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1. INTRODUCCIÓ 

La Comissió de Coordinació de les Comunitats Autònomes del Tribunal 
de Comptes i els òrgans de Control Extern (OCEX), va acordar realitzar en 
l'exercici de 2015 una fiscalització coordinada sobre encomandes de 
gestió, en considerar que dels treballs desenvolupats fins avui per part 
dels òrgans de control es desprenia la importància que estava adquirint 
l'ús d'aquesta modalitat prevista en la legislació de contractes del sector 
públic. 

Els OCEX van mantenir una sèrie de reunions amb el Tribunal de 
Comptes per a concretar aquesta col·laboració i finalment el Ple del 
Tribunal de Comptes va aprovar el 26 de març de 2015 les corresponents 
directrius tècniques que han servit d'orientació per al present treball de 
la Sindicatura. En aquestes directrius es va fixar 2013 com a exercici per 
fiscalitzar i els aspectes generals que caldria tenir en compte en el treball 
que s'havia de realitzar. 

Per tant, aquesta fiscalització s'emmarca dins de l'àmbit de la 
col·laboració  i coordinació entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura 
de Comptes de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb les 
competències previstes en la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes i el Pla Anual d'Actuació per a 2015, aprovat per aquesta 
Institució. 

L'encomanda de gestió o encàrrec a mitjans propis i serveis tècnics, és 
una relació de naturalesa instrumental, no contractual, en virtut de la 
qual una entitat del sector públic –encomanadora– encarrega a una altra 
entitat també del sector públic –encomanatària– la realització d'una 
determinada activitat o prestació, amb subjecció a les instruccions i 
tarifes fixades unilateralment per l'ens encomanador, sense cessió de 
titularitat de la competència, ni dels elements substantius per el seu 
exercici. És un instrument jurídic de caràcter intern, dependent i 
subordinat. 

Una part rellevant de la gestió pública de la Generalitat s'ha exercit 
utilitzant la figura de l'encomanda de gestió als seus ens instrumentals, 
principalment mitjançant la societat mercantil VAERSA, Valenciana 
d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (d'ara en avant VAERSA), 
l'accionista únic de la qual és la Generalitat. La pràctica totalitat de 
l'activitat d'aquest ens instrumental i amb això la seua pròpia existència, 
depèn de les encomandes de la Generalitat. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DEL CONSELL DE LA GENERALITAT 

Per la seua condició d'entitat encomanadora, la responsabilitat de les 
encomandes de gestió està assignada als diversos òrgans de direcció de 
les conselleries i, si s'escau, als òrgans responsables dels ens dependents 
encomanadors.  
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De la seua part, l'entitat encomanadora està obligada i és responsable de 
l'adequada realització de l'activitat o prestació, amb subjecció a les 
instruccions i tarifes fixades unilateralment per l'entitat encomanadora. 

La Intervenció General de la Generalitat (IGG), en la seua qualitat de 
centre gestor de la comptabilitat pública, és responsable d'elaborar el 
Compte de l'Administració de la Generalitat i de retre'l juntament amb 
els comptes de les entitats dependents a la Sindicatura de Comptes. A la 
data de redacció d'aquest Informe, la IGG no ha retut a aquesta 
Sindicatura l'informe d'auditoria dels comptes anuals de VAERSA, ni les 
auditories de compliment i operativa, referides a l'exercici de 2014. 

Els distints òrgans de direcció de les conselleries i la IGG han de garantir 
que les activitats de gestió i control de les encomandes de gestió i la 
informació reflectida en els comptes anuals resulten de conformitat amb 
les normes aplicables, i establir els sistemes de control intern que 
consideren necessaris per a aquesta finalitat i per a permetre la 
preparació i presentació dels comptes anuals lliures d’incorrecció 
material, deguda a frau o error. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre el compliment de 
la normativa aplicable en la gestió i control de les encomandes de gestió 
previstes en el TRLCSP, articles 4.1.n) i 24.6, ordenades per 
l'Administració de la Generalitat i els ens que en depenen en l'exercici de 
2013, sense perjudici que la fiscalització s'haja estès a determinades 
encomandes recurrents ordenades en exercicis anteriors i posteriors, i a 
la seua execució en 2013 i 2014. 

Hem portat a terme el nostre treball conformement amb els Principis 
fonamentals de fiscalització de les Institucions Públiques de Control Extern i 
amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes.  

Aquests principis exigeixen que la Sindicatura complisca els 
requeriments d’ètica, així com planificar i executar l’auditoria a fi 
d’obtenir una seguretat raonable que la gestió de les encomandes 
examinades duta a terme pels òrgans encomanadors en les distintes 
fases —actuacions preparatòries, aprovació de l'ordre, execució i 
control— resulta conforme, en tots els aspectes significatius, amb la 
normativa aplicable. 

