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0. RESUM  

Les entitats locals i en els seu cas les diputacions provincials han de 
realitzar el transport i el tractament dels residus urbans generats en les 
llars, comerços i serveis en la forma en què establisquen les respectives 
ordenances en el marc jurídic de la Llei 7/1985, de 2 abril. La prestació 
d’aquest servei correspon als municipis que podran portar-la a terme de 
manera independent o associada. 

L’abast d’aquesta auditoria operativa, una vegada delimitat, ha consistit 
a realitzar una anàlisi sobre la recollida de residus urbans en els 
municipis de la Comunitat amb població superior a 34.000 i inferior a 
50.000 habitants; en concret en els municipis d’Alzira, Burjassot, 
Borriana, Dénia, Mislata, Ontinyent, Petrer i Villena. En aquest sentit, 
l’anàlisi realitzada ha comprés la recollida de residus urbans (RSU) i la 
recollida selectiva. 

L’àmbit temporal de la fiscalització, que s’ha realitzat en execució dels 
Programes Anuals d’Actuació per a 2013 i 2014, s’ha centrat a analitzar 
les dades de l’activitat auditada en l’exercici 2011, amb el suport de les 
dades dels exercicis 2009 i 2010. 

Per tal de poder avaluar en termes d’eficiència, eficàcia i economia 
l’activitat auditada, s’han definit els següents objectius concrets, 
formulats en temes de preguntes: 

1) Quin és l’entorn i amb quins mitjans es realitza el servei de 
recollida de residus per aconseguir una prestació eficient i una 
qualitat adequada? 

2) Els costos i ingressos derivats de la prestació del servei de recollida 
de residus són homogenis i raonables? 

3)  La forma de gestió i la contractació del servei de recollida de 
residus, s’ha portat a terme seguint els principis de legalitat, 
economia, eficiència i eficàcia? 

Cadascun dels objectius definits s’ha desglossat en uns quants 
subobjectius, i per a cadascun, s’han definit els criteris d’auditoria, que 
figuren en els respectius apartats de l’Informe. Aquests criteris els ha 
determinats l’equip d’auditoria en relació amb els objectius de 
l’auditoria, ja que les entitats no han establit indicadors per mesurar 
l’eficiència, eficàcia i economia de l’activitat fiscalitzada. 

Les fonts de les quals hem obtingut informació per a l’execució de 
l’auditoria operativa han sigut: els municipis objecte d’aquesta 
fiscalització, les àrees de gestió de tractament i eliminació de residus a 
què pertanyen, els respectius adjudicataris del servei de recollida de 
residus urbans i la plataforma de rendició de comptes. 



Auditoria operativa sobre la recollida de residus urbans als ajuntaments amb població 
entre 34.000 i 50.000 habitants  

5 
 

D’altra banda, han incidit en l’anàlisi efectuat les circumstàncies 
següents: 

- Que a Ontinyent la prestació del servei de recollida de residus es 
realitze a través de la Mancomunitat de Municipis de la Vall 
d’Albaida, d’ara endavant Mancomunitat, que presta el servei així 
mateix en altres municipis, que no són objecte d’aquesta 
fiscalització. Això ha impedit individualitzar algunes dades 
d’aquest Ajuntament i ha afectat l’anàlisi relacionada amb la 
contractació, perquè el contracte de recollida de residus adjudicat 
per aquesta entitat comprén tots els ajuntaments mancomunats. 
Cal assenyalar, però, que les dades conjuntes facilitades en el 
qüestionari pel que fa al nombre de vehicles i al nombre d’hores 
treballades s’han individualitzat d’acord amb el nombre d’habitants 
d’Ontinyent. 

- Que a Mislata no es cobre taxa per la recollida de residus, ja que el 
cost del servei es cobreix amb la recaptació de l’Ajuntament per 
impostos i ingressos no afectats: (IBI, IVTM, Participació en Tributs 
de l’Estat, etc.). 

- Que a Alzira la taxa grave exclusivament la recollida de residus 
d’activitats econòmiques, no domiciliàries. 

Tal com s’aplega en els apartats 1.2.3 i 4.1.5 d’aquest Informe, els 
ajuntaments tenen delegada la recollida selectiva en Encovidrio (la de 
vidre) i en Ecoembes (la d’envasos lleugers). 

Aspectes significatius: 

En l’apartat 5.1 figuren les conclusions per objectius i subobjectius 
obtingudes del treball realitzat. 

No obstant això, i a fi de mostrar alguns dels resultats obtinguts, hem 
confeccionat els quadres 1, 2 i 3 que reflecteixen els indicadors més 
significatius relacionats amb l’economia, eficiència i eficàcia en la 
prestació del servei de recollida de residus, com també les dades 
principals dels municipis seleccionats. 

Economia en la prestació del servei de recollida de residus 

El quadre 1 aplega els indicadors que hem considerat més rellevants per 
tractar d’avaluar l’economia en la determinació de la forma de gestió 
(directa o indirecta) i en la selecció de l’adjudicatari que presta el servei 
de recollida de residus; és a dir, si aquesta s’ha fet de la manera més 
econòmica possible. En aquest sentit, destaca: 

- L’absència en tots els casos de la justificació de la forma indirecta 
de gestió, que ha sigut l’elegida per tots els ajuntaments fiscalitzats 
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per a la prestació del servei. És rellevant també la falta d’estudis 
que justifiquen degudament el preu que va servir de base per a la 
licitació del contracte, a excepció de Dénia i Mislata. 

- L’excessiva durada o vigència dels contractes, que en el cas de 
Villena supera els catorze anys amb les consegüents variacions 
entre el preu inicial i l’actualitzat en 2011, que en aquest municipi 
representa el 151,8%, si bé en altres municipis també representen 
percentatges alts de variació: a Ontinyent, el 134,6% i a Burjassot, el 
74,9%. Aquesta situació ha representat no realitzar licitacions, a fi 
d’aconseguir un millor preu. 

- El pes tan baix que té la puntuació del preu en relació amb la 
puntuació total que va servir per seleccionar l’adjudicatari, que 
llevat de Borriana, en la resta no supera el 50%. 

Eficiència en la prestació del servei de recollida de residus 

El quadre 2 inclou, d’una banda, les dades dels municipis seleccionats, 
entre altres, la superfície i la població, dades que han incidit en l’anàlisi 
realitzada i, d’altra banda, els indicadors que s’han considerat més 
rellevants per tractar d’avaluar l’eficiència, és a dir, el grau de relació 
entre els mitjans que s’hi han fet servir i els objectius fixats per tal de 
prestar adequadament el servei. 

- Les condicions geogràfiques dels municipis de la mostra són 
rellevants, perquè incideixen significativament en algunes de les 
ràtios que es van analitzar al llarg de l’Informe. Així, Villena amb 
345,6 km2 triplica en superfície total els dos municipis que li 
segueixen en extensió, mentre que els de Burjassot, amb 3,5 km2 i 
Mislata, amb 2,1 km2 presenten una superfície municipal molt 
reduïda. D’altra banda destaca Dénia, amb una superfície urbana de 
18,2 km2, seguida d’Alzira, amb 9,2 km2. 

- En densitat de població, ocupen els dos primers llocs Mislata i 
Burjassot, amb 20.789 i 10.909 habitants per km2 de terme 
municipal, respectivament, molt superiors a la resta dels municipis 
de la mostra. Si es mesura la densitat de població en funció dels 
km2 de sòl urbà, tornen a ser Mislata i Burjassot els municipis que 
presenten major densitat. 

- Per cada hora treballada d’un operari dedicat a la recollida de 
residus sòlids urbans (RSU), s’obté una mitjana entre els vuit 
ajuntaments de 0,6 tones recollides per hora. En aquest sentit 
destaquen Alzira i Burjassot, on en una hora d’operari es recull una 
tona d’RSU. Per contra, a Petrer se’n recull 0,2 tones en el mateix 
període de temps. En la resta d’ajuntaments estan just en la 
mitjana o molt pròxims. 
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- Pel que fa a la tarifa establerta en l’ordenança per a un habitatge 
estàndard, caldria matisar que la taxa que es cobra en els 
ajuntaments de Borriana, Dénia, Ontinyent i Villena grava, a més de 
la recollida, el tractament i eliminació de residus, i en principi 
haurien de ser més elevades que en aquells ajuntaments en què la 
taxa grava exclusivament la recollida. Aquesta circumstància es 
dóna en els tres primers ajuntaments mencionats, però a Villena és 
fins i tot inferior a la dels ajuntaments en què la taxa grava 
exclusivament la recollida. 

- La despesa mitjana per tona recollida d’RSU puja a 80 euros. És 
significatiu l’Ajuntament de Petrer, amb una despesa de 132 euros 
per tona recollida. Per contra, Borriana i Alzira presenten les 
despeses més baixes per tona recollida, de 44 a 47 euros, 
respectivament. La resta d’ajuntaments, més pròxims a la mitjana, 
oscil·len entre els 108 euros per tona de Dénia i els 65 euros de 
Burjassot. 

Eficàcia en la prestació del servei de recollida de residus 

El quadre 3 aplega els indicadors que hem considerat més rellevants per 
tractar d’avaluar l’eficàcia, és a dir, el compliment dels objectius en la 
prestació del servei. En aquest sentit, destaca: 

- El pes tan baix que té la recollida selectiva sobre el total recollit, en 
què el percentatge major és el de Dénia, amb un 12,1%, i el més 
baix, el de Borriana, amb un 5,1%. 

- Llevat de Borriana, no es té constància suficient que els municipis 
seleccionats avaluen la quantitat, qualitat i cost del servei 
mitjançant indicadors. 

- És rellevant la freqüència en el llavat de contenidors, que és més 
alta en aquells municipis on menys tones de residus es recull, 
Petrer i Villena. 

- L’Ajuntament d’Ontinyent no ha confirmat si el seu contracte 
inclou campanyes de sensibilització de recollida de residus. D’altra 
banda, cal indicar que a Villena no es realitzen campanyes 
d’aquesta mena. 
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Quadre 1 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIA SOBRE LA FORMA I SELECCIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA 

Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

Forma de gestió Gestió 
indirecta 

Gestió 
indirecta 

Gestió 
indirecta 

Gestió 
indirecta 

Gestió 
indirecta 

Gestió 
indirecta 

Gestió 
indirecta 

Gestió 
indirecta 

Justificació forma de gestió No No No No No No No No 

Justificació preu licitació No No No Sí Sí No No No 

% Variació preu 2011 sobre el preu inicial 20,5% 74,9% 0,9% 22,6% 7,0% 134,6% 13,7% 151,8% 

Ordre segons percentatge de variació 4t 6é 1r 5é 2n 7é 3r 8é 

Anys vigència contracte fins 31/12/11 4,7 6,9 1,8 6,6 4,7 9,9 6,0 14,3 

Superen 6 anys segons sentència TSJ de la CE No Sí No Sí No Sí Sí Sí 

Increment mitjà anual 4,4% 10,9% 0,5% 3,4% 1,5% 13,6% 2,3% 10,6% 

Ordre segons percentatge de variació 5é 7é 1r 4t 2n 8é 3r 6é 

% puntuació oferta econòmica sobre el preu total 10,0% 19,0% 51,0% 10,0% 20,0% 30,0% 45,0% 44,8% 

Ordre segons criteris d’economia 7é-8é 6é 1r 7é-8é 5é 4t 2n 3r 
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EFICIÈNCIA EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA 

 Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Mitjana 
Entorn:  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  
Superfície total (Km2) 110,5 3r 3,5 7é 48,0 6é 66,2 5é 2,1 8é 126,5 2n 104,8 4t 345,6 1r 100,9 
Superfície de sòl urbà (km2) 9,2 2n 2,7 7é 7,8 3r 18,2 1r 2,1 8é 3,2 6é 4,6 4t 3,7 5é 6,4 
Població 44.752 1r 38.205 4t 35.433 6é 44.726 2n 43.657 3r 37.606 5é 34.726 8é 34.966 7é 39.259 

Densitat de població (habitants per km2) 405 5é 10.909 2n 738 3r 676 4t 20.789 1r 297 7é 331 6é 101 8é 4.281 

Densitat de població (habitants per km2 de sòl urbà) 4.859 6é 14.169 2n 4.543 7é 2.457 8é 20.789 1r 11.643 3r 7.606 5é 9.554 4t 9.452 

Tones recollida RSU 17.147 2n 12.164 5é 13.829 4t 25.191 1r 12.011 6é 14.219 3r 11.291 7é 10.717 8é 14.571 

Tones recollida total selectiva 1.441 4t 1.480 3r 746 8é 3.483 1r 1.395 5é 1.906 2n 895 7é 1.003 6é 1.544 
Mitjans:                  
Nombre de contenidors RSU 610 4t 357 6é 584 5é 1.402 1r 336 7é 212 8é 722 2n 631 3r 607 

Contenidors d’RSU per km2 de  sòl urbà 66 7é-8é 132 4t 75 6é 77 5é 160 2n 66 
7é-
8é 

158 3r 172 1r 113 

Capacitat total vehicles (en litres) 82.000 4t 72.000 6é 93.000 2n 119.500 1r 78.000 5é 91.000 3r 57.000 8é 65.000 7é 82.188 
Capacitat anual disponible de vehicles per habitants (en litres) 669 6é 688 4t 958 2n 975 1r 652 7é 883 3r 599 8é 678 5é 763 

Total hores treballades cada any 17.016 7é 12.775 8é 22.143 4t 52.081 1r 21.912 5é 30.813 3r 49.532 2n 18.252 6é 28.066 
Nombre d’habitants per hora treballada 2,6 2n 3,0 1r 1,6 5é 0,9 7é 2,0 3r 1,2 6é 0,7 8é 1,9 4t 1,7 
Ràtios d’eficiència:                  

Tones recollides por hora treballada 1,0 1r-2n 1,0 1r-2n 0,6 3r-4t 0,5 5é-7é 0,5 5é-7é 0,5 5é-
7é 

0,2 8é 0,6 3r-4t 0,6 

Tones recollides por vehicle 2.858 4t 4.055 1r 2.305 8é 3.599 3r 4.004 2n 2.370 7é 2.823 5é 2.679 6é 3.086 
% Taxa recollida sobre total d’ingressos tributaris 2,0% - 6,8% - 3,4% - 7,0% - N/A - 5,6% - 8,8% - 5,0% - 5,5% 
Tarifa establida en l’ordenança per habitatge N/A - 45 2n 81 4t 99 6é N/A - 82 5é 46 3r 34 1r 65 
Tarifa establida en l’ordenança per local comercial (Bar 100 m2) 169 2n 139 1r 242 4t 536 7é N/A - 332 5é 394 6é 206 3r 288 
Taxa anual de residus per habitant 10 1r 25 5é 16 2n 53 7é N/A - 23 4t 35 6é 17 3r 26 
Despeses por tona recollida:                  

RSU 47 2n 65 3r 44 1r 108 7é 77 5é 73 4t 132 8é 97 6é 80 
Paper-cartó 164 8é 85 4t 144 7é 110 6é 102 5é 14 2n 0 1r 35 3r 82 

Envasos-llandes-brics 264 8é 101 5é 167 7é 0 1r-3r 160 6é 94 4t 0 1r-3r 0 1r-3r 98 

Cost del servei  per habitant:                  
RSU 18 2n 21 3r-4t 17 1r 61 8é 21 3r-4t 28 5é 43 7é 30 6é 30 
Paper-cartó 2,2 7é 1,5 6é 0,9 4t 3,3 8é 1,4 5é 0,2 2n 0,0 1r 0,4 3r 1,2 
Envases-llandes-brics 1,8 8é 1,0 5é 0,9 4t 0,0 1r-3r 1,4 7é 1,3 6é 0,0 1r-3r 0,0 1r-3r 0,8 

(*) Aquesta columna indica la posició que ocupa l’Ajuntament en cadascuna de les dades consignades. 

Quadre 2 
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(*) Aquesta columna indica la posició que ocupa l’Ajuntament en cadascuna de les dades consignades. 

Quadre 3 

 

 

EFICÀCIA EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA 

 
Alzira  

(*) 
Burjassot  

(*) 
Borriana  

(*) 
Dénia  

(*) 
Mislata  

(*) 
Ontinyent  

(*) 
Petrer  

(*) 
Villena  

(*) Recollida selectiva de residus: 
% recollida selectiva sobre el total de la recollida de 
residus 

7,8%    6é 10,8% 3r 5,1%   8é 12,1%  1r 10,4%  4t 11,8%  2n 7,3% 7é 8,6%   5é 

Contenidors per km2 de sòl urbà: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Paper-cartó 13    7é 47  2n 10   8é 15  6é 52  1r 32  3r 18 5é 20   4t 
Envasos-llandes-brics 13    6é-7é 39  2n 11   8é 13  6é-7é 43  1r 28  3r 16 5é 18   4t 

Control de l’Ajuntament:         
Indicadors  No No Sí No No No No No 
Protocols d’actuació Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No 
Una clàusula en el plec de condicions sobre aquest 
tipus de controls Sí Sí Sí Sí No No Sí No 

Personal que supervisa els controles establits Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Evidència de les comprovacions i controls realitzats Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No 

Manteniment:  
        Nombre de neteges dels contenidors cada any: 
      

    
RSU 16 6é-7é 28 3r 16 6é-7é 9 8é 27 4t 18 5é 52 1r-2n 52 1r-2n 
Paper-cartó 4 2n-5é 6 1r 4 2n-5é 4 2n-5é 4 2n-5é 2 6é-7é 2 6é-7é 0 8é 
Envasos-llandes-brics 4 2n-5é 6 1r 4 2n-5é 4 2n-5é 4 2n-5é 2 6é-7é 2 6é-7é 0 8é 

Freqüència anual en la recollida de residus: 
        RSU 365  365  365  365  365  330  365  365  

Paper-cartó 156  156  104  313  104  104  104  104  
Envasos-llandes-brics 156  104  104  313  104  104  104  52  

Campanya sensibilització: 
        Realitzades directament per l’Ajuntament No No No No No No No No 

Incloses en el contracte Sí Sí Sí Sí No No Sí No 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Fonament de la fiscalització 

D’acord amb la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes va acordar incloure en el Programa 
Anual d’Actuació per a 2013, una auditoria operativa sobre la recollida de 
residus en els municipis de la Comunitat Valenciana amb població 
superior a 34.000 habitants i inferior a 50.000 habitants. 

Segons les dades del cens corresponent a l’exercici 2011, els ajuntaments 
seleccionats són els següents: 

Ajuntaments Població 

Alzira 44.752 

Dénia 44.726 

Mislata 43.657 

Burjassot 38.205 

Ontinyent 37.606 

Borriana 35.433 

Villena 34.966 

Petrer 34.726 

Quadre 4 

En l’estudi preliminar es va avaluar que aquesta auditoria era viable per 
als ajuntaments seleccionats. Això no obstant, l’anàlisi de l’Ajuntament 
d’Ontinyent ha resultat afectada pel fet que en aquest Ajuntament la 
realització del servei de recollida de residus la porta a terme la 
Mancomunitat, que presta aquest servei a altres ajuntaments no inclosos 
en l’àmbit d’aquesta fiscalització. En conseqüència, hi ha determinades 
dades que no han pogut ser objecte d’imputació i individualització a 
l’Ajuntament d’Ontinyent, fet que ha incidit en l’anàlisi realitzada. 

Així mateix, vam remetre als responsables dels ajuntaments l’estudi 
preliminar perquè el conegueren i també perquè hi aportaren 
suggeriments, sense que això tingués lloc. 

1.2 Coneixement de l’entorn 

El coneixement de l’entorn de la recollida de residus urbans és complex 
pel caràcter tècnic que presenta, la diversitat normativa i l’àmbit 
competencial de les diferents administracions públiques que hi 
intervenen. 
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Segons la informació analitzada, durant l’exercici 2011 els vuit 
ajuntaments de la mostra van recollir un total de 116.569 tones d’RSU. 
D’altra banda, segons la informació facilitada per la Conselleria de Medi 
Ambient, a la Comunitat Valenciana es van produir en 2011 
aproximadament 2.230.000 tones d’aquesta mena de residus, recollits en 
el contenidor ordinari dels carrers (normalment gris o verd). Això 
representa que l’anàlisi s’ha realitzat sobre el 5,2% dels RSU generats a la 
Comunitat Valenciana durant 2011. 

Un flux de residus urbans diferenciat de l’anterior és el de la recollida 
selectiva, materialitzat a través de la recollida en el via pública d’envasos 
lleugers (contenidor groc), paper-cartó (contenidor blau) i vidre 
(contenidor verd) i dels ecoparcs. Durant 2011, en els vuit ajuntaments  
seleccionats, la recollida selectiva realitzada va ser de 12.350 tones. 
Segons la informació facilitada per la Conselleria de Medi Ambient, a la 
Comunitat Valenciana en 2011 es van produir unes 330.000 tones de 
recollida selectiva, que van ser destinades a reciclatge material, sense 
passar per plantes de residus urbans en massa. Això representa que 
l’anàlisi s’ha efectuat sobre el 3,7% de la recollida selectiva realitzada en 
la Comunitat Valenciana durant 2011. 

1.2.1 Legislació aplicable 

La regulació de la gestió de residus urbans està integrada, entre altres, 
per: 

Normativa comunitària 

- Directiva 2008/98 CE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de 
novembre de 2008 (Directiva Marc de Residus). 

Normativa estatal 

- Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus (fins al 29 de juliol de 2011). 

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats. 

- Pla Nacional Integrat de Residus per al període de 2008-2015, 
aprovat per Acord del Consell de Ministres de 26 de desembre de 
2008. 

Normativa autonòmica 

- Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril de l’Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana. 

- Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat 
Valenciana. 
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- Decret 317/1997, de 24 de desembre, del Govern Valencià, que 
aprova el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIR 
1997), vigent fins al 26 de juny de 2013. 

- Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell d’aprovació definitiva del 
Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV). 

Normativa local 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

- Ordenances fiscals. 

1.2.2 Competències administratives en matèria de residus 

En la gestió de residus intervenen diferents administracions que tenen 
atribuïdes, entre altres, les competències següents: 

A l’Administració de l’Estat li correspon: 

- La potestat de vigilància i inspecció i la potestat sancionadora en 
l’àmbit de les seues competències. 

- Elaborar el Pla Nacional Marc de Gestió de Residus i establir els 
objectius mínims de reducció en la generació de residus. 

- Autoritzar determinats trasllats de residus. 

A les comunitats autònomes els correspon: 

- Elaborar els programes autonòmics de prevenció de residus i els 
plans autonòmics de gestió de residus. 

- Autoritzar, vigilar, inspeccionar i sancionar les activitats de 
producció i gestió de residus. 

- Exercir la potestat de vigilància i inspecció, i la potestat 
sancionadora en l’àmbit de les seues competències. 

A les entitats locals, i si és el cas, a les diputacions provincials els 
correspon la recollida, el transport i el tractament dels residus urbans 
generats en les llars, comerços i serveis en la forma en què establisquen 
les respectives ordenances en el marc jurídic de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, les que quan siga el cas dicten les comunitats autònomes i la 
normativa sectorial en matèria de responsabilitat ampliada del 
productor. La prestació d’aquest servei correspon als municipis, que 
podran dur-la a terme de manera independent o associada. 
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1.2.3 Recollida selectiva 

La recollida i transport dels residus d’envasos és competència dels 
ajuntaments, que poden prestar aquest servei directament per mitjans 
propis o a través d’un tercer al qual es contracte a aquest efecte. 

El SIG (Sistema Integrat de Gestió) és el sistema predominant per a la 
gestió de residus d’envasos d’origen domèstic. Els dos SIG que operen a 
la Comunitat Valenciana relacionats amb l’objecte d’aquest Informe són: 

- Ecoembes (Ecoembalajes de España, SA) com a entitat gestora del 
SIG dels residus d’envasos lleugers i de paper-cartó. 

- Ecovidrio (Sociedad Ecológica para el Reciclado de Envases de 
Vidrio) com a entitat gestora del SIG dels residus d’envasos de 
vidre. 

Els costos d’aquesta gestió hauran de ser finançats pels SIG autoritzats 
d’acord amb el que es va pactar en els convenis marc que se signen entre 
la Generalitat i Ecoembes o Ecovidrio. 

No obstant això i de manera singular, Ecovidrio pot realitzar la recollida 
per mitjans propis, prèvia delegació de l’ajuntament. En aquesta situació 
l’ajuntament no percep cap compensació. 

Els ajuntaments poden optar per dos tipus de gestió amb Ecoembes per a 
la recollida selectiva: 

- L’ajuntament assumeix la despesa i posteriorment factura a 
Ecoembes. 

- L’empresa adjudicatària realitza el servei i posteriorment el factura 
directament a Ecoembes, de la qual rep el cobrament (delegació de 
cobrament). 

La Generalitat ha signat amb Ecoembes i Ecovidrio dos convenis marc 
que apleguen, fonamentalment, les compensacions econòmiques que 
han de percebre les entitats locals pels costos de gestió en què 
incórreguen. Per tal de percebre’ls, les entitats locals s’han d’adherir al 
conveni i signar el preceptiu protocol d’adhesió. 

Els convenis vigents, després de renovacions successives, són: 

- El conveni marc entre la Generalitat, a través de la Conselleria de 
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i Ecoembes, SA, de 30 
de desembre de 2008, que regula la recollida separada de residus 
d’envasos lleugers i paper-cartó a la Comunitat Valenciana i que 
estableix unes condicions econòmiques d’aplicació per a la 
participació de les entitats locals valencianes. 
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- El conveni marc entre la Generalitat, a través de la Conselleria de 
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i l’entitat Ecovidrio, de 
19 de febrer de 2009, que regula la gestió de la recollida dels residus 
d’envasos de vidre. 

