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0. RESUM-CONCLUSIONS 

L'article 5 de la Llei 6/1985, de Sindicatura de Comptes inclou entre les 
seues funcions, a més de les referides al control extern de la gestió 
economicofinancera del sector públic valencià i dels seus comptes, 
aquelles que d'acord amb l'ordenament jurídic siguen convenients per a 
assegurar adequadament el compliment dels principis financers, de 
legalitat, d'eficàcia i economia, exigibles al sector públic. 

D'acord amb la dita Llei, el Consell de la Sindicatura de Comptes va 
acordar incloure en els programes anuals d'actuació de 2012 i 2013, 
determinats treballs d'auditoria operativa, entre els quals es va incloure 
el relacionat amb el servei de neteja viària als ajuntaments amb població 
entre 50.000 i 75.000 habitants. 

La neteja viària és un dels serveis de competència municipal que han de 
prestar de manera obligada, individualment o associadament els 
municipis, segons estableix l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 

La prestació del servei de neteja viària consisteix, en termes generals, en 
la neteja per mitjans manuals i mecànics de les diferents vies i espais 
públics que hi fiten, inclou també prestacions com ara el reg i la neteja 
amb aigua, la neteja del mobiliari urbà de pintades, la dels solars, zones 
verdes, o la neteja, buidat i manteniment de papereres. 

Un tret característic d'aquest servei és que el seu finançament corre a 
càrrec dels recursos ordinaris dels ajuntaments i no hi ha una taxa 
específica que tinga repercussió sobre els ciutadans el cost de la dita 
prestació. 

En la gestió de la prestació, es poden presentar diferents situacions: 

- Gestió directa mitjançant personal laboral en la plantilla del 
municipi que dependrà d'un servei gestor específic (departament 
o àrea) en l'ajuntament. 

- Gestió indirecta mitjançant una societat municipal encarregada de 
la prestació o gestió de serveis, directament i per mitjà de 
contractes amb empreses privades. 

- Gestió indirecta  mitjançant la contractació de la prestació o de la 
concessió, amb o sense un servei gestor en l'ajuntament que 
controle l'adequada prestació del servei. 

- Gestió mixta que incloga diverses de les situacions anteriors. 

Per a la prestació del servei, normalment les poblacions es troben 
dividides en zones o sectors. 
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A fi de delimitar el treball que havíem de realitzar, ha calgut: 

a) Acotar la grandària de la mostra d'entitats que calia d'analitzar. 

b) Acotar la grandària de les poblacions per a guanyar en 
homogeneïtat i al mateix temps en casuística. 

c) Evitar la influència de factors estacionals. 

d) Acotar el període que s'havia d'analitzar. 

e) Abastar, en la mesura del possible, les diferents formes de gestió. 

Així mateix, cal tenir en compte el distint grau de col·laboració i interès 
per part dels ajuntaments i del personal encarregat, els dilatats temps 
d'espera per a obtenir informació i documentació, així com la no 
uniformitat en la documentació que facilita cada ajuntament. 

L'objectiu de la fiscalització ha sigut avaluar en termes d'eficiència, 
eficàcia i economia la gestió realitzada pels diversos ajuntaments 
seleccionats en relació amb la gestió i prestació del servei de neteja viària 
i, amb aquesta finalitat, s'han definit i formulat, en termes de preguntes, 
els objectius següents: 

Objectiu 1: ¿S'ha aplicat el procediment de gestió del servei més adequat 
d'acord amb els principis d'economia, eficiència i eficàcia que han de regir la 
gestió dels recursos públics? ¿Dit procediment s'ha implantat acomplint la 
legislació aplicable? 

 

Objectiu 2: ¿La prestació del servei es realitza en la quantitat, qualitat i cost 
més adequats? 

 

Objectiu 3: ¿Existeix un sistema adequat de control de la prestació del servei? 

Com que els ajuntaments no disposen de cap tipus de criteris/indicadors 
relacionats amb el servei auditat, aquesta Sindicatura ha determinat els 
criteris d'auditoria que ha considerat adequats per a cada un dels 
objectius i subobjectius de l'auditoria (vegeu l'annex I). 

Aquests criteris d'auditoria definits s'entenen com a unitats de mesura 
que han servit per a avaluar l'eficiència, l'eficàcia i l'economia de 
l'activitat auditada, amb la comparança amb la seua situació real. 

D'acord amb els paràmetres detallats en l'apartat 2.2, els sis ajuntaments 
sobre els quals hem dut a terme l'auditoria operativa dels serveis de 
neteja viària, són els següents: 

Província de València: Paterna i Sagunt 
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Província d'Alacant: Alcoi, Elda i Sant Vicent del Raspeig 

Província de Castelló: Vila-real. 

Hem analitzat els últims quatre anys (2009-2012), segons la informació 
disponible a fi d'aconseguir la major proximitat possible a la data 
d'emissió de l'Informe (informació recent de major interès per als 
ciutadans i gestors). 

La despesa total pressupostada en neteja viària pels sis municipis en el 
període 2010-2012 ha sigut de 47.199.111 euros, amb un cost mitjà anual 
per habitant de 42,78 euros sobre les obligacions reconegudes (vegeu el 
quadre 4). 

Per raó de l'estructura pressupostària funcional vigent fins a l'exercici 
2009, que incloïa dins del mateix epígraf les despeses corresponents al 
servei de recollida de residus sòlids, hem exclòs la informació de 
l'exercici 2009 per a evitar la distorsió que ocasiona en el conjunt. 

Les despeses comptabilitzades en concepte de neteja viària (obligacions 
reconegudes) representen al voltant del 5,9% dels recursos ordinaris 
(drets reconeguts) dels ajuntaments seleccionats (mitjana per als 
exercicis 2010 i 2011, vegeu els quadres 4 i 5). 

Hem desenvolupat el treball de conformitat amb els Principis i Normes 
d'Auditoria del Sector Públic, elaborats per la Comissió de Coordinació del 
Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol i amb les directrius 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura 
recollides en el Manual de Fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 

La metodologia utilitzada ha consistit en primer lloc a aplicar els 
procediments de valoració del risc (coneixement de l'entorn en què es 
desenvolupa l'activitat, inclòs el control intern), a fi d'identificar i valorar 
els riscos relacionats amb la prestació del servei objecte de l'auditoria per 
a delimitar aquelles àrees sobre les quals s'han desenvolupat 
procediments d'auditoria i reduir el risc a una escala adequada. 

En segon lloc hem mantingut diverses entrevistes amb els responsables 
designats en cada un dels ajuntaments i se'ls ha sol·licitat que 
formalitzaren diversos qüestionaris relacionats amb la prestació del 
servei. Després de recopilar-la, hem analitzat la documentació 
subministrada. 

Quant a la naturalesa de les proves, les hem efectuades tant numèriques 
de caràcter analític (tendències i coeficients), com descriptives basades 
en comparacions qualitatives. 

Els resultats d'aquestes comprovacions els detallem en l'apartat 4, 
"Observacions", d'aquest Informe. 
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CONCLUSIONS QUE SORGEIXEN COM A CONSEQÜÈNCIA DEL TREBALL 
REALITZAT: 

Pel que fa al procediment de gestió escollit per les corporacions locals per a 
prestar el servei de neteja viària. 

a) En cap dels casos revisats, hi ha constatació d'anàlisis tècniques 
prèvies per part de les corporacions locals de les necessitats de la 
població en relació amb la neteja viària (apartat 4.1.1). 

 Tampoc no tenim constància que els ajuntaments hagen fixat els 
objectius i les característiques de la prestació del servei, i remeten 
com a única referència al plec de condicions tècniques o la 
comanda realitzada. 

b) Quant a l'activitat auditada cal indicar que els ajuntaments 
seleccionats no disposaven, a la data d'efectuar el nostre treball, de 
criteris/indicadors que permeten mesurar, valorar i comparar 
l'eficàcia, l'eficiència i l'economia de la prestació del servei amb 
altres entitats de similars característiques. 

c) La fórmula escollida per a prestar el servei ha sigut la contractació 
de la gestió del servei públic, sota la modalitat de concessió, 
excepte en els casos de Sagunt i Paterna (sols parcialment), en els 
quals han optat per una comanda de gestió a una empresa pública 
municipal (quadres 3 i 6 i apartat 4.1.2). 

 Tal com indica l'apartat 4.1.2 d'aquest Informe, la figura contractual 
de la concessió s'ha de reservar per als casos en què el 
concessionari contractista assumeix el risc d'explotació. 

 Per tant, aquesta institució considera que la prestació del servei de 
neteja viària retribuïda per un preu que ha de pagar la pròpia 
Administració, no s'ha d'enquadrar com un contracte de gestió de 
serveis públics sota la modalitat de concessió, sinó com un 
contracte de serveis (apartat 4.1.2). 

d) Els procediments seguits per a la licitació, concurs públic obert i per 
tramitació ordinària, així com la publicitat donada, es consideren 
adequats d'acord amb la figura escollida, gestió de servei públic 
sota la modalitat de concessió (apartat 4.1.4). 

 En tots els casos, els òrgans competents per a l'adjudicació del 
contracte han acceptat la proposta d'adjudicació realitzada en 
l'informe tècnic que aquesta Sindicatura estima adequada (apartat 
4.1.5). 

 No obstant això, els criteris de selecció de les ofertes inclosos en el 
PCAiT, així com la seua aplicació en els informes tècnics de 
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valoració presenten algunes incidències que podrien incidir 
desfavorablement en una adequada gestió (econòmica i eficient) 
dels recursos públics (apartat 4.1.4 i 4.1.5). 

e) La duració del contracte en els cinc casos que utilitzen la modalitat 
de concessió es troba dins del límit establit per la legislació per a 
aquest tipus de contractes (apartat 4.1.7). 

 Això no obstant, aquest termini s'ha de considerar excessiu, ja que 
podria resultar un impediment a l'Administració per a aprofitar els 
avantatges que puguen derivar de l'evolució tecnològica o la 
situació econòmica. La legislació contractual vigent estipula que la 
duració dels contractes de serveis —que entenem que és la figura 
contractual que caldria haver seguit— no podrà excedir de sis anys, 
incloses les pròrrogues (apartat 4.1.7). 

Quant els aspectes més significatius de la prestació del servei de neteja 
viària. 

f) L'anàlisi de les dades sobre els recursos materials i humans amb els 
quals la contracta i/o comanda presta el servei en els distints 
municipis, ha posat de manifest com a aspectes més significatius 
que: 

- Observem importants diferències en la densitat dels municipis 
(nombre d'habitants per km2) i en els quilòmetres lineals de les 
vies que podrien explicar, si s'escau, algunes de les diferències 
observades en l'assignació dels mitjans (apartat 4.2.1). 

- Tres municipis, Paterna, Sagunt i Sant Vicent del Raspeig, 
disposen d'un major nombre de treballadors per a la prestació 
del servei. Dos d'aquests casos (Paterna i Sagunt) corresponen 
als municipis amb major nombre d'habitants i quilòmetres 
lineals de vies en què es presta el servei( apartat 4.2.1). 

- Pel que fa al nombre de vehicles motoritzats amb què es fan les 
tasques de neteja i neteja amb aigua, tres municipis destaquen 
molt per damunt de la mitjana (Elda, Sant Vicent del Raspeig i 
Sagunt). En canvi, Paterna, malgrat el seu nombre d'habitants, 
només disposa de quatre vehicles (apartat 4.2.1). 

- Si atenem el nombre de vehicles (carrets) destinats a agranada 
manual, tant Paterna com Alcoi destaquen especialment pel 
seu nombre, mentre que les poblacions de Sant Vicent del 
Raspeig i Vila-real són les menys dotades en aquest aspecte 
(apartat 4.2.1). 

- Paterna és la que més s'allunya, tant en xifres absolutes com 
relatives, en la ràtio de papereres per cada mil habitants, la 
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mitjana de les quals s'aproxima a dinou. Al mateix temps, 
aquest municipi és el que mostra una taxa de reposició anual 
de papereres més elevada i a molta distància de la resta. 
Principalment, aquestes reposicions es produeixen com a 
conseqüència d'actes vandàlics i/o actuacions incíviques 
(apartat 4.2.1). 

- En els municipis revisats, hem observat que el servei de neteja 
viària no és prestat per igual en totes les zones del municipi 
(freqüència, intensitat, etc.), sinó que varia d'acord segons siga 
el centre, la perifèria o d'altres (apartat 4.1.6). 

g) Pel que fa al cost del servei, els indicadors elaborats per aquesta 
Sindicatura a partir de la informació rebuda, han posat de manifest 
com a aspectes més significatius següents: 

- Sagunt destaca per tenir el cost directe del servei més elevat, 
tant en xifres absolutes com per la seua desviació sobre la 
mitjana dels municipis analitzats. A continuació se situa, a una 
distància notable, el municipi d'Elda (quadres 11 i 12 i l'apartat 
4.2.2). 

 Relacionant el dit import amb el nombre d'habitants del 
municipi i els quilòmetres lineals de les vies urbanes, observem 
que és igualment el municipi de Sagunt el que té el cost directe 
i total per habitant i el cots per treballador i per quilòmetre 
lineal més elevats (entre un 36% i un 44% superiors a la 
mitjana). (Quadre 12 i apartat 4.2.2). 

- El municipi d'Elda és el que presenta un cost més alt per 
quilòmetre lineal netejat, 122,26 euros. Tot seguit figura el 
municipi de Sagunt, amb un cost de 74,96 euros (quadre 12). 

- En l'extrem oposat es troba el municipi de Vila-real que 
presenta uns costos totals i/o unitaris més reduïts (al voltant 
del 50% de la mitjana de la mostra analitzada). (Quadres 11 i 12 i 
apartat 4.2.2). 

- No ha sigut possible obtenir costos o indicadors sobre preus de 
mercat (d'altres poblacions, conjunt de l'estat espanyol, etc.) 
(Apartat 4.2.2). 

h) Com indiquem en l'apartat 4.2.2, l'anàlisi comparativa realitzada 
entre els costos previstos i els reals del servei, en funció de les 
anualitats previstes en el contracte i les factures dels contractistes, 
ha posat de manifest com aspectes més significatius els següents: 
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- Tres ajuntaments (Alcoi, Paterna i Sagunt) no han facilitat la 
informació relativa a les anualitats previstes en els respectius 
contractes/comandes (quadre 13). 

- En la resta de casos, solament Elda observa una adequació entre 
l'anualitat prevista i els costos derivats de la prestació (gràfic 5 i 
quadre 13). 

- Sant Vicent del Raspeig i Vila-real mostren les desviacions per 
costos superiors sobre l'anualitat prevista que se situen de 
mitjana en l'11% i el 23%, respectivament. Aquestes desviacions 
són conseqüència, almenys parcialment, de l'existència de 
costos fora de contracte derivats de serveis extraordinaris 
(gràfics 5 i 6 i quadre 13). 

i) Els serveis extraordinaris són conseqüència de peticions de l'entitat 
local al gestor que normalment s'efectuen de manera verbal, raó 
per la qual l'única evidència escrita és la factura pels serveis 
prestats aprovada pel responsable pertinent (apartat 4.2.3). 

 La incidència, la naturalesa i raonabilitat d'aquests serveis no 
previstos, tal com s'ha posat de manifest en l'apartat 4 de l'Informe, 
caldria buscar-les tant en la imprevisió i falta d'informes i estudis 
adequats a l'hora de contractar la prestació, com en l'antiguitat dels 
contractes i la seua excessiva durada. 

 En aquest sentit en el cas d'Alcoi, aquests serveis no previstos han 
representat una mitjana del 20,1% de l'import total facturat pel 
contractista en el període 2009-2012. A més a més, es dóna la 
circumstància que és el contracte de més antiguitat dels analitzats i 
el seu valor d'execució incloses les pròrrogues ha finalitzat sense 
que s'hi haja formalitzat a la data d'acabament un altre contracte 
(apartat 4.1.7) 

j) En tots els casos analitzats, la gestió dels quals es realitza 
mitjançant contracte, els contractistes disposen de protocols de 
qualitat ISO (apartat 4.2.4). 

 Pel que fa a la part executada per comanda per una empresa de 
titularitat municipal, com ara Paterna i Sagunt, no tenim 
constatació que cap de les dues empreses públiques estiga en 
possessió de cap protocol d'actuació adaptat a un sistema de 
qualitat. 
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Quant a les magnituds econòmiques i pressupostàries derivades de la 
prestació del servei de neteja viària 

k) En els ajuntaments de Sant Vicent del Raspeig i Vila-real observem 
que el pressupost cobreix suficientment les necessitats previstes 
(apartat 4.2.5). 

 En el cas d'Elda es produeix una insuficient dotació pressupostària 
en tres dels quatre exercicis analitzats, la qual per als exercicis 
2011 i 2012 se situa al voltant del 5%. 

 Els ajuntaments d'Alcoi, Paterna i Sagunt no han facilitat les dades 
de les anualitats derivades dels contractes/comandes. 

l) Les obligacions reconegudes en els pressupostos dels ajuntaments 
d'Elda, Sant Vicent del Raspeig i Sagunt, recullen pràcticament en 
la seua totalitat els costos derivats de la facturació del servei de 
neteja viària per al període 2010-2012 (apartat 4.2.6). 

 No obstant això, les obligacions reconegudes en el pressupost de 
l'Ajuntament d'Alcoi, no han aplegat per al període citat totes les 
despeses derivades de la facturació del servei. 

 L'Ajuntament de Paterna ha registrat conjuntament durant tot el 
període analitzat en la mateixa aplicació pressupostària les 
despeses corresponents als serveis de neteja viària i de recollida 
de residus sòlids, raó per la qual no ha sigut possible obtenir el 
detall de les obligacions reconegudes corresponents al servei 
analitzat de manera individualitzada. 

Quant al control realitzat per les corporacions locals de la prestació del 
servei de neteja viària 

m) En general hem observat una escassa dedicació de mitjans 
personals en els ajuntaments al control de l'efectiva prestació del 
servei de neteja viària en relació amb el cost que representa per a 
les arques municipals (apartat 4.3.1). 

 En aquest sentit, en quatre casos (Alcoi, Elda, Sagunt i Vila-real) no 
es realitza cap seguiment ni anàlisi de les dades referents al servei 
i, per tant, no s'emet cap informe d'avaluació (apartat 4.3.2). 

 Sant Vicent del Raspeig està en període d'elaboració d'indicadors 
mensuals de qualitat del servei per al nou contracte que va entrar 
en vigor en juliol de 2012, tot i que no es troben plenament testats 
encara. 
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 Paterna disposa de comunicats diaris de control del servei, però no 
hi ha constatació que ho analitzen i avaluen de manera adient 
(apartat 4.3.3). 

Quant al grau de satisfacció ciutadana per la prestació del servei de neteja 
viària 

n) Solament en el cas d'Elda tenim constància que per part del 
contractista i amb fins justificatius a l'efecte de la corresponent 
certificació de qualitat, s'han efectuat durant el període analitzat 
enquestes de satisfacció als ciutadans (apartat 4.3.4). 

o) Pel que fa a la informació facilitada pels ajuntaments sobre les 
queixes i reclamacions rebudes dels ciutadans, així com sobre el 
termini mitjà de la seua resolució, observem una gran disparitat 
en les dades entre els distints municipis, les quals no permeten 
determinar-ne raonablement l'adequat còmput de les queixes i 
reclamacions ni la seua resolució (quadre 19 i apartat 4.3.5). 

D'acord amb aquestes conclusions, hem elaborat les recomanacions 
detallades en l'apartat 5. 

Agraïm al personal de les corporacions locals la col·laboració prestada en 
la realització del treball. 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Descripció general del servei de neteja viària 

La neteja viària és un dels serveis de competència municipal que els 
municipis han de prestar obligatòriament per sí mateixos o 
associadament segons estableix l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 

La ciutadania i visitants d'un municipi valoren de forma molt positiva la 
neteja dels espais públics, carrers i voreres, i per als ajuntaments, 
mantenir un entorn net en la seua ciutat és també necessari, ja siga per 
raons higièniques i de qualitat, com també per a atraure un major 
nombre de visitants i turistes. 

Un tret característic que convé destacar d'aquest servei és que, a 
diferència d'altres serveis prestats pels municipis (p.e.: recollida de 
residus sòlids), el seu finançament corre a càrrec dels recursos ordinaris i 
no existeix una taxa específica que repercutisca sobre els ciutadans el 
cost de la dita prestació. 

En la gestió de la prestació en els diferents municipis, es poden presentar 
diferents situacions: 
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- Gestió directa mitjançant personal laboral en la plantilla del 
municipi que dependrà d'un servei gestor específic (departament 
o àrea) en l'ajuntament. 

- Gestió indirecta mitjançant una societat municipal encarregada de 
la prestació o gestió de serveis, directament i per mitjà de 
contractes amb empreses privades. 

- Gestió indirecta  mitjançant la contractació de la prestació o de la 
concessió, amb o sense un servei gestor en l'ajuntament que 
controle l'adequada prestació del servei. 

- Gestió mixta que incloga diverses de les situacions anteriors. 

La prestació del servei de neteja viària que realitzen els ens locals 
consisteix, en termes generals, en la neteja per mitjans manuals i 
mecànics de les diferents vies i espais públics que hi fiten, o que puguen 
afectar les condicions estètiques i higièniques de les anteriors. 

Sense ànim de ser exhaustius, aquest servei inclou prestacions tal com: 

- Agranada manual i mecànic de voreres i/o calçades i en general, 
d'espais públics. 

- Neteja en determinades zones amb motiu de la celebració d'actes, 
fires, mercats ambulants, etc. que comporten brutícia i residus. 

- Reg i reg amb aigua manuals i/o mecànics de les vies públiques. 

- Neteja de mobiliari urbà de pintades i altres tipus de brutícia en 
edificis i monuments. 

- Neteja de solars, abocadors incontrolats, camins o zones pròximes 
a les vies de comunicació dins del terme municipal. 

- Neteja de zones verdes i desbrossament d'escocells. 

- Neteja, buidatge i manteniment de papereres. 

Per a la prestació del servei, normalment les poblacions es troben 
dividides en zones que, en molts casos, serveixen al mateix temps per a 
distingir la dotació de mitjans assignats a cada una, la periodicitat, 
intensitat, etc. Per tant, podem trobar-nos amb idèntiques o similars 
prestacions en diferents ajuntaments però amb distinta freqüència de la 
prestació en funció de les necessitats. 

El diferent detall en la descripció dels treballs que es desenvolupen o de 
les prestacions incloses en cada ajuntament analitzat, així com les 
diferents periodicitats o freqüències en la prestació del servei, fa que siga 
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difícil en molts casos conèixer amb exactitud si la prestació del servei és 
realment assimilable o igual en els diversos municipis. 

1.2 Objecte de l'auditoria 

L'article 5 de la Llei 6/1985, de Sindicatura de Comptes, inclou entre les 
seues funcions, a més de les referides al control extern de la gestió 
economicofinancera del sector públic valencià i dels seus comptes, 
aquelles que d'acord amb l'ordenament jurídic siguen convenients per a 
assegurar adequadament el compliment dels principis financers, de 
legalitat, d'eficàcia i economia, exigibles al sector públic. 

D'altra banda, l'article 8.3 de la mateixa Llei determina que els informes 
s'hauran de pronunciar, entre altres assumptes, sobre si la gestió dels 
recursos humans, materials i dels fons pressupostaris s'ha desenvolupat 
de manera econòmica i eficient, i avaluar el grau d'eficàcia en 
l'assoliment dels objectius previstos. 

1.3 Anàlisi prèvia de l'entorn del servei 

Per a dur a terme aquesta auditoria operativa hem realitzat una anàlisi i 
recopilació de la informació disponible sobre els serveis prestats per les 
entitats locals, així com els estudis realitzats per distints organismes i 
institucions en relació amb la implantació de sistemes de costos i 
indicadors en l'Administració local. 

Igualment hem consultat i analitzat la documentació considerada més 
rellevant en aquest àmbit com ara estudis i articles d'opinió 
especialitzats en la matèria, estadístiques censals de l'INE, legislació 
aplicable, informació econòmica i pressupostària, així com diversos 
informes emesos per la pròpia Sindicatura. 

A fi de delimitar el treball i perquè l'auditoria operativa duta a terme siga 
útil i viable d'acord amb els mitjans i recursos disponibles, el treball 
previ ha posat de manifest com a qüestions més significatives les 
següents: 

a) La necessitat de limitar la grandària de la mostra d'entitats sobre 
les quals efectuar aquest treball. 

b) Que la grandària de la població no presente una gran dispersió a fi 
de guanyar en homogeneïtat i al mateix temps en casuística. 

c) Evitar en la selecció de la mostra incloure població amb gran 
influència de factors estacionals. 

d) Definir el període que s'ha d'analitzar i que siga el més proper 
possible. 
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e) Tal com posem de manifest en l'apartat 1.1 anterior, el servei 
examinat comporta una certa complexitat per les múltiples 
prestacions que pot englobar en cada ajuntament i, al mateix 
temps, pot presentar diferents formes de gestió. 

f) El distint grau de col·laboració i interès per part dels ajuntaments i 
del personal assignat a aquest treball (coordinadors). 

g) Els dilatats temps d'espera per a obtenir la informació i la 
documentació, així com la manca d'uniformitat en la 
documentació que facilita cada ajuntament. 

2. OBJECTIUS I ABAST DE L'AUDITORIA 

2.1 Objectius  

L'objectiu de la fiscalització és avaluar en termes d'eficiència, eficàcia i 
economia la gestió realitzada pels diversos ajuntaments seleccionats en 
relació amb la gestió i prestació del servei de neteja viària  

Els objectius concrets s'han definit a partir dels resultats obtinguts en 
l'estudi preliminar realitzat i formulat, en termes de preguntes següents: 

Objectiu 1: ¿S'ha aplicat el procediment de gestió del servei més adequat 
d'acord amb els principis d'economia, eficiència i eficàcia que han de regir la 
gestió dels recursos públics? ¿Dit procediment s'ha implantat acomplint la 
legislació aplicable? 

 

Objectiu 2: ¿La prestació del servei es realitza en la quantitat, qualitat i cost 
més adequats? 

 

Objectiu 3: ¿Existeix un sistema adequat de control de la prestació del servei? 

Per a facilitar l'obtenció de les respostes a aquests objectius, cada un s'ha 
desglossat en diversos subobjectius (vegeu l'annex I). 

2.2 Abast 

Analitzades les dades obtingudes de l'INE, tenint en compte l'avaluació 
dels riscos duta a terme (vegeu l'apartat 3.1) i que l'àmbit territorial ha 
d'abastar tota la Comunitat Valenciana, s'ha definit el nombre 
d'habitants en 60.000 habitants amb una amplitud d'interval definit en   
± 15%. 

Per tant, les poblacions objectiu s'hauran de situar entre els 51.000 i els 
69.000 habitants. 

Les dades estadístiques de l'INE per a 2012 situen en aquest interval un 
total de sis ajuntaments (tres a la província d'Alacant, dos a València i un 
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a Castelló) amb una població total de 354.424 habitants, xifra que 
representa el 6,91% de la població total de la Comunitat Valenciana 
(quadres 1 i 2). 