La nostra fiscalització ha consistit a verificar per mitjà de proves 
selectives el compliment dels aspectes rellevants establits en la 
normativa respecte a les encomandes de gestió previstos en el TRLCSP, 
que s'han concretat en els objectius següents: 
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1. Verificar el compliment de les normes i procediments aplicables a 
la gestió de les encomandes examinades. 

2. Comprovar si el règim econòmic de l'encomanda s'ajusta a la 
legalitat vigent. 

3. Analitzar els sistemes previstos per a planificar i controlar 
l'execució de l'encomanda, la seua implementació i 
desenvolupament. 

4. Verificar l'adequada justificació de l'execució, de les 
modificacions, pròrrogues i altres incidències, així com l'efectiva 
recepció de l'objecte de l'encomanda, la seua liquidació i el 
compliment dels objectius previstos. 

5. Constatar que el personal contractat per a la prestació de l'objecte 
de l'encomanda no incorre irregularment en la realització de 
funcions públiques que comporten potestats administratives, fets 
que podria implicar supòsits de cessió il·legal de treballadors. 

6. Verificar l'observança de la normativa en matèria d'igualtat 
efectiva entre dones i homes, en tot allò que de conformitat amb 
la dita normativa podia tenir relació amb l'objecte de la 
fiscalització. 

Els procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor inclosa la 
valoració dels riscos d'incompliment, deguda a frau o error. 

La societat mercantil VAERSA és el principal ens instrumental 
encomanatari de la Generalitat. La Sindicatura de Comptes fiscalitza 
anualment el grup VAERSA amb l'abast i els objectius que consten en els 
informes publicats en la web institucional. Es considera convenient la 
lectura conjunta del present Informe amb els citats informes, atès el 
significat de les encomandes de gestió de la Generalitat en la xifra de 
negocis de dita societat. 

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona 
una base suficient i adequada per a fonamentar les nostres conclusions. 

4. FONAMENTS DE L'OPINIÓ NEGATIVA RELATIVA AL COMPLIMENT DE 
LA LEGALITAT 

Com a resultat del treball efectuat s'han posat de manifest els 
incompliments de la normativa aplicable en la gestió de les encomandes: 

a) El Consell de la Generalitat no ha desenvolupat el decret regulador 
de les encomandes de gestió a què fa referència la Llei 11/2012, de 
27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici de 
2013 (disposició addicional 14a). Aquesta falta de desenvolupament 
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normatiu i les insuficiències en la normativa vigent indicades en 
l'apartat 6 produeixen inseguretat jurídica en la gestió de les 
encomanades. 

b) En dèsset expedients dels dènou revisats, la Generalitat, com a 
entitat encomanadora, no ha justificat la idoneïtat de recórrer a 
l'encomanda de gestió enfront de la contractació directa de 
personal o la contractació administrativa per a l'adquisició de béns i 
serveis. No consta en els expedients revisats l'acreditació que 
l'entitat encomanatària disposa dels mitjans idonis, suficient i 
adequats per a executar l'objecte de l'encomanda (vegeu l'annex 
III.3.1r). 

c) En cinc expedients, l'objecte de l'encomanda no té cabuda en 
l'objecte social de l'entitat encomanatària (vegeu l'annex III.3.4t). 

d) En tretze expedients, l'encomanda és recurrent i es destina a cobrir 
dèficits de personal de plantilla de l'Administració per a satisfer 
necessitats permanents (vegeu l'annex III.3.5è). Aquesta 
circumstància pot comportar el reconeixement, per la pròpia 
encomanatària o per sentència judicial, de la condició de 
treballadors indefinits del seu personal laboral temporal. 

e) En onze expedients, el personal contractat per a prestar l'objecte de 
l’encomanda exerceix funcions públiques que comporten potestats 
administratives, fet que podria incórrer en supòsits de cessió il·legal 
de treballadors segons el que disposa l'article 43.2 de l'Estatut dels 
Treballadors (vegeu l'annex III.3.6è).  

 També es contravé el que disposa l'article 9.2 de la Llei 7/2007, de 12 
d'abril, per la qual s'aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic  —
EBEP—, l'article 15.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol i l'article 4.7 de 
la Llei 12/2010, de 21 de juliol, les dues de la Generalitat. Aquest 
últim article prohibeix que VAERSA puga exercir potestats 
administratives). Ja han recaigut diverses sentències en contra de 
VAERSA per aquest motiu. 