2. OBJECTIUS I ABAST DE L’AUDITORIA 

2.1  Objectius 

La fiscalització ha tingut com a objectius generals els previstos en 
l’article 8.3 de la Llei de la Sindicatura de Comptes: 

- Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons 
pressupostaris s’ha desenvolupat de manera econòmica i eficient. 

- Avaluar el grau d’eficàcia en la consecució dels objectius previstos. 

Els objectius concrets s’han definit a partir dels resultats del pla 
d’auditoria. I això s’ha fet en termes de preguntes, a les quals en el 
desenvolupament de l’auditoria s’ha intentat donar resposta per a poder 
avaluar l’àrea que cal revisar, en termes d’eficiència, eficàcia i economia. 

Per tant, els objectius i subobjectius han estat els següents: 

a) Quin és el entorn i amb quins mitjans es realitza el servei de 
recollida de residus per tal d’aconseguir-ne una prestació eficient i 
una qualitat adequada? 

a.1) Quin és l’entorn en què es desenvolupa la recollida de residus 
en relació amb les seues condicions geogràfiques, el nombre 
d’habitants i les tones de residus generades? 

a.2) Quins són els mitjans per a prestar el servei de recollida de 
residus? 

a.3)  És eficient la recollida de residus en funció dels seus recursos 
materials? 

a.4)  La qualitat del servei és acceptable? 

a.5) Es facilita la recollida selectiva de residus? 

b) Els costos i ingressos derivats de la prestació del servei de recollida 
de residus són homogenis i raonables? 

b.1)  L’ordenança fiscal està aprovada i es troba en vigor? 

b.2) Quin és el procediment de cobrament dels ingressos pel servei 
de recollida i quins serveis inclou?  



Auditoria operativa sobre la recollida de residus urbans als ajuntaments amb població 
entre 34.000 i 50.000 habitants  

16 
 

b.3) Quin és el grau de representació dels ingressos per taxes de 
recollida? 

b.4) Els ingressos obtinguts del contribuent són homogenis en els 
diferents ajuntaments? 

b.5) Quin és el grau de representació de les despeses per recollida? 

b.6) Els costos són homogenis en els diferents ajuntaments? 

b.7) El finançament del servei és suficient per cobrir-ne el cost? 

b.8) Quin és el grau d’execució pressupostària del servei de 
recollida? 

c) La forma de gestió i la contractació del servei de recollida de residus 
s’ha portat a terme seguint els principis de legalitat, economia, 
eficiència i eficàcia? 

c.1) La forma de gestió elegida, així com els preus i condicions de 
licitació estan justificats? 

c.2) El procediment de licitació i l’establiment del preu dels 
diferents ajuntaments és homogeni? 

c.3) S’ha seleccionat l’oferta econòmicament més avantatjosa? 

c.4) La prestació del servei s’ha executat d’acord amb les 
estipulacions del contracte? 

c.5) S’han remés els contractes a la Sindicatura de Comptes 
d’acord amb els articles 29 i 333 del TRLCSP, pel que fa al 
registre de contractes? 

2.2  Abast 

D’acord amb els objectius d’auditoria, l’abast ha consistit a analitzar la 
recollida de residus urbans en els ajuntaments d’Alzira, Burjassot, 
Borriana, Dénia, Mislata, Ontinyent, Petrer i Villena. 

L’àmbit temporal de la fiscalització s’ha centrat a analitzar les dades de 
l’activitat auditada en l’exercici 2011 i ha avalat aquesta anàlisi amb les 
dades dels exercicis 2009 i 2010. 

El treball s’ha desenvolupat conformement als Principis i normes 
d’auditoria del sector públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels 
Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol i amb les “Directrius 
tècniques de fiscalització” aprovades pel Consell de la Sindicatura 
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, que 
figura a la pàgina web d’aquesta Institució. 
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Pel que fa a l’activitat auditada, cal assenyalar, com a qüestió prèvia, que 
els ajuntaments seleccionats no disposen en la data actual d’indicadors 
per mesurar els objectius que es volen obtenir, de manera que han sigut 
elaborats per l’equip d’auditoria. 

És important destacar que el treball relatiu als ajuntaments d’Ontinyent, 
Mislata i Alzira ha sigut limitat pels fets ja comentats en l’apartat 0. 

D’altra banda, s’agraeix al personal de les corporacions locals la 
col·laboració prestada en la realització del treball. 

3.  ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

3.1 Avaluació del risc 

Hem realitzat una avaluació dels riscos relacionats amb l’activitat 
objecte d’auditoria. Per fer-ho s’ha aplicat la metodologia desenvolupada 
per a l’auditoria financera en les normes tècniques del ICAC i en el 
Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, en les seccions 340 i 
següents, i que és plenament aplicable a l’auditoria operativa amb les 
adaptacions necessàries per als objectius particulars d’aquesta: 
l’eficiència, l’economia i l’eficàcia. 

L’equip d’auditoria ha avaluat els riscos derivats dels factors següents: 

- L’heterogeneïtat de les distintes formes en què cada ajuntament 
gestiona el servei. 

- La diversitat geogràfica dels diferents municipis. 

- La diferent tipologia dels municipis elegits (turístics, dormitori...). 

- Les ràtios que continguen tant el nombre de contenidors com de 
vehicles es veuran afectades per la diversitat de tipus que hi haja de 
cadascun. 

- La complexitat en l’obtenció del nombre d’hores treballades. 

- La ineficiència de la freqüència de la recollida, en funció de la 
població canviant. 

- La dificultat d’aïllar les despeses de recollida quan el servei es 
realitze conjuntament amb altres serveis. 

- L’heterogeneïtat de les despeses previstes per cada ajuntament. 

- La manca d’un  control adequat del servei, que no detecte possibles 
irregularitats. 
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- La varietat de les distintes formes de cobrament de cada 
ajuntament. 

- L’existència de criteris inadequats per a seleccionar el contractista. 

3.2 Criteris d’auditoria i les seues fonts 

Els criteris d’auditoria són unitats de mesura que serveixen per a avaluar 
l’eficiència, l’eficàcia i l’economia de l’àrea o activitat auditada, 
mitjançant la comparació amb la seua situació real. 

Con s’ha assenyalat en apartats anteriors, els ajuntaments seleccionats 
no disposen en la data actual d’indicadors per mesurar els objectius que 
es necessiten per a valorar i comparar l’eficàcia, eficiència i economia del 
servei de recollida de residus. 

Les fonts de les quals s’ha obtingut la informació per a l’execució de 
l’auditoria operativa són les següents: 

- Els vuit ajuntaments seleccionats (Alzira, Burjassot, Borriana, 
Dénia, Mislata, Ontinyent, Petrer i Villena) per mitjà del qüestionari 
dissenyat a aquest efecte i consultes telefòniques. 

- Els contractistes als quals se’ls han adjudicat els corresponents 
contractes de recollida. 

- La Plataforma de Rendició de Comptes de Corporacions Locals. 

- Les àrees gestores de tractament i eliminació de residus a què 
pertanyen els ajuntaments respectius. 

3.3 Enfocament i metodologia 

D’acord amb l’objectiu, l’abast i els criteris d’auditoria establits, 
l’enfocament d’auditoria que s’ha considerat més adequat és aquell que 
es fonamenta en els resultats, una vegada descartat l’enfocament basat 
en els sistemes de control atesa la complexitat de la mateixa 
organització i les debilitats que presenta el control intern. També s’ha 
considerat adequat l’enfocament de resultats perquè hi ha criteris 
raonables per mesurar la qualitat, la quantitat i el cost dels resultats 
(outputs). 

3.4 Comprovacions prèvies 

Per tal de realitzar el treball hem facilitat a cada ajuntament un 
qüestionari en el qual havien de complimentar tota la informació 
necessària per a obtenir els indicadors elaborats per l’equip d’auditoria. 

Prèviament a l’obtenció d’aquestes ràtios hem considerat necessari 
verificar determinada informació inclosa en els qüestionaris, amb 



Auditoria operativa sobre la recollida de residus urbans als ajuntaments amb població 
entre 34.000 i 50.000 habitants  

19 
 

diferents fonts externes per analitzar-ne la fiabilitat i arribar a 
conclusions basades en dades contrastades. 

En el quadre següent mostrem les comprovacions realitzades 
prèviament: 

Magnitud Comprovació realitzada 

Superfície del municipi Verificació de la informació facilitada per cada 
Ajuntament con l’obtinguda del banco de 
dades municipal del portal d’informació Argos, 
de la pàgina web de la Generalitat. 

Nombre d’habitants Contrastació de la informació facilitada per 
cada Ajuntament amb la de la base de dades 
de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a 1 de 
gener de 2011. 

Nombre d’habitatges Verificació de la informació facilitada per cada 
Ajuntament amb l’obtinguda del banc de 
dades municipal del portal d’informació Argos, 
de la pàgina web de la Generalitat. 

Ingressos i despeses Verificació de que la informació facilitada per 
cada Ajuntament coincidia amb la liquidació 
del pressupost de l’exercici corresponent, així 
com la raonabilitat amb les dades de padró 
tributari. 

Dades sobre contractació S’ha comprovat que la informació facilitada 
per cada Ajuntament coincidia amb la que es 
desprén de la documentació contractual 
aportada i amb les factures corresponents. 

Tones S’ha comprovat que les dades incloses en el 
qüestionari coincideixen amb la informació 
obtinguda de les entitats responsables del 
tractament i eliminació dels residus, sobre les 
tones entrades en les plantes de tractament 
corresponents. 

Quadre 5 

4.  OBSERVACIONS 

Com a conseqüència del treball realitzat s’han obtingut les observacions 
que es reflecteixen tot seguit. 

4.1  Eficiència i qualitat en la prestació del servei de recollida 

En aquest apartat es pretén contestar la pregunta que planteja el primer 
objectiu: Quin és l’entorn i amb quins mitjans es realitza el servei de 
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recollida de residus per aconseguir una prestació eficient i una qualitat 
adequada? 

Per tal de donar resposta a aquest objectiu s’ha dividit el treball en els 
següents sis subobjectius: 

4.1.1 Quin és l’entorn en què es desenvolupa la recollida de residus en 
relació amb les condicions geogràfiques, el nombre d’habitants i les 
tones de residus generades? 

4.1.1.1 Condicions geogràfiques 

És important destacar una sèrie de condicions geogràfiques dels 
municipis de la mostra, ja que aquestes incidiran significativament 
en algunes de les ràtios que s’analitzaran al llarg de l’Informe. 

El quadre següent resumeix la superfície total i la superfície de sòl 
urbà, de cada municipi de la mostra, en km2: 

 Superfície total del municipi i superfície de sòl urbà km2 
 

Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

Superfície 
total 110,5 3,5 48,0 66,2 2,1 126,5 104,8 345,6 

Superfície de 
sòl urbà 9,2 2,7 7,8 18,2 2,1 3,2 4,6 3,7 

Quadre 6 
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Així, el quadre següent reflecteix la informació anterior: 

 

Gràfic 1 

Villena, amb 345,6 km2 triplica la superfície total dels dos municipis 
que li segueixen en superfície, mentre que el de Burjassot, amb 3.5 
km2 i el de Mislata, amb 2,1 km2 presenten una superfície municipal 
molt reduïda. 

D’altra banda destaca Dénia, amb una superfície urbana de 18,2 
km2, seguida d’Alzira, amb 9,2 km2. 

4.1.1.2. Població 

El quadre següent aplega la població així com la densitat de 
població per kilòmetre quadrat dels municipis de la mostra, d’acord 
amb els habitants de 2011, obtinguts de la base de dades de l’INE a 1 
de gener del dit exercici: 

 Dades població 
 Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

Població 44.752 38.205 35.433 44.726 43.657 37.606 34.726 34.966 

Densitat de 
població (1) 405 10.909 738 676 20.789 297 331 101 

Densitat de 
població (2) 4.859 14.169 4.543 2.457 20.789 11.643 7.606 9.554 
(1) Habitants per km2 de terme municipal 
(2) Habitants per km2 de sòl urbà 

Quadre 7 

S’ha valorat la repercussió que tenen les fluctuacions de població al 
llarg de l’any en els municipis de la mostra, ja que aquesta 
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circumstància pot incidir significativament en aquelles ràtios que 
s’obtinguen a partir de la població, i en aquest sentit cal assenyalar: 

- Alzira, Ontinyent, Petrer i Villena no presenten fluctuacions 
significatives de població al llarg de l’any. 

- Burjassot i Mislata presenten en el mes d’agost una fluctuació 
negativa respecte de la mitjana anual del 17,0% i el 18,0% 
respectivament, a causa del fet que part dels seus habitants 
se’n va de vacances durant aquest període. 

- Borriana i Dénia, com que són municipis eminentment 
turístics, presenten un augment de població durant els mesos 
d’estiu i arriben a desviar-se de la mitjana anual en el mes 
d’agost fins al 25,0% i el 63,0%, respectivament. 

Pel que fa a la densitat de població, destaquen Mislata i Burjassot, 
amb 20.789 i 10.909 habitants per km2 de terme municipal, 
respectivament, molt superior a la resta dels municipis de la 
mostra. Si es mesura la densitat de població en funció dels km2 de 
sòl urbà, tornen a ser Mislata i Burjassot els municipis que 
presenten major densitat. 

4.1.1.3 Tones 

En primer lloc, és interessant incloure un quadre resum amb el 
total dels residus recollits durant 2011 en cada ajuntament i la seua 
composició per fraccions, que servirà de base per calcular les ràtios 
següents: 

  

Tones totals recollides 

  
Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Total Mitjana 

Recollida RSU 17.147 12.164 13.829 25.191 12.011 14.219 11.291 10.717 116.569 14.571 

Recollida 
selectiva 

Vidre 531 391 342 1.421 397 817 349 445 4.694 587 

Paper -
cartó 603 690 217 1.353 610 567 341 384 4.765 596 

Envasos 
-llandes-
brics 

307 399 187 709 388 522 205 174 2.891 361 

Total 
Selectiva 1.441 1.480 746 3.483 1.395 1.906 895 1.003 12.349 1.544 

Total recollida 18.588 13.644 14.575 28.674 13.406 16.125 12.186 11.720 128.918 16.115 

Quadre 8 

El gràfic següent aplega les tones totals recollides en cada municipi, 
desglossades entre recollida dels RSU i recollida selectiva: 
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Gràfic 2 

Percentatges de recollida d’RSU i de selectiva del total de la recollida de 
residus 

La ràtio següent recull el percentatge que representa la recollida 
dels RSU sobre la recollida total de residus en cadascun dels 
municipis de la mostra: 

Ràtio = 
Tm recollida RSU 

Tm de residus recollida total 

El quadre següent recull les dades obtingudes de la ràtio anterior en 
cada ajuntament, en percentatges: 

% de la recollida RSU sobre el total de la recollida de residus 
Exer. Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Mitjana 

2011 92,2% 89,2% 94,9% 87,9% 89,6% 88,2% 92,7% 91,4% 90,8% 

2010 91,6% 88,9% 95,1% 88,0% 88,2% 88,4% 93,0% 91,4% 90,6% 

2009 91,7% 89,2% 96,3% 88,6% 89,1% 88,4% 92,7% 91,5% 90,9% 

Quadre 9 

Com s’hi pot observar, aquesta ràtio ens indica el pes tan 
significatiu que té la recollida dels RSU sobre el total de la recollida 
de residus en els municipis seleccionats. En el cas de Borriana 
arriba fins al 94,9% i a Dénia, que presenta el percentatge més baix, 
és del 87,9%. 

Els percentatges corresponents a la recollida selectiva serien els 
complementaris fins al 100% del quadre anterior, tal com es 
reflecteix en el gràfic següent, per a l’exercici 2011: 
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Gràfic 3 

Kg recollits de residus per habitant i any (total) 

Aquesta ràtio reflecteix el nombre de kg de residus totals que es 
recullen per cada habitant en els municipis seleccionats al llarg 
d’un any. 

Ratio = 
Tm recollida total 

*1.000 
Número de habitants  

El quadre següent aplega els kg de residus totals recollits per 
habitant i any en els diferents municipis: 

Kg recollits per habitant i any (total) 

Exerc. Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Mitjana 

2011 415 357 411 641 307 429 351 335 406 

2010 423 363 443 678 313 428 368 349 421 

2009 431 367 482 678 321 431 396 352 432 

Quadre 10 
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El gràfic següent recull la informació anterior, per a l’exercici 2011: 

 

Gràfic 4 

Entre els municipis de la mostra, s’ha obtingut una mitjana per a 
l’any 2011 de 406 kg de residus totals recollits per cada habitant. 
Aquesta mitjana és superada àmpliament per Dénia, amb 641 kg de 
residus recollits per habitant cada any, mentre que Mislata tan sols 
arriba a 307 kg. En el cas de Dénia la ràtio tan elevada respon a 
l’increment de població que s’ha produït durant els mesos d’estiu, 
no considerat en el nombre d’habitants utilitzat per calcular 
aquesta ràtio. La resta de municipis es troben més pròxims a la 
mitjana, amb ràtios que van des dels 429 kg/habitant d’Ontinyent 
als 335 kg/habitant de Villena. 

En l’annex 2 a), b) i c) s’amplia la informació d’aquest subobjectiu 
amb ràtios addicionals, de les quals es conclou que: 

- La mitjana de kg recollits dels RSU per habitant cada any, dels 
vuit municipis de la mostra en l’any 2011 és de 367 kg. 
D’aquesta mitjana se’n separa pel límit superior Dénia, amb 
563 kg i per l’inferior Mislata, amb 275 kg. 

- Pel que fa a la recollida selectiva, la mitjana de kg totals 
recollits per habitant cada any, durant 2011, és de 38 kg. 
D’aquesta mitjana, novament se’n torna a separar pel límit 
superior Dénia, amb 78 kg i per l’inferior Borriana, amb 21 kg. 

4.1.2 Quins són els mitjans per prestar el servei de recollida de residus? 

En aquest apartat es descriuen les dotacions de contenidors, vehicles i 
personal assignats directament a la recollida de residus. 

415 357 411

641

307

429
351

335 406

0

100

200

300

400

500

600

700

Kg recollits per habitant en 2011

2011

Media



Auditoria operativa sobre la recollida de residus urbans als ajuntaments amb població 
entre 34.000 i 50.000 habitants  

26 
 

4.1.2.1 Nombre de contenidors 

Prèviament a l’anàlisi de ràtios d’aquest apartat és interessant la 
informació del següent quadre que recull per a cadascun dels 
ajuntaments de la mostra el tipus de recollida utilitzat per a 
cadascuna de les fraccions de residus: 

 Tipus de recollida 

 Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

Recollida RSU C C C C C C/ PaP C C 
Vidre C C C C C C C C 
Paper-cartó C/ PaP C C C C/ PaP C/ PaP C/ PaP C/ PaP 
Envasos-llandes-
brics C C C C C C C C 
C: Contenidors 
PaP: Porta a porta 

Quadre 11 

 La recollida dels RSU en tots el municipis de la mostra es realitza 
mitjançant contenidors excepte a Ontinyent, on se’ns indica que 
aquesta es fa majoritàriament porta a porta i que tan sols utilitzen 
contenidors per a la recollida d’RSU en nuclis disseminats i 
parcialment en el centre urbà, mitjançant contenidors subterranis. 

 L’annex 3 recull per a cada ajuntament de la mostra el nombre de 
contenidors dels RSU que disposa cada municipi per cada tipus de 
contenidor, en funció de la seua capacitat, així com la capacitat 
total d’aquests. 

 Es recull, tanmateix, un resum per totals del dit annex, atés que 
aquest pot servir per aclarir la comprensió de les ràtios següents. 

 El quadre següent resumeix, el total de contenidors dels RSU de què 
disposa cada municipi, la capacitat disponible total de cada 
ajuntament en contenidors d’RSU en litres, així com la capacitat 
mitjana per contenidor: 
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Municipi 
Nombre de 
contenidors 

RSU 

Capacitat 
total 

Capacitat mitjana 
per contenidor 

Alzira 610 1.387.000 2.274 

Burjassot 357 1.021.400 2.861 

Borriana 584 1.252.400 2.145 

Dénia 1.402 2.285.100 1.630 

Mislata 336 1.008.000 3.000 

Ontinyent 212 226.200 1.067 

Petrer 722 836.360 1.158 

Villena 631 601.500 953 

Quadre 12 

 El gràfic següent recull la informació anterior: 

 

Gràfic 5 

 Capacitat anual disponible dels contenidors per habitant (en litres) 

 Aquesta ràtio indica la capacitat disponible en litres que té cada 
habitant al llarg d’un any en els contenidors d’RSU que té el seu 
municipi: 

Ràtio =
Capacitat unitària del contenidor x nre. de contenidors x nre. de dies de recollida 
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 Aquesta ràtio s’ha calculat amb un nombre d’habitants constant al 
llarg de l’any, sense tenir en compte les variacions en la població 
produïdes per l’estacionalitat. 

 El quadre següent recull la capacitat anual disponible en els 
contenidors que té el municipi per a cada habitant: 

Capacitat anual disponible dels contenidors per habitant (en litres) 

Exerc. Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Mitjana 

2011 11.312 9.758 12.901 18.648 8.428 2.195 8.791 6.279 9.789 

2010 11.337 9.767 13.100 18.744 8.402 2.115 8.814 6.279 9.820 

2009 11.311 9.463 8.718 18.758 8.408 1.873 8.843 6.233 9.201 

Quadre 13 

 Hem calculat una mitjana de 9.789 litres de la capacitat anual 
disponible en els contenidors per a cadascun dels habitants dels 
municipis de la mostra. 

 Hi destaca Ontinyent, amb una capacitat de 2.195 litres per 
habitant, per bé que això s’explica pel motiu que hem assenyalat 
anteriorment, perquè en aquest municipi la recollida es realitza 
majoritàriament porta a porta. Dénia, per la seua banda, presenta la 
ràtio més elevada, amb 18.648 litres per habitant, però està 
justificada, perquè és el municipi amb major superfície de sòl urbà 
a més de ser també el municipi on més tones dels RSU es recullen. 
La resta de municipis oscil·len entre els 12.901 litres de Borriana i 
els 6.279 litres de Villena.  

 Contenidors per km2 de sòl urbà 

 Aquesta ràtio calcula la mitjana de contenidors d’RSU que hi ha 
disponibles per cada km2 de sòl urbà del municipi: 

Ràtio = 
Nombre de contenidors 

Superfície de sòl urbà del municipi 

 El quadre següent aplega el nombre de contenidors per km2 de sòl 
urbà que hi ha en cadascun dels municipis: 
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Contenidors per km2 de sòl urbà 

Ex. Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Mitjana 

2011 66 132 75 77 160 66 158 172 113 

2010 66 132 75 77 160 66 158 172 113 

2009 66 123 106 77 160 61 158 172 115 

Quadre 14 

 Aquesta ràtio ens indica que, si bé Dénia és el municipi amb major 
nombre de contenidors d’RSU i amb major capacitat anual 
disponible en aquests, si es té en compte la superfície de sòl urbà 
de cada municipi, és Villena el municipi que destaca, amb 172, per 
major nombre de contenidors per km2 de sòl urbà, seguida de 
Mislata, Petrer i Burjassot, amb 160, 158 i 132 contenidors per km2 
de sòl urbà, respectivament. En l’altre extrem es troben Alzira i 
Ontinyent, amb tan sols 66 contenidors per km2 de sòl urbà. 
Borriana i Dénia disposen de 75 i 77 contenidors per km2 de sòl 
urbà, respectivament. 

 En l’annex 2 d) s’inclou una ràtio addicional sobre contenidors 
d’RSU, de la qual es conclou que la mitjana per a l’any 2011 entre 
els municipis de la mostra és de 15 contenidors per cada 1.000 
habitants. Hi destaca Ontinyent, amb tan sols 6 contenidors, perquè 
en aquest municipi la recollida es realitza majoritàriament porta a 
porta, i Dénia, que presenta la ràtio més elevada, amb 31 
contenidors per cada 1.000 habitants. 

4.1.2.2 Nombre de vehicles 

 L’annex 4 aplega per a cada ajuntament de la mostra el nombre de 
vehicles de què disposa l’Ajuntament per cada tipus de vehicle en 
funció de la seua capacitat, com també la capacitat total d’aquests. 

 S’hi aplega, però, un resum per totals del dit annex, atés que aquest 
pot servir per a aclarir la comprensió de les ràtios següents. 

 El quadre següent resumeix el total de vehicles a disposició de cada 
municipi, la capacitat total en litres de què disposa cada 
ajuntament en els vehicles de recollida, com també la capacitat 
mitjana per vehicle: 
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Municipi 
Nombre 
vehicles 

Capacitat 
total 

Capacitat mitjana 
per vehicle 

Alzira 6 82.000 13.667 

Burjassot 3 72.000 24.000 

Borriana 6 93.000 15.500 

Dénia 7 119.500 17.071 

Mislata 3 78.000 26.000 

Ontinyent 6 91.000 15.167 

Petrer 4 57.000 14.250 

Villena 4 65.000 16.250 

Quadre 15 

 El gràfic següent aplega la informació anterior: 

 

Gràfic 6 

 Capacitat anual disponible dels vehicles per habitant (en litres) 

 Aquesta ràtio indica la capacitat disponible en litres que té cada 
habitant al llarg d’un any en els vehicles de recollida que té el seu 
municipi: 

Ràtio = 
Capacitat unitària vehicle x nre. de vehicles x nre. de dies de recollida 
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 Aquesta ràtio s’ha calculat amb un nombre d’habitants constant al 
llarg de l’any, sense tenir en compte les variacions en la població 
produïdes per l’estacionalitat. 