D'acord amb això, els sis ajuntaments sobre els que s'ha dut a terme 
l'auditoria operativa dels serveis de neteja viària, són els següents: 

Província de València: Paterna i Sagunt 

Província d'Alacant: Alcoi, Elda i Sant Vicent del Raspeig 

Província de Castelló: Vila-real. 

Les dades més significatives d'aquests municipis, pel que fa a la 
població, l'extensió i la densitat (persones/km2) les mostrem en els 
quadres i gràfics següents: 

 

Municipi Alcoi Elda 
S. Vicent 

del Raspeig Paterna Sagunt 
Vila-
real 

Dades generals        

Nombre d'habitants 2012 60.837 54.536 55.100 67.356 65.238 51.357 

Km2 municipi 130 46 41 36 132 55 

Densitat (persones/km2) 468 1.191 1.359 1.879 493 932 

Km. lineals vies població 128 149 145 214 157 127 

Font: Dades obtingudes de l'INE. 

Quadre 1 

 

Gràfic 1 
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 Habitants Mostra 
% s/total 
província 

% s/total 
C.V 

Total provincial València 2.580.792 132.594 5,14% 2,59% 

Total provincial Alacant 1.943.910 170.473 8,77% 3,32% 

Total provincial Castelló 604.564 51.357 8,49% 1,00% 

Total Comunitat Valenciana 5.129.266 354.424 6,91% 6,91% 

Font: Dades obtingudes de l'INE per a 2012.

Quadre 2 

 

Gràfic 2 
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l'economia de la prestació del servei amb altres entitats de similars 
característiques. 

Per tant, aquesta Sindicatura ha definit uns criteris d'auditoria entesos 
com a unitats de mesura que han servit per a avaluar l'eficiència i 
l'eficàcia i l'economia de l'activitat auditada, amb la comparança amb la 
seua situació real (vegeu l'annex I). 

2.3 Característiques del servei de neteja viària 

Com hem indicat en l'apartat 1.1, la neteja viària és un servei municipal 
de prestació obligatòria per als municipis, tal com exigeix l'article 26 de 
la Llei 7/1985. 

Hem analitzat les diverses prestacions que inclouen els ajuntaments 
seleccionats en el seu servei de neteja viària i n'indiquem tot seguit un 
detall, tot i expressant quants les presten (vegeu l'annex II): 

A) Prestacions que, amb caràcter general, efectuen els sis 
ajuntaments: 

1) Agranada manual i mecànica (o combinada) de voreres i/o 
calçades i, en general, d'espais públics. Amb aquesta finalitat, 
normalment les poblacions es troben dividides en zones. 

2) Neteja posterior i/o anterior a la celebració d'actes 
multitudinaris, fires, concentracions, etc. que comporten 
brutícia i residus (festes patronals, processons, fogueres, falles, 
etc.). 

3) Neteja especial intensiva de residus procedents de mercats 
ambulants en l'entorn del mercat municipal i/o zones que ho 
requerisquen els dies corresponents. 

4) Neteja de mobiliari urbà de pintades i altres tipus de brutícia 
en edificis i monuments i elements similars de propietat 
municipal (semàfors i espills de senyalització). 

5) Neteja els diumenges i festius en zones específiques, 
normalment amb l'agranadora mecànica. 

6) Reg i reg amb aigua manuals i/o mecànics de la vies públiques 
(de voreres i zones de vianants i espais públics) amb el camió 
cisterna equipat amb barra de reg d'aigua a pressió. 

7) Brigades de neteja d'actuació puntual immediata o 
d'emergència per a efectuar serveis especials. 

8) Neteja, buidatge i manteniment de papereres instal·lades en 
vies públiques i zones verdes. 
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B) Quatre dels sis ajuntaments també inclouen les prestacions 
següents: 

1) Neteja de solars de propietat municipal i espais oberts, 
abocadors incontrolats, aparcaments municipals, camins o 
zones pròximes a les vies de comunicació del terme municipal 
i desbrossament d'escocells. 

2) Neteja de zones verdes (parcs, jardins, escocells, testos, 
jardineres i d'altres similars). 

3) Neteja de taques d'oli, greix, etc. per problemes estacionals o 
accidents en la via pública. Neteja de paviments en les zones 
de jocs infantils. 

4) Retirada i neteja in situ d'animals morts de vies públiques 
municipals. 

C) Alguns ajuntaments realitzen les prestacions següents: 

1) Recollida i neteja in situ d'excrements d'animals en zones 
públiques o de pipi-cans amb diferents freqüències segons les 
tasques. 

2) Neteja d'embornals, albellons, desaigües de fonts, sortidors, 
estanys i la seua escomesa a la xarxa. 

3) Neteja de la xarxa de sanejament visitable (substitució, 
reparació i manteniment) i neteja si escau, del llit del riu en el 
tram canalitzat. 

4) Subministrament, reposició i manteniment d'unitats noves de 
papereres (substitució o reparació de les que s'hi hagen 
deteriorat) quan ho decidisca l'Ajuntament. 

5) Neteja de "Punts nets". 

6) Explotació de l'ecoparc existent. 

7) Instal·lació i neteja mensuals de contenidors per a depositar 
diàriament els residus de la neteja diària. 

8) Transport dels residus de la neteja viària fins a la planta de 
transferència o eliminació de residus sòlids urbans que 
dispose. 

Per a organitzar aquestes prestacions, els municipis divideixen la 
població en zones o sectors que, en molts casos, serveixen al mateix 
temps per a distingir la dotació de mitjans assignats a cada un. 
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Tal com indiquem en l'apartat 1 anterior, dins d'aquesta classificació o 
detall de les prestacions incloses, en cada ajuntament analitzat ens 
trobem amb distintes periodicitats o freqüències en la prestació del 
servei i/o intensitat dels treballs que s'han de realitzar, la qual cosa 
imposa limitacions a l'hora de comparar-ne les dades proporcionades. 

Pel que fa al mode de gestió pel qual han optat els municipis seleccionats 
per a la prestació del servei, el quadre 3 mostra les distintes opcions 
escollides, segons la informació facilitada: 

 

Ajuntament Gestió 

Alcoi Indirecta/Contracte 

Elda Indirecta/ Contracte 

S. Vicent del Raspeig Indirecta/ Contracte 

Paterna Mixta: Indirecta/ Contracte - Indirecta/Comanda 

Sagunt Indirecta/Comanda 

Vila-real Indirecta/ Contracte 

Font: Informació facilitada pels ajuntaments. 

Quadre 3 

2.4 Informació econòmica i pressupostària per ajuntament 

Amb la informació prèvia obtinguda de la base de dades de la 
Sindicatura, així com de la facilitada pels ajuntaments seleccionats, hem 
elaborat el quadre 4, el qual mostra, en euros, les magnituds 
econòmiques i pressupostàries més significatives, relatives a la prestació 
del servei de neteja viària durant el període 2010-2012 (per poblacions i 
exercicis): 
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Ajuntament Any 
Crèdits 

definitius 
Despeses 

compromeses 
Obligacions 
reconegudes Pagaments 

Alcoi 

2010 2.223.360 2.219.145 2.188.712 1.644.964

2011 2.177.742 2.176.465 2.176.465 689.801

2012 2.286.137 2.281.943 2.281.943 1.289.705

 Total 6.687.239 6.677.554 6.647.121 3.624.470

Elda 

2010 2.250.979 2.292.292 2.285.967 948.056

2011 2.250.979 2.375.571 2.375.571 0

2012 2.076.837 2.193.494 2.193.494 1.681.188

 Total 6.578.795 6.861.356 6.855.031 2.629.244

S. Vicent del 
Raspeig 

2010 2.233.573 2.233.503 2.210.442 1.838.028

2011 2.207.832 2.175.547 2.175.547 1.855.547

2012 1.980.000 2.097.474 1.922.193 1.435.765

 Total 6.421.405 6.506.524 6.308.182 5.129.341

Paterna 

2010 4.680.000 4.681.447 4.388.505 250.061

2011 5.061.306 5.020.016 4.997.790 602.268

2012 5.524.496 4.789.074 4.711.929 2.520.768

 Total 15.265.802 14.490.536 13.763.019 3.373.097

Sagunt 

2010 3.528.250 3.450.641 3.448.196 2.950.666

2011 2.960.889 2.927.707 2.927.707 2.714.640

2012 3.058.636 2.874.464 2.874.464 2.693.209

 Total 9.547.775 9.252.811 9.252.811 8.358.515

Vila-real 

2010 814.499 806.172 806.172 806.172

2011 831.038 809.922 809.922 809.922

2012 1.052.557 1.047.358 1.047.358 1.047.358

 Total 2.698.094 2.663.452 2.663.452 2.663.452

Total general 47.199.111 46.452.233 45.489.617 25.778.119

Fonts: Plataforma per a la rendició telemàtica dels comptes generals de les entitats locals 

 Informació facilitada pels ajuntaments. 

Quadre 4 
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Gràfic 4 

Convé destacar que per raó de l'estructura pressupostària funcional 
vigent fins a l'exercici de 2009, les xifres corresponents a aquest exercici 
incloïen en la mateixa subfunció les corresponents al servei de recollida 
de residus sòlids. 

Per tant, el quadre 4 i els gràfics 3 i 4, mostren la informació 
corresponent al període 2010-2012 per a evitar la distorsió que ocasiona 
incloure-hi les xifres corresponents a l'exercici 2009. 

Tret de l'excepció indicada en paràgrafs anteriors, la despesa total 
pressupostada pels sis municipis en aquest període (vegeu el quadre 4) 
ha pujat a 47.199.111 euros, xifra que comporta que han destinat 
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anualment, per terme mitjà, per al conjunt dels sis municipis, 15,7 
milions d'euros al dit servei, amb un cost mitjà anual per habitant de 
44,39 euros en termes de pressupost definitiu, i de 42,78 euros sobre les 
obligacions reconegudes. 

D'altra banda, tal com indiquem en l'apartat 1.1, el finançament del 
servei de neteja viària corre a càrrec dels recursos ordinaris dels 
ajuntaments, ja que no hi ha taxa específica que repercutisca el cost de 
la dita prestació sobre els ciutadans. 

En canvi, la falta de segregació de les despeses entre la recollida de 
residus i la neteja viària podria implicar un impediment per a determinar 
adequadament el cost del servei de recollida de residus a l'hora de fixar 
la taxa per a finançar-la. 

La informació disponible a la data de redactar aquest Informe (exercicis 
2009 a 2011) mostra que els recursos ordinaris impliquen, en la pràctica 
totalitat dels casos, més del 60% dels recursos totals dels ajuntaments 
analitzats en termes de previsions definitives i el 75% dels drets 
reconeguts en el període analitzat. El quadre 5 mostra el resum acumulat 
dels sis ajuntaments. 

 

Exercici Concepte 
Previsions 

pressupostàries 
definitives 

Drets reconeguts 
nets 

2009 
Recursos ordinaris 290.066.748,98 268.458.558,38 

% s/total recursos 60,58% 77,60% 

2010 
Recursos ordinaris 285.425.879,45 259.125.696,46 

% s/total recursos 65,25% 77,24% 

2011 
Recursos ordinaris 276.189.974,16 260.131.119,74 

% s/total recursos 74,91% 93,16% 

Font: Plataforma per a la rendició telemàtica dels comptes generals de les entitats locals 

Quadre 5 

D'acord amb això, el percentatge que representen les despeses 
comptabilitzades en concepte de neteja viària (obligacions reconegudes) 
sobre els recursos ordinaris dels ajuntaments seleccionats (drets 
reconeguts), en conjunt, es troben al voltant del 5,9% (mitjana per als 
exercicis 2010 i 2011, vegeu quadres 4 i 5). 
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3. ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

3.1 Avaluació del risc  

Hem aplicat procediments de valoració del risc (coneixement de l'entorn 
en què es desenvolupa l'activitat, tot incloent-hi el seu control intern) a fi 
d'identificar i valorar els riscos relacionats amb el servei objecte de 
l'auditoria, per a delimitar aquelles àrees sobre les quals s'han 
desenvolupat procediments d'auditoria i reduir el risc a un nivell 
adequat. 

Amb aquesta finalitat hem aplicat la metodologia desenvolupada per a 
l'auditoria financera en les Normes Tècniques de l'ICAC i en el Manual de 
fiscalització (MF) d'aquesta Sindicatura, en la secció 310 i següents, que és 
plenament aplicable a l'auditoria operativa amb les adaptacions 
necessàries pels seus objectius particulars: l'eficiència, l'economia i 
l'eficàcia. 

En aquest sentit, l'equip d'auditoria ha valorat els riscos que podrien 
derivar dels factors següents: 

- La inexistència d'objectius d'economia, eficiència i eficàcia que 
permeten avaluar els resultats obtinguts. 

- Les limitacions per a comparar les dades proporcionades 
derivades de la complexitat induïda per les múltiples prestacions 
que engloba en cada ajuntament aquest servei, així com les 
distintes periodicitats o freqüències en la prestació i/o intensitat 
en els treballs que cal realitzar. 

- La disparitat de formes de gestió. 

- L'antiguitat del contracte o la comanda. 

- L'escassesa de mitjans materials i humans en els serveis 
encarregats del control de la prestació del servei. 

- El distint grau de col·laboració i interès per part dels ajuntaments i 
del personal assignat a aquest treball (coordinadors). 

- Els dilatats temps d'espera en l'obtenció d'informació dels distints 
ajuntaments que componen la mostra i la falta d'uniformitat en la 
documentació facilitada per a cada un. 

3.2 Criteris d'auditoria i les seues fonts  

Una vegada concretat l'objectiu de l'auditoria, l'àmbit i l'abast, una part 
fonamental en el seu desenvolupament és la definició dels criteris 
d'auditoria que s'utilitzaran. 
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Els criteris d'auditoria són unitats de mesura que serveixen per a avaluar 
l'eficiència, l'eficàcia i l'economia de l'activitat auditada, comparant-la 
amb la seua situació real o amb altres entitats de característiques 
similars. 

Com hem indicat en l'apartat 2.2 anterior, els ajuntaments seleccionats 
no disposaven a la data de realització del nostre treball de cap tipus de 
criteris/indicadors relacionats amb el servei auditat. 

Per tant. Aquesta Sindicatura ha determinat els criteris d'auditoria que 
ha considerat adequats per a cada un dels objectius i subobjectius de 
l'auditoria, a partir de diverses fonts, com ara: 

- Els propis de l'auditoria: l'economia, l'eficàcia i l'eficiència. 

- Els derivats de la normativa legal aplicable: TRLCAP/LCSP, Llei de 
Bases de Règim Local i Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
bàsicament. 

- Informes i estudis tècnics emesos. 

- Manament/comanda efectuat per la corporació local a l'empresa 
pública. 

- Els derivats de la contractació realitzada. 

- Organigrama de les entitats i dotació dels mitjans personals. 

- Dotacions pressupostàries en el període analitzat, adequació legal 
i cobertura respecte als costos reals de la prestació. 

Per a cada un dels objectius principals d'auditoria definits en l'apartat 2.1 
s'han establit diversos subobjectius i criteris d'auditoria. La seua 
verificació s'ha adaptat al tipus de gestió efectuada per l'entitat local que 
s'auditava i han sigut consensuats amb els gestors. 

En l'annex I se'n mostra el detall, així com la descripció del procediment 
que hem seguit per a verificar-los. 

3.3 Enfocament i metodologia utilitzada. Naturalesa de les proves i 
obtenció d'evidència.  

Per a dur a terme l'auditoria hem utilitzat l'enfocament basat 
directament en els resultats obtinguts pels distints ajuntaments en 
relació amb els objectius fixats, segons els definim en l'apartat 2.1 
d'aquest Informe. 

Complementant això i per a donar resposta a l'objectiu de si hi ha un 
sistema adequat de control de prestació del servei, hem aplicat un 
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enfocament basat en els sistemes de control, que ha consistit 
bàsicament a: 

- Verificar els mitjans assignats pels distints ajuntaments al control 
de l'execució i la seua dedicació, així com la periodicitat dels 
controls exercits. 

- Avaluar el seguiment d'incidències i el termini de resposta. 

La metodologia utilitzada ha consistit en primer lloc a aplicar els 
procediments de valoració del risc (coneixement de l'entorn en què es 
desenvolupa l'activitat, inclòs el control intern), a fi d'identificar i valorar 
els riscos relacionats amb la prestació del servei objecte de l'auditoria per 
a delimitar aquelles àrees sobre les quals s'han desenvolupat 
procediments d'auditoria i reduir el risc a una escala adequada (vegeu 
l'apartat 3.1). 

En segon lloc després d'haver mantingut diverses entrevistes amb els 
responsables designats en cada un dels ajuntaments, se'ls ha sol·licitat 
que formalitzaren diversos qüestionaris (informació continguda en els 
annexos III, IV i V) a fi de determinar: 

a) Les distintes prestacions que inclou la realització del servei i la seua 
freqüència. 

b) Els termes més significatius de la tramitació administrativa de la 
contractació de la prestació. 

c) Dades i indicadors de la població, de l'activitat, els recursos 
materials i humans emprats i els seus costos, així com el grau de 
satisfacció dels ciutadans. 

Després de recopilar-ne la informació, n'hem examinat la documentació 
subministrada i sol·licitat els aclariments corresponents. 

En els annexos II a VI es mostren els resums de la informació recopilada 
referits a la prestació i la contractació, l'execució pressupostària i la 
facturació del període, dades de població i indicadors de l'activitat 
obtingudes, que de manera detallada comentarem en l'apartat 
d'observacions sobre els objectius i subobjectius definits (annex I). 

Quant a la naturalesa de les proves, les hem efectuades tant numèriques 
de caràcter analític (tendències i coeficients), com descriptives basades 
en comparacions qualitatives. 

Els resultats d'aquestes comprovacions els detallem en l'apartat 4, 
"Observacions", d'aquest Informe. 
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4. OBSERVACIONS 

4.1 Aplicació dels procediments de gestió i contractació 

4.1.1 Subobjectiu 1.1: Quin ha sigut el procediment seguit per a la presa de 
decisions? 

Els criteris d'auditoria que s'han definit per a valorar la qüestió 
plantejada han consistit a: 

a) Verificar si s'ha efectuat una anàlisi tècnica prèvia de les 
necessitats de la població i si s'ha plasmat documentalment de 
manera que avale i done suport a la decisió presa per la 
corporació. 

b) Comprovar si l'entitat local ha fixat els objectius i característiques 
que ha de reunir la prestació del servei. 

c) Comprovar si l'entitat ha previst una estructura orgànica interna 
per l'adequada execució i/o seguiment de la prestació en funció 
del sistema de gestió escollit. 

d) Comprovar si s'han efectuat campanyes de conscienciació 
ciutadana. 

En el primer cas, si l'anàlisi tècnica de les necessitats de la població 
s'havia realitzat, no ha quedat documentada en cap dels sis 
ajuntaments. 

En ajuntaments com Alcoi o Sant Vicent del Raspeig ens indiquen que la 
dita anàlisi tècnica es va realitzar internament entre els departaments 
implicats i l'equip de govern, i van marcar les directrius plasmades en el 
corresponent plecs de condicions tècniques com a document principal. 

La resposta del segon criteri ha sigut igualment negativa en la totalitat 
dels ajuntaments. L'única referència és el plec de condicions tècniques o 
la comanda realitzada per l'ajuntament, com és el cas de Sagunt. 

Aquests aspectes citats posen de manifest una insuficient planificació en 
relació amb la gestió de recursos públics. 

Pel que fa a l'estructura orgànica per al seguiment i control de la 
prestació, encara que les respostes són positives en cinc ajuntaments, els 
organigrames facilitats no mostren l'existència de cap departament 
específic creat amb aquesta finalitat. En tots els casos hi ha un 
determinat nombre de persones encarregat del control i la gestió, 
generalment dependents de la regidoria de serveis públics o medi 
ambient (departaments de manteniment i serveis, infraestructures, etc.). 
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L'única excepció correspon a Sagunt en el qual la prestació la realitza per 
comanda des de 1995, l'empresa municipal Societat Anònima de Gestió 
de Sagunt, SA (SAGSA) i tant la prestació del servei com el seu control 
l'efectua la mateixa societat. L'ajuntament no considera cap lloc 
encarregat d'aquesta tasca. 

Seria desitjable que cada un dels serveis prestats per les corporacions 
tinguessen en funció de la seua importància qualitativa i quantitativa, 
una adequada estructura de mitjans materials i humans que permeten 
exercir el control i seguiment de la prestació. 

Per acabar, en relació amb la realització de campanyes de conscienciació 
ciutadana, de la informació rebuda es desprén: 

- Solament en tres casos els plecs que regeixen la contractació 
consideren la necessitat de realitzar-les, bé a càrrec de 
l'adjudicatari (Elda i Vila-real) o pel propi ajuntament (Alcoi). 

- En el cas d'Alcoi, en 2006 s'efectua una campanya de caràcter 
global per a potenciar la ciutat "Treballant en equip, presumeix de 
ciutat, Alcoi" que inclou una campanya de conscienciació amb la 
qual es pretén incrementar els nivells de neteja de la localitat. No 
obstant això, no disposem evidències sobre els mitjans ni les dates 
en què es va produir ni l'avaluació dels resultats. 

- Pel que fa a Elda, els gestors ens han informat de la realització a 
l'inici de l'execució del contracte d'una campanya que en la seua 
pràctica totalitat anava dirigida a la conscienciació en el reciclatge 
de residus i la utilització de l'ecoparc. 

- Per a la resta de poblacions que componen la mostra (Paterna i 
Sant Vicent del Raspeig), no hi ha constància que s'hi haja fet cap 
acció en aquest sentit. Tampoc en aquella en què la documentació 
contractual exigia la destinació d'una part de l'import del 
contracte a aquesta finalitat (Vila-real). 

Per tot això, recomanem que qualsevol presa de decisions i, en especial, 
quan tinga una transcendència econòmica important i prolongada en el 
temps, que estiga basada pels corresponents estudis i anàlisis tècniques 
de les necessitats, objectius, característiques i mitjans requerits. 

4.1.2 Subobjectiu 1.2: El procediment o sistema de gestió escollit és el més 
avantatjós econòmicament? 

Els criteris d'auditoria que s'han definit per a aquest subobjectiu són: 

a) Verificar si s'han efectuat els estudis o informes tècnics sobre els 
procediments o formes de gestió més adequats d'acord amb els 
principis de gestió dels recursos públics. 
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b) Verificar si el tipus de contracte és l'adequat per a prestar el 
servei. 

Quant al primer criteri, la resposta rebuda dels ajuntaments confirma la 
inexistència, almenys documental, d'aquests estudis i anàlisis de 
caràcter previ. 

Pel que fa al tipus de contracte mitjançant el qual s'ha articulat la 
licitació per a la prestació del servei (quadres 3 i 6), en tots els casos tret 
de Sagunt (comanda de gestió en 1995 a una empresa pública municipal), 
la fórmula escollida per a la contractació ha sigut la gestió del servei 
públic, sota la modalitat de concessió. 

Quant això, cal indicar que les idees fonamentals per mitjà de les quals 
la Jurisprudència del Tribunal de les Comunitats Europees ha configurat 
la concessió dels serveis, s'han condensat bàsicament a assumir el risc 
d'explotació per part del concessionari. 

Açò ha dut a la Directiva 2004/18/CE a definir-la com a "un contracte que 
presente les mateixes característiques que el contracte públic de serveis, 
amb l'excepció que la contrapartida de la prestació de serveis 
consistisca, o be únicament en el dret a explotar el servei, o bé en el dit 
dret acompanyat d'un preu" (article 1.4) 

D'altra banda, del concepte de la relació jurídica com a concessió de 
serveis públics o no, depén la seua exclusió o no, de l'aplicació de les 
normes relatives als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 

Per tot això, aquesta figura contractual s'ha de reservar solament per als 
casos en què el concessionari contractista assumeix el risc d'explotació. 

En aquest sentit, la legislació contractual deixa clar per a aquests tipus 
de contractes l'aplicació del principi del risc i ventura en la gestió del 
servei per part de l'empresari i l'obligació de fixar en els plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, les 
condicions de prestació de servei i les tarifes que haurien d'abonar els 
usuaris. 

Segons la doctrina de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, 
"l'assumpció del risc d'explotació per part del concessionari resulta 
indispensable per a atribuir a la relació jurídica que examinem la 
condició de concessió de serveis" (Informe 12/2010). I per a detallar el que 
s'ha d'entendre per risc d'explotació, la Junta destaca aquest risc "... 
depén d'una multiplicitat de circumstàncies que fan especialment incert 
el resultat de la gestió, ja que el seu rendiment depén de la pròpia 
manera en què el concessionari gestiona el servei" per a distingir-lo del 
"risc assumit pel contractista és el que deriva de les circumstàncies 
imprevistes que afectarien tot el contracte o del propi error de càlcul en 
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fer la seua oferta" en els contractes administratius en general (Informe 
65/2008). 

Per tant, aquesta Sindicatura considera que la prestació del servei de 
neteja viària retribuïda per un preu per pagar per la mateixa 
Administració, com en el cas analitzat, no pot, per tant, enquadrar-se 
com un contracte de gestió de serveis públics sota la modalitat de 
concessió, sinó com un simple contracte de serveis o de consultoria, 
assistència i serveis (en la denominació antiga), ja que la neteja viària no 
implica l'exercici de l'autoritat inherent als poders públics, limitació 
imposada per la legislació a aquest contracte. 

D'altra banda, com ja hem comentat, l'adequada gestió dels recursos 
públics requereix que les preses de decisions es fonamenten en informes 
tècnics que avalen la idoneïtat dels procediments de gestió i tipus de 
contractació escollits, de manera que resulten els més avantatjosos 
econòmicament. 

També cal comentar que solament en dos casos (Sant Vicent del Raspeig 
per al contracte que va finalitzar en juny de 2012, i Vila-real) la prestació 
del servei es contracta de manera separada de la corresponent a la 
recollida de residus sòlids. 

Aquesta circumstància ha comportat certes limitacions en l'obtenció 
d'algunes dades o indicadors de la prestació de la neteja viària per 
tractar-se d'activitats que es realitzen de manera conjunta per la mateixa 
empresa des del mateix moment de la seua licitació. 

4.1.3 Subobjectiu 1.3: Si s'ha optat per la gestió indirecta, ¿hi ha un informe de 
necessitats i es justifica la manca de recursos propis per a la prestació del 
servei? 

En aquest cas el criteri d'auditoria ha consistit a comprovar que el 
responsable del servei ha elaborat el corresponent informe de 
necessitats, en el qual es justifica la mancança de recursos propis 
suficients per a la prestació del servei. Aquest informa s'ha d'incloure en 
l'expedient administratiu relatiu a la contractació del servei. 

Quant això, cal indicar que segons la informació facilitada: 

- Sagunt, tal com hem comentat en altres apartats d'aquest 
informe, realitza el servei mitjançant una comanda de gestió a la 
seua empresa pública, raó per la qual aquest criteri no li és 
aplicable. 

- En quatre casos (Alcoi, Elda, Sant Vicent del Raspeig i Paterna) no 
consta el dit informe en l'expedient. 
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- En l'Ajuntament de Vila-real el dit informe figura inclòs en el punt 
tercer del plec de clàusules administratives que regeix la 
contractació del servei. 