 Pel que fa a aquest apartat i l'anterior d), podria resultar aplicable 
l'article 18 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, 
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana que estableix 
que incorrerà en responsabilitat qui amb la seua actuació 
convertisca un contracte temporal en indefinit. 

f) En catorze expedients no consta que la Conselleria encomanadora 
haja verificat que les tarifes es calculen i es pressuposten de 
manera que representen els costos reals d’execució, tal com exigeix 
l’article 4.9 de la Llei 12/2010, de 21 de juliol, del Consell. D’aquests, 
dotze expedients corresponen a VAERSA (vegeu l’annex III, apartat 
3.7). 



Fiscalització de les encomandes de gestió de la Generalitat ordenades en l’exercici 2013 i 
executades en 2013 i 2014 

7 
 

 Fins a 2013 VAERSA ha aplicat les tarifes TRAGSA 2007, que no es 
corresponen amb l'estructura de costos de la primera. Això podria 
comportar un sobrecost per a la Conselleria, fet que contravindria el 
que disposa el dit article 4.9. El resultat d'explotació de l'exercici de 
2013 de l'entitat VAERSA, és de 8.557.473 euros (2.212.545 euros en 
2012) que, a la vista del dit article, no es considera raonable, ja que 
les encomandes no deuen comportar un excés de benefici a l'entitat 
encomanadora.  

Mitjançant sengles resolucions conjuntes de 24 d’octubre de 2013 i 
22 de novembre de 2013, de la Conselleria de Presidència, 
Agricultura, Alimentació i Aigua i la Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient, es van aprovar les tarifes que pretenen 
ajustar-se als costos reals corresponents a VAERSA. 

g) En els expedients revisats no consta que la Generalitat, com a 
entitat encomanadora, haja adoptat mesures de control sobre la 
subcontractació realitzada per l’encomanatària, especialment 
referit a VAERSA. A més de les encomandes revisades en les quals 
la contractació de personal és la part substantiva del cost, en 8 
expedients resulta especialment necessari el dit control sobre la 
subcontractació per referir-se a obres i subministraments (vegeu 
l’annex III, apartat 3.8). 

 La normativa aplicable a VAERSA no regula els límits i condicions 
de la subcontractació.  

 En el cas de la subcontractació, el preu del contracte que ha de 
repercutir l’encomanatària a l’encomanadora és el de la prestació 
executada pel contractista, sense que corresponga repercutir les 
tarifes generals com fan les entitats encomanatàries. 

h) En tres expedients s’ha constatat l’inici dels treballs abans de 
l’aprovació de l’ordre de l’encomana (vegeu l’annex III, apartat 3.9). 

i)  En un expedient (vegeu l’annex III, apartat 3.10) s’ha posat de 
manifest l’execució d’una part del servei sense l’existència prèvia 
de crèdit pressupostari adequat i suficient, prescindint del 
procediment legalment previst, i s’ha ordenat el pagament 
mitjançant resolucions del conseller de Governació i Justícia en 
virtut del principi d’“enriquiment injust”, sense exigència de 
responsabilitats i sense motivar suficientment la raó de no exigir-
les. Pel que fa aquest expedient: 

- No consta la comunicació al Consell de les despeses 
corresponents als serveis de març de 2013 per 708.951,82 
euros. Els corresponents a serveis de novembre de 2014 per 
768.422,56 euros, sí que es van comunicar. 
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- La certificació número 9 de desembre de 2013, es va emetre 
per 0 euros, el que no resulta raonable, atés que aquests 
serveis de prevenció d’incendis es presten 
ininterrompudament durant la vigència de l’encomana. 

 Aquestes obligacions han de ser convalidades mitjançant un acte 
de reconeixement exprés i motivat de la seua existència i 
exigibilitat, si bé el TRLHPGV no diu quin òrgan és el competent per 
a fer la convalidació, indicant en l’article 31.2, que la Conselleria 
interessada haurà de formular la proposta a la Conselleria 
competent en matèria d’Hisenda per a tramitar la convalidació, si 
és el cas. 

 Pel que fa aquests casos, els articles 28 i 59.bis del TRLHPGV fan 
referència a les responsabilitats que d’aquestes infraccions se’n 
poguessen derivar, havent de justificar-se adequadament els 
motius pels quals no s’exigeixen, en el seu cas. 

j) En la mostra de documents de pagaments revisats, un import de 
26.778.887 euros (95,2% del total revisat) s’ha pagat fora del termini 
de pagament màxim legalment previst de 30 dies. El termini mitjà 
de pagament ha sigut de 164 dies (vegeu l’annex III, apartat 3.14). 

k) VAERSA no tenia aprovat el preceptiu Pla d’Igualtat (vegeu l’annex 
III, apartat 3.2). VAERSA ha comunicat en les al·legacions que 
lliurarà el seu Pla d’Igualtat perquè la Conselleria de Justícia i 
Benestar Social el vise. 

l) En 18 expedients dels 19 revisats s’han observat insuficiències en el 
contingut dels plecs de condicions. Es considera necessari que en 
els plecs s’incloguen clàusules de control per part de l’entitat 
encomanadora i de regulació de les condicions d’execució per 
l’entitat encomanatària que s’indiquen en l’annex III, apartat 3.2. 

m) En nou expedients l’objecte i el pressupost de l’encomana estan 
insuficientment determinats (vegeu l’annex III, apartat 3.3) 

n) En nou expedients s’han detectat deficiències en la documentació 
justificativa de la despesa (vegeu l’annex III, apartat 3.11). 