 El quadre següent recull la ràtio anterior per cada ajuntament: 

Capacitat disponible dels vehicles per habitant l’any (en litres) 

Exerc. Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Mitjana 

2011 669 688 958 975 652 883 599 678 763 

2010 670 459 973 980 650 876 601 678 736 

2009 669 456 750 981 651 880 603 674 708 

Quadre 16 

 La capacitat disponible que hi ha en els vehicles de recollida per 
cada habitant al llarg d’un any presenta una mitjana de 763 litres 
habitant/any i oscil·la entre els 975 litres habitant/any que es dóna 
a Dénia i els 599 litres habitant/any de Petrer. 

4.1.2.3. Hores treballades 

 Nombre d’habitants per hora treballada 

 Aquesta ràtio indica el nombre d’habitants al qual es presta servei 
per cada hora laboral d’un treballador dedicat a la recollida: 

Ràtio = 
Nombre d’habitants 
Hores treballades per any 

 El quadre següent aplega a quants habitants es presta servei per 
cada hora de treball d’un operari dedicat a la recollida: 

Nombre d’habitants per hora treballada 

Exerc. Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Mitjana 

2011 2,6 3,0 1,6 0,9 2,0 1,2 0,7 1,9 1,7 

2010 2,6 3,0 1,6 0,9 2,0 1,2 0,7 1,9 1,7 

2009 2,6 5,0 1,2 0,9 2,0 1,2 0,7 1,9 1,9 

Quadre 17 

 En funció de les dades facilitades pels vuit ajuntaments objecte de 
l’Informe, s’ha calculat que de mitjana, per cada hora de treball 
d’un operari dedicat a la recollida de residus, es presta servei a 1,7 
habitants. 
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 La ràtio més elevada s’obté a Burjassot, amb 3,0 habitants per hora 
treballada, i la ràtio més baixa es dóna a Petrer, amb 0,7 habitants 
per hora treballada. En la resta d’ajuntaments les ràtios obtingudes 
oscil·len entre el 2,6 d’Alzira i el 0,9 de Dénia. 

4.1.3 És eficient la recollida de residus en funció dels seus recursos 
materials? 

Tones recollides per hora treballada 

Aquesta ràtio indica les tones de residus que es recullen per cada hora 
treballada d’un operari dedicat a la recollida d’RSU. 

Ràtio = 
Tm de residus recollida RSU 
Hores treballades per any 

El quadre següent aplega les tones que es recullen de mitjana per cada 
hora de treball d’un operari dedicat a la recollida d’RSU: 

Tones recollides per hora treballada 

Exerc. Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Mitjana 

2011 1,0 1,0 0,6 0,5 0,5 0,5 0,2 0,6 0,6 

2010 1,0 1,0 0,7 0,5 0,5 0,5 0,2 0,6 0,6 

2009 1,0 1,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0,6 0,7 

Quadre 18 

La mitjana que s’obté entre els vuit ajuntaments és de 0,6 tones 
recollides d’RSU per cada hora treballada d’un operari dedicat a la 
recollida d’aquesta mena de residus. En aquest sentit destaquen Alzira i 
Burjassot, on en una hora d’operari es recull una tona d’RSU. Per contra a 
Petrer se’n recullen 0,2 tones en el mateix període de temps. La resta 
d’ajuntaments estan just en la mitjana o s’hi acosten molt. 

Tones recollides per vehicle 

Aquesta ràtio indica la mitjana de tones que recull cada vehicle destinat 
al servei de recollida, al llarg de l’any. 

Ràtio = 
Tm de residus recollida RSU 

Nombre de vehicles 

El quadre següent plasma la mitjana de tones recollides per cada vehicle: 
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Tones recollides per vehicle 

Exerc. Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Mitjana 

2011 2.858 4.055 2.305 3.599 4.004 2.370 2.823 2.679 3.086 

2010 2.888 6.167 2.449 3.793 4.027 2.394 2.959 2.789 3.433 

2009 2.947 6.293 3.209 3.819 4.179 2.394 3.165 2.835 3.605 

Quadre 19 

En aquesta ràtio s’intenta calcular les tones recollides per un tipus de 
vehicle mitjà, destinat al servei de recollida de residus al llarg de l’any, 
en cadascun dels ajuntaments de la mostra. La mitjana obtinguda entre 
els vuit ajuntaments és de 3.086 tones recollides per vehicle cada any. 
Burjassot i Mislata són els que presenten una mitjana més alta, perquè 
cadascun dels tres vehicles de què disposen aquests ajuntaments recull 
cada any 4.055 i 4.004 tones, respectivament, a causa possiblement de la 
menor superfície urbana d’aquests municipis. En l’altre extrem es troba 
l’Ajuntament de Borriana, on cadascun dels sis camions de què disposa 
per prestar aquest servei recull 2.305 tones. 

4.1.4 La qualitat del servei és acceptable? 

4.1.4.1 Control de l’Ajuntament 

S’ha sol·licitat als ajuntaments de la mostra que ens indicaren si 
avaluen la quantitat, qualitat i cost del servei mitjançant 
indicadors. La resposta ha sigut negativa en el cas dels municipis 
d’Alzira, Dénia, Ontinyent, Petrer i Villena. La resta d’ajuntaments 
han contestat afirmativament a la pregunta, si bé solament ha sigut 
acreditada suficientment per Borriana. 

Tots els ajuntaments confirmen que el gestor té establits protocols 
d’actuació que garanteixen la qualitat del servei, llevat dels 
ajuntaments d’Ontinyent i Villena, on ens indiquen que el mateix 
Ajuntament no té establits aquests controls, si bé desconeixen si en 
té la Mancomunitat o l’empresa concessionària, respectivament. 

Segons la resposta rebuda dels vuit ajuntaments de la mostra, en 
cinc han establit, en el plec de condicions, algun tipus de control de 
la prestació  del servei de recollida de residus. A Mislata, Ontinyent 
i Villena confirmen que el plec de condicions no estableix aquesta 
mena de controls. 

Segons la informació facilitada pels ajuntaments, el nombre de 
persones que es dediquen a actuacions de control en la prestació 
del servei de recollida s’indiquen en el quadre següent: 
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Nombre de persones que l’Ajuntament dedica a actuacions de control en la 
prestació del servei de recollida 

Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

1 6 3 2 1 1 1 0 

Quadre 20 

 A Villena ens indiquen que cap persona s’encarrega de portar 
aquest control com a tal. Segons assenyalen, són diverses les 
persones que s’encarreguen de les reclamacions que es reben sobre 
contenidors o neteja, però això en realitat no és un seguiment del 
compliment del servei. 

 La resta d’ajuntaments ens indiquen que les persones dedicades a 
controlar la prestació del servei de recollida ho fan a temps parcial. 

Segons la informació facilitada i no contrastada, tots els 
ajuntaments que realitzen actuacions de control de la prestació del 
servei de recollida deixen constància de les comprovacions o 
controls realitzats, a excepció de l’Ajuntament de Mislata. 

4.1.4.2 Manteniment 

Nombre de neteges cada any per contenidor 

El quadre següent indica les vegades que es neteja cada contenidor 
cada any, en funció del tipus de residus que s’hi recullen: 

Nombre de neteges cada any per contenidor 

Tipus Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Mitjana 

RSU 16 28 16 9 27 18 52 52 27 

Paper-cartó 4 6 4 4 4 2 2 0 3 

Envasos-llandes-
brics 4 6 4 4 4 2 2 0 3 

Quadre 21 

 El gràfic següent recull el nombre de vegades que es neteja cada 
contenidor d’RSU cada any: 
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Gràfic 7 

 Quant als contenidors d’RSU, s’obté una mitjana entre els vuit 
municipis de la mostra de 27 neteges cada any, el que representa 
una mitjana de poc més dues vegades cada mes. En aquest sentit 
destaquen Petrer i Villena, on els contenidors es netegen 
setmanalment. En l’extrem oposat es troba l’Ajuntament de Dénia, 
on els contenidors d’RSU tan sols es netegen nou vegades cada any. 
Crida l’atenció que precisament els contenidors que més sovint es 
netegen estan en aquells municipis on menys tones de residus es 
recullen, Petrer i Villena, i per contra, a Dénia, on més tones d’RSU 
es recullen, és un dels municipis on menys neteges es realitzen 
cada any. 

 En relació amb les neteges anuals que es realitza dels contenidors 
de paper-cartó i dels d’envasos-llandes-brics, el tractament és 
idèntic en ambdós tipus de contenidors. La mitjana que s’obté entre 
els vuit ajuntaments és de tres neteges cada any, en ambdós casos. 
A Burjassot ambdós tipus de contenidors es netegen 
bimestralment, a Alzira, Borriana, Dénia i Mislata, trimestralment, i 
a Ontinyent i Petrer, dues vegades cada any, L’Ajuntament de 
Villena no ha facilitat aquesta dada i ens ha indicat que aquesta 
informació no figura en el contracte. 

4.1.4.3 Freqüència en la recollida de residus 

 El quadre següent mostra, per a cada tipus de fracció, el nombre de 
dies cada any que es recullen els residus de cada municipi, tenint 
en compte la freqüència de les recollides d’acord amb l’època de 
l’any. 
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 La dada referent a la recollida de vidre no l’hem inclosa perquè la 
gestió està a càrrec d’Ecovidrio. 

Nombre de recollides cada any 

Tipus Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

RSU 365 365 365 365 365 330 365 365 

Paper-cartó 156 156 104 313 104 104 104 104 

Envasos-llandes-
brics 156 104 104 313 104 104 104 52 

 Quadre 22 

 La recollida d’RSU es realitza tots els dies de la setmana en tots els 
ajuntaments de la mostra, a excepció d’Ontinyent, on es recull sis 
dies a la setmana durant la majoria de l’any, a excepció dels quatre 
mesos que consideren de temporada alta, en què es recull 
diàriament. 

 La recollida del paper i cartó es realitza dos dies a la setmana en els 
municipis de Borriana, Mislata, Ontinyent, Petrer i Villena. Tres dies 
a la setmana a Alzira i Burjassot i sis dies a la setmana a Dénia. 

 Per la seua banda, la recollida d’envasos, llandes i brics es realitza 
una vegada a la setmana a Villena i dos dies a la setmana a 
Burjassot, Borriana, Mislata, Ontinyent i Petrer. Al seu torn a Alzira 
es recull tres dies a la setmana i a Dénia es recull sis dies a la 
setmana. 

 En l’annex 2 e) s’amplia la informació sobre la freqüència en la 
recollida de residus, amb una ràtio addicional de la qual es conclou 
que la mitjana anual de tones que es recullen en cada servei, entre 
els vuit ajuntaments, és de 40 tones en el cas d’RSU, de 4 tones en 
el cas del paper-cartó i de 3 tones en cada recollida d’envasos-
llandes-brics. 

4.1.5 Es facilita la recollida selectiva de residus? 

4.1.5.1 Forma de gestió i contractes amb l’empresa encarregada de la recollida 
selectiva 

 Protocols d’adhesió (Ecoembes i Ecovidrio) 

 S’ha contrastat que els vuit ajuntaments de la mostra tenen signats 
els seus corresponents protocols d’adhesió, per a la recollida del 
vidre, amb Ecovidrio. 

Així mateix, s’ha pogut comprovar que els protocols d’adhesió, per 
a la recollida de paper-cartó i envasos-llandes-brics estan signats 
en els vuit ajuntaments amb Ecoembes. 
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El quadre següent recull, per a les distintes fraccions de recollida 
selectiva, en quines dates té signat cada ajuntament el protocol 
d’adhesió. 

Protocols d’adhesió 

Tipus Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

Vidre 29/04/2009 14/07/2009 03/06/2010 20/08/2009 30/06/2005 19/02/2009 29/09/2009 26/11/2009 

Paper-
cartó 25/03/2009 11/05/2009 30/07/2009 11/03/2009 31/03/2005 30/12/2008 30/11/2000 30/07/2009 

Envasos-
llandes-
brics 25/03/2009 11/05/2009 30/07/2009 11/03/2009 31/03/2005 30/12/2008 27/03/2003 30/07/2009 

Quadre 23 

 En el quadre següent s’indica la forma en què es gestiona amb 
Ecoembes la recollida selectiva elegida pels ajuntaments. 

 Gestió  amb Ecoembes 

  Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

Delegat el cobrament d’Ecoembes a 
l’empresa adjudicatària de la recollida 
selectiva 

    X X   (1) X X 

Despesa assumida per l’Ajuntament i 
facturada a Ecoembes  

X X     X       

(1) Gestionat per la Mancomunitat 

Quadre 24 

 Contractes amb les empreses adjudicatàries de la recollida selectiva 

 El quadre següent recull les dates en què es van signar els 
contractes amb les empreses encarregades de la recollida selectiva. 

 Data contractes empreses encarregades de la recollida selectiva paper-cartó i envasos-llandes-brics 

 Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

Data 10/04/2007 20/01/2005 01/04/2010 31/05/2005 13/04/2007 07/02/2002 18/12/2003 15/05/2003 

Quadre 25 

 En el cas de Dénia, cal assenyalar que la data indicada fa referència 
al contracte signat amb l’empresa encarregada de la recollida d’RSU 
que també inclou la recollida selectiva. Cal assenyalar, però, que 
aquesta es realitza parcialment per una segona empresa en el cas 
de la recollida del paper-cartó i al 100% en el cas de la recollida 
d’envasos-llandes-brics. Hem sol·licitat en reiterades ocasions el 
contracte amb aquesta empresa, sense que a la data del present 
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Informe ens l’hagen facilitat. També cal indicar que, tot i ser la 
segona empresa la que rep la compensació d’Ecoembes, a la data 
d’aquest Informe no existeix cap document que regule la relació 
entre ambdues empreses. 

4.1.5.2 Nombre de contenidors (per cada tipus de fracció de residus) 

La recollida de vidre i envasos, llandes i brics es realitza mitjançant 
contenidors en tots els ajuntaments analitzats (quadre 11). 

Pel que fa a la recollida de paper i cartó, es realitza exclusivament 
mitjançant contenidors tan sols a Burjassot, Borriana i Dénia. En els 
altres cinc ajuntaments objecte de l’Informe, es combina la 
recollida mitjançant contenidors amb la recollida porta a porta 
(quadre 11). 

L’annex 5 recull per a cada ajuntament de la mostra el nombre de 
contenidors de paper-cartó i d’envasos-llandes-brics de què disposa 
cada municipi per cada tipus de contenidor, en funció de la seua 
capacitat, com també la capacitat total d’aquests. 

S’hi recull, però, un resum per totals d’aquest annex, atés que 
aquest pot servir per aclarir la comprensió de les ràtios següents. 

El quadre següent resumeix el total de contenidors de paper-cartó i 
d’envasos, llandes i brics de què disposa cada municipi, la capacitat 
total d’aquests, així com la capacitat mitjana per contenidor. 

 PAPER-CARTÓ ENVASOS-LLANDES-BRICS 

Municipi 
Nombre de 
contenidors  

Capacitat 
total 

Capacitat 
mitjana 

contenidor 

Nombre de 
contenidors 

Capacitat 
total 

Capacitat 
mitjana 
contenidor 

Alzira 118 377.600 3.200 123 393.600 3.200 

Burjassot 126 403.200 3.200 106 339.200 3.200 

Borriana 79 237.000 3.000 83 249.000 3.000 

Dénia 282 846.000 3.000 244 732.000 3.000 

Mislata 109 348.800 3.200 90 288.000 3.200 

Ontinyent 104 267.500 2.572 89 230.000 2.584 

Petrer 80 240.000 3.000 72 216.000 3.000 

Villena 72 216.000 3.000 66 198.000 3.000 

Quadre 26 
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Els gràfics següents recullen la informació anterior: 

 
Gràfic 8 

 

Gràfic 9 

 Capacitat anual disponible dels contenidors per habitant (en litres) 

 Aquesta ràtio indica la disponibilitat en litres que té cada habitant 
al llarg d’un any en els contenidors de recollida selectiva que té el 
seu municipi: 

Ràtio = 
Capacitat anual contenidor x nre. de contenidors x dies de recollida 

Nombre d’habitants 
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Auditoria operativa sobre la recollida de residus urbans als ajuntaments amb població 
entre 34.000 i 50.000 habitants  

40 
 

 Aquesta ràtio s’ha calculat amb un nombre d’habitants constant al 
llarg de l’any, sense tenir en compte les variacions en la població 
produïdes per l’estacionalitat. 

 El quadre següent recull la capacitat anual disponible en els 
contenidors de paper-cartó i envasos-llandes-brics per habitant: 

Capacitat anual disponible dels contenidors per habitant 

Tipus Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Media 

Paper-
cartó 

3.080 3.852 2.441 6.904 2.916 2.596 2.523 2.255 3.321 

Envasos-
llandes-
brics 

3.210 3.241 2.565 5.974 2.408 2.232 2.270 2.067 2.996 

Quadre 27 

 En el cas de contenidors de paper-cartó se n’ha obtingut una 
mitjana de 3.321 litres de capacitat anual disponible per a cadascun 
dels habitants dels municipis de la mostra. Hi destaca Dénia, amb 
una capacitat anual per habitant de 6.904 litres, i pel límit inferior, 
Villena, amb 2.255 litres per habitant. La resta de municipis oscil·len 
entre els 3.852 litres de Burjassot i els 2.441 litres de Borriana. 

 Quant als contenidors d’envasos-llandes-brics, s’ha obtingut una 
mitjana de 2.996 litres de capacitat anual disponible per cadascun 
dels habitants dels municipis de la mostra. Destaca Dénia, amb una 
capacitat anual per habitant de 5.974 litres, i pel límit inferior, 
Villena, amb 2.067 litres per habitant. La resta de municipis oscil·la 
entre els 3.241 litres de Burjassot i els 2.232 litres de Borriana. 

El fet que Dénia destaque en la capacitat anual disponible per 
habitant d’ambdós tipus de contenidors està en funció del fet que 
també és el municipi en què més tones de recollida selectiva es 
produeixen, així com que tampoc en el càlcul de la ràtio es té en 
compte l’increment d’habitants durant els mesos d’estiu. 

 Contenidors per km2 de sòl urbà 

 Aquesta ràtio calcula la mitjana de contenidors de recollida 
selectiva que hi ha disponibles per cada km2 de sòl urbà del 
municipi: 

Ràtio = 
Nombre de contenidors 

Superfície de sòl urbà del municipi 

 El quadre següent aplega el nombre de contenidors de paper-cartó i 
d’envasos-llandes-brics que hi ha per km2 de sòl urbà en cadascun 
dels municipis: 
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Contenidors per km2 de sòl urbà 

Tipus Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Mitjana 

Paper-
cartó 13 47 10 15 52 32 18 20 26 

Envasos-
llandes-
brics 

13 39 11 13 43 28 16 18 23 

Quadre 28 

 Per als contenidors de paper-cartó, en el quadre s’observa que els 
municipis amb major densitat de població presenten unes ràtios 
molt elevades en relació amb la resta, és el cas de Mislata, amb 52 
contenidors, i Burjassot, amb 47 contenidors per km2 de sòl urbà. 

Per als contenidors d’envasos-llandes-brics succeeix la mateixa que 
amb els contenidors de paper-cartó pel que fa als municipis amb 
major densitat de població, perquè Mislata disposa de 43 
contenidors i Burjassot de 39 contenidors per km2 de sòl urbà. 

En ambdós tipus de contenidors destaca Borriana com el municipi 
amb menor nombre de contenidors per km2 de sòl urbà. 

En l’annex 2 f) s’inclou una ràtio addicional sobre contenidors de 
recollida selectiva, de la qual es conclou que la mitjana de 
contenidors de recollida selectiva per cada 1.000 habitants és de 
tres contenidors, tant per a la fracció de paper-cartó con per a la 
fracció d’envasos, llandes i brics. 

4.1.5.3 Campanya de sensibilització 

 Despeses en campanyes de sensibilització realitzades per l’Ajuntament 

 En els vuit municipis de la mostra se’ns indica que l’Ajuntament en 
cap cas ha realitzat directament campanyes de sensibilització 
relacionades amb la recollida de residus. 

 Despeses en campanyes de sensibilització incloses en el contracte 

 Aquesta ràtio indica les despeses en què s’ha incorregut, en les 
campanyes de sensibilització incloses en el contracte per cada 1.000 
habitants. 

Ràtio = 
Despeses en campanyes de sensibilització incloses en el contracte x 1.000 

Nombre d’habitants 

 El quadre següent aplega en euros la ràtio anterior per a cada 
Ajuntament: 
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Despeses en campanyes de sensibilització per cada 1.000 habitants (incloses en el contracte) 

Exerc. Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

2011 335 588 101 1.146 0 0 259 0 

2010 336 79 102 1.107 0 0 260 0 

2009 335 65 0 1.091 0 0 261 0 

 Quadre 29 

 Segons es pot observar en el quadre anterior, els ajuntaments de 
Mislata, Ontinyent i Villena no presenten despeses per aquest 
concepte. Els dos primers no han subministrat aquesta dada, de 
manera que desconeixem si els contractes corresponents inclouen 
la realització de campanyes de sensibilització relacionades amb la 
recollida de residus. D’altra banda Villena, a través del 
concessionari de la recollida, ens indica que no ha realitzat 
despeses d’aquesta mena. 

 S’han realitzat les campanyes incloses en el contracte? 

 Tots els ajuntaments que confirmen que el seu contracte de 
recollida de residus disposa d’una clàusula que inclou la realització 
de campanyes de sensibilització, en l’any 2011 han realitzat les 
campanyes estipulades en el contracte. Crida l’atenció les respostes 
donades pels ajuntaments de Burjassot i Borriana, per als anys 2010 
i 2009 respectivament, en què se’ns indica que aquestes no es van 
portar a terme. 

4.2  Costos i ingressos derivats de la prestació del servei de recollida de 
residus 

En aquest apartat es tracta de donar resposta a la pregunta que planteja 
el segon objectiu: Els costos i ingressos derivats de la prestació del servei 
de recollida de residus són homogenis i raonables? 

Per donar resposta a aquest objectiu hem dividit el treball en els 
subobjectius següents: 

4.2.1 L’ordenança fiscal està aprovada i es troba en vigor? 

S’han revisat les ordenances en què es regulen les taxes per la recollida 
de residus en cadascun dels ajuntaments de la mostra. 

Cal assenyalar que en l’Ajuntament de Mislata no es cobra cap taxa per 
recollida de residus. El cost del servei es cobreix amb la recaptació de 
l’Ajuntament per impostos i ingressos no afectats (IBI, IVTM, participació 
en tributs de l’Estat, etc.) 



Auditoria operativa sobre la recollida de residus urbans als ajuntaments amb població 
entre 34.000 i 50.000 habitants  

43 
 

El quadre següent aplega les denominació de les ordenances que regulen 
la recollida de residus en els ajuntaments seleccionats: 

Ordenances que regulen la recollida de residus 

Alzira Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus sòlids d’activitats 
econòmiques assimilables als generats en domicilis particulars 

Burjassot Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida i transport de 
residus sòlids urbans 

Borriana Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació de serveis de gestió de residus 

Dénia Ordenança fiscal reguladora de la taxa per gestió de residus urbans o municipals 

Mislata N/A 

Ontinyent Ordenança fiscal reguladora del servei de recollida de residus 

Petrer Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació 
de residus sòlids urbans 

Villena Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida, 
tractament i eliminació de residus sòlids urbans 

Quadre 30 

El següent quadre aplega les dates en què els plens respectius van 
aprovar les ordenances en vigor, així com les dates en què es van 
publicar en el BOP: 

 Data aprovació i publicació ordenances en vigor 

Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

Data aprovació Ple 
(ordenança en 
vigor) 27/10/2009 28/10/2008 04/11/2010 17/10/2008 - 10/11/2010 24/09/2009 29/10/2009 

Data publicació 
(ordenança en 
vigor) 18/12/2009 22/12/2008 18/12/2010 30/12/2008 - 30/12/2010 26/11/2009 31/12/2009 

Quadre 31 

4.2.2 Quin és el procediment de cobrament dels ingressos pel servei de 
recollida i quins serveis inclou? 

4.2.2.1 Procediment de cobrament de la taxa 

 Cal destacar que en tots els ajuntaments de la mostra la taxa per la 
recollida de residus es cobra en un rebut específic, excepte en 
l’Ajuntament de Burjassot, en què es cobra juntament amb el rebut 
d’aigua potable, gestionat per Aigües de València, i en el de 
Borriana, en què es cobra un rebut en concepte de taxes urbanes 
que inclou la taxa de gestió de residus, la taxa de clavegueram i la 
taxa de guals. Cal assenyalar també que en l’Ajuntament de Villena 
en l’any 2009 la taxa de recollida es cobrava juntament amb la taxa 
dels servei d’aigua potable. 
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4.2.2.2 Serveis que inclou la taxa 

 El quadre següent resumeix els serveis que inclou la taxa en 
cadascun dels ajuntaments seleccionats: 

 Serveis inclosos en la taxa 

 Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

Recollida X (1) X X X 
 

X X X 
Tractament i 
eliminació de residus   X X  X   X 

No hi ha taxa       X       
(1) En el cas d’Alzira la taxa tan sols grava la recollida de residus d’activitats econòmiques, no 

domiciliàries 

Quadre 32 

 Dels vuit ajuntaments n’hi ha tres en què la taxa tan sols grava la 
recollida (Alzira, Burjassot i Petrer), quatre en què la taxa grava, a 
més de la recollida, el tractament i l’eliminació de residus (Borriana, 
Dénia, Ontinyent i Villena) i un, Mislata, que no cobra taxa per 
aquest servei. 