4.1.4 Subobjectiu 1.4: ¿La implantació del procediment escollit ha respectat els 
principis de la gestió pública i la legislació aplicable? 

Pera valorar aquest subobjectiu hem sol·licitat als ajuntaments que 
formalitzaren uns qüestionaris en els quals hem verificat els criteris 
següents: 

a) Procediment de licitació i tramitació 

b) Publicitat donada al procediment de selecció escollit 

c) Compliment amb el que s'ha establit en la legislació aplicable 
respecte de la publicitat. 

d) Anàlisi dels criteris de baremació de les ofertes incloses en el plec 
de clàusules administratives i prescripcions tècniques (PCAiT) per 
a verificar si són raonables i adequats i s'ajusten al que estableix 
la legislació. 

En el quadre 6 es mostra un resum de les principals dades obtingudes 
dels gestors respecte de la licitació realitzada, i en l'annex III s'inclou tota 
la informació més detalladament:  
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 Alcoi Elda 

Tipus de contracte Gestió de servei públic, modalitat de concessió Gestió de servei públic, modalitat de concessió 

Tipus de licitació Concurs en procediment obert Concurs en procediment obert 

Any de contractació de l'SLV  1999. Inici prestació juny 2000. 2006 

Import d'adjudicació anual SLV (sense IVA): 1.015.040,10 2.054.570,74 
Adjudicatari prestador servei 
(contracte/comanda) 

FCC Medi Ambient, SA - FCC, SA UTE (RBU - LV ALCOI). FOBESA Foment de Benicàssim, SA 

Data firma contracte 13/01/1999 01/06/2006 

Data inici execució 01/07/2000 01/09/2006 

S. Vicent del Raspeig Paterna 

Tipus de contracte Gestió de servei públic, modalitat de concessió Gestió de servei públic, modalitat de concessió 

Tipus de licitació Concurs en procediment obert Concurs en procediment obert 

Any de contractació de l'SLV  2005 2006 

Import d'adjudicació anual SLV (sense IVA): 1.784.761,23 1.183.302,69 
Adjudicatari prestador servei 
(contracte/comanda) 

CESPA, Companyia Espanyola Serveis Públics Auxiliars, SA FCC, Foment de Construcciones y Contratas, SA 

Data firma contracte 14/06/2005 28/09/2006 

Data inici execució 01/07/2005 05/10/2006 

Sagunt Vila-real 

Tipus de contracte Comanda de gestió directa a l'empresa municipal SAG Gestió de servei públic, modalitat de concessió 

Tipus de licitació n/a Concurs en procediment obert 

Any de contractació de l'SLV  1995 2009 

Import d'adjudicació anual SLV (sense IVA): n/a 749.927,41 
Adjudicatari prestador servei 
(contracte/comanda) 

SAGSA Societat Anònima de Gestió de Sagunt, SA CESPA, Companyia Espanyola Serveis Públics Auxiliars, SA 

Data firma contracte 28/03/1995 06/08/2009 

Data inici execució 01/04/1995 17/08/2009 

Fuente: Informació facilitada pels ajuntaments. 

Quadre 6 
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Si atenem el procediment contractual sota el qual distints ajuntaments 
de la mostra, excepte Sagunt, han licitat el contracte, s'ha realitzat 
sempre per concurs públic obert i tramitació ordinària. 

Tant el procediment de licitació com la tramitació escollida es 
consideren adequats. 

Pel que fa a la publicitat, els cinc han publicat en el respectiu Butlletí 
Oficial de la Província la licitació i en algun cas també en la premsa 
diària. Aquesta publicitat la considerem adequada i suficient. 

D'altra banda, la revisió dels criteris de baremació de les ofertes del 
concurs inclòs en els PCAiT dels distints contractes analitzats ha posat 
de manifest que: 

- En tres dels cinc casos (Alcoi, Elda i Paterna) s'inclou l'experiència 
del contractista com a criteri baremable. 

 Els articles 17, 18 i 19 de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques configuren l'experiència com a requisit 
de solvència dels empresaris, raó per la qual no pot ser utilitzat en 
cap cas com a criteri de baremació de les ofertes. 

- Al mateix temps, en tots els casos, la ponderació del criteri oferta 
econòmica o preu sobre el total se situa en un interval entre el 10% 
i el 27,8%, mentre que la resta fins al 100% s'assigna als criteris de 
valoració subjectiva (millor organització, projecte tècnic, 
compromís de qualitat, millores o instal·lacions, a més de la dita 
experiència). 

La Sindicatura ha recomanat en els seus informes, tal com aplega 
la legislació actual, que els criteris objectius i avaluables de forma 
automàtica, com ara el preu o l'oferta econòmica, han de 
representar una ponderació superior a la resta de criteris, la 
quantificació dels quals depenga d'un judici de valor. En qualsevol 
altre cas, caldrà constituir un comité que compte amb un mínim 
de tres membres, format per experts no integrats en l'òrgan 
proposador del contracte i amb qualificació apropiada, al qual 
correspondrà realitzar l'avaluació de les ofertes segons aquests 
últims criteris. 

Un sistema de ponderació d'ofertes en la qual predominen els 
criteris subjectius sobre els mesurables objectivament no pot 
considerar-se raonable ni adequat per a la bona gestió dels 
recursos públics. 

- A més a més, observem que en la ponderació del criteri preu, en 
dos ajuntaments (Alcoi i Paterna), s'apliquen restriccions a la 
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valoració de l'oferta econòmica, limitant les baixes que s'ofereixen 
(10% màxim en el cas de Paterna) o puntuant en funció de les 
baixes mitjanes de les ofertes rebudes (± 5 en el cas d'Alcoi). 

 En aquest sentit, les limitacions o restriccions imposades a les 
ofertes econòmiques, així com la seua puntuació no directament 
proporcional al seu import, actuen penalitzant les economies que 
es poden obtenir en la licitació de béns i serveis de les 
administracions públiques i, per tant, en contra d'una gestió 
econòmica, eficient i eficaç dels recursos públics. 

4.1.5 Subobjectiu 1.5: La selecció del gestor ha respectat els principis legals i de 
gestió dels recursos públics? 

Els criteris d'auditoria han consistir a comprovar si: 

a) En l'informe tècnic emès sobre les ofertes rebudes en el cas de 
gestió indirecta per contracte, es respecten els criteris fixats en el 
PCAiT. 

b) Aquests criteris es puntuen adequadament en el dit informe. 

c) L'òrgan competent accepta la proposta realitzada. 

d) La publicitat de l'adjudicació és adequada. 

La informació recollida dels ajuntaments (vegeu el quadre 6 i l'annex III) 
ha posat de manifest que: 

- Solament en un cas (Vila-real), la puntuació atorgada a l'oferta 
econòmica no s'ajusta al que estableix el PCAiT. Tanmateix això 
no ha influït, segons les proves efectuades per la Sindicatura, en la 
tria de l'adjudicatari del contracte. 

- En un altre ajuntament (Sant Vicent del Raspeig), l'informe tècnic 
valora el criteri preu en trams, qüestió no considerada en el plec. 
Igualment en aquest cas, l'adequada valoració del criteri no ha 
afectat la tria de l'adjudicatari del contracte. 

- A més a més, cal tenir en compte quant a l'adequació als principis 
de la bona gestió aplicables a tota l'Administració pública els 
comentaris efectuats en l'apartat 4.1.4 anterior en relació amb la 
definició dels criteris de baremació. 

- En tots els casos aplicables, els òrgans competents per a 
l'adjudicació del contracte (el Ple de la corporació) accepten la 
proposta realitzada en l'informe tècnic respecte de la selecció del 
contractista. 
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- Quant a la publicitat de l'adjudicació, solament tenim constatació 
en un cas (Sant Vicent del Raspeig) que s'hi haja produït. En el 
document d'adjudicació de l'Ajuntament de Vila-real s'indica que 
es publicarà en el BOP, però no en tenim evidència. 

4.1.6 Subobjectiu 1.6: Els requisits i les condicions de la prestació (mitjans, 
freqüència, uniformitat i identificació, etc.) són raonables i adequats? 

Per a valorar aquest subobjectiu, els criteris d'auditoria usats han sigut 
els següents: 

a) Analitzar si els serveis que s'han d'efectuar fixats en el PCAiT o 
comanda són pertinents i adequats i s'ajusten a les necessitats 
previstes o els objectius marcats pels responsables de les entitats 
locals. 

b) Comprovar si els serveis s'han establit en condicions 
d'homogeneïtat per a tota la població, o s'estableixen diferents 
àrees/sectors, i la prestació de serveis es realitza en funció de les 
àrees o sectors. 

c) Verificar si s'ha previst la necessitat de serveis extraordinaris i/o 
especials en determinades àrees/dies (mercats, col·legis, fires, 
cavalcades, festius, etc.). 

d) Verificar si el personal que presta el servei, així com els vehicles 
utilitzats, tenen l'obligació de fer-ho identificats adequadament. 

L'anàlisi de les respostes als distints qüestionaris formalitzats per les 
entitats locals examinades, ha posat de manifest els aspectes 
significatius següents: 

- No és possible pronunciar-se sobre l'adequació del servei que es 
presta a les necessitats previstes o objectius marcats, ja que tal 
com hem indicat en l'apartat 4.1.1, no hi ha constatació que `les 
diverses corporacions hagen efectuat la corresponent anàlisi 
prèviament a la contractació del servei. 

- Respecte a les condicions en què es presta el servei a la població, 
en tots els ajuntaments sense excepció s'observa que la població 
es troba dividida en sectors i aquesta divisió serveix, generalment, 
per a marcar les distintes periodicitats o freqüències en la 
prestació i/o la intensitat dels treballs que s'han de realitzar 
(vegeu l'annex II). 

 En l'annex II podem observar que, en general, les zones més 
cèntriques de les poblacions gaudeixen d'uns millors serveis (per 
la seua freqüència), mentre que en la resta o les perifèriques la 
freqüència amb què es realitzen les diverses prestacions es 
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notablement menor o directament no es presten determinats 
serveis. 

- La totalitat dels municipis han previst en els plecs o en el projecte 
d'explotació del servei de les comandes, la prestació dels serveis 
extraordinaris i/o especials, en situacions com ara actes, 
celebracions, festivitats, mercats, mercats ambulants, festius, etc. 

 En tres dels ajuntaments analitzats (Elda, Paterna i Vila-real) 
aquests serveis es troben inclosos en la prestació contractada. 

 En el cas de Sant Vicent del Raspeig hem observat factures per 
aquests conceptes en el període 2009-2012 referides al contracte 
que va finalitzar en el dit exercici. Respecte a l'actual (sis mesos 
d'execució) no observem costos addicionals. 

 En els casos de Sagunt i Alcoi habitualment es produeixen costos 
per aquests conceptes, si bé en l'última població la seua quantia 
no és significativa. 

- En tots els casos, el personal que presta servei, així com els 
vehicles usats (s'exigeix en el plec que regeix la contractació), 
estan adequadament identificats i el personal va uniformat. 

4.1.7 Subobjectiu 1.7: ¿La duració del contracte és raonable tenint en compte la 
naturalesa de la prestació i la necessitat de sotmetre periòdicament a 
concurrència la seua realització? 

La mesura d'aquest subobjectiu s'ha realitzat mitjançant les 
comprovacions següents: 

a) La duració del contracte s'ajusta a les limitacions que estableix la 
legislació. Nombre màxim d'anys d'execució del contracte incloses 
les pròrrogues. 

b) Cost anual dels serveis no previstos en el contracte. Percentatge 
sobre el cost anual previst. 

c) Nombre de modificacions contractuals, complementaris, etc., 
realitzats durant la vida del contracte. 

d) Cost que han comportat, si s'escau, els modificats contractuals 
aprovats. Percentatge sobre el cost anual previst. 

e) Nombre de serveis per causes no previstes  o necessitats noves 
sorgides amb posterioritat a la contractació de la prestació del 
servei. 

Segons la documentació contractual facilitada, tot seguit resumim els 
aspectes més significatius relacionats amb aquest subobjectiu: 
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- En la determinació de la duració del contracte de gestió de serveis 
públics cal tenir en compte la naturalesa de les prestacions i la 
necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència efectuar-les. 

 La normativa en matèria de contractació estableix que el contracte 
de gestió de serveis públics, no podrà tenir caràcter perpetu o 
indefinit, i necessàriament s'ha de fixar en el plec de clàusules 
administratives particulars la seua duració i la de les pròrrogues 
de què puga ser objecte. En el cas que ens ocupa el termini total de 
la concessió, incloses les pròrrogues, no pot excedir del vint-i-cinc 
anys. 

 Segons això, la duració en els cinc casos en què es considera 
aplicable la mesura d'aquest subobjectiu, es troba per davall del 
límit establit per la legislació. 

 No obstant això, tal com manifestem en l'apartat 4.1.2 anterior, la 
figura contractual escollida pels ajuntaments que van optar per la 
gestió indirecta per contracte, no es considera adequada i, per 
tant, el termini de durada dels contractes és excessiu, ja que no 
permet en quatre dels cinc municipis (Alcoi, Elda, Paterna i Vila-
real) aprofitar els avantatges derivats dels canvis que es 
produeixen, entre altres els tecnològics o la situació econòmica. 

 En el cas de Sant Vicent del Raspeig (sis anys) el termini 
incompliria igualment la duració màxima prevista en la legislació 
aplicable al seu moment als contractes de serveis, però es 
considera raonable des del punt de vista de l'eficient, econòmica i 
eficaç gestió dels recursos. 

 La legislació contractual vigent en aquests moments estipula que 
la durada dels contractes de serveis no podrà "tenir un termini de 
vigència superior a quatre anys..., si bé podrà en el mateix 
contracte es podrà preveure'n la pròrroga per mutu acord de les 
parts abans que s'acabe, sempre que la duració total, incloses les 
pròrrogues, no sobrepasse els sis anys i que les pròrrogues no 
superen, aïlladament o conjuntament, el termini fixat 
originàriament". 

 Per tot això, seria aconsellable que les futures contractacions 
(actualment el període d'execució del contracte d'Alcoi ha 
finalitzat i es troba prorrogat fins a la nova licitació, i en algun 
altre cas, podria licitar-se novament en breu), es realitzaren sota el 
tipus contractual de contracte de serveis i, per tant, la seua durada 
es limitarà al termini màxim legal establit per a aquest tipus de 
contracte. 

 Igualment seria desitjable que els municipis amb contractes 
vigents no prolongaren la seua duració mitjançant les pròrrogues 
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previstes en els plecs respectius, de manera que sotmeten a 
concurrència la prestació del servei en el menor termini possible i 
així accedir als avantatges econòmics que se'n deriven. 

- Pel que fa als criteris relacionats amb els modificats contractuals 
(nombre i cost), tal com mostra el quadre 7, sols en dos casos (Sant 
Vicent del Raspeig i Vila-real) no s'han fet modificacions al 
contingut del contracte principal subscrit. 

 

Alcoi Elda 
S. Vicent 

del Raspeig 
Paterna Vila-real 

Nombre total de modificats 3 2 0 2 0 

Cost total dels modificats 19.909,84 -407.870,99 n/a 17.367,73 n/a 

% cost total modificats/contracte 1,96% -19,85% n/a 1,47% n/a 

Es facturen serveis no previstos en 
contracte/modificats 

Si No Si Si No 

Font: Informació facilitada pels ajuntaments 

Quadre 7 

En Sant Vicent del Raspeig el contracte subscrit en 2005 va finalitzar 
en juny de 2012 i en aquest mateix mes es va signar un nou 
contracte sense que fins a la data d'emissió del nostre Informe s'hi 
haja produït cap incidència. 

Els contractes d'Alcoi, Elda i Paterna han tingut un total de sis 
modificats i en un cas l'inici d'un expedient de resolució del 
contracte per incompliment en les prestacions convingudes 
(Paterna). 

Les tres modificacions d'Alcoi (agost i octubre de 2001 i novembre 
de 2009) amb un cost mitjà anual aproximat de 20.000 euros, 
representen un 1,96% de l'import adjudicat anual. 

En el cas d'Elda, el primer dels modificats (desembre de 2007) no ha 
implicat increments del cost en la prestació del servei; i el segon, 
signat en maig de 2012, representa, respecte de la neteja viària, una 
reducció en el cost de la prestació aproximada del 20% anual com a 
conseqüència d'una reducció en la freqüència dels serveis i una 
rebaixa dels no estrictament necessaris i el nombre d'hores, així 
com la suspensió en l'aplicació d'algunes millores oferides. 

Quant a Paterna, el modificat efectuat (novembre de 2009) pel que 
fa al servei de neteja viària, va ser conseqüència de la incorporació 
a partir de de l'agost de 2009 del barri Mas del Rosari i la suspensió 
des de la mateixa data de la neteja al barri de la Canyada (excepte el 
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sector del poble) durant dos anys. El cost anual estimat representa 
un increment de l'1,5% sobre l'anualitat contractada. 

Per tot això, és evident que els terminis llargs d'execució dels 
contractes i, per tant, la seua antiguitat propicien la necessitat 
d'introduir modificacions sobre la contractació inicialment 
realitzada i l'existència de facturació per part del contractista de 
costos addicionals no previstos. Per això recomanem limitar la 
duració dels contractes i sotmetre'ls periòdicament a concurrència. 

- Pel que fa a l'indicador relatiu al nombre de serveis facturats per 
causes no previstes en el contracte, en tres casos, es produeixen 
costos addicionals en la prestació del servei (vegeu el gràfic 6). 
Aquests costos tenen especial incidència en l'Ajuntament d'Alcoi, 
tant pel nombre de serveis facturats (61% de 277) com pel seu cost 
(95% d'un total d'1.891.906 euros). 

 Els costos facturats per aquest concepte representen de mitjana un 
20,9% de l'import total facturat en el període 2009-2012 en el cas 
d'Alcoi i el 3,9% per al conjunt de la mostra en el dit període (gràfics 
5 i 6). 

 

 
Font: Informació facilitada pels ajuntaments. 

Gràfic 5 

Alcoi Elda
S. Vicent

del Raspeig
Paterna Sagunt Vila-real

2009 2.432.149 2.198.391 2.226.679 1.567.826 3.627.180 614.296

2010 2.427.682 2.285.967 2.210.442 1.821.659 3.350.757 806.273

2011 2.355.941 2.340.809 2.175.547 1.783.561 2.711.634 809.922

2012 1.721.738 2.192.894 1.922.193 1.642.524 3.074.835 886.787
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Font: Informació facilitada pels ajuntaments. 

Gràfic 6 

En el cas d'Alcoi es dóna la circumstància també que es tracta del 
contracte amb més antiguitat dels analitzats i el seu període d'execució, 
incloses les pròrrogues previstes en el plec, ha finalitzat. 

Actualment aquest contracte es troba en situació de pròrroga autoritzada 
per la Junta de Govern Local el 29 de juny de 2012, perquè "continue 
prestant el servei de recollida de fem i neteja viària, en les mateixes 
condicions que s'ha prestat fins a avui i fins al moment en què es 
produïsca la formalització del nou contracte". 

4.1.8 Subobjectiu 1.8: S'ha determinat correctament el preu (tipus de licitació) o els 
costos de la prestació? 

El criteri d'auditoria utilitzat per a mesurar aquest subobjectiu ha 
consistit a verificar si s'han efectuat els estudis de costos o s'ha indagat 
en poblacions de característiques similars. 

De la informació facilitada es desprén que en cap dels casos analitzats ha 
quedat acreditada la realització d'aquests estudis. 

En tres casos (Elda, Paterna i Vila-real), la resposta va ser clara, se'ns va 
indicar que no s'ha efectuat o que no hi ha constatació en l'expedient 
relatiu a la contractació del servei. 

Els dos restants (Alcoi i Sant Vicent del Raspeig) ens indiquen que els dits 
estudis es realitzaren (estudis de costos concrets, ràtio d'operaris per 
habitant, comparació de convenis de treballadors, etc...), si bé en els dos 
casos destaquen que no es van plasmar en cap document o no es 
conserva la documentació. 

Alcoi Elda
S. Vicent

del Raspeig
Paterna Sagunt Vila-real

2009 339.365 0 16.614 0 39.781 0

2010 454.265 0 12.203 0 9.726 101

2011 643.653 0 2.139 0 6.883 0

2012 359.220 0 0 0 7.955 0
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Un principi bàsic de la bona gestió dels recursos públics obliga, davant la 
necessitat d'escometre despeses, especialment si la seua quantia és 
elevada i es prolonga amb el temps, realitzar qualsevol tipus d'anàlisi, 
estudis tècnics, de costos, de les característiques i abast del servei, 
procediments de gestió, etc., a fi d'assegurar adequadament el 
compliment dels principis financers, de legalitat, d'eficàcia, eficiència i 
economia exigibles al sector públic. 

4.2 Quantitat, qualitat i cost de la prestació del servei 

4.2.1 Subobjectiu 2.1: Els mitjans personals i materials assignats són adequats i 
suficients per a la prestació del servei? 

Els criteris d'auditoria emprats en el mesurament d'aquest subobjectiu 
han sigut els següents: 

a) Verificar si s'ha efectuat una anàlisi tècnica prèvia de les 
necessitats de la població que avale la suficiència dels recursos 
personals i materials realitzat en el PCAiT. 

b) Analitzar els recursos humans, materials i d'altres amb els quals 
s'executa el contracte/comanda, l'assignació de mitjans per 
sectors i dedicació (nombre d'hores de prestació del servei), 
consums, etc. 

c) Comparar entre els ajuntaments que componen la mostra els 
mitjans materials i humans que presten el servei i obtenir els 
indicadors en funció del nombre d'habitants. 

Pel que fa al primer criteri, tal com hem manifestat en els apartats 4.1.1 i 
4.1.8 anteriors, no tenim constatació que els ajuntaments examinats 
hagen efectuat cap tipus d'anàlisi o estudi tècnic respecte de les 
necessitats de la població i el conseqüent abast del servei o, almenys, 
segons la informació facilitada, no ha quedat documentat. 

Per tant, no és possible pronunciar-nos sobre l'adequació i suficiència del 
servei en cada una de les poblacions. Per aquest motiu sols hem realitzat 
una anàlisi comparativa dels recursos amb què es presta el servei, 
d'acord amb les dades facilitades. 

Els quadres i gràfics següents mostren la informació relativa als recursos 
materials i humans amb què el contracte o comanda presta el servei a 
les distintes poblacions, així com altres dades d'interès relacionats. 
També mostren els indicadors que s'han considerat més significatius:  
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Municipi Alcoi Elda S. Vicent del Raspeig Paterna Sagunt Vila-real 

Àrea de neteja viària             

Nombre de sectors en què està dividida la població 19 22 9 34 37 11 

Kms. lineals netejats a l'any no facilita 18.108 36.574 35.581 41.019 40.329  

Kms. lineals per sector (mitjana) no facilita 
Tots: 6,76 

No hi ha dissemi. 
Casc: 9,43 

Dissemi: 22,1 3,5 
Casc: 3,35 

Dissemi.: 7,12 11,55 

Recursos humans SLV             

Nombre total treballadors (contracte/comanda 43 49 59 63 63 21 

Nombre treballadors agranada 29 38 54 61 55 13 

Nombre treballadors neteja amb aigua 6 2 2 2 6 3 

Nombre treballadors d'altres 8 9 3 0 2 5 

% homes i dones 85% / 15% 66% / 34%  80% / 20% 39% / 61% 81% / 19% 55% / 45% 

% nacionals i estrangers 100% / 0% 100% / 0% 100% / 0% 95% / 5% 100% / 0% 70% / 30% 

Personal uniformat i identificat Si, obligatori Si, obligatori Si, obligatori Si, obligatori Si, obligatori Si, obligatori 

Nombre accidents laborals anuals / 100 treballadors 4 5 3,64 1 9,4 2 

Nombre treballadors assignats a sector d'agranada manual 1 1 o 2 s/sector 1 o 2 s/sector 1 1 1 

N. treballa. i màquines assignades al sector d'agranada mecanitzat 1 1/1 1+1/1 3,5/3 2/1 1/1 

Nom. treballadors assignats al sector de neteja amb aigua manual 2 1+1/1 1/1 2 1 1/1 

N. treba. i màquines assignades sector neteja amb aigua mecanitzat 1 1+1/1 1/1 2 2 1/1 

Recursos materials SLV             

Nombre vehicles motoritzats neteja/neteja amb aigua 12 17 17 4 21 10 

Nombre vehicles manuals neteja (carros) 24 21 10 30 22 13 

Papereres             

Nombre total de papereres 1.200 1.260 984 700 1.615 883 

Taxa reposició anual de papereres 4,2% 10% - 15% 4% 29,7% 1,7% 8,7% 

% papereres substituïdes per actes vandàlics s/total 8% de l'anterior 99% de l'anterior 25% de l'anterior 100% de l'anterior 6,8% de l'anterior 5,3% de l'anterior 

Font: Informació facilitada pels ajuntaments 

Quadre 8 
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Indicadors/municipi Alcoi Elda S. Vicent del Raspeig Paterna Sagunt Vila-real 

Dedicació SLV (1)             
Jornada anual personal agranada 1.950 1.872 1.747 1.841 1.584 1.812 
Jornada anual personal neteja amb aigua 1.950 1.836 1.747 1.841 1.584 1.812 
Nombre total hores prestades a l'SLV 74.100 55.046 87.654 104.052 99.349 36.240 
Nombre total hores agranada 56.550 49.454 84.078 99.890 87.414 23.556 
Nombre total hores neteja amb aigua 11.700 900 3.576 4.162 8.582 5.436 
Nombre total hores neteja mobiliari 1.950 936 inclòs en agranada inclòs en agranada a petició inclòs en altres 
Nombre total hores altres treballs 3.900 3.756 inclòs en agranada inclòs en agranada 3.353 7.248 
Nombre hores anual vehicles motoritzats 19.500 34.386 19.370 9.365 30.967 18.120 
Kms. lineals/treballador/dia no facilita 3,04 2,46 3,79 3,4 14 
Kms. lineals/màquina/dia no facilita 2,92 5,89 24,37 5,35 11,05 
D'altres             
Consum total anual d'aigua població (m3) (2) 2.761.662 2.391.264 3.826.659 5.079.287 4.061.884 2.549.446 
Consum anual aigua en neteja d'aigua (m3) no facilita 3.000 9.000 2.392 no facilita 3.100 
Certificacions ISO contracte/comanda Sí, 2 Sí, 2 Sí, 1 Sí, 2 No Sí, 2 
Indicadors de neteja (3)             
Nombre habitants per treballador de l'SLV 1.415 1.113 934 1.069 1.036 2.446 
Nombre treballadors (contracte/comanda) per km. lineal 0,33 0,33 0,41 0,29 0,40 0,17 
Kms. lineals netejats sobre possibles --- 33% 69% 46% 72% 87% 
Índex rotació kms. lineals --- 121,65 252,23 166,42 261,27 317,55 
Nombre treballadors agranada s/total (contracte/comanda) 67% 78% 92% 97% 87% 62% 
N. treballadors neteja amb aigua s/total (contracte/comanda) 14% 4% 3% 3% 10% 14% 
Nombre treballadors agranada per vehicle manual neteja 1,21 1,81 5,40 2,03 2,50 1,00 
Nombre total hores agranada s/total hores SLV 76% 90% 96% 96% 88% 65% 
Nombre total hores neteja amb aigua s/total hores SLV 16% 2% 4% 4% 9% 15% 
Nombre anual hores vehicles motor / Nom. vehicles motor 1.625 2.023 1.139 2.341 1.475 1.812 
% nombre total hores efectives sobre contractades 88,4% 60,0% 85,0% 89,7% 99,6% 95,2% 
Índex d'absentisme 11,6% 40,0% 15,0% 10,3% 0,4% 4,8% 
Nombre papereres cada 1.000 habitants 19,72 23,10 17,86 10,39 24,76 17,19 
% consum neteja d'aigua/consum total aigua població --- 0,13% 0,24% 0,05% --- 0,12% 

Fonts:  (1) Informació facilitada pels ajuntaments.
 (2) Dada facilitada per l'Entitat de Sanejament d'Aigües Residuals.
 (3) Indicadors elaborats per la Sindicatura.

