre 
criteri. 

Encara que el vigent TRLCSP no estableix una duració específica 
per al contracte de subministrament, la norma general que conté 
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l’article 23 disposa que: Sense perjudici de les normes especials 
aplicables a determinats contractes, la duració dels contractes del sector 
públic s’haurà d’establir tenint en compte la naturalesa de les 
prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de 
sotmetre periòdicament a concurrència la realització d’aquestes. 

Atenent al criteri adoptat en el PCAP de considerar com a 
element decisori el subministrament, no sembla raonable que 
s’estiga complint amb el mandat legal de sotmetre 
periòdicament a concurrència la prestació del subministrament 
de gas exigit per l’article 23 del TRLCSP. Cal destacar pel que fa a 
això el que recomana la Comissió Nacional d’Energia amb data 
de 24 de març de 2011, quan en proposar un plec administratiu 
de contractes de l’Administració Pública de subministrament 
d’energia, recomanava expressament que la duració dels dits 
contractes no siga superior a 2 anys, ja que el preu pot incloure una 
prima de risc significativa. 

En síntesi considerem que la durada del contracte és excessiva a 
la vista del que disposen els articles 23 i 115.2 del TRLCSP. 

No obstant això, en al·legacions l’Ajuntament ha manifestat que 
la qualificació jurídica del contracte i la seua duració emparada 
expressament per la “Recomanació de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de 23 de juliol de 2009 sobre model 
de plec de clàusules administratives particulars per a la prestació 
de subministrament d’energia i gestió energètica en edificis 
públics.” 

PART II Ajuntament de l’Alfàs del Pi 

A ANNEX III . INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

L’apartat 8.3,b), segona al·legació, queda redactat així: 

“Comentaris: 

De les al·legacions de l’Ajuntament es desprén que l’import del valor 
estimat del contracte indicat en els distints anuncis i en el plec de 
clàusules administratives no s’ha fixat per a tota la vida del contracte 
perquè “el preu anava en funció d’un cànon variable anual, segons la 
clàusula 4 del plec de clàusules administratives”. 

Pel que fa a això, tal com es va posar de manifest en l’esborrany de 
l’Informe, seguint el criteri de la Junta Superior de Contractació 
Administrativa de la Generalitat (informe 2/2010, de 31 de gener), el preu 
o valor estimat del contracte de gestió de serveis públics ha de calcular-
se d’acord amb el que es preveu en l’article 88 del TRLCSP, per a tota la 
vida del contracte. 
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Per tant, mantenim el criteri exposat en els dos primers paràgrafs de 
l’apartat 8.3,b) de l’Informe i eliminem el tercer paràgraf. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’elimina el tercer paràgraf de l’apartat 8.3,b) de l’esborrany de 
l’Informe.” 

B.  INFORME 

En l’apartat 8.3,b) de l’Informe, pàgina 33, s’elimina el tercer paràgraf. 

En l’apartat 8.3,b) de l’Informe, pàgina 33, la tercera línia del resum del 
contracte fiscalitzat, queda redactada així: 

• Valor estimat: no determinat 

En el quadre 1, pàgina 10, tercera línia, en la columna “Valor estimat”, ha 
de posar: “n/d”. 
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APROVACIÓ DE L’ADDENDA 

D’acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.2.e) del seu 
Reglament i, en compliment del Programa Anual d’Actuació 2015 
d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunió del dia 12 de novembre de 2015, va aprovar aquesta Addenda a 
l’Informe de fiscalització. 

València, 12 de novembre de 2015 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 

 

 

 