És significativa la resposta obtinguda a Ontinyent, perquè indica 
que la taxa inclou recollida, tractament i eliminació de residus, si bé 
la denominació de l’ordenança reguladora es refereix tan sols al 
servei de recollida de residus. Revisada l’ordenança, s’observa que, 
si bé en l’article 2 sobre el fet imposable no s’inclou el tractament i 
l’eliminació, en l’article 1, sobre fonaments jurídics, sí que es fa 
referència al tractament. Es recomana modificar l’ordenança per 
adaptar-la a aquesta realitat. 

En sentit oposat destaca la resposta que hem obtingut de 
l’Ajuntament de Petrer, en què s’indica que la taxa solament inclou 
el servei de recollida, mentre que el títol de l’ordenança fa 
referència també al tractament i eliminació de residus. S’ha 
confirmat amb l’Ajuntament la resposta rebuda, i per això 
recomanem modificar el títol de l’ordenança. 

4.2.3 Quin és el grau de representació dels ingressos per taxes de recollida? 

El quadre següent resumeix per a cada municipi els ingressos per taxes 
de recollida: 
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Ingressos per taxes de la recollida RSU 

Exerc. Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

2011 465.486 938.107 566.737 2.356.371 N/A 876.632 1.231.923 581.222 

2010 275.844 927.987 597.488 2.419.292 N/A 851.357 1.243.886 613.848 

2009 296.356 1.110.040 580.027 2.251.210 N/A 825.036 1.252.035 599.004 

Quadre 33 

Per tal d’elaborar el quadre anterior, s’ha pres com a ingressos per taxes 
els drets reconeguts nets de la liquidació del pressupost i en aquells 
ajuntaments que ens han facilitat en el qüestionari altres dades, com els 
drets reconeguts o la recaptació neta, s’ha modificat l’import (Alzira, 
Burjassot, Borriana, Petrer i Villena). En el cas de Dénia els ingressos 
facilitats en el qüestionari no coincidien amb els drets reconeguts nets 
del Compte General retut a la Sindicatura de Comptes i no s’ha obtingut 
explicació de la diferència. L’import facilitat tampoc no coincideix amb 
les dades del padró. 

En el cas de Borriana, Ontinyent i Villena els ingressos per taxes facilitats 
incloïen també el servei de tractament i eliminació i aquest import s’ha 
repartit en proporció a les despeses, ja que se’n coneixia el 
desglossament entre recollida i tractament i eliminació. 

En el cas de Dénia la taxa incloïa el servei de tractament i eliminació i, 
com que no es disposava del cost actual d’aquest servei, aquest import 
s’ha desglossat d’acord amb les despeses de l’estudi econòmic de la taxa 
de 2008, que sí que incloïa el desglossament entre recollida i tractament i 
eliminació. 

4.2.3.1 Sobre el total d’ingressos tributaris de l’Ajuntament 

 Aquesta ràtio mesura el percentatge que representa la taxa de 
recollida sobre el total dels ingressos tributaris de l’Ajuntament: 

Ràtio = 
DR totals per la taxa de recollida 

Total ingressos tributaris (DR cap. 1, 2 i 3) 

 Cal assenyalar que en aquells ajuntaments en què la taxa inclou, a 
més de la recollida, el tractament i l’eliminació, s’ha calculat la part 
corresponent exclusivament a la recollida. 

 El següent quadre aplega les dades obtingudes de la ràtio anterior, 
en percentatges: 
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% taxa recollida sobre total d’ingressos tributaris 

Exerc. Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

2011 2,0% 6,8% 3,4% 7,0% N/A 5,6% 8,8% 5,0% 

2010 1,2% 7,7% 3,4% 7,6% N/A 5,4% 8,9% 4,6% 

2009 1,4% 9,1% 3,4% 7,0% N/A 5,1% 8,6% 4,2% 

Quadre 34 

 El percentatge que representen els ingressos pel cobrament de la 
taxa de recollida sobre el total dels ingressos tributaris de 2011, 
entre els ajuntaments de la mostra, oscil·la entre el 2,0% de 
l’Ajuntament d’Alzira, bàsicament perquè tan sols grava activitats 
econòmiques, i el 8,8% de l’Ajuntament de Petrer. 

4.2.3.2 En el cas que la taxa siga conjunta 

 Per a aquells ajuntaments en què la taxa inclou, a més de la 
recollida, el tractament i eliminació de residus, s’ha obtingut 
aquesta ràtio que calcula el percentatge que representa la recollida 
d’RSU sobre el total de la taxa: 

Ràtio = 
DR totals del servei de recollida d’RSU 
DR totals per la taxa conjunta 

 El quadre següent resumeix la ràtio anterior en aquells 
ajuntaments amb taxa conjunta: 

 Pes relatiu per servei de recollida RSU (en % sobre la taxa de recollida conjunta) 

Exerc. Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

2011 N/A N/A 27,6% 49,5% N/A 53,0% N/A 74,2% 

2010 N/A N/A 27,6% 49,5% N/A 52,7% N/A 73,6% 

2009 N/A N/A 27,6% 49,5% N/A 52,6% N/A 73,9% 

 Quadre 35 

 A Borriana la recollida d’RSU a penes representa el 27,6% de la taxa 
conjunta, mentre que a Villena aquest percentatge arriba fins al 
74,2%. 

 Els percentatges corresponents al servei de tractament i eliminació 
de residus serien els complementaris fins al 100% del quadre 
anterior, tal com es reflecteix en el gràfic següent, per a l’exercici 
2011: 
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 Gràfic 10 

4.2.3.3 Pel tipus d’immoble (local comercial o habitatge) 

 D’acord amb les dades del padró, s’han calculat els percentatges 
que representen sobre la taxa de recollida, el cobrament de taxes a 
habitatges i a locals comercials. 

 Aquesta ràtio reflecteix quin percentatge sobre el total de la taxa de 
recollida s’obté pel cobrament de taxes a habitatges: 

Ràtio = 
Import total per taxa de recollida d’habitatges 
DR totals per la taxa de recollida 

 El quadre següent resumeix la ràtio anterior, en percentatges: 

% taxa recollida sobre habitatges 
Exerc. Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

2011 0,0% 78,0% 88,2% 82,3% N/A 76,1% 59,1% 79,5% 

2010 0,0% 78,1% 87,9% 81,3% N/A 76,5% 55,1% 78,1% 

2009 0,0% 78,9% 87,9% 80,9% N/A 75,7% 57,6% - 

Quadre 36 

 El percentatge que representen les taxes corresponents a habitatges 
sobre el total de la taxa de recollida segons el padró de 
l’Ajuntament de 2011, entre els municipis de la mostra, oscil·la 
entre el 0,0% de l’Ajuntament d’Alzira i el 88,2% de l’Ajuntament de 
Borriana. 
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El cas d’Alzira, la raó és que no es cobra taxa per aquest concepte 
als habitatges, tan sols als locals comercials. 

Els percentatges corresponents a locals comercials, serien els 
complementaris fins al 100% del quadre anterior, tal i com es 
reflecteix en el gràfic següent: 

 

Gràfic 11 

4.2.4 Els ingressos obtinguts del contribuent són homogenis en els distints 
ajuntaments? 

4.2.4.1 Tarifa segons ordenança 

 Atesa la gran varietat de tarifes establides en l’ordenança de cada 
municipi, i per tal d’intentar comparar si la taxa que cobra cada 
ajuntament als seus ciutadans per la recollida de residus és 
homogènia entre els distints ajuntaments de la mostra, els hem 
sol·licitat que ens facilitaren la tarifa establida en la seua ordenança 
per a: 

- Un primer habitatge estàndard. 

- Un local comercial estàndard, concretament un bar de 100 m2. 

 Tarifa establida en l’ordenança (habitatge) 

 El quadre següent resumeix les tarifes unitàries que es cobren en 
cada municipi de la mostra, per un primer habitatge estàndard, 
obtingudes de les respectives ordenances municipals: 
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Tarifa establida en l’ordenança (habitatge) 

Exercici Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

2011 N/A 45 81 99 N/A 82 46 34 

2010 N/A 45 85 99 N/A 80 46 34 

2009 N/A 45 83 99 N/A 78 46 32 

Quadre 37 

 El gràfic següent aplega la informació del quadre anterior per a 
l’exercici 2011: 

 

Gràfic 12 

 En aquest quadre caldria matisar que la taxa que es cobra en els 
ajuntaments de Borriana, Dénia, Ontinyent i Villena grava, a més de 
la recollida, el tractament i eliminació de residus, i en principi 
haurien de ser més elevades que en aquells ajuntaments en què la 
taxa grava exclusivament la recollida. Com es por observar, aquesta 
circumstància es dóna en els tres primers ajuntaments esmentats, 
però a Villena és fins i tot inferior a la dels ajuntaments en què la 
taxa grava exclusivament la recollida. Villena ha justificat aquesta 
circumstància argumentant que en 2009 es modifica l’ordenança i 
s’amplia el fet imposable per incloure-hi també el tractament i 
l’eliminació, però es manté la taxa, que tan sols s’incrementa 
segons l’IPC. 

  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0

45

81

99

0

82

46

34

Tarifa establida en l'ordenança (habitatge)

2011



Auditoria operativa sobre la recollida de residus urbans als ajuntaments amb població 
entre 34.000 i 50.000 habitants  

50 
 

 Tarifa establida en l’ordenança (local comercial) 

 El quadre següent resumeix les tarifes que es cobren en cada 
municipi de la mostra, per un bar de 100 m2, obtingudes de les 
respectives ordenances municipals. 

 Tarifa establida en l’ordenança (local comercial) 

Exerc. Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

2011 169 139 242 536 N/A 332 394 206 

2010 169 139 252 536 N/A 325 394 206 

2009 169 139 245 536 N/A 319 394 196 

Quadre 38 

 El gràfic següent aplega la informació del quadre anterior per a 
l’exercici 2011: 

 

Gràfic 13 

 Pel que fa a les tarifes de locals comercials, destaca Dénia, que 
presenta una tarifa molt superior a la resta. En aquest quadre 
també seria aplicable la matisació feta per a les tarifes establides en 
l’ordenança, per als ajuntaments en què aquesta inclou, a més de la 
recollida, el tractament i eliminació. Crida l’atenció, però, la tarifa 
establida a Petrer, que, encara que grava exclusivament la recollida, 
és superior fins i tot a les taxes de Villena, Borriana i Ontinyent, on 
la taxa grava a més el tractament i l’eliminació. 
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4.2.4.2 Tarifes mitjanes 

 Tarifa mitjana habitatges (segons padró) 

 D’acord amb l’import total per taxes de recollida d’habitatges 
segons el padró, i el nombre d’habitatges que hi figuren s’ha 
obtingut la tarifa mitjana per habitatge: 

Ràtio = 
Import total per taxa de recollida d’habitatges 

Nombre habitatges 

 El quadre següent resumeix les ràtios obtingudes, en euros: 

 Tarifa mitjana habitatges (segons padró) 

Exercici Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

2011 N/A 45 76 99 N/A 67 45 40 

2010 N/A 45 79 99 N/A 66 45 41 

2009 N/A 45 85 99 N/A 65 45 - 

Quadre 39 

 Pel que fa a la tarifa mitjana per habitatge, que s’obté del padró, 
s’observa que les més elevades es donen en aquells municipis en 
què la taxa grava també el tractament i l’eliminació, a excepció de 
Villena, on es dóna la tarifa més baixa sense considerar fins i tot 
aquesta circumstància. 

 Si es compara el quadre anterior amb el quadre 37, que reflecteix la 
tarifa establida en l’ordenança per a un primer habitatge estàndard, 
s’observa que ambdues tarifes coincideixen a Burjassot, Dénia i 
pràcticament a Petrer. És significatiu que a Borriana i Ontinyent la 
tarifa establida en l’ordenança siga superior a la que s’obté de les 
dades del padró de 2011, en 5 i 15 euros, respectivament. Així 
mateix és rellevant que del padró de 2011 de Villena s’obtinga una 
tarifa mitjana superior en 6 euros a l’establida en la seua 
ordenança. 

 S’ha sol·licitat aclariment de les diferències obtingudes als 
ajuntaments de Borriana, Ontinyent i Villena: 

- A Borriana, s’indica que les dades que determinen la tarifa de 
l’ordenança són estimades, i que tanmateix, la tarifa mitjana 
del padró es calcula a partir d’ingressos reals, d’ací la 
diferència. Aquesta explicació no pareix raonable, ja que, 
encara que la tarifa es calcula d’acord amb dades estimades, 
una vegada determinada, és la que s’aplica per a generar els 
ingressos reals. 
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- A Ontinyent han indicat que aquesta diferència és deguda al 
fet que el nombre d’habitatges facilitat correspon a tots els 
habitatges que figuren en el padró, però que, tanmateix 
durant el període analitzat, 2009 a 2011, tan sols estaven 
subjectes a la taxa, segons l’ordenança, els habitatges del nucli 
urbà (donats d’alta en el servei d’aigua potable) i els dels 
nuclis disseminats (quan el subjecte passiu figurava com a 
empadronat). 

- A Villena s’assenyala que l’ordenança recull tres categories 
d’habitatges estàndard, de 48, 34 i 25 euros respectivament, i 
la facilitada en el qüestionari va ser la intermèdia, és a dir, la 
de 34 euros. El fet que s’obtinga una tarifa mitjana superior en 
6 euros a l’establida en l’ordenança segurament s’explica 
perquè la proporció d’habitatges amb la tarifa més elevada és 
més nombrosa. 

Tarifa mitjana locals comercials (segons padró) 

D’acord amb l’import total per taxes de recollida de locals 
comercials segons el padró, i el nombre de locals comercials que hi 
figuren, s’ha obtingut la tarifa mitjana per local comercial, segons el 
padró: 

Ràtio = 
Import total per taxa de recollida de locals comercials 

Nombre locals comercials 

El quadre següent resumeix les ràtios obtingudes, en euros: 

Tarifa mitjana locals comercials (segons padró) 

Exercici Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

2011 258 135 157 468 N/A 415 371 138 

2010 192 136 168 468 N/A 394 422 137 

2009 200 141 170 468 N/A 730 371 - 

Quadre 40 

Pel que fa a les tarifes mitjanes que s’obtenen del padró per a locals 
comercials, no sembla que hi incidisca significativament el fet que 
en alguns municipis aquestes graven addicionalment la recollida, el 
tractament i l’eliminació. Així, per exemple, les tarifes mitjanes 
més elevades es donen a Ontinyent, amb 415 euros, i a Petrer, amb 
371 euros. En el primer Ajuntament la taxa grava el tractament i 
l’eliminació i en el segon, no. Per l’extrem inferior, les tarifes més 
reduïdes es donen a Burjassot, que, amb 135 euros, grava solament 
la recollida, i a Villena, que, amb 138 euros, grava, a més, el 
tractament i l’eliminació. 
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En el cas dels locals comercials, si es compara el quadre anterior 
amb el quadre 38, que reflecteix la tarifa establida en l’ordenança 
per a un bar de 100 m2, ambdues magnituds tan sols s’aproximen a 
Burjassot. A Borriana, Dénia, Petrer i Villena, la tarifa establida en 
l’ordenança és superior a la que s’obté de les dades del padró de 
2011, en 85, 68, 23 i 68 euros respectivament. Per contra, del padró 
de 2011 d’Alzira i Ontinyent s’obté una tarifa mitjana superior a 
l’establida en la seua ordenança, en 89 i 83 euros, respectivament. 

Aquestes diferències s’ocasionen bàsicament per la gran varietat de 
locals comercials existents amb tarifes molt dispars entre ells, i per 
això en funció del pes específic que representen els més cars o més 
barats, en cadascun dels municipis, la tarifa mitjana pujarà o 
baixarà. 

Taxa de recollida de residus per habitant 

La ràtio següent calcula, en euros, la taxa de recollida per habitant 
d’acord amb els drets reconeguts: 

Ràtio = 
DR totals per la taxa de recollida 

Nombre habitants 

El quadre següent resumeix les ràtios obtingudes: 

Taxa residus per habitant 
Exercici Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

2011 10 25 16 53 N/A 23 35 17 

2010 6 24 17 54 N/A 22 36 18 

2009 7 29 17 51 N/A 22 36 17 

Quadre 41 

 Segons el quadre anterior, la taxa de residus per habitant, sense 
tenir en compte Dénia i Alzira, oscil·la entre els 35 euros de Petrer i 
els 17 euros de Villena. 

La ràtio de Dénia resulta més elevada, perquè no té en compte 
l’increment d’habitants durant els mesos d’estiu, però sí que inclou 
els drets reconeguts nets per taxes cobrades per segones 
residències, pel fet de ser un municipi d’estiueig. 

La ràtio d’Alzira està distorsionada perquè la taxa grava 
exclusivament activitats econòmiques i tanmateix apareix dividida 
pel nombre total d’habitants. 

En l’annex 2 g) s’inclou una ràtio addicional sobre taxes mitjanes, 
de la qual es conclou que la taxa mitjana per rebut més elevada es 
dóna a Alzira, perquè tan sols grava activitats econòmiques i les 
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tarifes per a locals comercials són més elevades que per a 
l’habitatge. En la resta d’ajuntaments la taxa mitjana per rebut 
oscil·la entre els 22 euros de Borriana i els 72 euros de Petrer. 

4.2.5 Quin és el grau de representació de les despeses per recollida? 

El quadre següent resumeix per a cada municipi les despeses referides a 
la recollida d’RSU i a la recollida selectiva: 

Despeses reals 

Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

Recollida RSU 805.038 788.554 608.977 2.711.782 928.578 1.043.669 1.495.439 1.035.780 

Recollida 
selectiva 

Paper -
cartó 

98.864 58.794 31.308(1) 148.744(1) 62.185 7.862 (2) (1)  13.285(1) 

Envasos 
-llandes 
- brics 

81.210 40.101 31.308(1)  (1)  62.185 49.196 (1) (1)  

(1) Ajuntaments que tenen delegat el cobrament. 
(2) Correspon al servei de recollida de cartó porta a porta, una vegada descomptat l’import que rep la 

Mancomunitat d’Ecoembes per aquest servei. 

Quadre 42 

Per a elaborar el quadre anterior, s’ha pres com a despeses reals, les 
facilitades en el qüestionari, ja que com que generalment no hi ha una 
aplicació pressupostària concreta per al servei de recollida, no s’ha pogut 
contrastar directament la dada amb la liquidació del pressupost. En els 
ajuntaments de Burjassot, Dénia i Villena s’ha modificat l’import d’acord 
amb les circumstàncies següents: 

- En el cas de Burjassot, la informació facilitada del desglossament de 
despeses no quadrava amb l’import del contracte assenyalat en el 
qüestionari. El repartiment entre els diferents tipus de recollida 
s’ha calculat d’acord amb les dades del contracte de 2011, afegint-hi 
les dades de l’entitat encarregada de la gestió del cobrament. 

- L’import facilitat per l’Ajuntament de Dénia no desglossava la 
despesa entre la recollida d’RSU i la recollida selectiva. Aquesta 
separació s’ha efectuat en la proporció de l’oferta inicial de 
l’adjudicatària.  

- A Villena l’import facilitat de la despesa per la recollida d’RSU 
incloïa algunes partides de neteja viària. S’han depurat, per tant, 
aquestes partides. 

4.2.5.1 Sobre el total de despeses corrents de l’Ajuntament 

 Aquesta ràtio calcula el percentatge que representen les despeses 
ocasionades per la recollida d’RSU sobre el total de les despeses 
corrents de l’Ajuntament. 
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Ràtio = 
Despeses servei recollida RSU 

Total despeses corrents (OR cap. 1 a 4) 

 El quadre següent reflecteix la ràtio anterior, calculada per als 
distints ajuntaments de la mostra: 

% Cost servei sobre el total de despesa corrent 

Exercici Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

2011 2,6% 3,3% 2,6% 6,7% 3,5% 4,7% 7,4% 5,6% 

2010 2,4% 2,8% 2,6% 5,8% 3,4% 4,3% 7,2% 7,0% 

2009 2,2% 2,7% 2,3% 6,0% 3,5% 4,3% 7,3% 7,6% 

Quadre 43 

 L’Ajuntament en què les despeses ocasionades per la recollida 
d’RSU són més representatives sobre el total de despeses corrents 
de l’Ajuntament és el de Petrer, on representen el 7,4% d’aquestes 
despeses. A Alzira les despeses del servei de recollida d’RSU tan 
sols arriben al 2,6% de les despeses corrents de l’Ajuntament. En 
ambdós casos, aquests percentatges estan directament relacionats 
amb els corresponents percentatges d’ingressos, ja que a Alzira es 
dóna el menor percentatge d’ingressos i a Petrer el més elevat. 

4.2.6 Els costos són homogenis en els diferents ajuntaments? 

4.2.6.1 Serveis inclosos en el contracte 

 El següent quadre aplega els serveis que inclou cadascun dels 
contractes signats per cada Ajuntament amb l’empresa 
adjudicatària del servei: 

 Serveis inclosos en el contracte 

 
Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

Recollida d’RSU X X X X X X X X 

Recollida paper-cartó X X X X (2) X X X (1) X 

Recollida envasos-llandes-brics X X X (2) X X X 

Neteja viària X X X X X X 

Tractament de residus X 
(1) L’empresa concessionària es l’encarregada de la recollida del paper-cartó porta a porta. A més hi ha una empresa 

encarregada de la recollida selectiva, i aquesta és la que recull el paper-cartó dels contenidors. 
(2) Cal assenyalar, però, que aquesta la realitza parcialment una segona empresa en el cas de la recollida del paper-cartó 

i al 100% en el cas de la recollida d’envasos-llande 
(3) s-brics. 

Quadre 44 
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4.2.6.2 Cost per tona 

 Cost total per tona recollida d’RSU 

 Aquesta ràtio indica les despeses que representen la recollida d’una 
tona d’RSU: 

Ràtio = 
Despeses servei recollida RSU 
Tones recollides RSU 

 El quadre següent aplega, en euros, les despeses per tona recollida 
d’RSU: 

Eficiència global del servei (despeses per tona recollida) 

Ex. Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Mitjana 

2011 47 65 44 108 77 73 132 97 (1) 80 

2010 45 53 41 92 77 68 126 130 79 

2009 41 47 37 99 73 68 116 128 76 

(1) La dada de 2011 està depurada. Les de 2010 i 2009 inclouen algunes partides de neteja viària. 

Quadre 45 

 El gràfic següent aplega la informació del quadre anterior per a 
l’exercici 2011: 

 

Gràfic 14 

 S’ha calculat una mitjana de la despesa que representa la recollida 
d’una tona d’RSU entre els vuit ajuntaments de la mostra, i aquesta 
puja a 80 euros per tona. En aquest sentit destaca l’Ajuntament de 
Petrer, que, amb unes despeses de 132 euros, presenta les despeses 
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per tona més elevades. Per contra, Borriana i Alzira, amb unes 
despeses per tona de 44 i 47 euros, respectivament, presenten les 
despeses per tona més baixes. La resta d’ajuntaments, ja més 
pròxims a la mitjana, oscil·len entre els 108 euros per tona de Dénia 
i els 65 de Burjassot. 

 Cost total per tona de recollida de selectiva 

 Aquestes ràtios indiquen les despeses que representen la recollida 
selectiva per tona: 

Ràtio = 
Despeses servei recollida selectiva (per fraccions) 
Tones recollida selectiva (per fraccions) 

 El quadre següent resumeix la ràtio anterior per a les fraccions de 
paper-cartó i envasos, llandes i brics per a cadascun dels municipis 
de la mostra: 

Eficiència global del servei (despeses per tona recollida) 

Tipus Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

Paper-
cartó 164 85 144 110 102 14 0 35 

Envasos-
llandes-
brics 264 101 167 0 160 94 0 0 

 Quadre 46 

 Pel que fa al quadre anterior, cal assenyalar que els ajuntaments de 
Borriana, Dénia, Petrer i Villena tenen delegat el cobrament 
d’Ecoembes, és a dir, l’empresa adjudicatària de la recollida 
selectiva realitza el servei, i posteriorment el factura directament a 
Ecoembes, de qui rep el cobrament. 

 a) Pel que fa a la recollida de paper-cartó 

 Crida l’atenció l’elevat cost per tona que s’obté a Borriana, 144 
euros, tenint en compte que aquest import correspon a la 
despesa addicional que assumeix l’Ajuntament, per la part no 
coberta després de l’aportació d’Ecoembes. 

 En el cas de Dénia, la despesa addicional que assumeix 
l’Ajuntament també correspon a la part no coberta per 
l’aportació d’Ecoembes. En aquest sentit cal destacar que, 
encara que el servei de recollida d’envasos lleugers i paper-
cartó forma part dels serveis licitats dins del contracte de 
recollida d’RSU i neteja urbana, aquest és realitzat parcialment 
per una segona empresa, que és la que rep la compensació 
d’Ecoembes. 
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A Villena, l’Ajuntament assumeix addicionalment un cost de 
13.162,16 euros destinats a pagar el servei de repàs dels 
contenidors de paper-cartó. 