Quadre 9 
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les majors poblacions per nombre d'habitants i quilòmetres lineals 
de vies en què es presta el servei. 

- Pel que fa al nombre de vehicles motoritzats amb els quals es 
realitzen tasques de neteja i neteja amb aigua, Sagunt amb 156%, i 
Elda i Sant Vicent del Raspeig amb el 126%, apareixen com a 
destacats per damunt de la mitjana. En canvi Paterna, malgrat el 
seu nombre d'habitants, només disposa de quatre vehicles. 

- Quant al nombre de vehicles manuals (carros) destinats a 
l'agranada manual, Paterna amb trenta i Alcoi amb vint-i-quatre, 
destaquen especialment per la quantitat, mentre que les 
poblacions de Sant Vicent del Raspeig i Vila-real són les pitjor 
dotades en aquest aspecte. 

- Paterna amb tan sols 10,4 papereres, és la que més s'allunya de la 
ràtio de papereres per cada mil habitants, la mitjana de les quals 
se situa aproximadament en 19 en la mostra analitzada. 

- Al mateix temps, Paterna és la que mostra una taxa de reposició 
anual de papereres (29,7%) més elevada i a molta distància de la 
resta. Principalment aquestes substitucions es produeixen com a 
conseqüència d'actes vandàlics i/o actuacions incíviques. 

4.2.2 Subobjectiu 2.2: Els preus aplicats s'ajusten al que estableix el contracte? El 
cost del servei es raonable? S'ajusta als preus del mercat? 

Els criteris d'auditoria definits per a sustentar les nostres observacions 
en relació amb aquest subobjectiu són: 

a) Comprovar si hi ha un responsable en la corporació encarregat de 
verificar que els preus aplicats pel contractista es corresponen 
amb els contractats. 

b) Comparar preus i costos unitaris entre les distintes poblacions de 
la mostra per a avaluar si els costos de la neteja viària són 
raonables i se situen en la línia dels del mercat. 

c) Elaborar indicadors d'economia i eficiència com ara els costos fora 
del contracte/cost total, cost previst/cost real, desviacions respecte 
el preu mitjà. 

A més a més, hem verificat amb proves de compliment en una petita 
mostra: 

- Si les factures es registren d'entrada en la corporació. 

- Si s'hi deixa evidència de l'aprovació per part del responsable del 
servei. 
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- Si estan comptabilitzades en el Llibre Major. 

Quant al primer criteri, el quadre 10 resum la informació rebuda dels 
ajuntaments. Com podem observar aquesta informació no és completa i 
difereix en el detall que ens ha sigut subministrat. En aquest sentit cal 
destacar per la seua extensió i detall en la majoria de les qüestions la 
facilitada per Elda i, en sentit oposat, la rebuda d'Alcoi.  
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Concepte/municipi Alcoi Elda 
S. Vicent del 

Raspeig 
Paterna Sagunt Vila-real S. Vicent del Raspeig 2012 

Hi ha un responsable a 
l'ajuntament per al control de la 
prestació del servei? 

Sí 
Sí, el cap del servei de Serveis 
Públics 

Sí, l'enginyer tècnic 
industrial. 

Sí, el cap 
dels Serveis 
Municipals i 
Xarxes. 

No 
Sí, 
encarregat 
municipal. 

Sí, l'enginyer industrial, 
enginyer tècnic industrial i 
coordinador àrea. 

S'efectuen controls sobre la 
efectiva prestació del servei? 

Sí 
Sí, la inspectora de neteja (dep. 
gestor sols disposa per a l'SLV i 
neteja d'edificis municipals).  

Sí Sí 
Sí, 
l'encarregat 
del servei 

Sí Sí 

Amb quina freqüència? Setmanal 

Diàriament es realitzen visites 
d'inspecció en distintes zones de 
la ciutat. Duració mitjana tres 
hores/dia. 
Reunió setmanal amb el cap del 
servei i quinzenal amb el cap de 
zona de l'empresa contractista.  

Continua Diària 
Diari, avís a la 
direcció de 
l'empresa. 

Diària 
Continua + fitxes qualitat  
2 ó 3 voltes per setmana. 

S'efectuen comunicats 
d'incidències? 

Sí i no Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Es deixa constància escrita de la 
comunicació al gestor del 
servei? 

Sí, en els 
comunicats 

Sí No Sí 
Solament 
quan cal 

Sí Sí (carpeta d'incidències). 

Es realitza un seguiment de la 
seua resolució? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

El contracte/comanda ha 
nomenat un responsable del 
servei? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Hi ha un adequat sistema de 
comunicacions entre el 
responsable municipal  i el del 
contracte? 

Sí Sí 
Sí 
(directe/telefònic/ 
correu electrònic). 

Sí No Sí 
Si (directe/telefònic/ correu 
electrònic). 

Fuente: Informació facilitada pels ajuntaments. 

Quadre 10 



Auditoria operativa del servei de neteja viària en ajuntaments entre 50.000 i 75.000 
habitants de la C.V. Avaluació amb criteris d'eficiència, eficàcia i economia de la gestió del 
servei de neteja viària. Exercicis 2009-2012. 

49 

Com a conclusió, podem dir que, en tots els casos, les corporacions han 
designat persones responsables del control i seguiment de la prestació del 
servei. No obstant això podem observar notables diferències sobre els 
controls exercits, el grau del control i freqüència, així com la documentació 
justificativa dels dits controls. 

Els quadres 11 i 12 mostren els costos, tant directes com indirectes 
imputables a la prestació del servei dels ajuntaments analitzats, i hem 
elaborat els indicadors que hem considerat més significatius. No ha sigut 
possible obtenir costos o indicadors sobre preus de mercat d'altres 
poblacions o del conjunt de l'Estat espanyol. 
 

Municipis Alcoi Elda 
S. Vicent del 

Raspeig 
Paterna Sagunt Vila-real 

Cost directe (contracte/comanda) 

Cost brut anual peó (inclou SS) 26.565 20.924 25.915 17.746 24.625 25.111 

Cost brut anual conductor (inclou SS) 30.913 22.934 30.011 23.412 28.825 29.139 

Cost directe servei segons factures (1) 1.721.738 2.192.894 1.922.193 1.642.524 3.074.835 886.787 

Costos indirectes de gestió (ajuntament) 

Cost indirecte  29.682 21.041 30.567 142.710 0 4.068 

Coste total SLV 

Cost total del servei 1.751.420 2.213.935 1.952.760 1.785.234 3.074.835 890.855 

% prestació contracte/comanda 100% / 0% 100% / 0% 100% / 0% 77,8% / 22,2% 0% / 100% 100% / 0% 

(1) Calculat per la Sindicatura a partir de la informació facilitada, per a l'exercici 2012. 

Font: Informació facilitada pels ajuntaments, referida a l'exercici 2012. 

Quadre 11 
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Municipis Alcoi Elda 
S. Vicent del 

Raspeig 
Paterna Sagunt Vila-real 

Indicadors  

Cost directe / treballador SLV 40.040,42 44.752,94 32.579,54 16.262,61 48.806,90 42.227,95 

Cost directe / habitant  28,30 40,21 34,89 24,39 47,13 17,27 

Cost indirecte gestió / habitant  0,49 0,39 0,55 2,12 0,00 0,08 

Cost total SLV / habitant  28,79 40,60 35,44 26,50 47,13 17,35 

% cost directe / cost total (per habitant) 98,3% 99,0% 98,4% 92,0% 100,0% 99,5% 

% cost indirecte / cost total (per habitant) 1,7% 1,0% 1,6% 8,0% --- 0,5% 

Cost total SLV / km. lineal 13.644,60 14.872,59 13.467,31 8.350,02 19.584,94 7.014,61 

Cost total SLV / km. lineal netejat --- 122,26 53,39 50,17 74,96 22,09 

Cost total SLV / hora prestació servei 23,64 40,22 22,28 17,16 30,95 24,58 

Font: Dades calculades per la Sindicatura a partir de la informació facilitada. Exercici 2012. 

Quadre 12 
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Com podem observar, en xifres absolutes i per la seua desviació sobre la 
mitjana dels ajuntaments analitzats, Sagunt destaca per tenir el cost 
directe del servei més elevat. Aquest cost està relacionat amb el nombre 
d'habitants de la població i els quilòmetres lineals de vies urbanes. 

Així observem que també Sagunt té el cost directe i total per habitant i el 
cost per treballador i per quilòmetre lineal més elevats. 

En l'extrem oposat, l'Ajuntament de Vila-real presenta en molts aspectes 
uns costos totals o unitaris més reduïts.  

Quant al tercer criteri relatiu als costos incorreguts fora del contracte ens 
remetem als comentaris realitzats en l'apartat 4.1.7 i els gràfics 5 i 6 
anteriors. 

Les anualitats previstes per a cada un dels exercicis per l'execució del 
contracte/comanda, són les següents: 

 

Ajuntament/període 2009 2010 2011 2012 Total 

Anualitats adjudicació/comanda 

Alcoi no facilitat no facilitat no facilitat no facilitat no facilitat 

Elda 2.198.390,69 2.285.966,82 2.375.570,85 2.193.493,52 9.053.421,88 

S. Vicent del Raspeig 1.909.694,52 1.909.694,52 1.909.694,52 1.906.640,28 7.635.723,84 

Paterna no facilitat no facilitat no facilitat no facilitat no facilitat 

Sagunt no facilitat no facilitat no facilitat no facilitat no facilitat 

Vila-real (1) 283.305,91 749.927,41 749.927,91 749.927,41 2.533.088,64 

(1) El contracte s'inicia el 17/08/2009. No han facilitat l'anualitat de 2009 corresponent al contracte anterior. 

Fuente: Informació facilitada pels ajuntaments. 

Quadre 13 

Com podem observar en el quadre anterior, no hem rebut informació per 
part dels ajuntaments d'Alcoi, Paterna i Sagunt. 

Les proves realitzades sobre una mostra de factures han posat de 
manifest algunes incidències tant pel que fa al registre de les factures, 
com per la falta d'evidència en les dites factures de la seua aprovació o 
revisió. 

4.2.3 Subobjectiu 2.3: Es justifica adequadament la prestació de serveis 
extraordinaris? 

Per a respondre a aquesta pregunta, s'han definit com a criteris 
d'auditoria els següents: 
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a) Verificar si hi ha petició prèvia per part del responsable del servei 
de l'entitat local per mitjà de manaments, ordres escrites i 
aprovació posterior d'aquests serveis. 

b) Obtenir el nombre de factures i imports corresponents a serveis 
extraordinaris per anys i elaborar indicadors (import s.e./import 
total, incidències anuals, etc.). 

c) Analitzar la racionalitat del nombre i la naturalesa dels serveis no 
previstos aprovats/realitzats. 

Hem verificat mitjançant proves de compliment en un petita mostra: 

- Si les factures es registren d'entrada en la corporació local. 

- Si s'hi deixa evidència que el responsable del servei les aprova. 

- Si estan comptabilitzades en el Llibre Major. 

Els gestors responsables ens han indicat que aquests tipus de serveis són 
conseqüència de peticions verbals. Posteriorment se signa la factura per 
a donar el vistiplau dels serveis prestats. 

En els gràfics 5 i 6 anteriors (apartat 4.1.7) es mostren el nombre i 
l'import corresponent als serveis extraordinaris facturats fora del 
contracte per anys, així com la seua incidència respecte del total, 
efectuant-ne els oportuns comentaris. 

La incidència, la naturalesa i la racionalitat d'aquest serveis no previstos, 
tal com hem posat de manifest en apartats anteriors, cal buscar-les tant 
en la imprevisió i falta d'informes i estudis adequats a l'hora de 
contractar la prestació, com en l'antiguitat dels contractes i el seu 
excessiu termini d'execució, raó per la qual cal insistir en les nostres 
recomanacions relatives a: 

- Realitzar tot tipus d'anàlisis, estudis tècnics, de costos, d'abast del 
servei, procediments de gestió, etc. 

- Limitar en la duració dels contractes. 

- Sotmetre periòdicament a concurrència la prestació del servei. 

Les proves realitzades sobre una mostra de les factures han posat de 
manifest algunes incidències tant pel que fa al registre de les factures 
com a l'absència de l'evidència de l'aprovació o revisió. 
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4.2.4 Subobjectiu 2.4: Té el gestor establits protocols d'actuació que garantisquen la 
qualitat del servei? S'avalua la quantitat, la qualitat i el cost del servei 
mitjançant indicadors? 

La resposta a aquestes preguntes està basada en els següents criteris 
d'auditoria: 

a) Comprovar si el gestor del servei té establits protocols d'actuació 
adaptats a un sistema de qualitat (nombre de certificacions ISO o 
similars del contractista). 

b) Verificar si l'ajuntament ha previst l'exigència d'aquests protocols 
en la contractació (PCAiT) o la gestió directa del servei per mitjà 
d'alguna empresa pública. 

c) Comprovar si en el PCAiT o contracte es considera l'obligació del 
gestor de la prestació de nomenar un responsable del servei que 
mantinga un contracte permanent amb la corporació per a 
resoldre les incidències que puguen sorgir en l'execució diària, i si 
s'ha previst el sistema de comunicació adequat per a resoldre-les. 

d) Comprovar si el gestor justifica periòdicament per comunicats, 
amb les dades més significatives (persones, hores, maquinària, 
quilòmetres lineals, neteja amb aigua, etc.), la prestació del servei i 
amb quina periodicitat ho realitza. 

e) Verificar si el responsable de l'entitat local revisa aquests 
comunicats i hi deixa constància de la revisió. 

f) Comprovar si existeix una previsió de substitució del personal que 
presta el servei en baixes i altres causes i si existeix un programa 
de manteniment de la maquinària correctiu i preventiu. 

g) Comprovar la freqüència amb què es produeixen incidències en la 
prestació com a conseqüència de la falta de mitjans personals o 
maquinària. Revisar la documentació facilitada pels responsables 
de l'ajuntament respecte a les incidències. 

La informació corresponent al primer criteri es mostra en el quadre 9 i 
observem que tots els contractistes privats disposen de protocols de 
qualitat ISO. L'excepció es produeix en els casos de Paterna, en la part 
executada per l'empresa pública i Sagunt, el servei de la qual és executat 
en la seus totalitat per l'empresa de titularitat municipal. No tenim 
constatació que cap d'aquestes dues empreses públiques estiga en 
possessió de cap protocol d'actuació adaptat a un sistema de qualitat. 

Pel que fa al criteri de l'apartat b, la revisió dels corresponents plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques en les contractacions, 
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mostra que en els ajuntaments d'Alcoi, Sant Vicent del Raspeig 
(contracte de 2005) i Vila-real no s'estipula la dita exigència. 

En la resta de casos, Elda i Paterna, sí que figura i a més a més es valora 
en els criteris de baremació de les ofertes dels concursos efectuats. En el 
cas del contracte realitzat per Sant Vicent del Raspeig en 2012, sí que es 
considera aquesta circumstància en les prescripcions tècniques, però no 
s'hi valora. 

En el quadre 10 figura la informació rebuda en relació amb el criteri 
contingut en c i mostra, en tots els casos, que els prestadors del servei 
(contracta o comanda) han nomenat un responsable del servei que es 
manté en contacte amb el responsable encarregat de la corporació per a 
la resolució diària de les incidències que puguen sorgir. 

En el cas de Sagunt (comanda), l'encarregat del servei de neteja de 
SAGSA comunica les incidències solament a la direcció de l'entitat 
pública sense que l'ajuntament realitze cap tipus de control i seguiment 
de la prestació. 

Quant a Vila-real cal dir que tot i que el plec de prescripcions tècniques 
considera la necessitat que el contracte compte amb un responsable 
qualificat, solament indica que "mantindrà contactes periòdics amb la 
direcció tècnica municipal" i no es preveu un sistema de comunicació 
adequat per a resoldre les incidències. 

Pel que fa als criteris de l'apartat d i següents, el quadre 14 resumeix la 
informació facilitada.  
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Criteri/municipi Alcoi Elda 
S. Vicent del 
Raspeig 

Paterna Sagunt Vila-real 

El gestor justifica periòdicament per mitjà de 
comunicats la prestació del servei  

Sí, segons 
prescripcions 
tècniques 

Sí No 
Sí, segons 
prescripcions 
tècniques 

No 
Sí, segons 
prescripcions 
tècniques 

Periodicitat Diària 
Diària/mensual 

Diversos informes 
n/a, solament 
incidències (2). 

Diària, facilita 
comunicats 
diaris. 

n/a, solament 
incidències (3). Diària/mensual (1). 

El responsable de l'entitat local revisa els 
comunicats i hi deixa constància de la revisió No informa Sí (1) n/a No consta No (3) No informa 

Existeix en els plecs una previsió de substitució 
del personal que presta el servei en baixes i 
altres causes 

Sí, segons 
prescripcions 
tècniques 

Sí, segons 
prescripcions 
tècniques 

Sí, segons 
prescripcions 
tècniques 

Sí, segons 
prescripcions 
tècniques 

No, comanda No consta 

Existeix en els plecs un programa de 
manteniment de la maquinària correctiu i 
preventiu 

Sí, segons 
prescripcions 
tècniques 

Sí, segons 
prescripcions 
tècniques 

Sí, segons 
prescripcions 
tècniques 

Sí, segons 
prescripcions 
tècniques 

Sí en comanada 
Sí, segons 
prescripcions 
tècniques 

Freqüència amb què es produeixen incidències 
com a conseqüència de falta de mitjans 
personals o maquinària 

No informa No informa No informa No mai No informa No informa 

(1) No remet comunicats/informes i no es possible obtenir evidència. 

(2) Segons el plec  de prescripcions tècniques té l'obligació mensual de trametre'n detall. 

(3) No trameten cap informació a l'ajuntament. 

Font: Informació facilitada pels ajuntaments 

Quadre 14 
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Com podem observar, encara que en la majoria dels casos es preveu en 
els plecs de condicions que els gestors han de justificar diàriament la 
prestació, no hi ha evidència que els responsables de la corporació 
revisen dita informació. 

Per acabar, quant al criteri contingut en el punt g, no hem rebut la 
informació corresponent dels ajuntaments, així que no s'avalua. 

Tal com comentem en els apartats 4.3.2 i 4.3.3 següents, l'Ajuntament de 
Paterna és l'únic que aporta alguna informació vinculada a aquest 
aspecte (comunicats diaris emesos en el període 2010 a 2012) en els quals 
no s'evidencien incidències d'aquest tipus. 

Independentment de l'exigència de requisits per a la prestació del servei 
com ara l'establiment per part del gestor del servei de protocols 
d'actuació adaptats a un sistema de qualitat, l'existència de responsables 
en els gestors i l'obligació de tramesa dels comunicats del servei, per a 
una gestió adequada de la prestació cal que els responsables de la 
corporació efectuen controls que siguen efectius i deixar-ne evidència. 

4.2.5 Subobjectiu 2.5: L'entitat considera en el seu pressupost anual les dotacions 
adequades en relació amb la prestació del servei? 

El criteri utilitzat per a mesurar-lo ha consistit a obtenir les dades 
corresponents a la gestió pressupostària anual de 2009-2012 (dotacions 
inicials, modificacions de crèdits i definitives) corresponents a les 
aplicacions pressupostàries relatives al servei de neteja viària (funcionals 
442 i 163) i comparar les dites xifres amb les anualitats previstes en el 
contracte o comanda per al període 2009-2012, a fi de mesurar l'eficiència 
en la manera de pressupostar. 

Els quadres 4 i 13 mostren la informació relativa als crèdits definitius 
dels pressupostos dels ajuntaments, així com les anualitats derivades de 
l'execució dels contractes/comanda per la prestació del servei de neteja 
viària. 

Com hem indicat en l'apartat 4.2.2, els ajuntaments d'Alcoi, Paterna i 
Sagunt no han facilitat al informació relativa a les anualitats. 

El quadre 15 mostra la comparació entre els paràmetres citats i s'han 
elaborat els índex d'eficiència en els pressupostos: 
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Ajuntament/període 2009 2010 2011 2012 Total 

Elda           

Diferències P.I.-Anualitat 9.159,97 -34.987,44 -124.591,47 -116.656,83 -267.075,77 

Diferències P.D.-Anualitat 9.159,97 -34.987,44 -124.591,47 -116.656,83 -267.075,77 

Índex eficiència del pressupost 0,42% -1,53% -5,24% -5,32% -2,95% 

S. Vicent del Raspeig           

Diferències P.I.-Anualitat 300.305,48 297.017,48 197.240,94 73.359,72 867.923,62 

Diferències P.D.-Anualitat 343.751,06 323.878,08 298.137,94 73.359,72 1.039.126,80 

Índex eficiència del pressupost 15,73% 15,55% 10,33% 3,85% 11,37% 

Vila-real           

Diferències P.I.-Anualitat --- 64.571,12 69.786,56 120.942,55 255.300,23 

Diferències P.D.-Anualitat --- 64.571,12 81.110,26 302.630,01 448.311,39 

Índex eficiència del pressupost --- 8,61% 9,31% 16,13% 10,08% 

P.I.: Pressupost inicial P.D.: Pressupost definitiu 

Fonts: Informació facilitada pels ajuntaments 

 Plataforma per a la rendició telemàtica dels comptes generals de les entitats locals 

Quadre 15 

En els ajuntaments de Sant Vicent del Raspeig i Vila-real observem que 
el pressupost cobreix folgadament les necessitats previstes i mostren un 
excés pressupostari en el conjunt del període que se situa entre el 10% i 
l'11,4%. No obstant això, la tendència en el període analitzat és distinta. 
Mentre en el primer cas el pressupost tendeix a la despesa prevista (en 
2012 l'excés de crèdits sols és del 3,9%), en el segon es produeix un 
allunyament continuat que és més accentuat si ens fixem en els crèdits 
definitius aprovats. 

En el cas d'Elda, pel contrari, observem un pressupost insuficient en tres 
dels quatre exercicis analitzats que s'estabilitza en 2011 i 2012 al voltant 
del 5%. Això es produeix malgrat la reducció de costos experimentada en 
el contracte com a conseqüència de la modificació aprovada per la qual 
es redueixen les prestacions per realitzar i els seus costos en un 20% 
aproximadament (vegeu l'apartat 4.1.7 i quadre 7). 

El pressupost anual s'ha de realitzar sempre tenint en compte la 
informació actualitzada dels contractes en vigor que s'imputen en cada 
aplicació a fi d'optimitzar els recursos disponibles i sempre escassos. En 
qualsevol cas, el pressupost ha de cobrir necessàriament les anualitats 
de cost previstes perquè es puguen imputar en l'exercici correcte la 
totalitat de les factures derivades de la prestació dels serveis. 
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4.2.6 Subobjectiu 2.6: S'aplica al pressupost de cada exercici la totalitat dels costes 
de la prestació del servei? 

Hem obtingut dels gestors una còpia de la facturació corresponent a la 
totalitat dels conceptes inclosos en la prestació del servei (extraordinaris, 
revisió de preus, festius, etc.) per al període 2009-2012, i hem comparat 
aquest cost amb les consignacions definitives i les obligacions 
reconegudes en l'exercici a fi de verificar la seua cobertura i l'adequada 
aplicació al pressupost d'aquestes despeses. 

Cal ressaltar prèviament que la comparació que es realitza en el quadre 
16 no inclou els costos indirectes de gestió que tenen els ajuntaments 
que s'imputen al pressupost en altres aplicacions. 

D'altra banda, tal com indiquem en altres apartats d'aquest Informe, per 
raó de l'estructura pressupostària funcional vigent fins a l'exercici 2009, 
les xifres d'obligacions reconegudes del dit exercici inclouen les despeses 
corresponents al servei de recollida de residus sòlids. A fi d'evitar la 
distorsió que ocasiona aquest fet, el quadre 16 i el gràfic 11 no mostren 
les xifres corresponents a 2009. 

Pel que fa a l'Ajuntament de Paterna, hem d'indicar que durant tot el 
període analitzat s'han registrat conjuntament en la mateixa aplicació 
pressupostària les despeses derivades del servei de neteja viària i de 
recollida de residus sòlids, motiu pel qual no ha sigut possible mostrar 
individualment les obligacions reconegudes corresponents al servei 
analitzat. Per tant, les xifres corresponents a aquest Ajuntament no són 
comparables. 
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Ajuntament/període 2010 2011 2012 Total 

Alcoi         

OR reals exercici (1) 2.073.587 1.795.736 1.721.738 5.591.061 

Cost total exercici (2) 2.242.564 2.355.941 1.721.738 6.320.243 

Despeses no imputades exercici 168.977 560.205 0 729.182 

% cost no imputat 7,5% 23,8% 0,0% 11,5% 

Elda         

OR reals exercici (1) 2.285.967 2.375.571 2.193.494 6.855.032 

Cost total exercici (2) 2.285.967 2.340.809 2.192.894 6.819.670 

Despeses no imputades exercici 0 -34.762 -600 -35.362 

% cost no imputat 0,0% -1,5% 0,0% -0,5% 

S. Vicent del Raspeig         

OR reals exercici (1) 2.210.442 2.175.547 1.922.193 6.308.182 

Cost total exercici (2) 2.239.820 2.129.549 1.917.907 6.287.276 

Despeses no imputades exercici 29.378 -45.998 -4.286 -20.906 

% cost no imputat 1,3% -2,2% -0,2% -0,3% 

Paterna         

OR reals exercici (1) 4.386.776 4.997.790 4.711.929 14.096.495 

Cost total exercici (2) 1.819.930 1.783.561 1.642.524 5.246.015 

Despeses no imputades exercici -2.566.846 -3.214.229 -3.069.405 -8.850.480 

% cost no imputat -141,0% -180,2% -186,9% -168,7% 

Sagunt         

OR reals exercici (1) 3.420.006 2.919.842 2.724.393 9.064.241 

Cost total exercici (2) 3.330.432 2.947.275 2.831.329 9.109.036 

Despeses no imputades exercici -89.574 27.433 106.936 44.795 

% cost no imputat -2,7% 0,9% 3,8% 0,5% 

Vila-real         

OR reals exercici (1) 806.172 840.561 1.016.718 2.663.451 

Cost total exercici (2) 806.273 840.561 856.147 2.502.981 

Despeses no imputades exercici 101 0 -160.571 -160.470 

% cost no imputat 0,0% 0,0% -18,8% -6,4% 

OR: Obligacions reconegudes 

(1) S'han restat de les obligacions reconegudes en el pressupost de l'exercici (quadre 4) aquelles que corresponen a 
despeses d'altres exercicis. 