Quant a la resta d’ajuntaments s’observa gran disparitat en els 
preus individuals que s’obtenen en cadascun. Així, mentre 
que a Alzira s’està pagant 164 euros per tona recollida de 
paper i cartó, a Ontinyent la despesa per tona recollida tan 
sols puja a 14 euros per tona, perquè aquest tan sols correspon 
exclusivament al servei de recollida porta a porta una vegada 
descomptat l’import que rep la Mancomunitat i que abona 
Ecoembes. 

b) Pel que fa a la recollida d’envasos, llandes i brics: 

 El cost per tona per als ajuntaments que tenen delegat el 
cobrament és zero excepte a Borriana, on s’obté un elevat cost 
per tona, 167 euros, i més si es té en compte que aquest 
correspon a la despesa addicional que assumeix l’Ajuntament, 
per la part no coberta després de l’aportació d’Ecoembes. 

Quant a la resta d’ajuntaments, igual com succeeix amb el 
paper-cartó, s’observa gran disparitat en els preus individuals 
que s’obtenen en cada ajuntament. Així, mentre que a Alzira 
s’està pagant 264 euros per tona recollida d’envasos-llandes-
brics, a Ontinyent la despesa per tona recollida tan sols puja a 
94 euros per tona. 

4.2.6.3 Cost per habitant 

 Cost del servei de recollida d’RSU per habitant 

 Aquesta ràtio expressa el cost del servei de recollida d’RSU per 
habitant: 

Ràtio = 
Despeses servei recollida RSU 
Nombre d’habitants 

 El quadre següent resumeix la ràtio anterior calculada per a 
cadascun dels ajuntaments de la mostra: 

Cost servei recollida RSU per habitant 

Exerc. Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Mitjana 

2011 18 21 17 61 21 28 43 30 30 

2010 17 17 17 55 21 26 43 42 30 

2009 16 15 17 60 21 26 42 41 30 

Quadre 47 
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 El gràfic següent reflecteix la informació del quadre anterior per a 
l’exercici 2011: 

 

Gràfic 15 

 Entre els vuit ajuntaments de la mostra, s’ha calculat un cost mitjà 
del servei de recollida d’RSU de 30 euros per habitant. 

 Dénia, amb 61 euros de cost per habitant, duplica aquesta mesura, 
però en part estaria justificada per l’increment de població durant 
els mesos d’estiu, que no es té en compte en el càlcul de la ràtio. 

 Borriana i Alzira, amb uns costos per habitant de 17 i 18 euros, 
respectivament, presenten els costos del servei de recollida d’RSU 
més reduïts. 

Cost del servei de recollida selectiva per habitant 

Aquesta ràtio expressa el cost del servei de recollida selectiva per 
habitant: 

Ràtio = 
Despeses servei recollida selectiva  

Nombre d’habitants 

El següent quadre resumeix, en euros, la ràtio anterior per a les 
fraccions de paper-cartó i envasos, llandes i brics en cadascun dels 
ajuntaments de la mostra: 
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Cost servei recollida selectiva per habitant 

Tipus Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Mitjana 

Paper-
cartó 

2,2 1,5 0,9 3,3 1,4 0,2 0,0 0,4 1,2 

Envasos-
llandes-
brics 

1,8 1,0 0,9 0,0 1,4 1,3 0,0 0,0 0,8 

Quadre 48 

 En principi els ajuntaments que tenen delegat el cobrament, 
Borriana, Dénia, Petrer i Villena, haurien de presentar un cost zero o 
un cost molt reduït, per la part addicional que assumiria 
l’Ajuntament. 

En el cas del paper-cartó, es podria considerar que aquesta 
circumstància es dóna en els ajuntaments de Borriana, Petrer i 
Villena, però no a Dénia, que, amb 3,3 euros de cost per habitant, 
presenta el cost unitari més elevat del conjunt d’ajuntaments. Pel 
que fa a la resta d’ajuntaments, cal assenyalar que Alzira, amb 2,2 
euros, presenta el cost més elevat per habitant, mentre que 
Ontinyent, amb 0,2 euros per habitant, presenta el més reduït, ja 
que a Ontinyent la despesa de paper-cartó és refereix tan sols a la 
recollida porta a porta, minorada, a més, per l’import que finança 
Ecoembes a la Mancomunitat. 

Quant a la recollida selectiva d’envasos-llandes-brics, els 
ajuntaments amb cobrament delegat presenten cost zero, excepte 
Borriana, amb un cost per habitant de 0,9 euros. Pel que fa a la resta 
d’ajuntaments, cal assenyalar que Alzira, amb 1,8 euros, presenta el 
cost més elevat per habitant, mentre que Burjassot, amb 1,0 euros 
per habitant, presenta el més reduït. 

4.2.7 El finançament del servei és suficient per cobrir-ne el cost? 

4.2.7.1 Autofinançament per taxes pròpies 

 Percentatge d’autofinançament per taxes i preus públics de la recollida 
d’RSU 

 Aquesta ràtio reflecteix en quin percentatge financen els ingressos 
obtinguts per cobrament de taxes de recollida d’RSU, les despeses 
ocasionades per la prestació d’aquest servei: 

Ràtio = 
DR totals per la taxa de recollida d’RSU 
Despeses servei recollida d’RSU 

 El quadre següent resumeix la ràtio anterior calculada per a 
cadascun dels ajuntaments de la mostra: 
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% d’autofinançament per taxes i preus públics de la recollida d’RSU 

Exerc. Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

2011 57,8% 119,0% 93,1% 86,9% N/A 84,0% 82,4% 56,1% 

2010 35,5% 141,3% 98,1% 99,4% N/A 86,7% 83,6% 42,2% 

2009 41,0% 187,8% 98,4% 85,0% N/A 84,2% 85,4% 41,3% 

Quadre 49 

 Segons es desprén del quadre anterior, hi ha un rang bastant ampli 
quant al percentatge d’autofinançament per taxes de les despeses 
ocasionades per la prestació del servei d’RSU, en els diferents 
ajuntaments. Així, veiem que a Villena les taxes financen el 56,1% 
del servei de recollida, mentre que a Burjassot s’obtenen uns 
ingressos per taxes superiors a les despeses directes ocasionades 
per la prestació del servei, amb una ràtio d’autofinançament del 
119,0%. 

 En al·legacions, l’Ajuntament de Burjassot assenyala literalment: 
“Es troba en tràmit pendent d’aprovació l’actualització del preu del 
contracte a partir de l’1 de gener de 2008. L’import previst de la 
revisió de preus puja a 908.270,32 euros. Aquesta circumstància 
motiva l’increment de l’import del contracte i consegüentment 
l’equilibri que ha d’haver-hi entre els ingressos i els costos de la 
taxa que finança aquest servei.” 

 Comparació entre els ingressos i les despeses de la recollida d’RSU per 
habitant 

 Aquesta ràtio reflecteix la diferència entre les ràtios “Taxa de 
recollida de residus per habitant” i “Cost del servei de recollida 
d’RSU per habitant”: 

Ràtio = 
DR totals per la taxa de recollida-cost servei de recollida d’RSU 

Nombre d’habitants 

 El quadre següent aplega per a cada ajuntament el resultat, 
expressat en euros, de comparar la taxa de recollida per habitant 
amb el cost del servei de recollida d’RSU per habitant: 

Comparació entre els ingressos i despeses de la recollida d’RSU per habitant 

Exercici Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

2011 (8) 4 (1) (8) N/A (5) (8) (13) 

2010 (11) 7 0 (1) N/A (4) (7) (24) 

2009 (9) 14 0 (9) N/A (4) (6) (24) 

 Quadre 50 
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 Burjassot és l’únic municipi de la mostra en què el servei de 
recollida es finança completament per les taxes, i encara s’obté un 
benefici en la prestació d’aquest servei. En la resta de municipis la 
prestació del servei de recollida representa, pel que fa a 
l’Ajuntament, un finançament addicional a les taxes. La despesa i 
l’ingrés per habitant resulten molt ajustats a Borriana, mentre que a 
Villena les despeses per habitant superen en 13 euros els ingressos 
obtinguts per habitant. 

 Cal destacar també que a Alzira la taxa grava exclusivament 
activitats econòmiques, mentre que el cost del servei inclou també 
la recollida dels habitatges, de manera que la ràtio es distorsiona en 
aquest municipi. 

4.2.7.2 Finançament per ingressos de la recollida selectiva 

 En aquest apartat es tracta de valorar en quin percentatge es 
finança el servei de recollida selectiva, mitjançant aportacions 
d’altres institucions, i en concret d’Ecoembes, que és l’entitat amb 
què tenen signats protocols d’adhesió els vuit ajuntaments de la 
mostra. 

 Percentatge de finançament per aportacions d’altres institucions de la 
recollida selectiva per tipus de fracció 

 Aquesta ràtio reflecteix en quin percentatge les aportacions 
d’Ecoembes financen les despeses ocasionades per la prestació del 
servei de la recollida: 

Ràtio = 
Aportacions d’altres institucions de la recollida selectiva 

Despeses servei recollida selectiva  

El següent quadre resumeix les ràtios calculades per a cada tipus de 
fracció en cadascun dels ajuntaments de la mostra: 

% de finançament per aportacions d’altres institucions de la recollida selectiva paper–cartó 

Tipus Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

Paper-
cartó 31,5% 37,9% 0,0% 0,0% 72,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Envasos-
llandes-
brics 

117,1% 147,3% 0,0% 0,0% 229,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Quadre 51 

 Com es pot observar en el quadre anterior, aquells ajuntaments que 
tenen cedit el cobrament a Ecoembes no reben cap aportació i per 
tant el percentatge de finançament d’altres institucions és zero. El 
percentatge de finançament d’Ontinyent també és zero, ja que, 
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segons se’ns indica, les aportacions d’altres institucions per a la 
recollida selectiva les rep la Mancomunitat, i les ha de descomptar 
de les aportacions proporcionals que realitza l’Ajuntament a 
aquesta per cobrir el cost del servei. També se’ns indica que la 
Mancomunitat té pendent de realitzar amb l’Ajuntament 
d’Ontinyent les liquidacions de 2008 a 2012, i mentrestant aquest va 
realitzant aportacions a compte. 

 Per al cas del paper-cartó, en la resta d’ajuntaments, cal indicar que 
Ecoembes finança el 72,2% de les despeses de Mislata, mentre que a 
Burjassot i a Alzira ho fa al 37,9% i 31,5%, respectivament. 

En el cas de la recollida selectiva d’envasos-llandes-brics, cal 
indicar que Ecoembes finança el 229,3% de les despeses de Mislata, 
mentre que les de Burjassot i Alzira ho fa al 147,3% i 117,1%, 
respectivament. Aquests percentatges semblen indicar que en 
aquests tres ajuntaments les aportacions que reben d’Ecoembes 
són superiors a les despeses que financen. 

4.2.7.3 Els ingressos obtinguts s’ajusten a l’ordenança, en concret al seu informe 
econòmic? 

 En aquest apartat es pretén comprovar si els ingressos obtinguts 
s’ajusten a l’ordenança, i en concret al seu informe econòmic. 
L’únic municipi en què els ingressos obtinguts directament 
relacionats amb el servei de recollida superen les despeses 
ocasionades per la prestació d’aquest servei és Burjassot. S’ha 
sol·licitat l’informe econòmic de la taxa, de data 17 d’octubre de 
2008, que fa referència a les dades de 2007, i s’hi inclou que, amb la 
consideració de costos indirectes imputables al servei, els ingressos 
originats per la taxa no superen els costos del servei de recollida. A 
la vista dels resultats obtinguts, sembla que aquest informe ha 
quedat desfasat en el temps. 

4.2.8 Quin és el grau d’execució pressupostària del servei de recollida? 

4.2.8.1 Del pressupost de despeses 

 Amb aquesta ràtio es valora el grau d’execució pressupostària de 
les despeses pressupostades per al servei de recollida de residus: 

Ràtio = 
Despeses servei de recollida 

Crèdits definitius de despeses de recollida de residus 

 El quadre següent resumeix les ràtios obtingudes: 
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Grau d’execució pressupostària en despeses 

Exerc. Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

2011 111,8% 77,5% 92,6% 42,2% 97,0% 55,8% 58,1% 104,1% 

2010 116,5% 75,6% 94,4% 38,7% 96,9% 53,3% 53,4% 122,3% 

2009 118,0% 97,9% 91,1% 40,1% 40,5% 54,1% 56,0% 146,1% 

 Quadre 52 

Com es pot observar en el quadre anterior, a Alzira i a Villena les 
despeses reals del servei de recollida superen els crèdits definitius. 
Per contra, els ajuntaments de Dénia, Ontinyent i Petrer presenten 
uns percentatges d’execució molt reduïts, del 42,2%, 55,8% i 58,1%, 
respectivament. 

4.2.8.2 Del pressupost d’ingressos 

 Amb aquesta ràtio es valora el grau d’execució pressupostària dels 
ingressos pressupostats per al servei de recollida de residus: 

Ràtio = 
DR totals per la taxa de recollida 

Previsió definitiva d’ingressos de recollida de residus 

 El quadre següent resumeix les ràtios que s’han obtingut: 

Grau d’execució pressupostària en ingressos 

Exerc. Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

2011 147,8
% 83,8% 27,5% 42,6% N/A 53,1% 94,4% 79,6% 

2010 87,6% 82,9% 28,1% 46,3% N/A 52,8% 95,3% 84,1% 

2009 94,1% 120,8% 27,6% 40,5% N/A 52,1% 101,8% 82,1% 

Quadre 53 

 Com es pot observar en el quadre anterior, a Alzira els ingressos 
reals del servei de recollida superen els pressupostats. Per contra, 
els ajuntaments de Borriana i Ontinyent presenten uns 
percentatges d’execució molt reduïts, del 27,5% i 53,1%, 
respectivament. 

4.3 Forma de gestió i contractació del servei de recollida de residus 

En aquest apartat es tracta de donar resposta a la pregunta que planteja 
el tercer objectiu: La forma de gestió i la contractació del servei de 
recollida de residus s’ha portat a terme seguint els principis de legalitat, 
economia, eficiència i eficàcia? 
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Prèviament a l’anàlisi detallada per subobjectius, considerem interessant 
incloure el quadre següent, que resumeix la Llei de contractes aplicable 
en cadascun dels ajuntaments de la mostra: 

  Llei de contractes d’aplicació 

  Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

Data 
adjudicació 14/03/2007 13/12/2004 04/03/2010 28/04/2005 29/03/2007 19/11/2001 29/09/2005 03/07/1997 

Reial Decret 
Legislatiu 
2/2000 

x x 
 

x x x x 
 

Llei 30/2007   x      

Llei 13/1995        x 

Quadre 54 

Per donar resposta a aquest objectiu hem dividit el treball en els 
subobjectius següents: 

4.3.1 La forma de gestió elegida, com també els preus i condicions de 
licitació, estan justificats? 

4.3.1.1 Quin ha sigut el sistema de gestió triat i el seu fonament? 

 La forma de gestió elegida pel 100% dels ajuntaments de la mostra 
en relació amb la recollida de residus ha sigut la gestió indirecta de 
serveis públics sota la modalitat de concessió. En tots s’ha 
contractat una empresa perquè realitze el servei. 

Menció especial mereix l’Ajuntament d’Ontinyent, integrat en la 
Mancomunitat, que és la que gestiona íntegrament la recollida i 
tractament dels residus d’aquest municipi. És per tant la 
Mancomunitat la que ha licitat el contracte de recollida 
conjuntament per a tots els ajuntaments integrants i factura 
posteriorment a cada ajuntament que la integra, i en aquest cas 
concret a l’Ajuntament d’Ontinyent. 

 El següent quadre mostra la data que els distints ajuntaments han 
confirmat com a la d’inici del sistema elegit: 

 Data inici gestió indirecta 

 Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

Data 
inici 

10/04/2007 13/12/2004 09/09/2009 31/05/2005 18/12/2006 20/07/2000 01/01/2006 01/10/1997 

Quadre 55 
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S’ha preguntat als ajuntaments si disposaven de la documentació 
necessària per a justificar l’elecció del sistema de gestió aplicat. En 
cinc casos han dit que no i Burjassot no ha contestat la pregunta. 
Mislata i Petrer han aportat documentació, però aquesta no s’ha 
considerat pertinent per justificar l’elecció del sistema de gestió 
indirecta enfront de la directa, perquè els informes aportats no 
comparen ambdós tipus de gestió ni assenyalen els avantatges d’un 
sistema enfront de l’altre. 

D’acord amb la jurisprudència dictada pel Tribunal Superior de 
Justícia de les Comunitats Europees en la seua sentència de 18 de 
juliol de 2007, aplegada en diversos informes de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de l’Estat, el risc d’explotació en els 
esmentats contractes no es troba transferit al contractista, perquè 
la seua retribució no depén dels ingressos derivats de la gestió i per 
això haurien de tenir la consideració de contractes de serveis. 

Per tant, els contractes tramitats a partir de la data esmentada 
(Ajuntament de Borriana) haurien de considerar-se com de serveis, 
i tenir una duració màxima de 4 anys, prorrogable fins que la 
duració total del contracte no excedisca de 6 anys. Així mateix, els 
contractes prorrogats a partir de la data esmentada haurien de 
donar compliment a la dita doctrina, raó per la qual estimem 
convenient tramitar les noves licitacions sota la modalitat de 
contracte de serveis.  

4.3.1.2 Existeix una justificació per a determinar els preus i les condicions de 
licitació? 

 Tan sols en dos dels vuit ajuntaments analitzats, Dénia i Mislata, 
consten estudis justificatius de la determinació del preu del 
contracte en la documentació de l’expedient. 

4.3.2 El procediment de licitació i l’establiment del preu dels diferents 
ajuntaments és homogeni? 

En els vuit ajuntaments analitzats el procediment de licitació utilitzat ha 
sigut el procediment obert. 

El quadre següent compara l’any d’adjudicació, el preu inicial, les 
variacions de preus i el preu final en 2011, la durada i l’existència de 
pròrrogues, dels contractes dels diferents ajuntaments: 
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 Quadre evolució contracte 

  Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

Data contracte 10/04/2007 20/01/2005 01/04/2010 31/05/2005 13/04/2007 07/02/2002 23/12/2005 01/10/1997 

Import inicial 
contracte 

2.930.874 1.296.816 1.524.550 4.181.561 984.165 1.624.352(1) 2.343.869 599.314 

Preu contracte 
2011 s/ 
qüestionari 

3.530.871 2.267.516 1.538.798 5.127.417 1.053.156 3.811.141(1) 2.665.306 1.508.785 

Variació 
inici/2011 

599.997 970.700 14.248 945.856 68.991 2.186.789(1) 321.438 909.471 

% variació 20,5% 74,9% 0,9% 22,6% 7,0% 134,6% 13,7% 151,8% 

Duració 
contracte en 
anys 

8 10 10 10 8 20 15 10 

Finalització  
del contracte 

08/04/2015 18/01/2015 29/03/2020 01/06/2015 11/04/2015 10/12/2022 01/01/2021 03/07/2007 

Pròrrogues N/A Fins 15/06/2020 N/A N/A N/A N/A N/A 
3/7/2007 i 
3/7/2011 

(1) Contractat per la Mancomunitat. La dada facilitada correspon a tota la Mancomunitat. 
NOTA: Els importes indicats inclouen IVA. 

Quadre 56 

Cal assenyalar que l’import dels contractes subscrits pels diferents 
ajuntaments no és comparable, atés que, a més de la recollida de residus 
d’alguns contractes inclou la neteja viària, la recollida selectiva de paper 
i envasos o el tractament de residus, com es comenta en l’apartat 4.2.6.1 
anterior. 

El contracte més antic vigent en 2011 és el subscrit per l’Ajuntament de 
Villena en 1997, que ha sigut prorrogat en dues ocasions. El més recent 
és el subscrit per l’Ajuntament de Borriana en 2010. En aquest sentit, són 
rellevants les variacions entre el preu del contracte inicial i l’actualitzat 
en 2011, especialment els de Villena i la Mancomunitat (Ontinyent), que 
pugen al 151,8% i 134,6% respectivament. 

La durada mínima dels contractes és de 8 anys i la màxima de 20. 

4.3.3 S’ha seleccionat l’oferta econòmicament més avantatjosa? 

4.3.3.1 Els criteris establits en els plecs asseguren l’adjudicació a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa? 

 El quadre següent resumeix per a cada contracte els criteris 
establits, la ponderació i si són automàtics o subjectius: 
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  Criteris de valoració de les ofertes, ponderació i si es automàtic o 
subjectiu 

  Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

Criteris automàtics o objectius             

Preu o oferta econòmica 10,0% 19,0% 51,0% 10,0% 20,0% 30,0% 45,0% 44,8% 

Altres criteris de juí de valor o subjectius       

Millores 20,0% 33,4% 15,0% 8,0% 10,0% 20,0% 40,0% 6,9% 

Mecanització i tecnologia 
(mitjans humans i 
materials) 

10,0%     52,0% 20,0% 
 
15,0%   

Organització / projecte  55,0%   24,0% 21,0% 40,0% 25,0%   17,2% 

Qualitat 5,0%   5,0% 4,0%       10,4% 

Sistema de control / altres     5,0% 5,0% 10,0% 25,0%     

Criteris que han de considerar-se per  avaluar la solvència i no per valorar l’oferta 

Capacitat tècnica i 
econòmica i experiència 

  47,6%           20,7% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Quadre 57 

 Valoració criteris automàtics o objectius 

 En general, el criteri preu o oferta econòmica no arriba al 50% de la 
valoració total, circumstància que hem anat recomanant en els 
nostres informes de fiscalització. Solament en un cas, en 
l’Ajuntament de Borriana, aquesta ponderació supera la meitat de 
la puntuació total.  

Les fórmules de repartiment de valoracions previstes en els plecs 
no assignen puntuacions proporcionals a les baixes ofertades, a 
excepció de l’Ajuntament de Mislata, que aplica una regla de tres 
simple. Així, per exemple, es penalitzen les baixes inferiors a la 
mitjana (Ajuntament d’Alzira) o s’estableixen escales que 
afavoreixen que el rang de puntuacions siga molt limitat 
(Ajuntament de Villena i Ajuntament de Burjassot) o es consideren 
baixes temeràries llindars poc significatius (Ajuntament de 
Borriana, 5% de la mitjana a partir de 3 licitadors), de manera que 
en tots els casos la ponderació del criteri preu sobre el total es troba 
desvirtuada. 

 La fórmula prevista en el plec de l’Ajuntament de Burjassot per a 
valorar l’oferta econòmica conté un error en l’escala que proposa, 
atés que la puntuació màxima que s’hi pot aconseguir és de 5 punts 
i no de 20, com assenyala el plec mateix. 
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 En el cas de l’Ajuntament de Dénia els plecs no especifiquen la 
fórmula de repartiment del preu sinó que es limiten a assenyalar 
que siga proporcional, un fet que resulta indeterminat. 

 En altres casos, com en l’Ajuntament d’Ontinyent i Petrer, la 
forquilla de puntuacions resulta mol acotada, perquè es calcula 
sobre l’oferta més baixa i no sobre el preu de licitació, atés que no 
s’estableix prèviament en els plecs. 

 El contracte de recollida de residus de l’Ajuntament d’Ontinyent va 
ser licitat per la Mancomunitat, per al conjunt dels municipis que la 
integren. El plec elaborat per aquesta Mancomunitat no inclou 
específicament el preu com a criteri de selecció, sinó l’estudi 
econòmic i organitzatiu i un compte d’explotació de 25 anys, sense 
establir un preu de licitació ni un cànon anual de tones de residu, 
de manera que les xifres són difícilment comparables. A més, el 
plec no estableix una fórmula concreta de repartiment de la 
puntuació, per tant el criteri del preu no es pot considerat objectiu, 
en aquest cas. 

 El dit contracte de concessió administrativa, a diferència de la resta, 
inclou la construcció d’una planta de compostatge, una de 
recuperació de materials i un abocador de deixalles, a més de la 
prestació del servei de recollida de residus. 

 Valoració dels criteris de juí de valor o subjectius 

 Els plecs de l’Ajuntament de Burjassot i de Villena inclouen com a 
criteris de valoració d’ofertes la solvència tècnica i/o econòmica de 
l’oferta i l’experiència del contractista, En total, aquests criteris 
representen un 47,6% i un 20,7% de la puntuació total, 
respectivament. En el cas de l’Ajuntament de Petrer, s’hi inclou, 
com a subcriteri dels mitjans tècnics i equip humà, la metodologia i 
l’experiència, que es valora amb un 5%. 

 Cal assenyalar que aquestes aspectes han de servir de base per 
avaluar la capacitat de contractar del contractista, com un requisit 
previ, però no per a avaluar l’oferta, tal com preveu la normativa 
contractual. Per tant, aquesta capacitat i experiència no hauria 
d’haver sigut puntuada. 

 Pel que fa a les millores, l’expedient de l’Ajuntament de Burjassot 
preveu com a tals la instal·lació i subministrament de contenidors 
soterrats, així com el seu manteniment. 

 En l’expedient tramitat per la Mancomunitat mencionada 
anteriorment, es preveu com a criteri puntuable amb un 25% sobre 
el total la disponibilitat dels terrenys sobre els quals es construiran 
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centres de tractament previstos en l’objecte contractual, fet que 
limita la concurrència. 

4.3.3.2 S’han valorat correctament les ofertes quant al preu? 

En l’Ajuntament de Burjassot la fórmula aplicada per l’informe 
tècnic difereix de la prevista en el plec, el que no assegura el 
principi d’objectivitat en la valoració efectuada. 

 En l’Ajuntament de Borriana, l’informe tècnic descarta l’oferta més 
econòmica perquè supera el llindar de baixa desproporcionada 
previst en el plec (un 5% sobre la mitjana) sense que conste que 
s’haja atorgat audiència al contractista, tràmit essencial segons 
l’article 136.3 de la Llei 30/2007 aplicable. 

 En el cas de Dénia, com hem comentat, el plec no especifica cap 
fórmula d’assignació de puntuacions i en l’expedient consten fins a 
tres informes tècnics diferents, un d’una empresa externa i dos més 
de tècnics de l’Ajuntament, que apliquen criteris diferents i 
resultats contradictoris. 

 En el cas d’Ontinyent, l’expedient tramitat per la Mancomunitat no 
estableix pressupost de licitació ni un cànon anual de tona de 
residus, de manera que les xifres són difícilment comparables i 
s’han d’homogeneïtzar prèviament, A més, l’informe tècnic 
elaborat per la Universitat de València agrupa les distintes variants 
dels dos licitadors que es presenten i dóna la màxima puntuació a 
un i zero a un altre, raó per la qual no existeix graduació en les 
valoracions realitzades. 

 En els ajuntaments d’Alzira, Mislata, Petrer i Villena la valoració de 
les ofertes són concordes amb la fórmula establida en el plec. 

4.3.3.3 S’ha adjudicat a l’oferta econòmicament més avantatjosa? 

 En l’Ajuntament d’Alzira, si s’hagués recollit en el plec una fórmula 
de valoració d’ofertes econòmiques que no penalitzés les baixes 
superiors a la mitjana, com per exemple una regla de tres simple, i 
s’hagués mantingut la valoració dels criteris subjectius, el resultat 
de l’adjudicació hagués recaigut en una altra variant del mateix 
licitador, el que representaria un estalvi de costos del 5% del preu 
de licitació. 

En l’Ajuntament de Burjassot, la fórmula prevista en el plec conté 
un error de redacció, no obstant això, si la interpretem 
adequadament i assignem un punt per cada 0,5% de baixa, hi 
hauria una altra oferta més barata que empataria en puntuació 
total amb l’oferta adjudicatària. Per això aquesta Sindicatura estima 
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que aquesta oferta hagués sigut la més avantatjosa econòmicament 
en el seu conjunt, perquè representaria una despesa menor del 5%. 

En l’expedient de Borriana, es considera desproporcionada una 
baixa del 18% sense atorgar el tràmit oportú d’audiència i s’adjudica 
el contracte a una oferta que proposa millores que representen una 
mica més del 19% del preu de licitació. Per això estimem que no ha 
quedat assegurada l’adjudicació a l’oferta més avantatjosa. 

En l’expedient de contractació de l’Ajuntament de Dénia, com hem 
comentat, consten tres informes tècnics amb propostes 
d’adjudicació dispars. L’informe extern es descarta per la 
presumpta relació de l’empresa consultora amb el contractista 
proposat. Els altres dos informes són del cap de servei i del tècnic 
de medi ambient i apliquen fórmules distintes en la valoració del 
preu i assignen puntuacions de juí de valor significativament 
divergents. L’òrgan de contractació sotmet a votació la proposta del 
segon informe tècnic, que és aprovada per cinc vots a favor i tres 
abstencions, ateses les discrepàncies existents. Aquesta Sindicatura 
considera que no han sigut degudament aclarides les diferències 
que han posat de manifest dos informes tècnics i per això no ens 
podem pronunciar i dir si l’adjudicació s’ha realitzat a l’oferta més 
avantatjosa. 

En el cas de la Mancomunitat els criteris de valoració que consten 
en els plecs són majoritàriament subjectius, perquè fins i tot el 
criteri econòmic incorpora aspectes organitzatius, no hi figura 
predeterminada la fórmula de valoració i a més no hi ha pressupost 
de licitació. Així mateix, com hem comentat, l’informe tècnic no 
considera les ofertes individualment ni realitza una graduació de 
les puntuacions. Per tot això no hem pogut avaluar aspectes 
objectius que ens permeten pronunciar-nos i dir si l’adjudicació 
s’ha realitzat a l’oferta més avantatjosa. 

En els ajuntaments de Mislata, Petrer i Villena no hem observat 
incidències significatives en la determinació de l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 

4.3.4 La prestació del servei s’ha executat d’acord amb les estipulacions del 
contracte? 

4.3.4.1 Comparar la despesa real facturada amb la contractada 

 Aquesta ràtio compara la despesa real facturada amb el preu de 
contacte actualitzat: 

Ràtio = 
Cost total de les certificacions 
Preu segons contracte actualitzat 
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 El quadre següent resumeix la ràtio anterior per a cada ajuntament 
de la mostra: 

  Comparatiu cost total de les certificacions en relació amb el  preu estipulat en el 
contracte 

  Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

Exercici 2011 100% 84% 100% No 
disponible 101% 112% 96% 97% 

Quadre 58 

 Segons les dades facilitades, els ajuntaments d’Alzira, Burjassot i 
Mislata tenen un cost certificat per recollida de residus equivalent 
al preu del contracte. En el cas de Mislata l’1% addicional s’explica 
per l’increment del tipus impositiu de l’IVA en l’exercici 2011. 

 En l’Ajuntament d’Ontinyent, el contracte el va subscriure la 
Mancomunitat per a diversos municipis. Segons les dades 
facilitades per la Corporació, els imports facturats representen un 
increment del 12% respecte de l’import contractat estimat per 
l’Entitat. Aquest augment possiblement s’explique per les 
modificacions contractuals tramitades respecte al contracte 
original. 

 A Burjassot, l’import de les certificacions facilitades per 
l’Ajuntament es troba molt per sota de l’import del contracte, motiu  
pel qual cal deduir que probablement la relació facilitada es troba 
incompleta. 

 En el cas de Petrer i Villena, els imports certificats són lleugerament 
inferiors a l’import del contracte. La diferència possiblement 
s’explique per alguna factura de revisió de preus no inclosa en les 
certificacions que han facilitat els ajuntaments esmentats. 

4.3.4.2 Comprovar l’import de les modificacions contractuals tramitades i la 
seua representació respecte del preu contractat 

 En el quadre següent es detalla l’import total dels modificats 
subscrits des de la signatura del contracte original fins al desembre 
de 2011, per a cada ajuntament, així com el seu percentatge de 
representació, segons la informació facilitada per les corporacions: 
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  Modificacions contractuals i percentatges sobre el preu contractat 

  Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

Import 
modificats 53.354 785.897 0 0 0 1.005.849 210.000 456.496 

Import 
contracte 2.930.874 1.296.816 1.524.550 4.181.561 984.165 1.624.352 2.343.869 599.314 

% 
modificats 1,8% 60,6% 0,0% 0,0% 0,0% 61,9% 9,0% 76,2% 

Quadre 59 

 D’acord amb la informació disponible, no s’ha tramitat cap 
modificació contractual en els ajuntaments de Borriana, Dénia i 
Mislata. 

 En els ajuntaments d’Alzira i Petrer les modificacions són inferiors 
al 10%, que cal considerar raonables. 

 En l’Ajuntament de Burjassot, la modificació més significativa se 
subscriu en 2011 per import de 567.890 euros, i inclou un projecte 
d’instal·lació de contenidors soterrats. 

 En l’Ajuntament d’Ontinyent, el contracte va ser formalitzat en 
2002 per la Mancomunitat de municipis, si bé posteriorment s’hi 
incorporaren nous municipis, es va incloure en el contracte la 
recollida selectiva i es van establir altres serveis extraordinaris que 
van donar lloc, en el seu conjunt, a una modificació del 61,9% del 
preu original. Per tot això, caldria plantejar-se la necessitat d’una 
nova licitació. 

 En l’Ajuntament de Villena, les modificacions tramitades assoleixen 
un 76,2% del contracte subscrit l’1 d’octubre de 1997. Així en 2001 es 
va incrementar el contracte per diferències salarials, en 2003, per la 
incorporació de la recollida del paper i cartó, en 2006, per ampliació 
de la recollida de residus al seté dia i en disseminats, i en 2008, per 
diverses modificacions, entre les quals, l’ampliació de la neteja 
viària. 

 El contracte tenia una durada inicial de deu anys i es va prorrogar 
en 2007 i en 2010; la darrera pròrroga va finalitzar el 3 de juliol de 
2011. Estimem que, ateses les importants ampliacions de l’objecte 
contractual, hauria d’haver-se tramitat un nou procediment de 
licitació amb anterioritat al 2013, data en què s’ha tramitat el nou 
expedient. 
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4.3.5 S’han remés els contractes a la Sindicatura de Comptes conformement 
amb els articles 29 i 333 del TRLCSP, pel que fa al Registre de 
Contractes? 

Tan sols s’ha tramitat una modificació contractual en 2011, en 
l’Ajuntament de Burjassot i aquesta no s’ha remés a la Sindicatura de 
Comptes, és a dir, que aquesta Corporació no ha complit l’obligació 
prevista en els preceptes esmentats. 

Cal assenyalar, però, que l’Ajuntament sí que va intentar remetre 
aquesta informació al Registre Públic de Contractes de l’Estat, si bé, com 
que van sorgir problemes en la remissió a través de la plataforma 
establida a aquest efecte, el 19 d’abril de 2013 va dirigir un escrit al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sol·licitant una solució, 
sense que es tinga constància que haja rebut resposta. 

5. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

5.1  Conclusions 

En l’annex 1 figura un extracte de les conclusions per objectius i 
subobjectius obtinguts del treball realitzat. En destaquen les conclusions, 
en relació amb els tres objectius analitzats, que s’han formulat a manera 
de pregunta: 

a)  Quin és l’entorn i amb quins mitjans es realitza el servei de 
recollida de residus per aconseguir una prestació eficient i una 
qualitat adequada? 

a.1) Les condicions geogràfiques dels municipis de la mostra són 
rellevants, perquè incideixen significativament en algunes de 
les ràtios que es van analitzar al llarg de l’Informe. Així 
Villena, amb 345,6 km2 triplica en superfície total els dos 
municipis que li segueixen en superfície, mentre que el de 
Burjassot, amb 3,5 km2 i el de Mislata, amb 2,1 km2, presenten 
una superfície municipal molt reduïda. D’altra banda destaca 
Dénia, amb una superfície urbana de 18,2 km2 seguida 
d’Alzira, amb 9,2 km2. 

a.2) Pel que fa a la densitat de població, destaquen Mislata i 
Burjassot, amb 20.789 i 10.909 habitants per km2, 
respectivament, molt superior a la resta dels municipis de la 
mostra. 

a.3)  Les fluctuacions de població de Borriana i Dénia són les més 
significatives, perquè es tracta de municipis eminentment 
turístics i per tant presenten un augment de població durant 
els mesos d’estiu. La mitjana anual arriba a desviar-se en el 
mes d’agost fins al 25,0% i el 63,0%, respectivament. Burjassot 
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i Mislata reflecteixen en el mes d’agost una fluctuació negativa 
respecte a la mesura anual del 17,0% i el 18,0% 
respectivament, degudament fonamentalment al fet que part 
dels seus habitants se’n van de vacances durant aquest 
període. 

a.4) És rellevant destacar el pes tan significatiu que té la recollida 
d’RSU, enfront de la recollida selectiva sobre el total de tones 
de residus recollides en els municipis seleccionats. En el cas 
de Borriana arriba fins al 94,9% i a Dénia, que presenta el 
percentatge més baix, és del 87,9%. 

a.5) La mitjana per a l’any 2011 de residus totals recollits per cada 
habitant és de 406 kg. Aquesta mitjana és superada 
àmpliament per Dénia, entre altres causes, per l’increment 
estacional de població derivat de la seua condició de municipi 
turístic, amb 641 kg de residus recollits per habitant cada any, 
mentre que Mislata tan sols arriba a 307 kg. 

a.6)  La recollida d’RSU en tots els municipis de la mostra es 
realitza mitjançant contenidors excepte a Ontinyent, on 
aquesta es fa majoritàriament porta a porta. 

a.7)  S’ha calculat una mitjana de 9.789 litres de capacitat anual 
disponible en els contenidors per a cadascun dels habitants 
dels municipis de la mostra. Pel límit inferior destaca 
Ontinyent, amb una capacitat de 2.195 litres per habitant, 
perquè en aquest municipi la recollida es realitza 
majoritàriament porta a porta, i pel límit superior, Dénia, amb 
18.648 litres per habitant, perquè és el municipi amb major 
superfície de sòl urbà, a més de ser també el municipi on més 
tones d’RSU es recullen. 

a.8) Villena, amb 172 contenidors, és el municipi amb major 
nombre de contenidors per km2 de sòl urbà, seguit per Mislata, 
Petrer i Burjassot, amb 160, 158 i 132 contenidors, 
respectivament. En la banda oposada es troben Alzira i 
Ontinyent, amb tan sols 66 contenidors. Borriana i Dénia 
disposen de 75 i 77 contenidors per km2 de sòl urbà, 
respectivament. 

a.9) Per cada hora treballada d’un operari dedicat a la recollida 
d’RSU, s’obté una mitjana entre els vuit ajuntaments de 0,6 
tones recollides per hora. En aquest sentit destaquen Alzira i 
Burjassot, on en una hora d’operari es recull una tona d’RSU. 
Per contra a Petrer es recullen 0,2 tones en el mateix període 
de temps. La resta d’ajuntaments estan just en la mitjana o 
molt pròxims. 
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a.10) La mitjana dels vuit ajuntaments per a un tipus de vehicle 
mitjà és de 3.086 tones recollides per vehicle cada any. 
Burjassot i Mislata són els que presenten una mitjana més 
alta, perquè cadascun dels tres vehicles de què disposen 
aquests ajuntaments recull cada any 4.055 i 4.004 tones, 
respectivament. En l’altre extrem es troba l’Ajuntament de 
Borriana, on cadascun dels sis camions de què disposa per a 
prestar aquest servei recull 2.305 tones. 

a.11) Segons ens han indicat els mateixos municipis, Alzira, Dénia, 
Ontinyent, Petrer i Villena no avaluen la quantitat, qualitat i 
cost del servei mitjançant indicadors, si bé, a excepció de 
Borriana, els ajuntaments que confirmen que avaluen el servei 
mitjançant indicadors no ho han acreditat adequadament. 

a.12) A Mislata, Ontinyent i Villena confirmen que el plec de 
condicions no estableix cap tipus de control de la prestació del 
servei de recollida de residus. 

a.13) És significatiu que precisament els contenidors que més 
freqüentment es netegen estan en aquells municipis on 
menys tones de residus es recullen, Petrer i Villena, i per 
contra, a Dénia, on més tones d’RSU es recullen, és el municipi 
on menys neteges es realitzen cada any. D’altra banda, cal 
assenyalar que l’Ajuntament de Villena no ha facilitat la dada 
relativa a neteges anuals de contenidors de recollida selectiva 
i ha indicat que aquesta informació no figura en el contracte. 

a.14) La recollida d’RSU es realitza tots els dies de la setmana en 
tots els ajuntaments de la mostra llevat d’Ontinyent, on es 
recull 6 dies a la setmana durant la majoria de l’any, a 
excepció dels quatre mesos que consideren de temporada alta, 
quan es recull diàriament. 

a.15) Els ajuntaments han signat els seus corresponents protocols 
d’adhesió per a la recollida del vidre amb Ecovidrio, qui 
gestiona íntegrament el servei i per a la recollida de paper-
cartró i envasos-llandes-brics, amb Ecoembes. Borriana, Dénia, 
Petrer i Villena tenen delegat el cobrament d’Ecoembes en 
l’empresa de la recollida selectiva. La resta d’ajuntaments 
reben les aportacions d’Ecoembes i són ells els encarregats de 
pagar a l’empresa de recollida selectiva. 

a.16) La recollida de vidre i envasos, llaunes i brics es realitza 
mitjançant contenidors en tots els ajuntaments analitzats. Pel 
que fa a la recollida de paper i cartó, es realitza exclusivament 
mitjançant contenidors tan sols a Burjassot, Borriana i Dénia. 
En tots els altres cinc ajuntaments objecte de l’Informe, es 
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combina la recollida mitjançant contenidors amb la recollida 
porta a porta. 

a.17) No s’ha facilitat el contracte amb una de les dues empreses 
encarregada de la recollida selectiva de Dénia i tampoc 
existeix cap document que regule la relació entre ambdues. 

b) Els costos i ingressos derivats de la prestació del servei de recollida 
de residus són homogenis i raonables? 

b.1) Tots els ajuntaments han aprovat una ordenança per al 
cobrament de la taxa de recollida de residus, llevat de 
l’Ajuntament de Mislata, on no es cobra cap taxa per la 
recollida de residus, ja que, segons que indiquen, el cost del 
servei es finança amb altres ingressos. 

b.2) La taxa no és homogènia entre els diferents ajuntaments de la 
mostra, perquè a Burjassot i Petrer tan sols grava la recollida, 
mentre que a Borriana, Dénia, Ontinyent i Villena grava també 
el tractament i eliminació. A Alzira la taxa tan sols grava la 
recollida de residus procedents d’activitats econòmiques. 

b.3)  El percentatge que representen els ingressos de la recollida de 
residus sobre el total d’ingressos tributaris de 2011 oscil·la 
entre el 2,0% d’Alzira i el 8,8% de Petrer. 

b.4) Quan la taxa és conjunta amb el servei de tractament i 
eliminació, hi ha molta disparitat entre el que representa 
cadascun d’aquests serveis sobre el total de la taxa. Els dits 
percentatges oscil·len entre el 27,6% que representa el servei 
de recollida de residus sobre el total a Borriana, fins al 74,2% a 
Villena. 

b.5) Els municipis que presenten una tarifa per habitatge 
estàndard més elevada en la seua ordenança, superior a 80 
euros, són aquells que graven, a més de la recollida, el 
tractament i l’eliminació de residus, llevat de Villena, que 
presenta la tarifa més reduïda, 34 euros, a pesar de gravar 
ambdues activitats. 

b.6) Quant a les tarifes de locals comercials, segons l’ordenança 
destaca Dénia, que presenta una tarifa molt superior a la 
resta. També destaca Petrer, que, encara que grava tan sols la 
recollida, presenta una tarifa superior a la d’ajuntaments que 
graven també el tractament i l’eliminació. 

b.7)  En la tarifa mitjana de locals comercials segons el padró, no 
s’aprecia cap diferència entre les que graven el tractament i 
l’eliminació i les que graven exclusivament la recollida. Les 
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més elevades es donen a Ontinyent i Petrer, un dels municipis, 
aquest últim, que graven tan sols la recollida. Les més 
reduïdes es donen a Burjassot i Villena, fins i tot quan Villena 
grava també el tractament i l’eliminació. 

b.8)  El percentatge més elevat del que representen les despeses de 
recollida d’RSU sobre el total de despeses corrents de 
l’Ajuntament es dóna a Petrer, amb un 7,4%, mentre que a 
Alzira es dóna el més baix, amb un 2,6% de la despesa corrent 
de l’Ajuntament. 

b.9)  La despesa mitjana per tona recollida d’RSU puja a 80 euros. 
Destaca l’Ajuntament de Petrer, amb unes despeses de 132 
euros per tona recollida. Per contra, Borriana i Alzira 
presenten les despeses més baixes per tona recollida, de 44 i 
47 euros, respectivament. La resta d’ajuntaments, més 
pròxims a la mitjana, oscil·len entre els 108 euros per tona de 
Dénia i els 65 euros de Burjassot. 

b.10) Per a la recollida selectiva, els ajuntaments de Borriana, Dénia, 
Petrer i Villena tenen delegat el cobrament d’Ecoembes, amb 
una despesa mitjana per tona de recollida de paper-cartó de 
144, 110, 0 i 35 euros, respectivament. Tanmateix cal destacar 
que, menys Petrer, els altres ajuntaments assumeixen 
despeses addicionals per la recollida del paper-cartó i fins i tot 
en el cas de Borriana i Dénia, el cost addicional és superior al 
d’alguns ajuntaments que no tenen delegat el cobrament. En 
aquest sentit, cal destacar que a Dénia, encara que el servei de 
recollida d’envasos lleugers i paper-cartó forma part dels 
serveis licitats dins del contracte de recollida d’RSU i neteja 
urbana, aquest és realitzat parcialment per una segona 
empresa, que és la que rep la compensació d’Ecoembes. 

b.11) El percentatge d’autofinançament per les taxes de recollida 
d’RSU és molt variat. Així, a Villena les taxes financen el 56,1% 
de les despeses, mentre que a Burjassot s’obtenen uns 
ingressos superiors a les despeses directes amb una ràtio del 
119,0% i és aquest l’únic ajuntament amb una ràtio superior al 
100%. Aquesta circumstància no es donava en l’informe 
econòmic que es va fer en el seu dia sobre dades de l’exercici 
2007, ja que el mateix concloïa que, fins i tot amb la 
consideració de costos indirectes, els ingressos no superaven 
els costos. En al·legacions, l’Ajuntament assenyala que aquest 
desfasament s’explica perquè en les despeses no figuren les 
revisions de preus. 

b.12) El percentatge de finançament de les despeses de recollida del 
paper-cartó per l’aportació d’Ecoembes als ajuntaments que 
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no tenen el cobrament delegat és del 72,2% a Mislata i del 
37,9% i 31,5% a Burjassot i Alzira, respectivament. 

b.13) Pel que fa a la recollida d’envasos, llaunes i brics, també reben 
aportació d’Ecoembes els mateixos ajuntaments que en reben 
per al paper-cartó. Mislata presenta el percentatge més elevat, 
amb un 229,3%, mentre que Burjassot i Alzira presenten els 
més reduïts, amb un 147,3% i un 117,1%, respectivament. En 
qualsevol cas, en els tres ajuntaments les aportacions que 
reben d’Ecoembes són superiors a les despeses que financen. 

b.14) A Alzira i a Villena les despeses reals del servei de recollida 
superen els crèdits definitius. Per contra, els ajuntaments de 
Dénia, Ontinyent i Petrer presenten uns percentatges 
d’execució molt reduïts, del 42,2%, 55,8% i 58,1% 
respectivament. 

c) La forma de gestió i la contractació del servei de recollida de residus 
s’ha dut a terme seguint els principis de legalitat, economia, 
eficiència i eficàcia? 

c.1)  En els vuit ajuntaments analitzats, el sistema de gestió 
utilitzat ha sigut la gestió indirecta de serveis públics sota la 
modalitat de concessió, si bé no consta justificació de l’elecció 
d’aquesta modalitat o la justificació és incompleta. 

c.2)  Els contractes analitzats haurien de ser de serveis, segons 
jurisprudència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de les 
Comunitats Europees en la seua sentència de 18 de juliol de 
2007, recollida en diversos informes de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de l’Estat. Aquesta jurisprudència 
considera que el risc d’explotació en els contractes esmentats 
no es trobarà transferida al contractista, ja que la seua 
retribució no depén dels ingressos derivats de la gestió. Per 
tant la durada màxima d’aquests contractes hauria de ser de 
quatre anys, amb dos anys més de pròrroga. 

c.3)  Solament en dos dels vuit ajuntaments analitzats, Dénia i 
Mislata, consten estudis justificatius de la determinació del 
preu del contracte en la documentació de l’expedient. 

c.4)  Són significatives les variacions produïdes entre el preu inicial 
del contracte i el preu actualitzat a 2011, especialment a 
Villena (151,8%), Ontinyent (134,6%) i Burjassot (74,9%). 

c.5) La durada d’aquests contractes, que han sigut tramitats com 
de gestió de serveis, oscil·la entre vuit i vint anys. El contracte 
més antic vigent en 2011 és el subscrit per l’Ajuntament de 
Villena en 1997, que ha sigut prorrogat en dues ocasions. 
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c.6) En general, la ponderació del preu respecte de la puntuació 
total és inferior al 50% i les fórmules elegides no assignen 
puntuacions linealment proporcionals a les baixes ofertades. 
Per això, el pes del preu en la puntuació total es troba 
desvirtuat. 

c.7) Alguns informes tècnics utilitzen fórmules d’assignació de 
puntuacions distintes a les previstes en el plec (Burjassot),  i 
en altres casos aquesta fórmula no està preestablida 
(Ontinyent i Dénia). 

c.8)  Els ajuntaments de Burjassot, Ontinyent i Villena acumulen 
modificacions contractuals que representen un increment 
superior al 60% del contracte original i per això hauria de 
plantejar-se, si és el cas, la necessitat d’una nova licitació i/o 
la conveniència d’establir terminis contractuals més 
moderats. 

c.9) En 2011 solament es va tramitar en un cas (Burjassot), una 
modificació contractual i aquesta no es va remetre a la 
Sindicatura de Comptes, segons preveu la legislació vigent. 

D’acord amb aquestes conclusions, hem elaborat les recomanacions que 
es detallen en l’apartat 5.2. 

5.2 Recomanacions 

Salvant les recomanacions que assenyalem en l’Informe, en destaquem 
les següents: 

1) Com a norma general, encara que els diferents ajuntaments tenen 
establits alguns procediments per a controlar la qualitat del servei 
de recollida, es considera que aquests han de perfeccionar-se i 
establir: 

- Indicadors (Alzira, Burjassot, Dénia, Mislata, Ontinyent, Petrer 
i Villena). 

- Protocols d’actuació (Ontinyent i Villena). 

- Una clàusula en el plec de condicions sobre aquest tipus de 
controls (Mislata, Ontinyent i Villena). 

- Personal que supervise els controls establits (Villena). 

- Evidència de les comprovacions i controls realitzats. 