(2) Despeses imputables a l'exercici segons la facturació rebuda dels ajuntaments. 

Font: Informació facilitada pels ajuntaments. 

 Plataforma per a la rendició telemàtica dels comptes generals de les entitats locals. 

Quadre 16 
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(1) S'han restat de les obligacions reconegudes en el pressupost de l'exercici (quadre 4) aquelles que corresponen a despeses 

d'altres exercicis. 

(2) Despeses imputables a l'exercici segons la facturació rebuda dels ajuntaments. 

Nota: Paterna registra conjuntament en la mateixa aplicació pressupostària les despeses derivades del servei de neteja viària i de 
recollida de residus sòlids. 

Gràfic 11 

Si tenim en compte la informació corresponents als exercicis 2010-2012, 
observem que els ajuntaments d'Elda, Sant Vicent del Raspeig i Sagunt 
han recollit comptablement, en la seua pràctica totalitat, els costos 
derivats del servei. 
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en l'exercici 2012 obligacions corresponents a factures de serveis prestats 
en 2005-2009 de l'anterior contracte no comptabilitzades. 
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sobre Paterna per falta d'informació homogènia i adequada. 

4.3 Control de la prestació del servei 

4.3.1 Subobjectiu 3.1: L'entitat disposa d'un departament encarregat de la 
inspecció i control del servei? Està adequadament dotat? 

Els criteris de mesura d'aquest subobjectiu parteixen de comprovar si 
l'entitat local ha nomenat un responsable del servei que mantinga un 
contacte permanent amb el gestor, i si el departament responsable es 
troba adequadament dotat per a efectuar la inspecció i el control del 
servei. 
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Amb aquesta finalitat, hem sol·licitat als ajuntaments l'organigrama i la 
relació de llocs de treball a fi de comprovar l'estructura i composició 
(nombre de persones) del departament responsable i el càrrec i/o 
titulació (o classificació) del personal responsable de la inspecció i 
control del servei. 

Els indicadors elaborats per a la seua avaluació comparativa han sigut: 

- Nombre de persones que integren el servei responsable de la 
neteja viària. 

- Nombre de persones encarregades del control del servei, grau de 
dedicació d'aquests responsables i la seua representativitat sobre 
el total del departament i de la plantilla total de l'ajuntament. 

- Cost anual imputable, en matèria de personal, de les persones 
dedicades al control del servei. 

- Costos indirectes de gestió per habitant. 

En l'apartat 4.2.2 i en el quadre 10, ja mostrem i comentem certa 
informació relacionada amb el mesurament d'aquest subobjectiu 
respecte al responsable del servei. En aquest apartat s'aprofundeix en 
l'avaluació de la dotació existent en els ajuntaments per a realitzar les 
tasques d'inspecció i control del servei així com dels costos que 
comporten aquestes tasques per a les seues arques. 

El quadre 17 mostra el resum de les dotacions, percentatges de dedicació 
a les tasques de neteja viària de les persones que realitzen el control, i la 
representativitat d'aquests mitjans respecte a la plantilla general de la 
corporació, tots referits a l'exercici 2012. 

En les dades referides a la columna corresponent a la plantilla neta, s'ha 
exclòs, a l'efecte de comparació, tots aquells que  es considera que no 
formen part de l'estructura administrativa de les diferents corporacions 
(policia local i eventuals o personal de confiança). 
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Ajuntament/concepte 

Dades Indicadors 

Plantilla 
neta 

Dept. 
serveis 

Personal 
encarregat 

SLV 
% dedicació 

% 
s/dept. 

% s/Pl. N 

Alcoi 425 10 1 (1) 50% 5,0% 0,12% 

Elda 266 10 3 (2) 20% / 30% / 10% 6,0% 0,23% 

S. Vicent del Raspeig 237 9 2 (3) 15% / 75% 10,0% 0,38% 

Paterna 261 71 5 (4) 50% / 100% 5,6% 1,53% 

Sagunt 487 55 0 0 --- --- 

Vila-real 306 31 1 (5) 15% 0,5% 0,05% 

(1) Tècnic mitjà (4) Tècnic grup A2 i 4 inspectors grup C 

(2) Cap del servei, inspector neteja i auxiliar administratiu (5) Encarregat grup C2 

(3) Cap del servei i zelador 

Font: Informació facilitada pels ajuntaments. 

Quadre 17 

 

Gràfic 12 

Com podem observar, els ajuntaments d'Elda, Sant Vicent del Raspeig i 
Paterna són els que destinen un major nombre de mitjans personals al 
control de la prestació del servei, tant en xifres absolutes com relatives, 
si bé la dedicació d'aquestes persones a l'activitat varia substancialment. 

Pel contrari, l'Ajuntament de Sagunt, que té la major plantilla total i per 
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Tant pel nombre de persones com pels seus costos, Paterna destaca 
sobre els tres ajuntaments amb plantilles similars a la seua. 

Aquesta situació pot trobar la seua resposta en els problemes posats de 
manifest en relació amb la prestació del servei en aquesta població i en 
l'inici d'un expedient de resolució del contracte per incompliment en les 
prestacions convingudes que comentem en l'apartat 4.1.7 d'aquest 
Informe. 

Com podem observar, el cost per habitant de la gestió i control en 
aquesta població que es mostra en el quadre 12, tot i ser el més elevat 
dels analitzats, no es pot considerar significatiu en el conjunt del cost 
total per habitant que representa aquest servei, que és el segon més 
econòmic per darrer de Vila-real. 

Com a conclusió podem indicar que observem una escassa dedicació de 
mitjans humans en els ajuntaments al control de l'efectiva prestació del 
servei de neteja viària en relació amb el cost que comporta per a les 
arques municipals. Això posa de manifest, en general, l'escàs interès 
mostrat per aquestes administracions públiques en el control de la 
despesa pública derivada de la prestació de serveis a la ciutadania 
mitjançant d'aquests contractes. 

Cal recordar el deure de policia i de l'adequada gestió dels recursos 
públics que ha de presidir l'execució de les despeses per part dels 
responsables públics, especialment en situacions de crisis i escassesa de 
recursos com l'actual. 

4.3.2 Subobjectiu 3.2: Es verifica el grau de consecució dels objectius previstos? 

Per a mesurar aquest subobjectiu cal partir de l'anàlisi i seguiment 
realitzat per l'entitat local dels resultats obtinguts i si es comparen amb 
els objectius previstos. 

La informació rebuda dels distints ajuntaments en relació amb aquestes 
qüestions posa de manifest que en quatre casos (Alcoi, Elda, Sagunt i 
Vila-real) no s'efectua cap seguiment ni comparança i, per tant, no 
s'emet cap informe d'avaluació. 

Els responsables de Sant Vicent del Raspeig ens indiquen que no 
existeixen pel que fa al contracte de 2005, però que per al nou contracte 
que va entrar en vigor en juliol de 2012, es troben en procés de 
desenvolupament i implementació d'indicadors mensuals de qualitat del 
servei, encara que no es troben plenament testats.  

En el cas de Paterna fan referència als documents de control diaris de 
cada un dels serveis i als mitjans d'inspecció municipal que van ser 
incrementats des de febrer de 2010, tot i que reconeixen que no hi ha 
indicadors de qualitat. 
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El control, si s'escau, exercit sobre el prestador de serveis ha d'incloure 
en qualsevol cas i entre altres, la verificació del compliment íntegre de 
les condicions en què es va contractar i el seu seguiment. Aquest control 
s'ha de documentar i plasmar en els corresponents informes justificatius 
i elevar-los als responsables de la corporació. 

4.3.3 Subobjectiu 3.3: Els controls són efectius i es realitzen amb la periodicitat 
adequada? 

Per a respondre a aquesta pregunta hem definit com a criteris d'auditoria 
els següents: 

a) Nombre d'informes emesos com a conseqüència dels controls i 
inspeccions realitzats sobre la prestació del servei i periodicitat 
que s'efectuen. Verificar l'existència de constatació documental 
dels controls fets (comunicats, informes, etc.). 

b) Indagar sobre el procediment amb què es realitzen aquests 
controls (de manera aleatòria quant al temps i per zones en què es 
distribueix la població). En cas negatiu, indicar el procediment 
emprat. 

c) Indagar si en aquests controls es verifica si els mitjans usats 
s'ajusten al que preveu el contracte i els plecs. 

En relació amb aquets criteris, en l'apartat 4.2.2 ja s'ha efectuat un avanç 
d'informació (quadre 10). 

Solament hem rebut informació detallada de l'Ajuntament de Paterna, el 
qual ens tramet els comunicats diaris referits a tres exercicis, 2010-2012. 

En el format en què ens ha sigut tramesa la dita informació (EXCEL), no 
figuren les signatures dels responsables, tant del prestador del servei 
com de l'encarregat de revisar-lo en l'Ajuntament, raó per la qual no ha 
sigut possible obtenir evidències suficients sobre si l'emissió i la revisió 
són adequades. 

La resta d'ajuntaments directament no informen, ho fan per a indicar 
que no realitzen aquests informes o, en el cas que la resposta siga 
positiva, ni la documenten ni informen sobre els procediments establits. 

En aquest sentit, cal destacar que en tots els casos (excepte la comanda 
de Sagunt), els plecs que regeixen la contractació de la prestació del 
servei consideren l'obligació per part de l'adjudicatari de confeccionar 
comunicats de control, normalment amb caràcter diari, mensual i anual, 
a fi de controlar el nivell de qualitat obtingut que hauran de ser lliurats al 
tècnic municipals responsable del servei. 
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Qualsevol prestació de serveis en l'Administració pública, especialment 
si l'efectuen empreses privades contractades, requereix l'exercici d'un 
control efectiu sobre la seua adequada realització amb la suficient 
periodicitat, i que tot quede documentat en els corresponents informes, 
els quals han d'estar signats pels encarregats responsables i superiors 
jeràrquics. 

4.3.4 Subobjectiu 3.4: Es valora el grau de satisfacció ciutadana? 

La mesura d'aquest subobjectiu s'ha avaluat mitjançant els criteris 
següents: 

a) Verificar si es realitzen enquestes de satisfacció als ciutadans, bé 
per part de l'entitat local o bé dels gestors i obtenir-ne detall 
(nombre, qüestionaris, resultats, etc.). 

b) Comprovar si està previst en el plec o la comanda realitzar-ne. 

Pel que fa al primer criteri, solament en el cas d'Elda tenim constatació 
que el contractista i, amb fins justificatius per a la corresponent 
certificació de qualitat de la societat, ha efectuat durant el període 
analitzat enquestes de satisfacció als ciutadans, encara que no en 
disposem del sistema del mostreig ni de les condicions en què s'hi 
realitzaren. 

 

Enquestes de satisfacció ciutadana realitzades per Fobesa a Elda 

Exercici 
Nombre 

d'enquestes 
anuals 

Data 
realització 

Grandària 
de la 

mostra 

Núm. preguntes Mitjana de puntuacions 

Total 
Relació 

amb SLV
P1 PF Enquesta 

2009 1 no consta 178 6+1 1+1 3,29 3,95 3,56 

2010 1 no consta 382 5+1 1+1 3,70 3,94 3,74 

2011 1 07/12/2011 60 5+1 1+1 3,40 3,62 3,53 

2012 1 05/02/2012 58 5+1 1+1 3,29 3,38 3,49 

P1: està satisfet amb la neteja dels carrers? PF: en els últims anys, en quina mesura ha canviat la qualitat 
d'aquests serveis en el vostre municipi? 

Valor P1: 1 gens satisfet 
 2 poc satisfet 
 3 igual que sempre 
 4 satisfet 
 5 molt satisfet 

Valor PF: 1 ha empitjorat molt 
 2 ha empitjorat un poc 
 3 continua igual que sempre 
 4 ha millorat un poc 
 5 ha millorat molt 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació subministrada per l'ajuntament. 

Quadre 18 
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Gràfic 13 

Les dades trameses mostren que en aquestes enquestes breus els 
ciutadans consideren que el servei ha millorat poc en el temps i mostren 
una certa resignació quant a la satisfacció amb la prestació del servei. De 
les sis o set preguntes d'aquestes enquestes, tan sols la primera i l'última 
poden considerar-se relacionades amb el servei de neteja viària, i la seua 
grandària mostral varia notablement. 

En segon lloc, la revisió dels PCAiT dels contractes en els distints 
ajuntaments (exclòs Sagunt executat per comanda), ha posat de manifest 
que només en el cas de Paterna els dits documents inclouen l'obligació 
de realitzar una enquesta, una vegada transcorregut el primer any de 
prestació i amb caràcter biennal, a fi de mesurar el grau de satisfacció del 
ciutadà amb el servei. 

En aquest cas, l'ajuntament haurà d'aprovar la metodologia, la validesa 
estadística i d'altres criteris que s'hi empren i se li comunicaran els 
resultats. 

És fonamental per a un bon gestor de recursos públics conèixer la 
percepció dels ciutadans respecte de l'administració dels dits recursos i 
la prestació dels serveis que reben, no només de manera general 
mitjançant els vots rebuts en les eleccions, sinó amb una major 
periodicitat i recollint l'opinió sobre temes concrets, a fi de millorar o 
donar solució, si cal, a aquelles qüestions que presenten major 
incidència. 

4.3.5 Subobjectiu 3.5: S'avalua la quantitat, la qualitat i el cost del servei 
mitjançant un sistema d'indicadors vàlids? 

Els criteris d'auditoria definits per a donar suport a les nostres 
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a) Comprovar si l'entitat local elabora indicadors que mesuren 
l'adequada prestació del servei, en quantitat i qualitat. Obtenir els 
dits indicadors i les dades corresponents. Verificar si es comparen 
aquests indicadors amb les previsions efectuades i s'analitzen les 
desviacions. 

b) Nombre de possibles vies a disposició dels ciutadans per a recollir 
les queixes, les reclamacions i els suggeriments dels ciutadans. 

c) Nombre de comunicats anuals de queixes i incidències que 
presenten els ciutadans o qualsevol altra instància. 

d) Nombre de queixes rebudes per cada 1.000 habitants. 

e)  Nombre de deficiències esmenades. 

f) Termini mitjà de resposta o resolució de queixes. 

Tal com indiquem en l'apartat 4.3.2, la informació rebuda dels distints 
ajuntaments posa de manifest que, en general, no es realitza cap 
seguiment dels objectius previstos i, per tant, no s'emet cap informe 
d'avaluació sobre el servei. 

Per a efectuar aquest seguiment i avaluar-lo és fonamental que 
prèviament es definiren i elaboraren els corresponents indicadors que 
mesuren la prestació del servei que es realitza en quantitat i qualitat 
adequades, qüestió solament en un cas en l'actualitat es troba en procés 
de desenvolupament i implementació (Sant Vicent del Raspeig per al 
contracte subscrit en 2012). 

Quant al segon criteri usat per a mesurar aquest subobjectiu, l'anàlisi de 
les respostes rebudes mostra que: 

- No són completes ni rigoroses. 

- Són vàlids, en general, els distints tipus de comunicació habituals 
(web, escrit, correu electrònic, telèfon i fins i tot verbals), així com 
les vies per les quals poden presentar-se (bústia electrònica, 
departament encarregat del servei, registre general de l'entitat, 
oficina o web del contracte, d'ofici per la inspecció). 

- No es troben regulats el procediment, sistemes d'accés, registre ni 
control. 

Per tant, en molts casos no tenim constatació fefaent de les queixes o 
reclamacions presentades pels ciutadans i això no permet tampoc ni 
efectuar-ne un seguiment adequat, ni resoldre-les. 

Cal definir i establir els procediments que permeten, per mitjà de 
múltiples vies d'accés, centralitzar i documentar en un sol departament 
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el registre i seguiment de les queixes i els suggeriments que es puguen 
presentar fins a resoldre'ls. La informació que subministre aquest procés 
pot considerar-se, en qualsevol cas, un indicador vàlid en relació amb la 
prestació del servei i la seua evolució. 

El quadre 19 mostra el resum de la informació facilitada pels 
ajuntaments en relació amb les queixes i reclamacions rebudes dels 
ciutadans per al període analitzat, així com les indicacions del termini 
mitjà de resolució, i se'n calcula la representativitat respecte del nombre 
d'habitants. 

 

Dades i indicadors/municipis Alcoi Elda 
S. Vicent del 

Raspeig 
Paterna Sagunt Vila-real 

Satisfacció ciutadana 

Mitjana queixes anuals rebudes 2009-2012 98,75 335 263,8 28,75 17 (1) 6,5 

Termini mitjà de resolució 90% en 
setmana 

dia/ 
setmana 

de 3 a 4 dies 5/7 dies diària (1) màx. 48 
hores 

Realització campanyes de conscienciació 
Sí (no 

aporten) 
No No No No No 

Realització enquestes satisfacció ciutadana No Sí No No No No 

Indicadors  

Queixes anuals / 1.000 Habitants (mitjana) 1,62 6,14 4,79 0,43 0,26 0,13 

(1) Sols inclou les rebudes per mitjà de la web de l'empresa. No inclou les de via telefònica, en paper en registre d'entrada  a 
l'ajuntament, verbals a encarregats, etc. 

Font: Informació facilitada pels ajuntaments. 

Quadre 19 

 

Gràfic 14.1 
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Gràfic 14.2 

Com podem observar, la disparitat en la informació facilitada respecte al 
nombre de queixes entre les distintes poblacions ens fa qüestionar la 
fiabilitat de les dades subministrades i la validesa de l'indicador calculat, 
encara que en algun cas les xifres no es troben suportades 
documentalment. 

En aquest sentit, els ajuntaments d'Alcoi, Elda, Sant Vicent del Raspeig i 
Paterna han documentat, almenys parcialment, les xifres facilitades per 
les relacions i/o còpies de les dites queixes. 

A més a més, tal com es posa de manifest en paràgrafs anteriors, la falta 
d'un procediment establit en la matèria i les múltiples vies que es poden 
presentar aquestes queixes (verbals, telefòniques, etc.) impedeixen 
computar-les adequadament i fer-ne un seguiment de la resolució. 

Pel que fa als terminis en què les incidències notificades pels ciutadans o 
qualsevol altra instància són resoltes, els ajuntaments ens informen que 
normalment tots els casos es resolen d'immediat i que, en el pitjor dels 
casos, poden tardar una setmana. Ateses les dificultats per a obtenir-ne 
evidència que hem indicat en els paràgrafs anteriors, no podem 
pronunciar-nos sobre les dites afirmacions. 

5. RECOMANACIONS 

Tot seguit expressem les recomanacions que sorgeixen com a 
conseqüència de les conclusions i observacions que detallem en els 
apartats 0, "Resum-conclusions", i 4, "Observacions". 
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Pel que fa al procediment de gestió escollit per les corporacions locals 
per a prestar el servei de neteja viària 

a) Donar suport amb els corresponents estudis i anàlisis tècnics a les 
necessitats, els objectius, les característiques i mitjans requerits 
per a qualsevol presa de decisions, en especial quan tinga una 
transcendència econòmica important (apartat, 4.1.1). 

b) Realitzar, si s'escau, les futures licitacions —actualment el període 
d'execució del contracte d'Alcoi ha finalitzat i es troba prorrogat 
fins a una nova licitació, i en algun altre cas podria licitar-se 
novament en breu— amb la modalitat de contracte de serveis. En 
aquest cas, el termini màxim del contracte seria de sis anys 
(apartat 4.1.7) 

 En aquest sentit recomanem que els municipis amb contracte en 
vigor no prolonguen la seua duració amb les pròrrogues previstes 
en els respectius plecs, de manera que sotmeten a concurrència la 
prestació del servei en el menor termini possible i accedisquen als 
avantatges econòmics que se'n deriven. 

c) Adoptar criteris objectius i avaluables de forma automàtica, com 
ara l'oferta econòmica per a baremar les ofertes dels licitadors. 
Aquests criteris han de presentar una ponderació superior a la 
resta de criteris, la quantificació dels quals respondrà a criteris 
subjectius (apartat 4.1.4). 

Pel que fa a les magnituds econòmiques i pressupostàries derivades de 
la prestació del servei de neteja viària 

d) Elaborar el pressupost anual de l'ajuntament d'acord amb la 
informació real i actualitzada dels costos dels contractes vigents a 
fi d'optimitzar els recursos disponibles, sempre escassos. En 
qualsevol cas, el pressupost ha de cobrir els costos previstos en 
l'exercici derivats de la prestació dels serveis (apartat 4.2.5). 

 Per això caldrà limitar la realització de serveis extraordinaris no 
inclosos en la prestació de serveis contractada. 

e) Registrar en una aplicació pressupostària concreta les despeses 
derivades del servei de neteja viària, sense agrupar-les en un altre 
tipus de despeses, com ara l'Ajuntament de Paterna. (apartat 
4.2.6). 
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Pel que fa al control realitzat per les corporacions locals en la prestació 
del servei de neteja viària 

f) Les corporacions locals hauran d'exercir d'una manera continuada 
i completa el degut control sobre les condicions en què s'efectua el 
servei de neteja viària i adequar-lo a les condicions contractuals 
(apartat 4.3.1). 

g) Destinar els recursos materials i humans necessaris perquè aquest 
control s'exercisca de manera efectiva deixant constatació 
documental del procediment realitzat (apartat 4.3.1). 

Pel que fa al grau de satisfacció ciutadana per la prestació del servei de 
neteja viària 

h) Prendre les mesures pertinents que permeten conèixer a la 
corporació local l'opinió ciutadana sobre la prestació del servei de 
neteja viària que està realitzant-se (apartat 4.3.4). 

 És important per a un gestor de recursos públics conèixer la 
percepció dels ciutadans respecte de l'administració dels dits 
recursos i la prestació de serveis que reben. Saber l'opinió sobre 
temes concrets a fi de millorar o solucionar, si escau, aquelles 
qüestions que presenten major incidència. 

i) Definir i establir els procediments que permeten, per mitjà de 
diverses vies d'accés, centralitzar i documentar en un sol 
departament, el registre i seguiment fins a resoldre'ls, de les 
queixes i suggeriments que els ciutadans puguen presentar 
(apartat 4.3.5). 

6. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de l'Acord del Consell 
d'aquesta Sindicatura de Comptes en el qual va tenir coneixement de 
l'esborrany de l'Informe, es va trametre als sis ajuntaments fiscalitzats 
perquè en el termini concedit en formularen, si calia, al·legacions. Cal 
indicar al respecte que cap dels dits ajuntaments ha efectuat al·legacions 
a l'esmentat esborrany. 
  



 

 

APROVACIÓ DE L'INFORME 

El Consell de la Sindicatura de Comptes en la seua reunió del dia 15 de 
gener de 2014, va aprovar aquest Informe d'auditoria operativa. 

València, 15 de gener de 2014 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
  



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Objectius, subobjectius i criteris d'auditoria. 
Procediments per a verificar-los 



Auditoria operativa del servei de neteja viària en ajuntaments entre 50.000 i 75.000 habitants de la C.V. Avaluació amb criteris d'eficiència, 
eficàcia i economia de la gestió del servei de neteja viària. Exercicis 2009-2012. 

75 

Objectius 
d'auditoria 

Subobjectius 
d'auditoria 

Riscos 

Criteris 
Mètodes per a la recollida 

de dades Proves 
Fonts de 

informació 
Mètodes d'anàlisi de 

dades Criteris d'auditoria 

Què volem saber? 
En quina norma 

ens basem? 
Com obtindrem la 

informació? 

Quines proves 
respondran a la 

pregunta? 

D'on obtindrem la 
informació? 

Què farem amb la 
informació una 

vegada obtinguda? 

Indicadors d'eficiència, 
eficàcia i economia 

1. S'ha aplicat el 
procediment de 
gestió del servei 
més adequat 
d'acord amb els 
principis 
d'economia, 
eficiència i eficàcia 
que han de regir la 
gestió dels recursos 
públics? Dit 
procediment s'ha 
implantat complint 
la legislació 
aplicable? 

1.1 Quin ha sigut el 
procediment seguit en 
la presa de decisions? 

No adoptar la decisió 
més avantatjosa per a 
l'Administració. 
El cost econòmic que 
se'n deriva. 

Economia, eficàcia 
i eficiència. 
Informes i estudis 
tècnics emesos. 

Entrevistes amb els 
gestors. 
Directament, mitjançant 
examen de documents. 
Qüestionari annex 4 
elaborat per la SC. 

Resposta al qüestionari 
annex 4 elaborat per la 
SC. 
Anàlisi de la 
informació i 
documentació 
obtinguda. 
Comparació dels 
procediments. 

Dels gestors de les 
mateixes entitats.  

Anàlisi, comparació i 
quadre resum sobre 
la informació 
obtinguda en cada 
entitat. 

Informes, anàlisis i estudis 
tècnics emesos 
s/necessitats. 
Fixació d'objectius, 
característiques i 
delimitació activitats. 
Previsió estructura 
orgànica en ajuntament. 
Realització campanyes 
conscienciació ciutadana. 

1.2 El procediment o 
sistema de gestió 
escollit és el més 
avantatjós 
econòmicament? 

Ineficiència en la 
prestació i sobrecostos 
per a l'Administració. 
Insatisfacció 
ciutadana. 
Inadequació dels 
serveis contractats 
respecto de les 
necessitats. 

Economia, eficàcia 
i eficiència. 
Informes i estudis 
tècnics emesos. 

Entrevistes amb els 
gestors. 
Directament, mitjançant 
examen de documents. 
Qüestionari annex 4 
elaborat per la SC. 

Anàlisi de la 
informació i 
documentació 
obtinguda. 
Comparació de 
resultats finals entre 
els distints 
ajuntaments auditats. 

Dels gestors de les 
mateixes entitats.  
Qüestionari annex 
4 elaborat per la 
SC. 

Quadre resum 
comparatiu dels 
distints ajuntaments. 
Definició de 
indicadors. 

Informes i estudis tècnics 
emesos s/ procediments o 
formes de gestió. 
Elecció tipus de contracte. 

1.3 Si s'ha optat per la 
gestió indirecta ¿hi ha 
un informe de 
necessitats i es 
justifica la mancança 
de recursos propis per 
a la prestació del 
servei? 

Utilització òptima dels 
recursos de l'entitat.  
Contractació de 
serveis no  conformes 
amb les necessitats. 
Costos inadequats. 

LCSP. 

Directament, entrevistes 
amb el responsable del 
servei en l'entitat. 
Departament contractació: 
informe tècnic de 
necessitats. 

Comprovar que en la 
documentació 
preparatòria del 
contracte o de la 
creació de l'empresa 
pública es justificà la 
necessitat i la 
insuficiència de 
mitjans. 

Expedient 
contractació 
(informe), registre 
de personal de 
l'entitat, etc… 

Contrastar les 
necessitats reals, la 
seua raonabilitat en 
els informes, i el seu 
contrast amb els 
mitjans propis de 
l'entitat. 

Existència informe 
necessitats i justificació de 
mancança de recursos 
propis. 

1.4 La implantació del 
procediment escollit 
ha respectat els 
principis de la gestió 
pública y la legislació 
aplicable? 

Incompliment dels 
principis de la gestió 
pública i de la 
legislació aplicable. 