2) S’estima adequat ajustar el manteniment de contenidors, quant al 
nombre de neteges cada any, a l’ús efectiu que se’n faça (Dénia). Es 
recomana, així mateix, que els contractes amb l’empresa 
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concessionària especifiquen clarament el nombre de neteges que 
tenen previstos realitzar cada any (Villena). 

3)  És necessari que els contractes signats amb les empreses 
encarregades de la recollida incloguen les campanyes de 
sensibilització relacionades amb la recollida de residus (Ontinyent i 
Villena) i que l’Ajuntament verifique que aquestes s’han realitzat. 

4) Les ordenances han de ser adaptades a la realitat del servei que es 
presta (Ontinyent i Petrer). 

5)  En els ajuntaments que tinguen delegat el cobrament per a la 
recollida selectiva, cal que es controlen les despeses addicionals en 
què incórreguen, ja que aquestes de vegades són superiors fins i tot 
a les despeses de recollida d’aquells ajuntaments que no ho tenen 
(Borriana i Dénia). 

6) Cal elaborar el pressupost anual de l’Ajuntament d’acord amb la 
informació real i actualitzada dels costos dels contractes en vigor a 
fi d’optimitzar els recursos disponibles. En tot cas, el pressupost ha 
de cobrir els costos previstos en l’exercici derivats de la prestació 
dels serveis (Alzira i Villena). 

7) Registrar en una aplicació pressupostària concreta les despeses 
derivades del servei de recollida de residus, sense agrupar-les amb 
un altre tipus de despeses. 

8) Considerem necessari que es justifique el sistema de gestió elegit. 

9)  És necessari disposar d’un informe o estudi que quantifique 
l’import de licitació (Alzira, Burjassot, Borriana, Ontinyent, Petrer i 
Villena). 

10) Estimem convenient tramitar les noves licitacions sota la modalitat 
de contracte de serveis, quan finalitzen les pròrrogues concedides, 
a fi de donar compliment a la doctrina del Tribunal de Justícia del 
Tribunal Europeu i aconseguir millors preus a través de noves 
licitacions. 

6.  TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i conformement al que preveu la 
secció 704 del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, el projecte de 
l’Informe d’auditoria operativa el vam posar en coneixement dels tècnics 
dels ajuntaments d’Alzira, Burjassot, Borriana, Dénia, Mislata, Ontinyent, 
Petrer i Villena, que han sigut objecte d’aquesta fiscalització. Així mateix, 
vam remetre el projecte de l’Informe de fiscalització a la Mancomunitat 
de Municipis de la Vall d’Albaida perquè en tingués coneixement, atesa 
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la seua relació amb la gestió de la recollida de residus de l’Ajuntament 
d’Ontinyent. 

El projecte esmentat va ser remés als coordinadors designats per les 
entitats locals, remissió que va tenir lloc el 12 de febrer de 2014, a fi que 
que hi realitzassen, fins al 21 de febrer de 2014, les observacions que 
considerassen adequades. En aquest sentit, els ajuntaments de 
Burjassot, Borriana, Dénia i Villena van efectuar observacions i vam 
realitzar les modificacions en el projecte de l’Informe que vam 
considerar oportunes una vegada analitzades les dites observacions. 

Posteriorment, i 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, l’esmentat informe es va 
remetre als gestors de les entitats afectades per tal que, en el termini 
concedit, formulassen, en el seu cas, al·legacions. 

Quant al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal assenyalar 
el següent: 

1)  Les entitats han formulat, en el seu cas, al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l’Informe. 

2)  Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

3)  Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l’informe motivat que s’hi 
ha emés, que ha servit per a la seua estimació o desestimació per 
aquesta Sindicatura, s’adjunten en els annexos 5 i 6 d’aquest Informe.



  

 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e) del seu Reglament 
i en compliment del Programa Anual d’Actuació de 2013 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunió del dia 22 
d’abril de 2014, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 
 

València, 22 d’abril de 2014 
 

                                                                   EL SÍNDIC MAJOR 
 
 
 
 
 
 

                                                                   Rafael Vicente Queralt 
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ANNEX I:  Conclusions per objectius i subobjectius 

OBJECTIUS SUBOBJECTIUS CONCLUSIONS 
1. Quin és l'entorn 
i amb quins 
mitjans es realitza 
el servei de 
recollida de 
residus per a 
aconseguir una 
prestació eficient i 
una qualitat 
adequada? 
 

4.1.1 Quin és l'entorn on  es 
desenvolupa la recollida de 
residus en relació amb les 
seues condicions 
geogràfiques, el nombre 
d'habitants i les tones de 
residus generats? 

4.1.1.1 Condicions 
geogràfiques 

Villena con 345,6 km2 triplica en superfície municipal als següents municipis, 
mentre que Burjassot con 3,5 km2  i Mislata con 2,1 km2  presenten una superfície 
municipal molt reduïda. 

Quant a la superfície de sòl urbà destaca Dénia amb una superfície urbana de 18,2 
km2  seguit d'Alzira amb 9,2 km2 . 

4.1.1.2 Població  

Mislata i Burjassot tenen una densitat de població molt superior a la resta dels 
municipis de la mostra. 

Alzira, Ontinyent, Petrer i Villena, no presenten fluctuacions significatives en la 
seua població al llarg de l'any, mentre que Burjassot i Mislata presenten en el mes 
d'agost una fluctuació negativa respecte a la mitjana anual. Borriana i Dénia, per ser 
municipis eminentment turístics presenten un augment de població durant els 
mesos d'estiu. 

4.1.1.3 Tones 

Indicar el pes tan significatiu que té la recollida d'RSU sobre el total de la recollida 
de residus en els municipis seleccionats. En el cas de Borriana  arriba fins al 94,9% i 
a Dénia, que presenta el percentatge més baix, és del 87,9%. Para la recollida 
selectiva els percentatges, serien els complementaris fins al 100%. 

La mitjana de quilograms de fem total, és a dir RSU i selectiva, per habitant a l'any, 
dels vuit municipis de la mostra en l'any 2011 és de 406 kg. D'aquesta mitjana se 
separa pel límit superior Dénia amb 641 kg i per l'inferior Mislata amb 307 kg. 

La mitjana de quilograms recollits d'RSU per habitant a l'any, dels vuit municipis de 
la mostra en l'any 2011 és de 367 kg. D'aquesta mitjana se separa pel límit superior 
Dénia amb 563 kg i per l'inferior Mislata amb 275 kg (Annex 2 a). 

La mitjana de quilograms de recollida selectiva total per habitant a l'any, dels vuit 
municipis de la mostra en l'any 2011 és de 38 kg. D'aquesta mitjana se separa una 
altra vegada pel límit superior Dénia amb 78 kg i per l'inferior Borriana amb 21 kg 
(Annex 2 b). 



Auditoria operativa sobre la recollida de residus urbans als ajuntaments amb una població entre 34.000 i 50.000 habitants 

86 
 

1. Quin és l'entorn 
i amb quins 
mitjans es realitza 
el servei de 
recollida de 
residus per a 
aconseguir una 
prestació eficient i 
una qualitat 
adequada? 
 

4.1.2 Quins són els mitjans per a 
prestar el servei de 
recollida de residus? 

4.1.2.1 Nombre de 
contenidors  

La recollida d'RSU en tots els municipis de la mostra es realitza amb contenidors, 
excepte a Ontinyent on es fa majoritàriament porta a porta. 

 S'ha calculat una mitjana de 9.789 litres de la capacitat anual disponible en els 
contenidors per a cada un dels habitants dels municipis de la mostra. Destaca 
Ontinyent amb una capacitat de 2.195 litres per habitant, ja que en aquest municipi 
la recollida s'efectua majoritàriament de porta a porta i Dénia, amb 18.648 litres per 
habitant, per ser el municipi de major superfície de sòl urbà a més de ser també el 
municipi on més tones d'RSU s'arrepleguen. 

Villena amb 172 contenidors per km2 és el municipi con major nombre de 
contenidors per km2  de sòl urbà, seguit de Mislata, Petrer i Burjassot amb 160, 158 i 
132 contenidors per km2  de sòl urbà, respectivament. 

La mitjana per a l'any 2011 entre els municipis de la mostra és de 15 contenidors per 
cada 1.000 habitants. Destaca Ontinyent amb tan sols 6 contenidors, ja que en 
aquest municipi la recollida s'efectua majoritàriament de porta a porta, i Dénia que 
presenta la ràtio més elevada, amb 31 contenidors per cada 1.000 habitants. (Annex 
2 d). 

4.1.2.2 Nombre de 
vehicles 

La capacitat disponible que hi ha en els vehicles de recollida per cada habitant al 
llarg de l'any presenta una mitjana de 763 litres habitant/any, i oscil·la entre els 975 
litres habitant/any de Dénia i els 599 litres habitant/any de Petrer.  

4.1.2.3 Hores treballades 

Com a mitjana, per cada hora de treball d'un operari dedicat a la recollida de 
residus, es dóna servei a 1,7 habitants. La ràtio més elevada l'obté Burjassot amb 3,0 
habitants per hora treballada i la més baixa Petrer amb 0,7 habitants per hora 
treballada. En la resta d'ajuntaments les ràtios obtingudes oscil·len entre el 2,6 
d'Alzira i el 0,9 de Dénia. 

4.1.3 És eficient la recollida de 
residus en funció dels 
recursos materials? 

  Per cada hora treballada d'un operari dedicat a la recollida d'RSU s'obté una mitjana 
entre els vuit ajuntaments de 0,6 tones recollides d'aquest tipus de residus. 
Destaquen Alzira i Burjassot on en una hora d'operari es recull una tona d'RSU. Pel 
contrari a Petrer es recull 0,2 tones en el mateix període de temps. La resta 
d'ajuntaments estan justament en la mitjana o molt prop d'aquesta. 

La mitjana de vuit ajuntaments per a un tipus de vehicle mitjà és de 3.086 tones 
recollides per vehicle a l'any. Burjassot i Mislata són els que presenten una mitjana 
més alta, ja que cada un dels tres vehicles amb què compten aquests ajuntaments 
recull a l'any 4.055 i 4.004 tones, respectivament. En l'altre extrem es trobaria 
l'Ajuntament de Borriana on cada un dels sis camions amb què compta per a prestar 
aquest servei, recull 2.305 tones. 
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1. Quin és l'entorn 
i amb quins 
mitjans es realitza 
el servei de 
recollida de 
residus per a 
aconseguir una 
prestació eficient i 
una qualitat 
adequada? 
 

4.1.4 La qualitat del servei és 
acceptable? 

4.1.4.1 Control de 
l'Ajuntament 

Els municipis d'Alzira, Dénia, Ontinyent, Petrer i Villena no avaluen la quantitat, 
qualitat i cost del servei amb indicadors. Si bé, tret de Borriana, els ajuntaments de 
Burjassot i Mislata estan pendents que ho acrediten.  

Tots els ajuntaments confirmen que el gestor té establits protocols d'actuació que 
garanteixen  la qualitat del servei, excepte els ajuntaments d'Ontinyent i Villena que 
ens indiquen que el propi Ajuntament no té establits els dits controls, si bé 
desconeixen si els tindrà la Mancomunitat o l'empresa concessionària, 
respectivament. 

A Mislata, Ontinyent i Villena ens confirmen que el plec de condicions no estableix 
cap  tipus de control de la prestació del servei de recollida de residus.  

Tots els ajuntaments excepte el de Villena confirmen que almenys compten amb 
una persona a temps parcial dedicada a actuacions de control en la prestació del 
servei de recollida. En tots, tret de Mislata, es deixa constància de les comprovacions 
o controls realitzats. 

4.1.4.2 Manteniment 

La mitjana de llavats a l'any de contenidors d'RSU és un poc més de dues voltes al 
mes. Destaquen Petrer i Villena , on es llaven setmanalment. En l'extrem oposat es 
troba l'Ajuntament de Dénia, on els contenidors d'RSU tan sols es netegen nou 
voltes a l'any. Crida l'atenció que concretament els contenidors que més 
freqüentment es llaven estan en aquells municipis on menys tones de fem recullen, 
Petrer i Villena; i pel contrari, a Dénia, on més tones d'RSU es recullen, és un dels 
municipis on menys llavats a l'any es realitzen. L'Ajuntament de Villena no ens ha 
facilitat aquesta dada, ens ha indicat que aquesta informació no figura en el 
contracte.  

4.1.4.3 Freqüència en la 
recollida de residus 

La recollida d'RSU s'efectua tots els dies de la setmana en tots els ajuntaments de la 
mostra, tret d'Ontinyent on es recullen sis dies a la setmana durant la majoria de 
l'any, llevat dels quatre mesos considerats de temporada alta, on es recullen 
diàriament. 

La recollida de paper i cartó es realitza dos dies a la setmana als municipis de 
Borriana, Mislata, Ontinyent, Petrer i Villena. Tres dies a la setmana a Alzira i 
Burjassot sis dies a la setmana a Dénia. 

La recollida d'envasos, llandes i brics  es realitza una volta a la setmana a Villena i 
dos dies a la setmana a Burjassot, Borriana, Mislata, Ontinyent i Petrer. Al seu torn, a 
Alzira es recullen tres dies a la setmana i a Dénia sis dies a la setmana. 

    
La mitjana anual de tones que es recullen en cada servei entre els vuit ajuntaments 
és de quaranta tones en el cas dels RSU, de quatre tones en el de paper-cartó i de 
tres tones en cada recollida d'envasos, llandes i brics. (Annex 2 e). 
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1. Quin és l'entorn 
i amb quins 
mitjans es realitza 
el servei de 
recollida de 
residus per a 
aconseguir una 
prestació eficient i 
una qualitat 
adequada? 
 

4.1.5 Es facilita la 
recollida selectiva 
de residus? 

4.1.5.1 Forma de gestió i 
contractes amb 
l'empresa encarregada 
de la recollida selectiva 

Els ajuntaments tenen signats els seus corresponents protocols d'adhesió. Per a la recollida 
del vidre amb Ecovidrio, la qual gestiona íntegrament el servei; i per a la recollida de paper-
cartó i envasos-llandes-brics, amb Ecoembes. Borriana, Dénia, Petrer i Villena tenen delegat el 
cobrament d'Ecoembes en l'empresa de la recollida selectiva. La resta dels ajuntaments reben 
les aportacions d'Ecoembes i són els encarregats de pagar a l'empresa de recollida selectiva. 

 
No s'ha facilitat el contracte amb una de les dues empreses encarregades de la recollida 
selectiva de Dénia i tampoc no hi ha cap document que regule la relació entre les dues. 

4.1.5.2 Nombre de 
contenidors (per cada 
tipus de fracció de 
residus) 

La recollida de vidre i envasos, llandes i brics es realitza mitjançant contenidors en tots els 
ajuntaments analitzats. 

Quant a la recollida de paper i cartó es realitza exclusivament per mitjà de contenidors tan 
sols a Burjassot, Borriana i Dénia. En els altres cinc ajuntaments objecte de l'Informe, es 
combina la recollida mitjançant contenidors en la recollida porta a porta. 

Per als contenidors de paper-cartó s'ha calculat una mitjana per a l'any 2011 entre els 
municipis de la mostra que és de tres contenidors per cada 1.000 habitants. Destaca Dénia 
amb sis contenidors per cada 1.000 habitants. (Annex 2 f). 

Per als contenidors d'envasos-llandes-brics s'ha calculat una mitjana per a l'any 2011 entre els 
municipis de la mostra que és de tres contenidors per cada 1.000 habitants. Torna a destacar 
Dénia amb cinc contenidors per cada 1.000 habitants. (Annex 2 f). 

En el cas de contenidors de paper-cartó s'ha obtingut una mitjana de 3.321 litres de capacitat 
anual disponible per a cada un dels habitants dels municipis de la mostra. Destaca Dénia amb 
una capacitat anual per habitant de 6.904 litres, i pel límit inferior Villena amb 2.255 litres per 
habitant. La resta de municipis oscil·len entre els 3.852 litres de Burjassot i els 2.441 litres de 
Borriana. 

Quant els contenidors d'envasos-llandes-brics s'ha obtingut una mitjana de 2.996 litres de 
capacitat anual disponible per a cada un dels habitants dels municipis de la mostra. Destaca 
Dénia con una capacitat per habitant de 5.974 litres i pel límit inferior Villena amb 2.067 litres 
per habitant. La resta de municipis oscil·len entre els 3.241 litres de Burjassot i els 2.232 litres 
d'Ontinyent. 

En la ràtio de contenidors de paper-cartó per km2 de sòl urbà, els municipis amb major 
densitat de població presenten unes ràtios molt elevades en relació amb la resta, és el cas de 
Mislata amb 52 contenidors per km2 de sòl urbà i Burjassot amb 47 contenidors per km2. 

En la ràtio de contenidors d'envasos, llandes i brics per km2 de sòl urbà, ocorre el mateix: 
Mislata compta amb 43 contenidors per km2 de sòl urbà i Burjassot amb 39 contenidors per 
km2. 

4.1.5.3 Campanya de 
sensibilització 

Cap ajuntament realitza pel seu compte campanyes de sensibilització relacionades amb la 
recollida de residus. Els ajuntaments de Mislata i Ontinyent no confirmen si els seus 
contractes inclouen campanyes de sensibilització de recollida de residus. A Villena no es 
realitzen campanyes d'aquests tipus. 
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2. Els costos i 
ingressos derivats 
de la prestació del 
servei de recollida 
de residus són 
homogenis i 
raonables? 

4.2.1 L'ordenança fiscal 
està aprovada i es 
troba vigent?   

Tots els ajuntaments han aprovat una ordenança per al cobrament de la taxa de recollida de 
residus, tret de l'Ajuntament de Mislata, on no se'n cobra cap taxa, ja que segons  indiquen el 
cost del servei es finança amb altres ingressos. 

  
 Després de l'anàlisi realitzada es conclou que totes les ordenances fiscals que regulen les 

taxes per la recollida de residus dels ajuntaments analitzats es troben vigents. 

4.2.2 Quina és la forma 
de cobrament dels 
ingressos pel servei 
de recollida i quins 
serveis inclou? 

4.2.2.1 Forma de 
cobrament de la taxa 

En tots els ajuntaments la taxa de recollida es cobra en un rebut específic, tret de Burjassot en 
el qual el cobrament el gestiona Aigües de València juntament amb el rebut de l'aigua potable. 
Borriana emet un únic rebut de taxes urbanes i la inclou juntament amb la taxa de 
clavegueram i la de guals. 

4.2.2.2 Serveis que 
inclou la taxa 

A Burjassot i Petrer la taxa sols inclou la recollida. A Borriana, Dénia, Ontinyent i Villena 
inclou també el tractament i l'eliminació. A Alzira la taxa sols grava la recollida de residus 
d'activitats econòmiques, mentre que Mislata no té taxa. 

Els ajuntaments d'Ontinyent i Petrer hauran de modificar les seues ordenances per a adaptar-
les a la realitat del servei que presten. 

4.2.3 Quin és el grau de 
representació dels 
ingressos per taxes 
de recollida? 

4.2.3.1 Sobre el total de 
ingressos tributaris de 
l'Ajuntament 

El percentatge que representen els ingressos de la recollida de residus sobre el total dels 
ingressos tributaris de 2011 oscil·la entre el 2,0% d'Alzira i el 8,8% de Petrer.  

4.2.3.2 En el cas que la 
taxa siga conjunta 

Quan la taxa és conjunta amb el servei de tractament i eliminació, hi ha molta disparitat entre 
el que representa cada un d'aquests serveis sobre el total de la taxa. Aquests percentatges 
oscil·len entre el 27,6% que representa el servei de recollida de residus sobre el total a Borriana 
fins al 74,2% a Villena. 

4.2.3.3 Pel tipus 
d'immoble (local 
comercial o habitatge) 

El percentatge que representa la taxa de recollida en funció de l'immoble, habitatges o local 
comercial, oscil·la entre el 0% d'habitatges d'Alzira —ja que la seua taxa tan sols grava les 
activitats econòmiques—, fins al 88,2% d'habitatges de Borriana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.4 Els ingressos 
obtinguts del 
contribuent són 
homogenis en els 
distints 
ajuntaments? 

4.2.4.1 Tarifa segons 
ordenança 

Les tarifes més altes establides en l'ordenança per a un habitatge estàndard són les dels 
ajuntaments la taxa dels quals grava també el tractament i l'eliminació (Borriana, Dénia i 
Ontinyent), tret de Villena que tot i que inclou aquest servei, presenta la taxa més reduïda 
dels vuit ajuntaments. 

 
 
Quant a les tarifes de locals comercials segons l'ordenança, destaca Dénia que presenta una 
tarifa molt superior a la resta. També destaca Petrer que encara que grava sols la recollida 
presenta una tarifa superior a la dels ajuntaments que graven també el tractament i 
l'eliminació. 
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2. Els costos i 
ingressos derivats 
de la prestació del 
servei de recollida 
de residus són 
homogenis i 
raonables? 

 
 
4.2.4.2 Tarifes mitjanes 

La tarifa mitjana més elevada per habitatge segons el padró la tenen aquells municipis que 
graven a més a més el tractament i l'eliminació, tret de Villena, en el qual trobem la tarifa més 
reduïda fins i tot considerant aquesta circumstància.  

En la tarifa mitjana de locals comercials segons el padró no observem diferència entre les que 
graven el tractament i l'eliminació i les que graven exclusivament la recollida. Les més 
elevades són les d'Ontinyent i Petrer, tot i que Petrer solament grava la recollida. Les més 
reduïdes són les de Burjassot i Villena, fins i tot considerant que Villena grava també el 
tractament i l'eliminació. 

La ràtio de taxa de recollida de residus per rebut és més alt en aquells municipis en què el pes 
de la taxa per locals comercials és major. Per això la més elevada és la d'Alzira, que sols grava 
activitats econòmiques. La segona ràtio més elevada és la de Petrer on la taxa de recollida 
sobre els locals comercials és també la segona més representativa dels vuits ajuntaments. 
(Annex 2 g). 

La taxa de fem per habitant, sense tenir en compte Alzira i Dénia, oscil·la entre els 35 euros de 
Petrer i els 17 euros de Villena. A Alzira és molt reduïda perquè sols grava activitats 
econòmiques. Tanmateix, a Dénia és la més elevada perquè per a calcular la ràtio no s'ha 
tingut en compte l'increment d'habitants durant els mesos d'estiu, però sí que inclou els drets 
reconeguts nets per taxes cobrades per segones residències. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.5 Quin és el grau de 
representació de les 
despeses per 
recollida? 

4.2.5.1 Sobre el total de 
despeses corrents de 
l'ajuntament. El percentatge més elevat del que representen les despeses de recollida d'RSU sobre el total de 

les despeses corrents de l'ajuntament, és el de Petrer amb un 7,4%, mentre que el d'Alzira és 
el més baix amb un 2,6% de la despesa corrent de l'Ajuntament. 

4.2.6 Els costos són 
homogenis en els 
distints 
ajuntaments? 

4.2.6.1 Serveis inclosos 
en el contracte Els ajuntaments d'Alzira, Burjassot, Borriana i Villena inclouen en el contracte de recollida 

d'RSU, la recollida de paper-cartó, la d'envasos-llandes i brics i la neteja viària. Dénia i Mislata 
inclouen pràcticament el mateix, però el primer sense incloure la recollida d'envasos-llandes i 
brics i el segon sense incloure la neteja viària. Ontinyent inclou tant la recollida d'RSU com la 
selectiva i el seu tractament i eliminació posterior. El contracte de Petrer inclou la recollida 
d'RSU, el paper-cartó porta a porta i la neteja viària. 
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2. Els costos i 
ingressos derivats 
de la prestació del 
servei de recollida 
de residus són 
homogenis i 
raonables? 
 

4.2.6.2 Cost per tona La despesa mitjana per tona recollida d'RSU puja a 80 euros. Destaca l'Ajuntament de Petrer 
amb unes despeses de 132 euros per tona recollida. Pel contrari Borriana i Alzira presenten les 
despeses més baixes per tona recollida de 44 i 47 euros respectivament. La resta 
d'ajuntaments, més pròxims a la mitjana, oscil·len entre els 108 euros per tona de Dénia i els 
65 euros de Burjassot. 

Per a la recollida selectiva, els ajuntaments de Borriana, Dénia, Petrer i Villena tenen delegat el 
cobrament d'Ecoembes. No obstant això cal destacar que  llevat de Petrer, els altres 
ajuntaments assumeixen despeses addicionals per la recollida de paper-cartó  i fins i tot en el 
cas de Borriana i Dénia, el cost addicional és superior al d'alguns ajuntaments que no tenen 
delegat el cobrament. En la recollida d'envasos-llandes i brics, a l'Ajuntament de Borriana 
tenim la mateixa circumstància. En aquest sentit cal destacar que a Dénia, tot i que la 
recollida d'envasos lleugers i paper-cartó  forma part dels serveis licitats dins del contracte de 
recollida d'RSU i neteja urbana, aquest servei el realitza una segona empresa, que és la que 
rep la compensació d'Ecoembes. 

4.2.6.3 Cost per 
habitant 

La mitjana del cost de recollida d'RSU per habitant és de 30 euros. A Dénia, amb un cost de 61 
euros per tona, és molt superior a la resta, en part per l'increment de població dels mesos 
d'estiu que no s'ha tingut en compte a l'hora de calcular la ràtio. Borriana i Alzira presenten 
despeses més reduïdes amb un cost per habitant de 17 i 18 euros, respectivament. 

En principi els ajuntaments que tenen delegat el cobrament per a la recollida selectiva de 
paper-cartó haurien de presentar un cost zero o un cost molt reduït. Aquesta circumstància 
no té lloc a Dénia que amb 3,3 euros de cost per habitant presenta el cost unitari més elevat 
del conjunt dels ajuntaments. Respecte a la resta dels ajuntaments cal dir que Alzira amb 2,2 
euros presenta el cost més elevat per habitants, mentre que Ontinyent amb 0,2 euros per 
habitant presenta el més reduït, ja que a Ontinyent la despesa de paper-cartó és sols per la 
recollida porta a porta, i, a més a més, està minvat per l'import que finança Ecoembes a la 
Mancomunitat. 

Pel que fa a la recollida selectiva d'envasos-llandes i brics, els ajuntaments amb cobrament 
delegat presenten cost zero, tret de Borriana amb un cost per habitant de 0,9 euros. Quant a la 
resta dels ajuntaments cal indicar que Alzira amb 1,8 euros presenta el cost més elevat per 
habitant, mentre que Burjassot amb 1,0 euros per habitants presenta el més reduït. 

 
 

4.2.7 El finançament del 
servei és suficient 
per a cobrir el seu 
cost? 

4.2.7.1 
Autofinançament per 
taxes pròpies 

El percentatge d'autofinançament per les taxes de recollida d'RSU és molt variat. A Villena les 
taxes financen el 56,1% de les despeses, mentre que a Burjassot s'obtenen uns ingressos 
superiors a les despeses directes amb una ràtio de 119,0%, i és l'únic ajuntament amb una 
ràtio superior al 100%. En al·legacions, l'Ajuntament indica que aquest desfasament es deu al 
fet que en les despeses no figuren les revisions de preus. 
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ingressos derivats 
de la prestació del 
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homogenis i 
raonables? 

  

4.2.7.2 Finançament per 
ingressos de la recollida 
selectiva 

El percentatge de finançament de les despeses de recollida de paper-cartó, per 
l'aportació d'Ecoembes als ajuntaments que no tenen el cobrament delegat, és del 72,2% 
a Mislata i del 37,9% i 31,5% a Burjassot i Alzira, respectivament. 

Pel que fa a la recollida d'envasos-llandes i brics també reben aportació d'Ecoembes els 
mateixos ajuntaments que la reben per al paper-cartó. Mislata presenta el percentatge 
més elevat amb un 229,3%, mentre que Burjassot i Alzira presenten els més reduïts amb 
un 147,3% i un 117,1%, respectivament. En qualsevol cas, en els tres ajuntaments les 
aportacions que reben d'Ecoembes són superiors a les despeses que financen.  

La ràtio que presenta Ontinyent per a la recollida de paper-cartó i d'envasos-llandes i 
brics és zero, ja que és la Mancomunitat la que rep l'aportació d'Ecoembes i després 
descompta de les aportacions que ha de realitzar l'Ajuntament. 

4.2.7.3 Els ingressos 
obtinguts s'ajusten a 
l'ordenança i en concret 
al seu informe 
econòmic? 

L'únic municipi en què els ingressos obtinguts directament relacionats amb el servei de 
recollida superen les despeses ocasionades per la prestació del dit servei, és Burjassot, 
encara que aquesta circumstància no s'indicava en l'informe econòmic que es va fer al 
seu dia sobre les dades de l'exercici de 2007, ja que s'hi concloïa que, fins i tot 
considerant els costos indirectes, els ingressos no superaven els costos. 

4.2.8 ¿Quin és el grau 
d'execució 
pressupostària del 
servei de recollida? 

4.2.8.1 Del pressupost de 
despeses 

A Alzira i a Villena, les despeses reals del servei de recollida superen els crèdits 
definitius. Pel contrari, els ajuntaments de Dénia, Ontinyent i Petrer presenten uns 
percentatges d'execució molt reduïts del 42,2%, 55,8% y 58,1%, respectivament. 

4.2.8.2 Del pressupost de 
ingressos 

A Alzira els ingressos reals del servei de recollida superen la previsió definitiva 
d'ingressos. Pel contrari els ajuntaments de Borriana i Ontinyent, presenten uns 
percentatges d'execució molt reduïts del 27,5% y 53,1%, respectivament. 
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3. La forma de 
gestió i la 
contractació del 
servei de recollida 
de residus, si 
s'escau, s'ha dut a 
terme seguint els 
principis de 
legalitat, 
economia, 
eficiència i 
eficàcia? 

4.3.1 La forma de gestió així com 
els preus i condicions de 
licitació escollits, estan 
justificats? 

4.3.1.1 Quin ha sigut el 
sistema de gestió triat i el 
seu fonament? 

En els vuit ajuntaments analitzats el sistema emprat ha sigut la gestió indirecta de 
serveis públics sota la modalitat de concessió, si bé no consta la justificació de 
l'elecció de la dita modalitat o resulta incompleta. 

D'ara en avant i d'acord amb la jurisprudència del Tribunal de Comptes Europeu els 
dits contractes s'haurien de tramitar com a contractes de serveis. 

4.3.1.2 Hi ha una 
justificació per a 
determinar els preus i les 
condicions de licitació? 

Solament en dos dels vuit ajuntaments analitzats consten estudis justificatius de la 
determinació del preu del contracte en la documentació de l'expedient. 

4.3.2 El procediment de licitació i 
el establiment del preu en 
els distints ajuntaments 
són homogenis? 

  

En tots els casos el contracte s'ha tramitat pel procediment obert.  

El preu dels contractes no resulta comparable, ja que s'inclouen prestacions 
diverses. 

L'excessiva duració o vigència dels contractes que en el cas de Villena supera els 
catorze anys amb les consegüents variacions entre el preu inicial i l'actualitzat en 
2011 que en aquest municipi representa el 151,8%, si bé altres municipis també 
presenten percentatges alts de variació: Ontinyent el 134,6% i Burjassot el 74,9%. 
Aquesta situació ha comportat no realitzar licitacions a fi d'aconseguir un millor 
preu. 

La duració mínima dels contractes, oscil·la entre 8 i 20 anys. 

4.3.3 S'ha seleccionat l'oferta 
econòmicament més 
avantatjosa? 

4.3.3.1 Els criteris 
establits en els plecs 
asseguren l'adjudicació a 
l'oferta econòmicament 
més avantatjosa? 

En general, la ponderació del preu respecte a la puntuació total és inferior al 50% i 
les fórmules elegides no assignen puntuacions linealment proporcionals a les baixes 
oferides. Per això, el pes del preu en la puntuació total es troba desvirtuat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4.3.3.2 S'han baremat 
correctament les ofertes 
quant al preu? 

Alguns informes tècnics empren fórmules d'assignació de puntuacions distintes a 
les previstes en el plec (Burjassot); en altres casos la dita fórmula no ve preestablida 
(Ontinyent i Dénia) i això implica que les ofertes no siguen automàticament 
comparables o hi haja diversos informes amb distints càlculs en un mateix 
expedient. En un altre informe es descarta una oferta per anormalment baixa sense 
donar tràmit d'audiència (Borriana). 

Pel que fa a la resta de criteris de valoració, alguns expedients valoren l'experiència i 
la solvència tècnica com a criteri de valoració d'ofertes o empren algun criteri que 
limita la concurrència, criteri que no resulta adequat. 



Auditoria operativa sobre la recollida de residus urbans als ajuntaments amb una població entre 34.000 i 50.000 habitants 

94 
 

3. La forma de 
gestió i la 
contractació del 
servei de recollida 
de residus, si 
s'escau, s'ha dut a 
terme seguint els 
principis de 
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economia, 
eficiència i 
eficàcia? 

4.3.3.3 S'ha adjudicat a 
l'oferta econòmicament 
més avantatjosa? 

En tres dels ajuntaments revisats coincideix el resultat d'adjudicació realitzat per 
l'ajuntament i el d'aquesta Sindicatura (Mislata, Petrer i Villena), mentre que en 
altres tres no es produeix la dita circumstància (Alzira, Burjassot i Borriana), raó per 
la qual en aquests últims casos no podem estimar que els criteris de valoració de les 
ofertes asseguren l'elecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa. Per acabar, 
en dos ajuntaments (Dénia i Ontinyent) no podem pronunciar-nos sobre la dita 
qüestió pels motius indicats en els paràgrafs anteriors. 

4.3.4 La prestació del servei s'ha 
executat segons les 
estipulacions del contracte? 

4.3.4.1 Comparar la 
despesa real facturada 
amb la contractada 

D'acord amb la informació facilitada, en general la despesa real de 2011 no ha 
superat el preu del contracte, llevat d'un cas (Ontinyent), segurament per raó de les 
modificacions pactades. 

4.3.4.2 Comprovar 
l'import de les 
modificacions 
contractuals tramitades i 
la seua representació 
quant al preu del 
contracte 

Els ajuntaments de Burjassot, Ontinyent i Dénia acumulen modificacions 
contractuals que comporten un increment superior al 60% del contracte original i 
per això caldria plantejar-se, si escau, la necessitat d'una nova licitació i/o la 
conveniència d'establir terminis contractuals més moderats. 

4.3.5 S'han tramés els contractes 
a la Sindicatura de Comptes 
d'acord amb els articles 29 i 
333 del TRLCSP respecte al 
Registre de Contractes? 

  

Solament es va tramitar en un cas (Burjassot) una modificació contractual en 2011 i 
no va ser tramesa a la Sindicatura de Comptes, segons preveu la legislació vigent. 
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ANNEX II: Ràtios addicionals 

a) Kg. recollits per habitant i any (RSU) 

b) Kg. recollits per habitant i any (recollida selectiva total) 

c) Kg. recollits per habitant i any (recollida selectiva per fraccions) 

d) Contenidors d'RSU per cada 1.000 habitants 

e) Mitjana anual de les tones en funció de les recollides efectuades 

f) Contenidors de recollida selectiva per cada 1.000 habitants 

g) Taxa de fem per rebut 

Subobjectiu 4.1.1 Quin és l'entorn on es desenvolupa la recollida de 
residus en relació amb les seues condicions geogràfiques, el nombre 
d'habitants i les tones de residus generades? 

4.1.1.3 Tones 

a) Kg. recollits per habitant i any (RSU) 

 

Ràtio = 
Tm. recollida de RSU  

* 1.000 
Nombre d'habitants  

 

Kg. recollits per habitant i any RSU 

Exercici Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Mitjana 

2011 383 318 390 563 275 378 325 306 367 

2010 388 323 421 597 276 379 342 319 381 

2009 395 327 464 601 287 381 367 322 393 

Quadre A1 
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Gràfic A1 

b) Kg. recollits per habitant i any (recollida selectiva total) 

 

Ràtio = 
Tm. recollida selectiva total  

* 1.000 
Nombre d'habitants 

 
Kg. recollits per habitant i any selectiva total 

Exercici Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Mitjana 

2011 32 39 21 78 32 51 26 29 38 

2010 36 40 22 82 37 50 26 30 40 

2009 36 40 18 77 35 50 29 30 39 

Quadre A2 
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Gràfic A2 

c) Kg. recollits per habitant i any (recollida selectiva per fraccions) 

 

Ràtio = 
Tm. recollides selectiva per fraccions  

* 1.000 
Nombre d'habitants  

 

Tipus 

Kg. recollits per habitant any 2011, selectiva per fraccions  

Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Mitjana 

Vidre 12 10 10 32 9 22 10 13 15 

Paper-

cartó 13 18 6 30 14 15 10 11 15 

Envasos, 

llandes i 

brics 7 10 5 16 9 14 6 5 9 

Quadre A3 
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Gràfic A3 
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Subobjectiu 4.1.2 Quins són els mitjans per a prestar el servei de 
recollida de residus? 

4.1.2.1 Nombre de contenidors 

d) Contenidors d'RSU per cada 1.000 habitants 

 

Ràtio = 
Nombre de contenidors d'RSU  

* 1.000 
Nombre d'habitants  

 
Contenidors d'RSU per cada 1.000 habitants  

Exercici Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Mitjana 

2011 14 9 16 31 8 6 21 18 15 

2010 14 9 17 32 8 6 21 18 15 

2009 14 9 24 32 8 5 21 18 16 

Quadre A4 

 

Gràfic A4 
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Subobjectiu 4.1.4 La qualitat del servei és acceptable? 

4.1.4.3 Freqüència en la recollida de residus 

e) Mitjana anual de les tones en funció de les recollides efectuades 

 

Ràtio = 
Tm. de fem recollit 

Nombre de recollida a l'any 

 
Mitjana anual de les tones recollides  

Tipus Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Mitjana 

RSU 47 33 38 69 33 43 31 29 40 

Paper-
cartó 4 4 2 4 6 5 3 4 4 

Envasos, 
llandes i 
brics 

2 4 2 2 4 5 2 3 3 

Quadre A5 
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Subobjectiu 4.1.5. Es facilita la recollida selectiva de residus? 

4.1.5.2 Nombre de contenidors (per cada tipus de fracció de residus) 

f) Contenidors de recollida selectiva per cada 1.000 habitants  

 

Ràtio = 
Nombre de contenidors per cada tipus de fracció de residus  

* 1000 
Nombre d'habitants  

 
Contenidors de recollida selectiva per cada 1.000 habitants  

Tipus Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena Mitjana 

Paper-cartó 3 3 2 6 2 3 2 2 3 

Envasos, llandes i 

brics 3 3 2 5 2 2 2 2 3 

Quadre A6 

 
 

 

Gràfic A6 
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Gràfic A7 

 

Subobjectiu 4.2.4 Els ingressos obtinguts del contribuent són 
homogenis en els distints ajuntaments? 

4.2.4.2 Tarifes mitjanes 

g) Taxa fem per rebut 

 

Ràtio = 
DR totals per la taxa de recollida 

Nombre de rebuts 

 
 Taxa recollida per rebut 

Exercici Alzira Burjassot Borriana Dénia Mislata Ontinyent Petrer Villena 

2011 219 53 22 52 N/A 47 72 35 

2010 175 52 24 56 N/A 46 74 39 

2009 178 63 23 52 N/A 45 75 - 

Quadre A7 
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Gràfic A8 
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ANNEX III 

Recollida d’RSU: Nombre de contenidors per tipus 
(segons capacitat) i capacitat total (2011)
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ANNEX III:  Recollida d'RSU: Nombre de contenidors per tipus (segons capacitat) i capacitat total (2011) 

 

 

  

ALZIRA BURJASSOT BORRIANA DÉNIA MISLATA ONTINYENT PETRER VILLENA 

TIPUS M3 
Nombre 
conten. 

Capac. 
total 

Nombre 
conten. 

Capac. 
total 

N. 
conte. 

Capac. 
total 

N. 
conte. 

Capac. 
total 

N. 
conten. 

Capac. 
total 

N. 
conte. 

Capac. 
total 

N. 
conten. 

Capac. 
total 

N. 
conten. 

Capac. 
total 

Tipus 1 360         5 1.800          
 

21 7.560    

Tipus 2 800           
 
       189 151.200 127 101.600    

Tipus 3 900                            615 553.500 

Tipus 4 1.000     55 55.000 228 228.000       
 
     

 
   

Tipus 5 1.100 202 222.200        1.011 1.112.100 32 35.200    552 607.200    

Tipus 6 2.400 176 422.400    120 288.000                 

Tipus 7 2.500                           

Tipus 8 3.000       23 69.000 391 1.173.000    20 60.000 20 60.000 16 48.000 

Tipus 9 3.200 232 742.400 302 966.400 208 665.600     304 972.800   
 
      

Tipus 10 5.000                 3 15.000       

Tipus 11 30.000                   
 

2 60.000    

TOTALS 610 1.387.000 357 1.021.400 584 1.252.400 1.402 2.285.100 336 1.008.000 212 226.200 722 836.360 631 601.500 
 

Quadre A8 

 



  

 

 

 

 

 

ANNEX IV 

Nombre de vehicles per tipus (segons capacitat) i 
capacitat total (2011)
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ANNEX IV: Nombre de vehicles per tipus (segons capacitat) i capacitat total (2011) 

 

ALZIRA BURJASSOT BORRIANA DÉNIA MISLATA ONTINYENT PETRER VILLENA 

TIPUS 
Capac. 
unitària 

Nombre 
vehicles 

Capac. 
total 

Nombre 
vehicles 

Capac. 
total 

Nombre 
vehicles Capac. total 

Nombre 
vehicles 

Capac. 
total 

Nombre 
vehicles 

Capac. 
total 

Nombre 
vehicles 

Capac. 
total 

Nombre 
vehicles 

Capac. 
total 

Nombre 
vehicles 

Capac. 
total 

Tipus 1 1.640                                 

Tipus 2 3.000                             1 3.000 

Tipus 3 3.480                                 

Tipus 4 3.500             1 3.500                 

Tipus 5 4.500 2 9.000                             

Tipus 6 8.000         1 8.000         1 8.000         

Tipus 7 10.000         1 10.000             1 10.000     

Tipus 8 11.000                     1 11.000         

Tipus 9 12.000             1 12.000                 

Tipus 10 12.200                                 

Tipus 11 12.500 2 25.000                             

Tipus 12 13.000                                 

Tipus 13 13.900                                 

Tipus 14 15.000         1 15.000         2 30.000 2 30.000     

Tipus 15 16.000         1 16.000 2 32.000             2 32.000 

Tipus 16 17.000                         1 17.000     

Tipus 17 20.000                     1 20.000         

Tipus 18 22.000         2 44.000 1 22.000     1 22.000         

Tipus 19 24.000 2 48.000 3 72.000                         

Tipus 20 25.000             2 50.000                 

Tipus 21 26.000                 3 78.000             

Tipus 22 30.000                             1 30.000 

TOTALS 6 82.000 3 72.000 6 93.000 7 119.500 3 78.000 6 91.000 4 57.000 4 65.000 

Quadre A9 



  

 

 

 

 

 

ANNEX V 

Recollida selectiva: Nombre de contenidors per tipus 
(segons capacitat) i capacitat total (2011)
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ANNEX V:  Recollida selectiva: Nombre de contenidors per tipus (segons capacitat) i capacitat total (2011) 

 

  

Alzira Burjassot Borriana Dénia 

  

P-C E-L-B P-C E-L-B P-C E-L-B P-C E-L-B 

TIPUS M3 Nombre 
conten. 

Capacitat 
total 

Nombre 
conten. 

Capacitat 
total 

Nombre 
conten. 

Capacitat 
total 

Nombre 
conten. 

Capacitat 
total 

Nombre 
conten. 

Capacitat 
total 

Nombre 
conten. 

Capacitat 
total 

Nombre 
conten. 

Capacitat 
total 

Nombre 
conten 

Capacitat 
total 

Tipus 1 360                                 

Tipus 2 800                                 

Tipus 3 900                                 

Tipus 4 1.000                                 

Tipus 5 1.100                                 

Tipus 6 2.400                                 

Tipus 7 2.500                                 

Tipus 8 3.000                 79 237.000 83 249.000 282 846.000 244 732.000 

Tipus 9 3.200 118 377.600 123 393.600 126 403.200 106 339.200                 

Tipus 10 5.000                                 

Tipus 11 30.000                                 

TOTALS 118 377.600 123 393.600 126 403.200 106 339.200 79 237.000 83 249.000 282 846.000 244 732.000 
 

Quadre A10 
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  Mislata Ontinyent Petrer Villena 

  P-C E-L-B P-C E-L-B P-C E-L-B P-C E-L-B 

TIPUS M3 Nombre 
conten. 

Capacitat 
total 

Nombre 
conten. 

Capacitat 
total 

Nombre 
conten. 

Capacitat 
total 

Nombre 
conten. 

Capacitat 
total 

Nombre 
conten. 

Capacitat 
total 

Nombre 
conten. 

Capacitat 
total 

Nombre 
conten. 

Capacitat 
total 

Nombre 
conten. 

Capacitat 
total 

Tipus 1 360                                 

Tipus 2 800                                 

Tipus 3 900                                 

Tipus 4 1.000                                 

Tipus 5 1.100                                 

Tipus 6 2.400                                 

Tipus 7 2.500         93 232.500 78 195.000                 

Tipus 8 3.000         10 30.000 10 30.000 80 240.000 72 216.000 72 216.000 66 198.000 

Tipus 9 3.200 109 348.800 90 288.000                         

Tipus 10 5.000         1 5.000 1 5.000                 

Tipus 11 30.000                                 

TOTALS 109 348.800 90 288.000 104 267.500 89 230.000 80 240.000 72 216.000 72 216.000 66 198.000 

 

Quadre A11 
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Al·legacions presentades











  

 

 

 

 

 

ANNEX VII 

Informe sobre les al·legacions presentades 
  



Auditoria operativa sobre la recollida de residus urbans als ajuntaments amb una 
població entre 34.000 i 50.000 habitants 

114 
 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME D’AUDITORIA OPERATIVA SOBRE RECOLLIDA DE RESIDUS 
URBANS EN ELS AJUNTAMENTS AMB POBLACIÓ ENTRE 34.000 I 50.000 
HABITANTS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i conformement al que preveu la 
secció 704 del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, el projecte 
d’Informe d’auditoria operativa es va posar en coneixement dels tècnics 
dels ajuntaments d’Alzira, Burjassot, Borriana, Dénia, Mislata, Ontinyent, 
Petrer i Villena, que han sigut objecte d’aquesta fiscalització. Així mateix, 
el projecte d’informe de fiscalització va ser remés a la Mancomunitat de 
municipis de la Vall d’Albaida perquè en tingués coneixement, atesa la 
seua relació amb la gestió de la recollida de residus de l’Ajuntament 
d’Ontinyent. 

El projecte esmentat va ser remés als coordinadors, designats per les 
entitats locals, remissió que va tenir lloc el 12 de febrer de 2014, a fi que 
realitzassen fins el 21 de febrer de 2014 les observacions que 
considerassen. En aquest sentit, els ajuntaments de Burjassot, Borriana, 
Dénia i Villena van efectuar observacions, i, una vegada analitzades, vam 
realitzar les modificacions en el projecte d’informe que vam considerar 
oportunes. 

Posteriorment, mitjançant escrit de 12 de març de 2014 d’aquesta 
Sindicatura, l’esborrany de l’Informe va ser remés als vuit ajuntaments 
objecte de l’auditoria operativa perquè fomulassen, en el seu cas, 
al·legacions. El termini per fer-ho va finalitzar el 31 de març de 2014. 

Els ajuntaments de Burjassot i Mislata van efectuar al·legacions, que van 
ser rebudes en aquesta Sindicatura el 28 de març i el 2 d’abril, 
respectivament. Pel que fa a aquestes al·legacions informem del següent: 

 

AJUNTAMENT DE BURJASSOT 

Primera al·legació 

Apartat 4.3.5 i apartat 5.1 paràgraf c.9), de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’apartat de conclusions de l’informe s’indica que en 2011 
l’Ajuntament de Burjassot va tramitar una modificació contractual que 
no va ser remesa a la Sindicatura de Comptes, segons estableix la 
legislació vigent. 

En al·legacions l’Ajuntament aporta documentació justificant perquè no 
va poder remetre aquesta modificació al Registre Públic de Contractes de 
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l’Estat. Aquesta explicació ja s’aplega en el cos de l’Informe, en el seu 
apartat 4.3.5, si bé entenem que no justifica la no remissió a la 
Sindicatura de Comptes. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Segona al·legació: 

Apartat 4.2.7.1 i apartat 5.1 paràgraf b.11) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’Informe s’indica que el percentatge d’autofinançament per les taxes 
de recollida d’RSU a Burjassot és del 119,0%, és a dir, que se n’obtenen 
uns ingressos superiors a les despeses directes. 

En al·legacions, l’Ajuntament assenyala literalment: “Es troba en tràmit 
pendent d’aprovació l’actualització del preu del contracte a partir de l’1 
de gener de 2008. L’import previst de la revisió de preus puja a 908.270,32 
euros. Aquesta circumstància motiva l’increment de l’import del 
contracte i consegüentment l’equilibri que ha d’haver-hi entre els 
ingressos i els costos de la taxa que finança aquest servei”. Aquesta 
explicació es considera que s’ha de recollir en l’Informe de fiscalització. 

Així mateix, acompanyen les al·legacions els escrits dirigits per 
l’adjudicatari a l’Ajuntament perquè s’aproven les revisions de preus, 
sense que es tinga constància de les raons per les quals no s’han aprovat. 

En tot cas, considerem que el que ha de fer l’Ajuntament és ajustar la 
seua taxa a les despeses, i no al contrari, com es desprén de l’anàlisi de 
l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 
  



Auditoria operativa sobre la recollida de residus urbans als ajuntaments amb una 
població entre 34.000 i 50.000 habitants 

116 
 

AJUNTAMENT DE MISLATA 

Primera al·legació: 

Apartat 0 paràgraf 32 i aparat 5.2 punt 3), de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’informe s’indica que l’Ajuntament de Mislata no ha confirmat si el 
seu contracte inclou campanyes de sensibilització de recollida de 
residus. També es recomana que el contracte signat amb l’empresa 
encarregada de la recollida incloga les campanyes de sensibilització 
relacionades amb la recollida de residus i que l’Ajuntament verifique que 
aquestes s’han realitzat. 

En al·legacions l’Ajuntament de Mislata assenyala que el contracte inclou 
en l’apartat 4.4 del plec de condicions tècniques la previsió de plans 
experimentals i campanyes d’informació i sensibilització a càrrec del 
contractista, i que aquest ha complit l’expressada condició. 

S’ha verificat la inclusió d’aquesta circumstància en l’apartat esmentat i 
s’admet l’al·legació presentada. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 
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