LCSP. 
Llei de Bases de 
Règim Local. 

Directament, mitjançant 
examen de documents. 
Qüestionari annex 4 
elaborat per la SC. 

Revisió expedient 
contractació. Annex 4 
elaborat per la SC. 
Anàlisi documentació 
creació empresa 
pública. 

Dels gestors de les 
mateixes entitats.  
Qüestionari annex 
4 elaborat per la 
SC. 

Resum d'incidències i 
incompliments legals. 

Procediment de licitació i 
tramitació. 
Publicitat. 
Anàlisi, criteris baremació 
ofertes. 
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Objectius 
d'auditoria 

Subobjectius 
d'auditoria 

Riscos 

Criteris 
Mètodes per a la recollida 

de dades Proves 
Fonts de 

informació 
Mètodes d'anàlisi de 

dades Criteris d'auditoria 

Què volem saber? 
En quina norma 

ens basem? 
Com obtindrem la 

informació? 

Quines proves 
respondran a la 

pregunta? 

D'on obtindrem la 
informació? 

Què farem amb la 
informació una 

vegada obtinguda? 

Indicadors d'eficiència, 
eficàcia i economia 

1.5 La selecció del 
gestor ha respectat els 
principis legals i de 
gestió dels recursos 
públics? 

Incompliment dels 
principis de la gestió 
pública i de la 
legislació aplicable. 

LCSP. 
Llei de Bases de 
Règim Local. 

Directament, mitjançant 
examen de documents. 
Qüestionari annex 4 
elaborat per la SC. 

Revisió expedient 
contractació. Annex 4 
elaborat per la SC. 
Anàlisi documentació 
creació empresa 
pública. 

Dels gestors de les 
pròpies entitats. 
Qüestionari annex 
4 elaborat per la 
SC. 

Resum d'incidències i 
incompliments legals. 

Informe tècnic sobre 
ofertes respecte criteris. 
Revisió puntuació criteris 
en informe tècnic. 
Acord òrgan competent. 

1.6 Els requisits i 
condicions de la 
prestació (mitjans, 
freqüència, 
uniformitat i 
identificació, etc.) 
són raonables i 
adequats? 

Les previsions 
realitzades no es 
corresponen amb les 
necessitats reals del 
servei en la població. 
Insatisfacció 
ciutadana. 
Costos excessius. 

Informe tècnic de 
necessitats. 
Contracte i plecs. 
Manament de la 
corporació local a 
l'empresa pública. 

Entrevistes amb els 
gestors. 
Directament, mitjançant 
examen de documents. 
Qüestionari annex 2 
elaborat per la SC. 

Comparació informe 
de necessitats vs plecs. 
Comparacions amb 
mitjanes ajuntaments 
fiscalitzats. 
Comparació amb 
dades externes 
(internet). 
Resposta a qüestionari 
annex 2 elaborat per la 
SC. 

De los gestors de 
las pròpies 
entitats. 
Internet (dades 
estadístiques). 
Resposta a 
qüestionari annex 
2 elaborat per la 
SC. 

Anàlisis i 
comparacions de 
la informació 
obtinguda.  
Avaluació de la 
raonabilitat de les 
previsions. 

Anàlisi condicions 
prestació en PCA i PCT o 
comanda són adequats a 
les necessitats població. 
Condicions prestació per 
sectors. 
Previsió serveis 
extraordinaris i especials. 
Identificació personal i 
vehicles servei. 

1.7 La duració del 
contracte és raonable 
tenint en compte la 
naturalesa de la 
prestació i la 
necessitat de sotmetre 
periòdicament a 
concurrència la seua 
realització? 

Inadequació de la 
prestació a la realitat 
per l'excessiva duració 
del contracte. 

LCSP. 
Informe tècnic de 
necessitats. 
Contracte i plecs. 

Directament, mitjançant 
examen de documents 
Qüestionaris annexos 2 i 4 
elaborats per la SC. 
Entrevistes amb els 
gestors. 

Comparació de dades 
reals amb els derivats 
de la contractació.  
Qüestionaris annexos 
2 i 4 elaborats per la 
SC. 

Dels gestors de les 
mateixes entitats. 
Resposta als 
qüestionaris 
annexos 2 i 4 
elaborats per la 
SC. 
Internet (dades 
estadístiques). 

Anàlisis i 
comparacions de la 
informació 
obtinguda.  
Avaluació de la 
raonabilitat de les 
previsions. 

Nombre anys d'execució. 
Nombre serveis no 
previstos. 
Cost anual serveis no 
previstos i % s/cost anual. 
Nombre modificats i 
complementaris. 
Cost total modificats y % 
s/cost anual. 

1.8 S'ha determinat 
correctament el preu 
(tipus de licitació) o els 
costos de la prestació? 

Inadequació 
costos/mitjans i 
serveis que s'han de 
prestar. 

Informe tècnic de 
necessitats. 
Contracte i plecs. 

Directament, mitjançant 
l'examen de documents. 
Entrevistes amb els 
gestors. 

Comparació de dades 
pressupostàries amb 
els derivats de la 
contractació.  

Dels interventors 
de les mateixes 
entitats (estats 
d'execució del 
pressupost de les 
partides 
corresponents). 

Avaluació de la 
raonabilitat de les 
previsions inicials i 
modificacions. 

Anàlisis i estudis de costes 
realitzats i la seua 
comparació amb altres 
poblacions. 
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Objectius 
d'auditoria 

Subobjectius 
d'auditoria 

Riscos 

Criteris 
Mètodes per a la recollida 

de dades Proves 
Fonts de 

informació 
Mètodes d'anàlisi de 

dades Criteris d'auditoria 

Què volem saber? 
En quina norma 

ens basem? 
Com obtindrem la 

informació? 

Quines proves 
respondran a la 

pregunta? 

D'on obtindrem la 
informació? 

Què farem amb la 
informació una 

vegada obtinguda? 

Indicadors d'eficiència, 
eficàcia i economia 

2. La prestació del 
servei se realitza 
en la quantitat, 
qualitat i cost més 
adequats? 

2.1 Els mitjans 
personals i materials 
assignats són 
adequats i suficients 
per a la prestació del 
servei? 

Insuficiència de 
mitjans personals i 
materials assignats a 
la prestació del servei 
Divergències entre els 
mitjans previstos i els 
assignats realment. 
Inexistència de plans 
de manteniment de 
maquinària i de 
substitució del 
personal. 
Inexistència d'un 
responsable del servei 
que controle la 
prestació. 

Informe tècnic de 
necessitats. 
Contracte i plecs. 

Entrevistes amb els 
gestors. 
Directament, mitjançant 
examen de documents. 
Qüestionari annex 2 
elaborat per la SC. 

Comprovar si 
existeixen 
divergències entre el 
que estava previst, allò 
contractat i allò 
executat. 
Valorar la raonabilitat 
del realment executat. 
Avaluar la informació 
obtinguda qüestionari 
annex 2. 

Comunicats 
mensuals de 
prestació del 
servei. 
Directament, 
entrevistes amb el 
responsable del 
servei en l'entitat. 
Comunicats 
d'incidències i 
queixes 
presentades. 
Qüestionari annex 
2. 

Diversos ràtios de 
cada entitat i 
comparacions entre 
entitats. 

Informes i estudis tècnics 
emesos de necessitats per 
a l'abast servei. 
Recursos humans, 
materials i altres execució 
contracte. 
Assignació sectors 
(diversos ràtios execució i 
percentatges). 
Evolució comparativa entre 
ajuntaments. 

2.2 Els preus aplicats 
s'ajusten a allò 
establit en el 
contracte? El cost del 
servei es raonable? 
S'ajusta a preus de 
mercat? 

Aplicació de preus 
distints dels 
oferits/contractats. 
Costos excessius. 
Preus unitaris fora de 
mercat. 
Existència habitual de 
despeses 
extraordinàries fora 
de contracte. 
Falta de justificació 
dels serveis 
extraordinaris (fora de 
contracte.). 

Contracte i plecs. 
Manament de la 
corporació a la 
societat (acord 
Consell 
Administració). 

Entrevistes amb els 
gestors. 
Directament, mitjançant 
examen de documents 
(factures). 
Obtenir preus mitjans de 
mercat (mitjana dels 
distints ajuntaments 
fiscalitzats). 

Comprovar que els 
preus del contracte 
corresponen als 
realment facturats. 
Comparar els preus 
facturats els preus 
mitjans del mercat 
(mitjana dels distints 
ajuntaments 
fiscalitzats). 
Obtenir el % de 
despeses fora del 
contracte sobre cost 
anual. 
Comprovar existència 
d'informes justificatius 
de serveis 
extraordinaris. 

Factures, 
contracte  i plecs.  
Dades obtingudes 
en el nostre 
treball. 

Quadre resum i 
comparatiu entre 
entitats. 
Elaboració 
d'indicadors. 

Existència responsable 
verificació preus. 
Comparació entre 
ajuntaments, preus i 
costos unitaris SNV. 
Indicadors d'economia. 
Cost fora contracte/cost 
total, cost previst/cost real, 
desviacions respecte de 
preu mitjà. 



Auditoria operativa del servei de neteja viària en ajuntaments entre 50.000 i 75.000 habitants de la C.V. Avaluació amb criteris d'eficiència, 
eficàcia i economia de la gestió del servei de neteja viària. Exercicis 2009-2012. 

78 

Objectius 
d'auditoria 

Subobjectius 
d'auditoria 

Riscos 

Criteris 
Mètodes per a la recollida 

de dades Proves 
Fonts de 

informació 
Mètodes d'anàlisi de 

dades Criteris d'auditoria 

Què volem saber? 
En quina norma 

ens basem? 
Com obtindrem la 

informació? 

Quines proves 
respondran a la 

pregunta? 

D'on obtindrem la 
informació? 

Què farem amb la 
informació una 

vegada obtinguda? 

Indicadors d'eficiència, 
eficàcia i economia 

2.3 Es justifica 
adequadament la 
prestació de serveis 
extraordinaris?  

Existència de serveis 
no prestats realment o 
no requerits. 
Sobrecostos. 

LCSP. 
Informe tècnic de 
necessitats. 
Contracte i plec. 

Comunicats i factures de 
prestació de serveis 
extraordinaris. 
Qüestionari annex 2 
elaborat per la SC. 

Comprovar l'existència 
de manaments, ordres 
o aprovació dels 
serveis. 
Qüestionari annex 2 
elaborat per la SC. 

Dels gestors de les 
mateixes entitats.  
Revisió factures, 
comunicats i 
ordres. 
Qüestionari annex 
2 elaborat per la 
SC. 

Resum d'incidències 
observades. 

Document petició 
ajuntament serveis 
extraordinaris. 
Nombre factures i imports 
serveis extraordinaris/any. 
Càlcul indicadors. 
Nombre incidències anual i 
anàlisis raonabilitat. 

2.4 Té el gestor 
establits protocols 
d'actuació que 
garantisquen la 
qualitat del servei? 
S'avalua la quantitat, 
qualitat i cost del 
servei mitjançant 
indicadors?  

Inexistència de 
protocols d'actuació 
del concessionari o 
Administració 
(manual de 
procediments). 

Economia, eficàcia 
i eficiència. 
Informes tècnics 
emesos. 

Entrevistes amb els 
gestors. 
Directament, mitjançant 
examen de documents. 
Qüestionari annex 3. 

Comprovar l'existència 
de protocols 
d'actuació, així com la 
seua aplicació efectiva. 
Respostes a 
qüestionari annex 3. 

Manual de 
protocols 
d'actuació de 
l'empresa 
contractista o de 
la societat pública. 

Quadre resum de 
resultats i avaluació 
d'indicadors. 

Núm. certificació ISO 
contractista. 
Exigència en PCA i T. 
Existència responsable 
servei en gestor. 
Nombre de comunicats 
activitat gestor i periodicitat. 
Evidència de revisió. 
Previsions substitució 
maquinària i persones en 
PCA. 
Freqüència incidències serveiº
(nombre d'incidències/any). 

2.5 L'entitat considera 
en el seu pressupost 
anual les dotacions 
adequades en relació 
amb la prestació del 
servei? 

Deficient pressupost, 
falta de recursos per al 
pagament de la 
prestació. 

Llei de Bases de 
Règim Local. 
Llei Reguladora de 
les Hisendes 
Locals. 

Entrevistes amb els 
gestors. 
Directament, mitjançant 
examen de documents. 

Comparació de dades 
pressupostàries amb 
els derivats de la 
contractació.  

Dels interventors 
de les mateixes 
entitats. (Estats 
d'execució del 
pressupost de les 
partides 
corresponents). 

Avaluació de la 
raonabilitat de les 
previsions inicials i 
modificacions. 

Eficiència en el pressupost 
i comparació ràtios. 
Anualitat contracte-PD, 
PD-Fres, OR-Fres. 

2.6 S'aplica al 
pressupost de cada 
exercici la totalitat 
dels costos de la 
prestació del servei? 

Pressupostos i 
execució no 
reflecteixen la realitat 
dels costos. 
Deutes sense reflex 
comptable. 

Llei de Bases de 
Règim Local. 
Llei Reguladora de 
les Hisendes 
Locals. 

Entrevistes amb els 
gestors. 
Directament, mitjançant 
examen de documents. 

Comparació de dades 
pressupostàries amb 
els derivats de 
l'execució del 
contracte.  

De la intervenció 
(execució) i la SG 
(contractació-
factures). 

Comparació i 
obtenció de 
diferències. 

Costos totals i parcials de 
la prestació i indicadors. 
Cost-PD, Cost-OR. 
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Objectius 
d'auditoria 

Subobjectius 
d'auditoria 

Riscos 

Criteris 
Mètodes per a la recollida 

de dades Proves 
Fonts de 

informació 
Mètodes d'anàlisi de 

dades Criteris d'auditoria 

Què volem saber? 
En quina norma 

ens basem? 
Com obtindrem la 

informació? 

Quines proves 
respondran a la 

pregunta? 

D'on obtindrem la 
informació? 

Què farem amb la 
informació una 

vegada obtinguda? 

Indicadors d'eficiència, 
eficàcia i economia 

3. Hi ha un sistema 
adequat de control 
de la prestació del 
servei? 

3.1 L'entitat disposa 
d'un departament 
encarregat de la 
inspecció i control del 
servei? Està 
adequadament dotat? 

No hi ha responsable. 
Falta de control. 
Infradotació del 
departament 
encarregat. 
Sobrecostos o 
inadequada prestació 
del servei. 

Economia, eficàcia 
i eficiència. 
Contracte i plecs. 
Organigrama de 
l'entitat. 

Entrevistes amb els 
gestors. 
Organigrama directament, 
mitjançant examen de 
documents. 
Qüestionari annex 2 
elaborat por la SC. 

Identificació en el 
organigrama i la RLT 
dels responsables de la 
inspecció i control del 
servei.  
Personal assignat a les 
tasques i dedicació. 

Organigrama de 
l'entitat i RLT. 
Respostes a 
qüestionari annex 
2. 

Avaluació de la 
raonabilitat dels 
mitjans assignats a la 
inspecció i control del 
servei. 
Comparatives entre 
ajuntaments. 

Nombre de persones 
ajuntament control SNV i 
departament. 
% dedicació responsables 
del control. 
Nombre de persones 
control SNV s/total. 
Cost personal anual 
imputable (indirectes). 
Cost gestió per habitant. 

3.2 Es verifica el grau 
de consecució dels 
objectius previstos? 

Incompliment 
contractual i de les 
previsions. 
Insatisfacció 
ciutadana. 

Contracte i plecs. 
Informe tècnic de 
necessitats. 
Manament de la 
corporació a la 
societat (acord 
Consell 
Administració). 

Entrevistes amb els 
gestors. 
Directament, mitjançant 
examen de documents. 
Qüestionari annex 2. 

Anàlisi de documents. 
Respostes a 
qüestionari annex 2. 

Indicadors i 
documents 
facilitats pels 
gestors. 
Respostes a 
qüestionari annex 
2. 

Comparatives i 
avaluació dades 
obtingudes. 

Informes i indicadors de 
seguiment de compliment 
objectius i la seua 
comparació. 

3.3 Els controls són 
efectius i es realitzen 
amb la periodicitat 
adequada? 

Controls nominals 
sense real supervisió. 
Falta de 
documentació dels 
controls realitzats. 
Inadequada 
periodicitat. 
Incompliment 
contractual respecto 
als mitjans aportats. 

Contracte i plecs. 
Manament de la 
corporació a la 
societat (acord 
Consell 
Administració). 

Entrevistes amb els 
gestors. 
Directament, mitjançant 
examen de documents. 
Qüestionari annex 2. 

Verificació comunicats 
de control i 
incidències. 
Respostes a 
qüestionari annex 2. 

Comunicats de 
control i 
incidències. 
Respostes a 
qüestionari annex 
2. 

Resum de la 
informació i 
comparació amb 
l'avaluació del grau 
de satisfacció 
ciutadana (subojectiu 
3.3). 

Nombre d'informes 
inspecció servei. 
Periodicitat i procediments 
controls. 
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Objectius 
d'auditoria 

Subobjectius 
d'auditoria 

Riscos 

Criteris 
Mètodes per a la recollida 

de dades Proves 
Fonts de 

informació 
Mètodes d'anàlisi de 

dades Criteris d'auditoria 

Què volem saber? 
En quina norma 

ens basem? 
Com obtindrem la 

informació? 

Quines proves 
respondran a la 

pregunta? 

D'on obtindrem la 
informació? 

Què farem amb la 
informació una 

vegada obtinguda? 

Indicadors d'eficiència, 
eficàcia i economia 

3.4 Es valora el grau 
de satisfacció 
ciutadana? 

Incompliment de les 
condiciones 
contractuals. 
Insuficiència de 
mitjans contractats 
per a l'adequada 
prestació del servei. 
Insatisfacció 
ciutadana. Costos 
inherents. 

Contracte i plecs. 
Manament de la 
corporació a la 
societat (acord 
Consell 
Administració). 

Entrevistes amb els 
gestors. 
Directament, mitjançant 
examen de documents. 
Pròpia de la Sindicatura 
(mailing). 
Qüestionaris annexos 2 i 3. 

Comprovar si s'ha 
habilitat cap mitjà 
perquè els ciutadans 
puguen fer queixes i 
suggeriments. 
Comprovar que es fa 
un seguiment 
d'aquestes i que això 
queda documentat. 
Enquestes ciutadanes 
sobre el grau de 
satisfacció amb el 
servei. 
Respostes a 
qüestionaris annexos 2 
i 3. 

Bústia de queixes  
i suggeriments 
dels ciutadans. 
Registre de 
l'entitat (físic i en 
la web). 
Enquesta de 
satisfacció 
(mailing). 
Respostes a 
qüestionari annex 
2 i 3. 

Seguiment, avaluació 
i resum. 

Nombre d'enquestes 
satisfacció. 
Previstes en PCAiT. 
Mailing grau satisfacció 
ciutadana. 

3.5 S'avalua la 
quantitat, qualitat i 
cost del servei 
mitjançant un sistema 
d'indicadors vàlids? 

Inexistència 
d'indicadors sobre 
l'execució del servei. 

Economia, eficàcia 
i eficiència. 
Informes tècnics 
emesos. 

Entrevistes amb els 
gestors. 
Directament, mitjançant 
examen de documents. 
Qüestionari annex 3. 

Comprovar l'existència 
d'indicadors, així com 
la seua aplicació 
efectiva. 
Respostes a 
qüestionari annex 3. 

Indicadors 
d'execució del 
servei del 
departament 
responsable de la 
inspecció i 
control. 
Qüestionari annex 
3. 

Quadre resum de 
resultats i avaluació 
d'indicadors. 

Existència indicadors i 
dades en ajuntaments. 
Nombre de vies 
interposició queixes. 
Nombre de queixes anuals, 
e indicadores. 
% de resolució de queixes. 
Termini mitjà resolució. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Prestacions del servei de neteja viària i freqüència amb 
les que se realitzen. Detall per ajuntaments 
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Prestacions que inclou el servei de neteja viària en els sis ajuntaments: 

Alcoi 

Prestació 

Neteja que combina 
l'agranada manual i/o 
mecànica de les vies 
públiques. 

Neteja, repàs o 
manteniment. 

Neteja amb bufadores. 

Neteja posterior i si cal 
anterior zones celebració 
actes. 

Reg manual i/o 
mecànic de les vies 
públiques. 

Neteja mercats fixos i 
ambulants. 

- Neteja del 
mobiliari urbà. 

- Neteja de 
pintades i retirada 
de cartells, 
enganxines, etc. 
en façanes i 
mobiliari urbà. 

Neteja en 
diumenges i 
festius. 

Neteja puntual 
immediata. 

Neteja actuació 
immediata en 
casos de 
emergència. 

Buidatge i  
manteniment 
permanent de 
papereres 
diàriament de 
manera 
continuada 
(modificat 
contracte 
principal). 

Freqüència 

a) Agranada manual 
diària. 

b) Agranada mecànica 
alterna. 

c) Neteja de repàs. Diària 
de de dilluns a dissabte 
excepte festiu. 

Puntual 

En el qüestionari 
indican diari.  

En els plecs: "Reg 
manual i/o mecànic 
altern". 

Setmanal.  

En els plecs s'indica: 
"Freqüència marcada per la 
mateixa dels mercats". 

Quinzenal 

Setmanal (el 
diumenge) i els 
dies declarats  
festius dins del 
calendari 
laboral. 

Puntual 
Buidatge: diari. 

Manteniment: 
mensual. 

Elda 

Prestació 

La neteja viària i d'espais 
públics, carrers, places, 
passejos, passatges, 
zones de pas.  

Neteja amb motiu de 
fires, concentracions, etc.

Reg manual i/o 
mecànic de les vies 
públiques.. 

Neteja amb motiu de fires, 
mercats, concentracions, etc. 

La neteja al voltant o 
proximitat de qualsevol 
contenidor d'RSU o selectiu. 

- Neteja de 
pintades i altres 
tipus de brutícia en 
edificis, 
monuments i 
elements similars 
de propietat 
municipal. 

- Neteja de 
semàfors i espills 
de senyalització.  

Neteja en 
diumenges i 
festius en las 
zones 
especificades. 

Neteja 
extraordinàries  

Servei d'acció 
immediata. 

Neteja i 
manteniment de 
papereres 
instal·lades 
actualment a vies 
públiques i zones 
verdes.  

Subministrament, 
neteja i 
manteniment 
unitats noves.  

Freqüència 

a) Manual: diari en zones 
centre, resta 2 dies cada 
sector. 

b) Mecànic: cada 3 dies. 

Puntual 
Durant els mesos 
estivals i segons 
necessitats. 

Mercats fixos: diari. 

Mercats ambulants: dimarts i 
dissabtes. 

Segons freqüència 
del sector, diària o 
alterna segons 
necessitat o bé a 
requeriment de la 
Policia Local. 

Diumenges i 
festius. 

Sempre que 
calga i existisca 
algun tipus 
d'esdeveniment. 

Diari 
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S. Vicent 
del 
Raspeig. 
Contracte 
de 2005 

Prestació 

Agranada mecànica; amb 
màquina agranadora-
aspiradora zones 
pavimentades en voreres 
i zones de vianants i 
calçades en la franja 
pròxima al rastell; amb el 
suport en llocs concrets 
de la mànega d'aspiració. 

Neteges especials 
intensives de vies 
públiques utilitzades per 
a fer actes multitudinaris 
que impliquen alts 
nivells de brutícia i 
residus festes patronals, 
fogueres, cavalcada de 
reis, etc. 

- Neteja mecànica amb 
aigua de voreres i 
zones de vianants per 
mitjà de camioneta 
cisterna o agranadora 
equipada amb barra de 
netejar amb aigua. 

- Neteja mecànica amb 
aigua de calçades: amb 
camió cisterna equipat 
amb barra de neteja 
amb aigua a pressió. 

Neteges especials intensives 
de vies públiques utilitzades 
per a efectuar mercat. 

Neteja amb aigua manual  
amb mànega d'alta pressió 
des de boques de reg o 
vehicle cisterna: entorn 
mercat municipal, de 
contenidors de residus, 
papereres i el seu entorn, etc.

Neteja amb aigua 
manual amb 
mànega d'alta 
pressió des de 
boques de reg o 
mitjançant un 
vehicle cisterna 
específic, per a 
actuació en neteja 
de mobiliari urbà. 

Neteja els 
diumenges i 
festius en 
determinades 
zones (centre i 
d'oci). 

Neteges 
extraordi-
nàries.  

Buidatge de 
papereres 
existents en 
l'àmbit 
d'actuació de les 
operacions 
d'agranada 
manual o 
combinat. 

Freqüència Diari segons zona. Puntual 
A demanda segons les 
necessitats. 

Diari zona centre i mercat 
ambulant setmanal. 

A demanda segons 
les necessitats. 

Diumenges i 
festius. 

Retén 24 h. Diari 

S. Vicent 
del 
Raspeig. 
Contracte 
de 2012 

Prestació 

- Agranada mecànica; de 
zones pavimentades en 
voreres i zones de 
vianants i calçades en la 
franja pròxima al rastell. 

- Agranada manual. 

- Agranada combinada. 

Neteges especials: 
celebració d'actes 
multitudinaris (festes 
patronals, fogueres, 
cavalcada de reis, etc.). 

S'efectuaran per personal 
o en horari 
completament 
independent al 
corresponent al servei 
ordinari, utilitzant 
sempre que siga possible 
la maquinària vehicles  i 
eines adscrites al 
contracte. 

- Neteja mecànica amb 
aigua de voreres i 
zones de vianants per 
mitjà de camioneta 
cisterna o agranadora 
equipada con barra de 
netejar amb aigua. 

- Neteja mecànica amb 
aigua de calçades: amb 
camió cisterna equipat 
amb barra de neteja 
amb aigua a pressió.. 

Neteges intensives en vies 
públiques i/o zones que ho 
requerisquen (entorn del 
mercat, mercats, zones 
vianants, etc.).  

Neteja amb aigua manual  
amb mànega d'alta pressió 
des de boques de reg o 
vehicle cisterna: entorn 
mercat municipal, de 
contenidors de residus, 
papereres i el seu entorn, etc.

Neteja del mercat, els 
dissabtes dos equips en torn 
de vesprada. 

Neteja amb aigua 
manual amb 
mànega d'alta 
pressió des de 
boques de reg o 
mitjançant un 
vehicle cisterna 
específic, para 
actuació en neteja 
de mobiliari urbà. 

Neteja els 
diumenges i 
festius en 
determinades 
zones (centre i 
d'oci). 

Neteges 
extraordi-
nàries. 

Buidatge de 
papereres. 

Manteniment de 
papereres amb 
mitjans 
municipals. 

Freqüència Diari segons zona. Puntual 6 dies per setmana. 
Intensiva diària i després 
mercat. 

Segons demanda. 
Diumenges i 
festius. 

Retén 24 h. 
6 dies setmana 
(de dilluns a 
dissabte). 
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Paterna 
Prestació 

Serveis ordinaris. 
Manual. Agranada 
mecànica. Mixta.  
Agranada d'espais 
públics (calçades, 
voreres, rastells, zones 
de vianants, zones de 
trànsit dels parcs, jardins 
municipals i zones 
enjardinades). 

Neteja de 
calçades 
després de les 
processons. 
Neteja de 
festes. 

Neteja amb aigua de 
zones i espais públics. 
Mecànica o mixta. 

- Neteja de residus 
procedents de mercats 
ambulants. 
- Recollida dels residus 
en l'exterior dels 
contenidors de residus, i 
agranada posterior de 
emplaçament de 
contenidors. 

Neteja de 
pintades i 
retirada de 
cartells. 

Neteja de festes 
diumenges i 
festius. 

Neteges d'emergència. 
Brigada mòbil (Un 
conductor i dos operaris). 
I reforç d'altres serveis 
ordinaris. 
Serveis extraordinaris 
són els no considerats 
com ordinaris o 
especials.  

Buidatge de 
papereres. 
 
Manteniment de 
papereres 
segons les 
necessitats. 

Freqüència 6 dies setmana. Quan pertoque. Setmanal Setmanal Quan pertoque. 
Diumenges i 
festius. 

Quan pertoque. 6 dies setmana. 

Sagunt 

Prestació 

a) Agranada manual: 22 
zones. 
b) Agranada mecànic con 
agranadora: 6 zones. 
c) Neteja de places i 
parcs amb moto carro. 
Dividit en 8 zones. 

Períodes
festius: Nadal, 
falles, Setmana 
Santa i festes 
patronals i de 
barri, reforç en 
funció dels 
actes. 

a) Neteges a pressió. 
b) Reg i neteja amb 
aigua.  

Neteja de mercats. 

Neteja de 
pintades i 
retirada de 
cartells, 
enganxines, etc. 
en façanes i 
mobiliari urbà. 

Agranada 
mecànica amb 
agranadora els 
caps de setmana i 
festius 5 zones (3 
de matí, 1 de 
vesprada i 1 de nit). 

Brigades d'actuació.  

Buidatge de 
papereres. 
 
Manteniment de 
papereres. 

Freqüència 

a) De dilluns a divendres. 
b) De dilluns a divendres 
(6 zones)-caps de 
setmana i festius (5 
zones). 
c) Todos los dies. 

En la totalitat 
d'actes. 

a) Diari (de dilluns a 
divendres 2 zones i 
caps de setmana i 
festius). 
b) Tots els dies de l'any 
en torn de matí 
excepte caps de 
setmana i festius. 

Tots els dimecres, dijous 
i dissabtes de l'any es 
neteja a partir de les 15 
hores. 

Després de 
demanar-ho. 

Caps de setmana i 
festius. 

De dilluns a divendres i 
caps de setmana i 
festius. En torn de 
vesprada. 

Diari 

Vila-real 

Prestació 

- Neteja diària de les 
zones de vianants i 
d'estar. 
- Agranada manual de 
voreres i/o calçades. 
- Agranada mecànica. 
-Agranada de 
manteniment. 

Serveis de 
festes 
patronals i 
esdeveniments.

- Agranada-neteja amb 
aigua manual de 
voreres i/o calçades. 
- Neteja amb aigua 
mecànic de les 
calçades. 
- Neteja amb aigua a 
pressió. 

Neteja de mercats. 

Neteja setmanal 
de cartells i 
pintades en 
espais no 
autoritzats. 

Serveis de neteja 
en diumenges i 
festius. 

4 serveis de neteja 
d'acció immediata. 
4 serveis de neteja 
excepcional de vials 
(pluges torrencials, etc.). 

Buidatge de 
papereres. 
 
Manteniment de 
papereres. 

Freqüència Diari 
Segons 
necessitat. 

Tres voltes por 
setmana (Neteja amb 
aigua manual).  
Una vegada per 
setmana (mecànic). 

Dies de mercat i segons 
necessitats. 

Setmanal 
diumenges i festius 
(centre comercial). 

Segons necessitat. Diari / mensual. 
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Prestacions incloses en el servei de neteja viària en 4 de 6 ajuntaments: 

Alcoi 
Prestació 

Neteja d'abocadors incontrolats . Neteja de solars i
espais oberts. 

Neteja de zones verdes, parcs i jardins. 
Recollida i neteja "in situ" d'animals 
morts. 

Neteja de taques a la via pública. 

Freqüència Puntual Diari tot incloent-hi diumenges i festius. Puntual Puntual

Elda 

Prestació 

Neteja de solars de propietat municipal.
Neteja d'aparcaments municipals de superfície que 
no siga de concessió. 
Tindran la consideració a tals efectes d'"urbans", els 
polígons industrials. 

Neteja de parterres, zones enjardinades, zones 
de gespa, extensions de parcs i jardins. 

Recollida i neteja "in situ" d'animals 
morts. 

Neteja de taques d'oli, greix, etc. 
No figura en la informació facilitada 
en el qüestionari. 

Freqüència 

A petició del servei per a solars municipals. Maig i
setembre, neteja de solars usats per les associacions. 
Maig i juny es realitza el pla de desbrossament per a 
camins, disseminats. Zones de segon habitatge 
d'estiu. 

Diari de places i jardins principals. 
Cada 2 dies la resta de jardins. 

Puntual (segons avís). No indica. 

S. Vicent del 
Raspeig. 

Contracte de 
2005 

Prestació 
Neteja amb aigua mecànica de solars i vies no 
pavimentades amb camió cisterna equipat amb 
barra de neteja amb aigua a pressió. 

Neteja de zones verdes, parcs i jardins zones no 
enjardinades. 

- - 

Freqüència Diària/setmanal/mensual. Diària zones no enjardinades. - - 

S. Vicent del 
Raspeig. 

Contracte de 
2012 

Prestació 
Neteja amb aigua mecànica de solars i vies no 
pavimentades amb camió cisterna equipat amb 
barra de neteja amb aigua a pressió. 

Neteja de zones verdes, parcs i jardins zones no 
enjardinades. 

- 
Neteja de paviments en zones de jocs 
infantils. 

Freqüència 6 dies per setmana. 
Diària (6 dies setmana) solo zones no 
enjardinades.  

- 

Diària d'elements punxants o 
tallants, bosses, papers, etc. 
Mensual amb agua a pressió i 
desinfectant. 

Paterna 
Prestació 

Desbrossament de voreres, escocells, vies públiques 
i espais de titularitat municipal. 

6 Neteges d'escocells, testos, jardineres i d'altres 
similars. 

Recollida d'animals domèstics morts. 
Retirada de animals morts de vies 
públiques municipals. 

Neteja de restes d'accidents. 
Neteges puntuals de residus urbans 
depositats, caiguts o dispersos en la 
via pública. 

Freqüència Quan pertoque. No indica. Quan pertoque. 
Puntualment ("Serveis especials" 
Plecs). 

Sagunt 
Prestació - - Recollida i neteja "in situ" d'animals 

morts. 
- 

Freqüència - - Segons necessitats, aviso. Puntual. -

Vila-real 
Prestació 

Serveis de neteja de camins.  
Neteja de residus pròxims a vies de comunicació 
dins del terme municipal. 

Neteja diària en parcs i jardins públics: agranada 
mecànica/agranada de manteniment/serveis de 
neteja en diumenges i festius. 

Recollida i neteja "in situ" d'animals 
morts. 

Serveis no periòdics. Fora del marge 
horari marcat. 
Problemes estacionals, accidentals i 
locals, no comportarà la reducció o 
eliminació de cap altre servei que es 
contracte. 

Freqüència No indica. Diari Segons necessitats, avís. Puntual. Puntual
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Prestacions incloses en el servei de neteja viaria en 2/3 ajuntaments: 

Alcoi 

Prestació 

No inclòs en servei de 
neteja viària: Neteja de 
embornals, albellons, 
desaigües de fonts, 
sortidors, estanys i la seua 
escomesa a la xarxa. 

Recollida i neteja "in situ" 
d'excrements de animals. 

No figura en la informació 
facilitada en qüestionari. 

Neteja del clavegueram 
visitable.  

Substitució, reparació i 
manteniment de la xarxa de 
sanejament. 

No figura en la informació 
facilitada en qüestionari. 

- 

Abocament de sal 
en nevades 
manual/ 
mecanitzat. 

Desbrossament 
voreres i vorals. 

Neteja de "Punts 
Nets". 

Freqüència n/a 
Segons els plecs: diària, de 
de dilluns a diumenges 
inclosos els festius. 

n/a - Puntual Puntual 
Alterna i en 
moments puntuals. 

Elda 

Prestació Neteja d'albellons i 
embornals. 

Neteja d'excrements 
d'animals. 

No figura en la informació 
facilitada en qüestionari. 

Neteja del llit del riu en el 
tram canalitzat. 

Neteja de la xarxa de 
sanejament. 

Subministrament 
d'unitats noves 
fins i tot 
substitució de les 
papereres actuals. 

Neteges en el cas 
de nevades o 
fortes gelades. 

Neteja aparcaments 
públics, rotondes i 
carreteres entrada 
població. 

L'explotació de 
l'ecoparc existent 
vora el cementeri. 

Freqüència 

A requeriment del servei i 
en especial de la secció de 
Vies i Obres Públiques, per 
fer-ho amb caràcter 
preventiu. 

Diari en parcs i amb la 
freqüència pròpia de cada 
sector de neteja viària per a 
els trobats als carrers. 

Neteja llit del riu: segons la 
necessitats i freqüència Parc 
del Riu. 

Xarxa de sanejament: a 
petició o servei. 

Quan ho decidisca 
l'Ajuntament. 

Quan tinguen lloc 
tals 
circumstàncies 
climatològiques. 

En època de 
desbrossament dels 
marges en abril, maig i 
juny per a las zones 
residencials d'estiu. 

Resta mínim una volta 
al mes en els vials 
generals d'entrades i 
rotondes. 

Horari d'obertura 
de l'ecoparc diari 
matí/vesprada. 

S. Vicent del 
Raspeig. 

Contracte de 
2005 

Prestació 
Neteja d'albellons i 
embornals. - - - - - - 

Freqüència 

A demanda, segons les 
necessitats.  

Campanyes intensives, 
preventives. 

- - - - - - 
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S. Vicent del 
Raspeig. 

Contrato de 
2012 

Prestació 

Neteja d'albellons i 
embornals  

Segons demanda. 
Neteja de zones (pipicans). - - - - - 

Freqüència 
A demanda segons les 
necessitats. 

Campanyes preventives. 

Diàriament: Neteja de 
excrements de la zona. 
Buidatge de les papereres 
excrements. 

Mensualment: llavat de 
papereres excrements. Reg o 
polvorització de zones de 
terra i neteja amb aigua a 
pressió. 

Trimestralment: desinfecció 
papereres i pals per a orins. 

- - - - - 

Paterna 
Prestació - 

Recollida i neteja 
d'excrements de gossos de 
las zones públiques.  

Neteja de pipicans.  

Reposició de terres de 
pipicans. 

- - - - - 

Freqüència - No indica. - - - - - 

Sagunt 
Prestació - - - - - - - 

Freqüència - - - - - - - 

Vila-real 

Prestació 

Neteja d'albellons i 
embornals  

Mínim dues voltes a l'any, 
recollida dels residus i 
neteja amb aigua a pressió 
i productes desinfectants i  
desodoritzants. 

Neteja d'excrements de 
animals. 

Inspecció ocular periòdica 
dels col·lectores de pluvials 
visitables, agost i novembre. 

Comprovació de l'estat de 
canalització. Retirada de la 
brutícia i impropis i filmació 
de l'estat final. 

Reposició de 
papereres 
(substitució o 
reparació de les 
que s'hi hagen 
deteriorat). 

- - - 

Freqüència Quadrimestral Segons les necessitats. Agost i novembre. 
Segons les 
necessitats. 

- - - 
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D'altres prestacions de caràcter puntual que inclou el servei de neteja 
viària en algun ajuntament: 

Alcoi Prestació 
Suport a les campanyes informatives de 
conscienciació ciutadana.   

 

Paterna Prestació 
Tancat contenidors de residus oberts, 
col·locar-los al seu lloc o frenar-los.   

 

Vila-real Prestació 

Instal·lació de contenidors per a depositar 
diàriament les restes de la neteja viària. 
Neteja mensual i perfecte estat dels 
contenidors ubicats a la via pública per a 
la neteja viària. 

Transport fins a la 
planta de 
transferència o 
eliminació d'RSU 
que dispose. 

Qualsevol altre 
servei relacionat 
amb l'objecte del 
contracte que 
l'Ajuntament 
estime oportú. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

Procediments de gestió del servei de neteja viària. 
Dades més significatives sobre la contractació/ 
comanda del servei 
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Concepte Alcoi Elda San Vicent del Raspeig 

Procediment de gestió Indirecta / Contracte. Indirecta / Contracte. Indirecta / Contracte. 

Tipus de contracte Gestió de servei públic, modalitat de concessió. Gestió de servei públic, modalitat de concessió. Gestió de servei públic, modalitat de concessió. 

Tipus de licitació Concurs en procediment obert. Concurs en procediment obert. Concurs en procediment obert. 

SNV es contracta juntament amb 
altres serveis 

Sí, juntament amb RSU i neteja de la xarxa de sanejament. Sí, juntament amb RSU i la gestió de l'ecoparc. No 

Es fixen els imports de cada un Sí 
Sí, es desglossa el cost de recollida de RSU amb 
el de neteja viària en la factura mensual.. n/a 

Duració màxima del contracte. 
Pròrrogues i el seu nombre 10 anys + 2 de pròrrogues d'un any = 12 anys màx. 

15 anys + 1 pròrroga d'un any. Aquesta és la 
seua contestació en l'annex 2 i en l'annex 4. Però 
de la lectura dels articles 3 i 4 del plec es desprén 
que les possibles pròrrogues seran anuals, però 
no se n'estableix el límit = 16 anys màx. (¿?) 

6 anys sense possibilitat de pròrrogues = 6 anys màx. 

Any de contractació del SNV  1999. Inici prestació juny 2000. 2006 2005 

Import licitació anual total (sense 
IVA) 

2.295.482,45 3.925.233,64 1.822.429,91 

Import de licitació anual SNV (sense 
IVA) No establit. No establit. 1.822.429,91 

Publicitat licitació 
BOP Alacant 18/05/98 i 10/06/98. Diari Informació 27/05/98 i 
16/06/98. Periòdic Ciutat d'Alcoi 26/05/98 i 15/06/98. 

BOP Alacant 09/11/2005. BOP Alacant 14/01/2005. 

Criteris d'adjudicació 

Total 40 punts: 
- Oferta econòmica (baixes mitjanes+/-5 punts) (25%) 10 
- Millor organització-planificació mitjans humans i 

materials  10 
- Millor organització-planificació recollida selectiva, 

equips, emmagatzemament, transport i adequació 
ambiental mitjans empresa i gestió servei  5 

- Millor planificació. Global de tres apartats: concurs, 
interrelació i planificació serveis generals empresa  5 

- Ampliació servei i/o parc mòbil  5 
- Experiència recollida selectiva residus  3 
- Experiència recollida poblacions similars  2 

Total 90 punts: 
- Preu (27,77%) 25 
- Projecte tècnic 20 
- Millores  20 
- Compromís de qualitat 10 
- Experiència  15 

Total 30 punts:
- Preu (13,3%) 4  
- Mitjans humans adscrits al servei 8 
- Millora en quantitat i qualitat maquinària, 

eines i mitjans tècnics  6 
- Disponibilitat retén para serveis 

extraordinaris  3 
- Mitjans humans no adscrits íntegrament al 

servei  2 
- Preu hora mà d'obra serveis extraordinaris 

(10%) 3 
- Millora sobre maquinaria, mitjans tècnics i 

eines no adscrites íntegrament al servei  2 
- D'altres millores 2 

Informe tècnic valora 
adequadament ofertes 

Sí, d'acord amb PCA (apliquen baixes mitjanes en oferta 
econòmica). Sí 

PCA no indica com valorar l'oferta econòmica. Informe 
tècnic valora en trams. 

Òrgan responsable de l'adjudicació Ple 27/11/1998. Ple 24/04/2006. Ple 27/04/2005. 

Acord Ple accepta proposta del 
tècnic Sí Sí Sí 
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Concepte Alcoi Elda San Vicent del Raspeig 

Import d'adjudicació anual total 
(sense IVA). 

2.172.325,24 3.735.813,33 1.784.761,23 

Import d'adjudicació anual SNV 
(sense IVA) 1.015.040,10 2.054.570,74 1.784.761,23 

Adjudicatari prestador servei 
(contracte/comanda) 

FCC Medi Ambient, SA - FCC, SA UTE (RBU LV ALCOI). FOBESA Foment de Benicàssim, SA CESPA, Companyia Espanyola Serveis Públics Auxiliars, 
SA 

Data firma contracte 13/01/1999 01/06/2006 14/06/2005 

Publicitat adjudicació No No BOP Alacant 27/09/2005. 

Data inici execució 01/07/2000 01/09/2006 01/07/2005 

Modificats/complementaris durant 
la vigència del contracte 

Si, 3 modificats. Sí, 2 modificats. No 

Afecten la qualitat o quantitat 
(freqüència, mitjans, etc.) del servei? 

No 

Si. 
1ª modificació inclou la recollida selectiva i porta 
a porta de comerços. 
2ª modificació afecta la freqüència dels serveis 
d'agranada i neteja amb aigua. Reducció 21% 
aproximadament amb reducció costos variables 
i reducció mitjans repàs de vesprada. També 
afecta els costos d'amortització de determinats 
equips duplicant la seua vida útil.  

n/a 

Tenen conseqüències econòmiques 
(increment o disminució del preu 
anual)? 

Sí 
No 1ª modificació. 
Sí 2ª modificació. n/a 

Import del modificat 1 
10.736,48 €/anuals (IVA inclòs) + despesa una sola vegada per 
adquisició i instal·lació papereres 80.175,01 € (IVA inclòs). 

n/a n/a 

Import del modificat 2 
23.177,97 euros anuals (IVA inclòs) + despesa una sola vegada 
per adquisició e instal·lació bàscula de 24.080,22 euros (IVA 
inclòs). 

Reducció 407.870,99 euros anuals (IVA inclòs) 
part del contracte que afecta la neteja viaria. 

n/a 

Import del modificat 3 -23.177,97 euros anuals (IVA inclòs). n/a n/a 

Cost total anual modificats 19.909,84 -407.870,99 n/a 

% cost total anual modif./contracte 1,96% -19,85% n/a 

Es facturen serveis no previstos en 
el contracte/modificat 

Sí No Sí 
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Concepte Paterna Sagunt Vila-real 

Procediment de gestió 
Mixta. 
Indirecta / Contracte. 
Indirecta / Comanda. 

Indirecta / Comanda. Indirecta / Contracte. 

Tipus de contracte Gestió de servei públic, modalitat de concessió. 
Comanda de gestió directa a l'empresa 
municipal SAG. 

Gestió de servei públic, modalitat de concessió. 

Tipus de licitació Concurs en procediment obert. n/a Concurs en procediment obert. 

SNV es contracta juntament amb 
altres serveis 

Sí, juntament amb RSU Sí No 

Es fixen els imports de cada un Sí No requereix. n/a 

Duració màxima del contracte. 
Pròrrogues i el seu nombre 

16 anys + 4 pròrrogues anuals = 20 anys màx. Indefinida 
4 anys + 4 pròrrogues de 2 anys cada una = 12 anys 
màxim. 

Any de contractació del SNV  2006 1995 2009 

Import licitació anual total (sense 
IVA) 

3.246.728,97 n/a 765.419,56 

Import de licitació anual SNV (sense 
IVA) 

No establit. n/a 765.420,56 

Publicitat licitació BOP València 09/07/2005. n/a 
No consta. En l'aprovació de l'expedient s'indica que 
es publicarà en el BOP. 

Criteris de adjudicació 

Total 100 punts:
- Preu oferta (baixa màx. 10%)  22 
- Millores i característiques avantatjoses oferta  8 
- Instal·lacions fixes  8 
- Personal contracte  30 
- Mitjans mecànics  25 
- Certificació oficial en matèria qualitat  1 
- Certificació oficial en matèria medi ambient  1 
- Experiència empresa en serveis similars  5 

Plec condicions tècniques limita baixa màx. al 10% 
del tipus licitació 
 

n/a 

Total 100 punts: 
- Proposició econòmica  10 
- Estudi tècnic  45 
- Millores  30 
- Instal·lacions  15 

Informe tècnic valora 
adequadament ofertes 

Sí, d'acord amb PCA (limita al 10% baixa en oferta 
econòmica). 

n/a 
Oferta econòmica NO, però no afecta l'elecció de 
l'adjudicatari. 

Òrgan responsable de l'adjudicació Ple 27/10/2005. Ple 28/03/1995. Ple 27/07/2009. 

Acord Ple accepta proposta del 
tècnic 

Sí n/a Sí 

Import d'adjudicació anual total 
(sense IVA). 3.131.162,73 n/a 749.926,41 
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Concepte Paterna Sagunt Vila-real 

Import d'adjudicació anual SNV 
(sense IVA) 

1.183.302,69 n/a 749.927,41 

Adjudicatari prestador servei 
(contracte/comanda) FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, SA 

SAGSA Sociedad Anònima de Gestió de 
Sagunt, SA 

CESPA Companyia Espanyola Serveis Públics Auxiliars, 
SA 

Data firma contracte 28/09/2006 28/03/1995 06/08/2009 

Publicitat adjudicació No n/a 
No consta. En l'adjudicació definitiva indica que 
publicarà en BOP. 

Data inici execució 05/10/2006 01/04/1995 17/08/2009 

Modificats/complementaris durant 
la vigència del contracte Sí, 1 modificat + expedient resolució contracte. n/a No 

Afecten la qualitat o quantitat 
(freqüència, mitjans, etc.) del servei? 

Sí n/a No 

Tenen conseqüències econòmiques 
(increment o disminució del preu 
anual)? 

No 1ª modificació. 
Sí 2ª modificació. 

n/a No 

Import del modificat 1 n/a n/a n/a 

Import del modificat 2 
17.367,73 €/anuals (IVA inclòs) part contracte neteja viària.
Afecta la Canyada / Mas del Rosari n/a n/a 

Import del modificat 3 n/a n/a n/a 

Cost total anual modificats 17.367,73 n/a n/a 

% cost total anual modif./contracte 1,47% n/a n/a 

Es facturen serveis no previstos en 
el contracte/modificat 

Sí n/a No 

 



 

 

 

 

 

 
ANNEX IV 
 
Altra informació del servei de neteja viària: Controls 
exercits per l'entitat local i avaluació de la satisfacció 
ciutadana 
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Concepte/municipi Alcoi Elda S. Vicent del Raspeig 

Hi ha un responsable en l'ajuntament per al control de la 
prestació del servei? 

Sí Sí, el cap del servei de serveis públics. 
Sí, l'enginyer tècnic 
industrial. 

S'efectuen controls sobre l'efectiva prestació del servei? Sí 
Sí, la inspectora de neteja (departament gestor sols disposa per al SNV 
i neteja d'edificis municipals). Sí 

Amb quina freqüència? Setmanal 

Diàriament es realitzen visites d'inspecció a distintes zones de la 
ciutat. Duració mitjana: 3 hores/dia. 
Reunió setmanal amb el cap del servei i quinzenal amb el cap de zona 
contractista.  

Continua 

Es deixa constatació escrita de los controls exercits? Sí-No 
Sí, informes i/o comunicats d'incidències per a trametre al 
contractista. 

Sols si hi ha incidències. 

Detall distints tipus de control i nombre anual d'informes 
elaborats 

No respon. 

Informes d'inspecció neteja, sol·licitud treball i/o incidències
detectades con reportatge fotogràfic, informes específics neteges 
extraordinàries per esdeveniments i/o incidències, informe mensual 
serveis prestats, incidències en el parc mòbil afecte 

No hi ha informes. 

Indiqueu les persones signants en cada cas No respon. 
Inspectora municipal de neteja i cap de servei del departament.
En casos puntuals: inspector de vies i obra pública o intendent cap de 
la policia local. 

n/a 

Destinació dels informes elaborats i periodicitat de la seua 
tramesa 

No respon. Generalment, gestors empresa contractista. n/a 

S'efectuen comunicats d'incidències? Sí i no. Sí Sí 

Es deixa constatació escrita de la seua comunicació al gestor del 
servei? 

Sí, en els comunicats Sí No 

Es realitza un seguiment de la seua resolució? Sí Sí Sí 

Hi ha un responsable en l'ajuntament per al control de la 
facturació dels serveis de NV (preus, dies, hores, etc.)? Sí 

Sí, cap del servei de Serveis Públics sota la supervisió del departament 
d'Intervenció. Sí director del contracte. 

El contracte/comanda ha nomenat un responsable del servei? Sí Sí Sí 

Hi ha un adequat sistema de comunicacions entre el 
responsable municipal i el del contracte? 

Sí Sí Sí (directe / telefònic / correu 
electrònic). 

Es fixen rutes diàries per a la prestació del servei? Sí i no. Sí Sí 

El gestor justifica periòdicament amb comunicats la prestació
del servei? 

Sí segons prescripcions 
tècniques. 

Sí No 

Periodicitat Diària 
Diària/mensual diversos informes. 
No tramet comunicats/informes i no es possible obtenir-ne evidència. 

n/a
Solament incidències. 
Segons el plec té l'obligació 
mensual de trametre'n detall. 

El responsable de l'entitat local revisa els comunicats i en deixa 
una constatació adequada? 
 

No informa. 
Sí. No tramet comunicats/informes i no es possible obtenir-ne 
evidència. 

n/a 
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Concepte/municipi Alcoi Elda S. Vicent del Raspeig 

Hi ha en els plecs una previsió de substitució del personal que 
presta el servei en baixes i d'altres causes? 

Sí, segons prescripcions 
tècniques. 

Sí, segons prescripcions tècniques. 
Sí, segons prescripcions 
tècniques. 

Hi ha en els plecs un programa de manteniment de la 
maquinària correctiu i preventiu?  

Sí, segons prescripcions 
tècniques. Sí, segons prescripcions tècniques. 

Sí, segons prescripcions 
tècniques. 

Freqüència amb què es produeixen incidències com a 
conseqüència de falta de mitjans personals o maquinària 

No informa. No informa. No informa. 

Hi ha una bústia o departament que reculla les queixes dels 
ciutadans en relació amb la prestació del servei.? 

Sí Sí Sí 

Indicar-ne el responsable Bústia del ciutadà. 

Bústia del ciutadà gestionada des de la Regidoria de Participació 
Ciutadana, Departament de Neteja, adscrit a la Regidoria de Serveis 
Públics, Oficina d'Atenció al Ciutadà oferida pel contractista per a 
recollir incidències de qualsevol tipus. 

Auxiliar administratiu de 
manteniment. 

Detalleu el nombre anual de queixes i reclamacions rebudes en 
el període 

Es lliura en EXCEL a part, 
segons les fonts i els orígens. 
 
Resum del període: nombre 
total de queixes, 395. Mitjana 
anual: 98,75. 

Dades aproximades, per amortització de la plaça en 2012 del 
funcionari interí inspector d'instal·lacions municipals per a aquest 
servei. El departament informàtic municipal indica que no es disposa 
dels seus arxius de dades de queixes, reclamacions, peticions i 
resolucions realitzades. Resta dades: any 2009, 320 reclamacions; any 
2010, 257 reclamacions; any 2011, 289 reclamacions; any 2012, 474 
reclamacions. Media anual: 335. 

959 (inclou incidències, 
sol·licituds, queixes i 
reclamacions). 
Segons el detall facilitat: 
nombre total de queixes, 
1.055. Mitjana anual: 263,75. 

Es traslladen al gestor del servei? Sí Sí Sí 

Per quin mitjà? Detalleu-ho. Nota del servei, correu 
electrònic, escrit. 

Generalment via correu electrònic, reunions mantingudes i, en alguns 
casos, per raó de la naturalesa de la incidència, per via telefònica. 

Entrega directa en paper. 

Es realitza un seguiment de la seua resolució? Sí Sí Sí 

El termini de resolució es troba regulat? Segons quins casos. 

La pauta general és que en una setmana s'esmenen o s'informa al 
ciutadà i/o al departament afectat sobre la petició o queixa, la seua 
possibilitat o no de tramitació, o si cal per a realitzar-ho a més d'altres 
mitjans municipals que estan planificant-se. 

No 

Termini mitjà de resolució de queixes i reclamacions (dades 
corresponents de 2009 a 2011) 

90% en el termini d'una 
setmana. 

Les de naturalesa urgent en el dia, si es disposa dels recursos no 
adscrits al contracte. La resta, de manera general, en la setmana 
corrent, tret de circumstàncies que ho impedisquen. 

3–4 dies naturals (segons 
mostreig). 

Es realitzen campanyes de conscienciació? 

Sí, en 2006 realitza una 
campanya de caràcter global 
per a potenciar la ciutat, que 
inclou una campanya de 
conscienciació sobre els nivells 
de neteja de la localitat. No 
disposem d'evidències sobre 
els mitjans ni dates en què es 
va produir, ni l'avaluació dels 
resultats. 

No No 

Es realitzen enquestes de satisfacció ciutadana? No Sí. Aporten informació i enquestes dels quatre exercicis. No 
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Concepte/municipi Paterna Sagunt Vila-real 

Hi ha algun responsable en l'ajuntament per al control de la 
prestació del servei? 

Sí, el cap dels Serveis Municipals i 
Xarxes. No Sí, l'encarregat municipal. 

S'efectuen controls sobre l'efectiva prestació del servei? Sí Sí, l'encarregat dels serveis. Sí 

Amb quina freqüència? Diària 
Diari, comunicat a la direcció de 
l'empresa. Diària 

Es deixa constància escrita dels controls exercits? Sí Només si hi ha incidències. No 

Detalleu distints tipus de control i nombre anual d'informes 
elaborats No contesta. 

Diari, comunicat a la direcció de 
l'empresa, si hi ha incidències. No existia departament específic. 

Indiqueu les persones signants en cada cas No contesta. Operaris i encarregats zona. n/a 

Destinació dels informes elaborats i periodicitat de la seua 
tramesa No contesta. Es queden en l'empresa. n/a 

S'efectuen comunicats d'incidències? Sí Sí Sí 

Es deixa constatació escrita de la seua comunicació al gestor 
del servei? Sí Només quan cal. Sí 

Es realitza un seguiment de la seua resolució? Sí Sí Sí 

Hi ha un responsable en l'ajuntament per al control de la 
facturació dels serveis de NV (preus, dies, hores, etc.)? Sí No Sí, l'encarregat municipal. 

El contracte/comanda ha nomenat un responsable del servei? Sí Sí Sí 

Hi ha un adequat sistema de comunicacions entre el 
responsable municipal i el del contracte? Sí Sí Sí 

Es fixen rutes diàries per a la prestació del servei? Sí Sí Sí 

El gestor justifica periòdicament mitjançant comunicats la 
prestació del servei? Sí, segons prescripcions tècniques. No Sí, segons prescripcions tècniques. 

Periodicitat Diària, facilita comunicats diaris. 

n/a 
Solament incidències. 
No trameten cap informació a 
l'ajuntament. 

Diària/mensual. 
No tramet comunicats/informes i no és 
possible obtenir-ne evidencia. 

El responsable de l'entitat local revisa els comunicats i en deixa 
adequada constatació? 

No consta. 
No. No trameten cap informació a 
l'ajuntament.. 

No informa. 

Hi ha en els plecs una previsió de substitució del personal que 
presta el servei en baixes i altres causes? Sí, segons prescripcions tècniques. No, en comanda. No consta. 

Hi ha en els plecs un programa de manteniment de la maquinària 
correctiu i preventiu?  

Sí, segons prescripcions tècniques. Sí, en comanda. Sí, segons prescripcions tècniques. 

Freqüència amb què es produeixen incidències com a 
conseqüència de falta de mitjans personals o maquinària 
 

No mai No informa. No informa. 
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Concepte/municipi Paterna Sagunt Vila-real 

Hi ha una bústia o departament que reculla les queixes dels 
ciutadans en relació amb la prestació del servei.? 

Sí Sí Sí 

Indicar-ne el responsable 
Registre d'entrada 
ajuntament/telèfon d'incidències 
contractista. 

Administració Encarregat municipal. 

Detalleu el nombre anual de queixes i reclamacions rebudes en el 
període 

Segons el detall i relacions facilitat: 
Total període: 115 queixes. Mitjana: 
28,75/any. 

Informació incompleta, sols inclou les 
rebudes per la web de l'empresa. 
Resum dades web empresa. No indica 
les rebudes per l'ajuntament. 2009: 21, 
2010: 20, 2011: 18, 2012: 9. Mitjana 
període: 17. 

No existia departament específic. 
Informació incompleta. 
Total 26 queixes. Mitjana període: 6,5. 

Es traslladen al gestor del servei? Sí 

No. La totalitat de les queixes tenen 
atenció immediata sempre que 
pertoque. En alguns casos,  es trasllada a 
a la corporació. 

No tramet informació d'aquest punt. 

Per quin mitjà? Detalleu-ho. Registre d'eixida/ correu electrònic. n/a No tramet informació d'aquest punt 

Es realitza un seguiment de la seua resolució? Sí Sí No tramet informació d'aquest punt. 

El termini de resolució es troba regulat? Sí, segons la importància. 
No, però els seu registre i seguiment té 
caràcter immediat. 

No tramet informació d'aquest punt. 

Termini mitjà de resolució de queixes i reclamacions (dades 
corresponents de 2009 a 2011) 

5-7 dies. La totalitat de les queixes tenen atenció 
immediata sempre que pertoque. 

Immediata (48 hores màxim). 

Es realitzen campanyes de conscienciació? No No No 

Es realitzen enquestes de satisfacció ciutadana? No No No 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX V 

Dades i indicadors més significatius del servei de neteja 
viària per ajuntament: 

 Dades generals dels municipis 

 Àrees de neteja viària 

 Recursos humans i materials 

 Papereres 

 Costos directes i indirectes 

 Dades comptables pressupostàries 

 Indicadors elaborats 
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Dades i indicadors/municipis Alcoi Elda 
S. Vicent del 

Raspeig 
Paterna Sagunt Vila-real 

Dades generals (1) 

Nombre d'habitants 2012 60.837 54.536 55.100 67.356 65.238 51.357 

Km2 municipi 129,86 45,79 40,55 35,85 132,36 55,12 

Densitat (persones/km2) 468,48 1.191,03 1.358,79 1.878,76 492,87 931,66 

Àrea de neteja viària 

Nombre de sectors en què està dividida la població 19 22 9 34 37 11 

Km. lineals vies població 128,36 148,86 145 213,8 157 127 

Km. lineals netejats a l'any no facilita 18.108 36.574 35.581 41.019 40.329 

Km. lineals per sector (mitjana) no facilita 
Tots: 6,76 

No hi ha dissemi. 
Casc: 9,43

Dissemin: 22,1
3,5

Casc: 3,35
Dissemin: 7,12

11,55 

Recursos humans SNV 

Nombre total treballadors (contracte/comanda) 43 49 59 63 63 21 

Nombre treballadors agranada 29 38 54 61 55 13 

Nombre total treballadors neteja amb aigua 6 2 2 2 6 3 

Nombre total treballadors d'altres 8 9 3 0 2 5 

% homes i dones 85% / 15% 66% / 34% 80% / 20% 39% / 61% 81% / 19% 55% / 45% 

% nacionals i estrangers 100% / 0% 100% / 0% 100% /0% 95% / 5% 100% / 0% 70% / 30% 

Personal uniformat i identificat Sí, obligatori Sí, obligatori Sí, obligatori Sí, obligatori Sí, obligatori Sí, obligatori 

Nombre accidents laborals anuals/100 treballadors 4 5 3,64 1 9,4 2 

Nombre persones assignades/sector agranada manual 1 1 ó 2 s/sector 1 ó 2 s/sector 1 1 1 

Nombre persones i màquines assignades/sector agranada 
mecànica 1 1/1 1+1/1 3,5/3 2/1 1/1 

Nombre persones assignades/sector neteja amb aigua manual 2 1+1/1 1/1 2 1 1/1 

Nombre persones i màquines assignades/sector neteja amb 
aigua mecanitzat 

1 1+1/1 1/1 2 2 1/1 

Cost brut anual peó (inclou SS) 26.565,29 20.923,89 25.914,60 17.745,74 24.625,00 25.110,67 

Cost brut anual conductor (inclou SS) 30.913,04 22.933,85 30.010,50 23.411,95 28.825,04 29.138,67 
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Dades i indicadors/municipis Alcoi Elda 
S. Vicent del 

Raspeig 
Paterna Sagunt Vila-real 

Recursos materials SNV 

Nombre vehicles motoritzats neteja/neteja amb aigua 12 17 17 4 21 10 

Nombre vehicles manuals neteja 24 21 10 30 22 13 

Dedicació SNV 

Jornada anual personal agranada 1.950 1.872 1.747 1.841 1.584 1.812 

Jornada anual personal neteja amb aigua 1.950 1.836 1.747 1.841 1.584 1.812 

Nombre total hores prestades al servei 74.100 55.046 87.654 104.052 99.349 36.240 

Nombre total hores agranada 56.550 49.454 84.078 99.890 87.414 23.556 

Nombre total hores neteja amb aigua 11.700 900 3.576 4.162 8.582 5.436 

Nombre total hores neteja mobiliari 1.950 936 Incloses en agrana. Incloses en agranada A petició Incloses en altres 

Nombre total hores altres treballs 3.900 3.756 Incloses en agrana. Incloses en agranada 3.353 7.248 

Nombre hores anual vehicles motoritzats 19.500 34.386 19.370 9.365 30.967 18.120 

Km. lineals/treballador/dia no facilita 3,04 2,46 3,79 3,4 14 

Km. lineals/màquina/dia no facilita 2,92 5,89 24,37 5,35 11,05 

Papereres 

Nombre total de papereres 1.200 1.260 984 700 1.615 883 

Taxa reposició anual de papereres 4,2% 10% - 15% 4% 29,7% 1,7% 8,7% 

% de papereres substituïdes per actes vandàlics s/total 8% de l'anterior 99% de l'anterior 25% de l'anterior 100% de l'anterior 6,8% de l'anterior 5,3% de l'anterior 

D'altres 

Consum total anual d'aigua població (m3) (2) 2.761.662 2.391.264 3.826.659 5.079.287 4.061.884 2.549.446 

Consum anual aigua en neteges d'aigua (m3) no facilita 3.000 9.000 2.392 no facilita 3.100 

Certificacions ISO contracte/comanda Sí, 2 Sí, 2 Sí, 1 Sí, 2/No No Sí, 2 

Cost directe (contracte/comanda) 

Cost directe servei 2012 segons factures (3) 1.721.738 2.192.894 1.922.193 1.642.524 3.074.835 886.787 

Costos indirectes de gestió (imputables) 

Nom. persones de l'ajuntament assignades al control servei 1 3 2 5 0 1 
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Dades i indicadors/municipis Alcoi Elda 
S. Vicent del 

Raspeig 
Paterna Sagunt Vila-real 

% dedicació 50% 20% / 30% / 10% 15% / 75% 50% / 100% 0 15% 

Categories professionals Tècnic mitjà 
Cap de servei 

Inspector neteja 
Auxiliar administra. 

Cap de servei
Zelador

Tècnic Gr A2
4 Inspector Gr C

--- Encarregat C2 

Cost anual imputable 29.682 21.041 30.567 142.710 0 4.068 

Plantilla total ajuntament (4) 425 266 237 261 487 306 

Cost total SNV 

Cost total del servei 1.751.420 2.213.935 1.952.760 1.785.234 3.074.835 890.855 

% prestació contracte/comanda 100% / 0% 100% / 0% 100% / 0% 77,8% / 22,2% 0% / 100% 100% / 0% 

Comptabilitat pressupostària 

Pressupost definitiu 2012 programa SNV 2.286.137,00 2.076.836,69 1.980.000,00 5.524.495,86 3.058.635,98 1.052.557,42 

Obligacions reconegudes en 2012 en programa SNV 2.281.943,40 2.193.493,52 1.922.192,88 4.711.929,49 2.874.464,34 1.047.357,86 

Obligacions reconegudes totals en el pressupost ajunt. 2012 46.580.027,12 36.049.990,89 33.271.304,58 58.997.547,72 56.356.898,28 45.454.150,32 

Satisfacció ciutadana 

Mitjana queixes anuals rebudes 2009-2012 98,75 335 263,8 28,75 17 (5) 6,5 

Termini mitjà de resolució 90% en setmana dia/setmana de 3 a 4 dies 5/7 dies diària màx. 48 hores 

Realització campanyes de conscienciació Si (no aporten) No No No No No 

Realització enquestes satisfacció ciutadana No Sí No No No No 

Indicadors de neteja (6) 

Nombre habitants/treballador 1.415 1.113 934 1.069 1.036 2.446 

Nombre treballadors (contracte/comanda)/km. lineal població 0,33 0,33 0,41 0,29 0,40 0,17 

Km. lineals netejats sobre possibles --- 33% 69% 46% 72% 87% 

Índex rotació km. lineals --- 121,65 252,23 166,42 261,27 317,55 

Nombre treballadors agranada s/total (contracte/comanda) 67,44% 77,55% 91,53% 96,83% 87,30% 61,90% 

N. treballadors neteja amb aigua/total (contracte/comanda) 13,95% 4,08% 3,39% 3,17% 9,52% 14,29% 

Nombre treballadors agranada per vehicle manual neteja 1,21 1,81 5,40 2,03 2,50 1,00 

Nombre total hores agranada s/total hores SNV 76,3% 89,8% 95,9% 96,0% 88,0% 65,0% 
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Dades i indicadors/municipis Alcoi Elda 
S. Vicent del 

Raspeig 
Paterna Sagunt Vila-real 

Nombre total hores neteja amb aigua s/total hores SNV 15,8% 1,6% 4,1% 4,0% 8,6% 15,0% 

Nom. hores anual vehicles motor / Nom. vehicles motor 1.625,00 2.022,71 1.139,41 2.341,13 1.474,62 1.812,00 

% nombre total hores efectives sobre contractades 88,4% 60,0% 85,0% 89,7% 99,6% 95,2% 

Índex d'absentisme 11,6% 40,0% 15,0% 10,3% 0,4% 4,8% 

Nombre papereres cada 1000 habitants 19,72 23,10 17,86 10,39 24,76 17,19 

% consum neteges amb aigua/consum total aigua població --- 0,13% 0,24% 0,05% --- 0,12% 

Ràtio personal control ajuntament/plantilla total (7) 0,12% 0,23% 0,38% 1,53% --- 0,05% 

Cost directe habitant  28,30 40,21 34,89 24,39 47,13 17,27 

Cost directe/treballador SNV 40.040,42 44.752,94 32.579,54 16.262,61 48.806,90 42.227,95 

Cost directe/OR 2012 en programa SNV 75,0% 100,0% 99,8% 34,9% 107,0% 84,7% 

Cost indirecte gestió/habitant 0,49 0,39 0,55 2,12 0,00 0,08 

Cost total SNV/habitant 28,79 40,60 35,44 26,50 47,13 17,35 

% cost directe/cost total (per habitant) 98,3% 99,0% 98,4% 92,0% 100,0% 99,5% 

% cost indirecte/cost total (per habitant) 1,7% 1,0% 1,6% 8,0% --- 0,5% 

Cost total SNV/ km. lineal 13.644,60 14.872,59 13.467,31 8.350,02 19.584,94 7.014,61 

Cost total SNV/ km. lineal netejat --- 122,26 53,39 50,17 74,96 22,09 

Cost total SNV / hora prestació servei 23,64 40,22 22,28 17,16 30,95 24,58 

% grau execució pressupost programa SNV (OR/PD) 99,8% 105,6% 97,1% 85,3% 94,0% 99,5% 

% OR 2012 en programa SNV/OR totals pressupost 2012 4,90% 6,08% 5,78% 7,99% 5,10% 2,30% 

% cost total SNV/OR totals pressupost 2012 3,76% 6,14% 5,87% 3,03% 5,46% 1,96% 

Queixes anuals/1.000 habitants (mitjana) 1,62 6,14 4,79 0,43 0,26 0,13 

Fonts i advertències:
(1) Dades obtingudes de l'INE. (4) Dades organigrames ajuntaments per a 2012. Excloem la policia local i els eventuals.
(2) Dades facilitades per EPSAR. (5) Informació incompleta, sols inclou la rebuda per mitjà de la web de l'empresa municipal i les rebudes de l'ajuntament.
(3) Dades calculades per la Sindicatura de factures servei. (6) Dades i indicadors calculats per la Sindicatura. 
(7) Inclou el percentatge de dedicació. 

 



 
 

 

 

 

 

 

ANNEX VI 

Pressupost i cost del servei de neteja viària per 
ajuntament 
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Ajuntament/exercici 
Pressupost 

inicial 
Pressupost 

definitiu 
Despeses 

compromeses 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
% grau 

execució 
% grau 

compliment 

Despeses exercici 
anterior imputades 

al pressupost 

Obligacions 
reconegudes 
reals exercici 

2009 3.907.384,21 3.907.384,21 2.409.516,19 2.409.516,19 1.871.741,55 61,7% 77,7% 353.162,83 2.056.353,36 

2010 2.223.360,42 2.223.360,42 2.219.144,82 2.188.712,26 1.644.964,04 98,4% 75,2% 115.125,57 2.073.586,69 

2011 2.177.741,88 2.177.741,88 2.176.465,37 2.176.465,37 689.800,65 99,9% 31,7% 380.729,69 1.795.735,68 

2012 2.286.137,00 2.286.137,00 2.281.943,40 2.281.943,40 1.289.705,37 99,8% 56,5% 560.205,12 1.721.738,28 
Total Alcoi 10.594.623,51 10.594.623,51 9.087.069,78 9.056.637,22 5.496.211,61 85,5% 60,7% 1.409.223,21 7.647.414,01 

2009 2.207.550,66 2.207.550,66 2.199.085,18 2.199.085,18 1.649.487,54 99,6% 75,0% 0,00 2.199.085,18 

2010 2.250.979,38 2.250.979,38 2.292.291,72 2.285.966,82 948.056,00 101,6% 41,5% 0,00 2.285.966,82 

2011 2.250.979,38 2.250.979,38 2.375.570,85 2.375.570,85 0,00 105,5% 0,0% 0,00 2.375.570,85 

2012 2.076.836,69 2.076.836,69 2.193.493,52 2.193.493,52 1.681.187,97 105,6% 76,6% 0,00 2.193.493,52 
Total Elda 8.786.346,11 8.786.346,11 9.060.441,27 9.054.116,37 4.278.731,51 103,0% 47,3% 0,00 9.054.116,37 

2009 2.210.000,00 2.253.445,58 2.236.184,23 2.226.678,83 1.673.749,27 98,8% 75,2% 216.416,16 2.010.262,67 

2010 2.206.712,00 2.233.572,60 2.233.502,80 2.210.442,25 1.838.028,01 99,0% 83,2% 0,00 2.210.442,25 

2011 2.106.935,46 2.207.832,46 2.175.547,31 2.175.547,31 1.855.547,31 98,5% 85,3% 0,00 2.175.547,31 

2012 1.980.000,00 1.980.000,00 2.097.473,66 1.922.192,88 1.435.765,31 97,1% 74,7% 0,00 1.922.192,88 
Total S. Vicent del Raspeig 8.503.647,46 8.674.850,64 8.742.708,00 8.534.861,27 6.803.089,90 98,4% 79,7% 216.416,16 8.318.445,11 

2009 9.762.902,90 10.175.985,04 9.798.911,12 9.734.122,91 2.938.878,92 95,7% 30,2% 157.466,16 9.576.656,75 

2010 4.680.000,00 4.680.000,00 4.681.446,87 4.388.504,78 250.061,03 93,8% 5,7% 1.728,61 4.386.776,17 

2011 5.061.306,25 5.061.306,25 5.020.015,55 4.997.790,13 602.267,86 98,7% 12,1% 0,00 4.997.790,13 

2012 5.237.367,22 5.524.495,86 4.789.073,64 4.711.929,49 2.520.768,04 85,3% 53,5% 0,00 4.711.929,49 
Total Paterna 24.741.576,37 25.441.787,15 24.289.447,18 23.832.347,31 6.311.975,85 93,7% 26,5% 159.194,77 23.673.152,54 

2009 8.972.550,11 9.285.254,20 9.194.444,65 10.491.208,96 8.353.718,08 113,0% 79,6% 0,00 10.491.208,96 

2010 3.549.575,87 3.528.250,41 3.450.640,70 3.448.195,70 2.950.665,53 97,7% 85,6% 28.189,86 3.420.005,84 

2011 3.549.575,87 2.960.888,82 2.927.706,79 2.927.706,79 2.714.639,81 98,9% 92,7% 7.864,36 2.919.842,43 

2012 3.164.757,87 3.058.635,98 2.874.464,34 2.874.464,34 6.693.208,59 94,0% 93,7% 243.505,27 2.724.393,26 
Total Sagunt 19.236.459,72 18.833.029,41 18.447.256,48 19.741.575,79 16.712.232,01 104,8% 84,7% 279.559,49 19.555.450,49 

2009 2.277.846,22 1.996.001,54 1.973.782,17 1.973.782,17 1.973.782,17 98,9% 100,0% 0,00 1.973.782,17 

2010 814.498,53 814.498,53 806.172,00 806.172,00 806.172,00 99,0% 100,0% 0,00 806.172,00 

2011 819.714,47 831.038,17 809.921,64 809.921,64 809.921,64 97,5% 100,0% -30.639,68 840.561,32 

2012 870.869,96 1.052.557,42 1.047.357,86 1.047.357,86 1.047.357,86 99,5% 100,0% 30.639,68 1.016.718,18 
Total Vila-real 4.782.929,18 4.694.095,66 4.637.233,67 4.637.233,67 4.637.233,67 98,8% 100,0% 0,00 4.637.233,67 
Total general 76.645.582,35 77.024.732,48 74.264.156,38 74.856.771,63 44.239.474,55 97,2% 59,1% 2.064.393,63 72.885.812,19 
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Ajuntament/ exercici 
% real 

execució 
pressupost 

Factures 
exercici 

Despesa 
imputable 

exercici  

% despesa 
total s/PD 

% despesa total 
s/obligacions 
reconegudes 

Despesa 
imputada al 
pressupost 

Nombre 
habitants 

Cost directe 
anual SNV 
per habitant 

% Δ cost 
anual 

2009 52,6% 2.432.149,22 2.264.103,70 57,9% 94,0% 207.750,34 61.552 36,78   

2010 93,3% 2.427.681,76 2.242.564,44 100,9% 102,5% 168.977,75 61.417 36,51 -0,7% 

2011 82,5% 2.355.940,68 2.355.941,00 108,2% 108,2% 560.205,32 61.093 38,56 -8,0% 

2012 75,3% 1.721.738,15 1.721.738,15 75,3% 75,5% -0,13 60.837 28,30 -16,3% 
Total Alcoi 72,2% 8.937.509,81 8.584.347,29 81,0% 94,8% 936.933,28   35,04   

2009 99,6% 2.198.390,71 2.198.390,71 99,6% 100,0% -694,47 55.168 39,85   

2010 101,6% 2.285.966,82 2.285.966,82 101,6% 100,0% 0,00 54.815 41,70 4,7% 

2011 105,5% 2.340.808,74 2.340.808,74 104,0% 98,5% -34.762,11 54.610 42,86 2,8% 

2012 105,6% 2.192.893,96 2.192.893,96 105,6% 100,0% -599,56 54.536 40,21 -6,2% 
Total Elda 103,0% 9.018.060,23 9.018.060,23 102,6% 99,6% -36.056,14   41,16   

2009 89,2% 2.226.678,82 2.192.738,66 97,3% 98,5% 182.475,99 53.126 41,27   

2010 99,0% 2.210.442,26 2.239.820,31 100,3% 101,3% 29.378,06 54.088 41,41 0,3% 

2011 98,5% 2.175.547,35 2.129.549,43 96,5% 97,9% -45.997,88 54.531 39,05 -5,7% 

2012 97,1% 1.922.192,90 1.917.906,58 96,9% 99,8% -4.286,30 55.100 34,81 -10,9% 
Total S. Vicent del Raspeig 95,9% 8.534.861,33 8.480.014,98 97,8% 99,4% 161.569,87   39,14   

2009 94,1% 1.567.825,92 1.510.050,04 14,8% 15,5% -8.066.606,70 64.023 23,59   

2010 93,7% 1.821.658,90 1.819.930,29 38,9% 41,5% -2.566.845,88 65.921 27,61 17,1% 

2011 98,7% 1.783.561,38 1.783.561,38 35,2% 35,7% -3.214.228,75 66.948 26,64 -3,5% 

2012 85,3% 1.642.524,10 1.642.524,10 29,7% 34,9% -3.069.405,39 67.356 24,39 -8,5% 
Total Paterna 93,0% 6.815.570,30 6.756.065,81 26,6% 28,3% -16.917.086,72   25,56   

2009 113,0% 3.627.180,49 3.655.370,35 39,4% 34,8% -6.835.838,61 66.070 55,33   

2010 96,9% 3.350.757,20 3.330.431,70 94,4% 96,6% -89.574,14 66.259 50,26 -8,4% 

2011 98,6% 2.711.634,37 2.947.275,28 99,5% 100,7% 27.432,85 65.595 44,93 -10,6% 

2012 89,1% 3.074.834,65 2.831.329,38 92,6% 98,5% 106.936,12 65.238 43,40 -3,5% 
Total Sagunt 103,8% 12.764.406,71 12.764.406,72 67,8% 64,7% -6.791.043,77   48,48   

2009 98,9% 614.295,89 614.295,89 30,8% 31,1% -1.359.486,28 51.205 12,00   

2010 99,0% 806.273,26 806.273,26 99,0% 100,0% 101,26 51.367 15,70 30,8% 

2011 101,1% 809.921,59 840.561,27 101,1% 103,8% -0,05 51.168 16,43 4,7% 

2012 96,6% 886.786,87 856.147,20 81,3% 81,7% -160.570,98 51.357 16,67 1,5% 
Total Vila-real 98,8% 3.117.277,62 3.117.277,62 66,4% 67,2% -1.519.956,05   15,20   
Total general 94,6% 49.187.686,00 48.720.172,65 63,3% 65,1% -24.165.639,54   34,09   
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