ñ) En set expedients s’han observat incidències en la recepció i 
liquidació dels treballs (vegeu l’annex III, apartat 3.12). 

o) En tres expedients és incorrecta la imputació pressupostària de la 
despesa, atés que, per tractar-se de serveis haurien d’imputar-se al 
capítol 2 “Despeses de funcionament” i no al capítol 6 “Inversions 
reals”. En tres expedients més s’observen desfasaments entre 
l’anualitat pressupostària, els terminis d’execució i la facturació 
dels serveis (vegeu l’apartat 8.3.13) 
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En l’annex III es recull en detall les deficiències observades en la 
fiscalització. 

5. OPINIÓ NEGATIVA RELATIVA AL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

Segons l’abast i objectius assenyalats en l’apartat 3 anterior, les 
comprovacions realitzades permeten concloure que en la preparació, 
ordenació, formalització, execució i control de les encomandes de gestió 
ordenades en l’exercici 2013, executades en 2013 i 2014, la Generalitat no 
ha complit de manera raonable la normativa vigent, a causa dels 
incompliments significatius que es resumeixen en l’apartat 4 anterior. 

6. NATURALESA JURÍDICA DE LES ENCOMANDES DE GESTIÓ 

El règim jurídic de l’encomanda de gestió objecte d’aquest Informe es 
regula fonamentalment en els articles 4.1.n) i 24.6 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

En l’annex I d’aquest Informe consta una relació de la principal 
normativa reguladora de les encomandes de gestió. De l’anàlisi d’aquesta 
s’extrauen les observacions següents: 

a) Les encomandes de gestió tenen naturalesa instrumental, no 
contractual, encara que el seu contingut és materialment 
contractual.1 

 La relació jurídica naix amb l’acte unilateral de l’administració 
encomanadora a l’entitat encomanatària, que és mitjà propi i servei 
tècnic d’aquesta, i que per això està obligada a executar el treball, 
amb l’aplicació de les tarifes aprovades per l’entitat encomanadora. 

b) Les encomandes de gestió estan excloses de l’àmbit d’aplicació del 
TRLCSP, i la seua utilització té caràcter excepcional, i són prioritaris 
els principis que regeixen la contractació pública de publicitat, 
concurrència, transparència i no discriminació, i supletòria la 
pròpia normativa de contractes del sector públic. 

c) A l’entitat encomanatària se li exigeixen uns requisits 
indispensables perquè es puga considerar com a entitat mitjà propi 
o servei tècnic de l’entitat encomanadora. Específicament, entre 
d’altres, el mitjà propi ha de disposar dels mitjans idonis per a 
executar el contracte.2 

                                                
1  Vegeu la Circular 6/2009, de 14 de juliol de 2009 de l’Advocacia General de l’Estat. 
2  Vegeu l’informe 65/07, de 29 de gener de 2009 de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa (JCCA). 
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d) La normativa reguladora de les encomandes, tant l’estatal com 
l’autonòmica és dispersa, asistemàtica i incompleta, el que 
comporta inseguretat jurídica en la seua gestió, quan aquest 
instrument jurídic de l’encomanda és d’aplicació excepcional pel 
que fa als principis generals a què atén l’administració.3 

e) En relació amb les encomandes a VAERSA, amb data 22 de febrer de 
2000 es va subscriure un conveni de col·laboració entre la 
Generalitat Valenciana i VAERSA, en matèria d'actuacions de la 
seua competència. La Llei 12/2010, de 21 de juliol, del Consell, de 
Mesures Urgents per a Agilitar l'Exercici d'Activitats Productives i la 
Creació d'Ocupació, en l'article 4 regula el règim jurídic de la 
societat mercantil VAERSA i les seues societats filials, que configura 
com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de la Generalitat. 
Aquesta societat s’hi obliga a executar els treballs i activitats que, 
dins del seu objecte social, li encomanen cadascun dels 
departaments en què s'estructura la Generalitat, les seues entitats i 
els poders adjudicadors que en depenguen. 

La Llei 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per 
a l'exercici 2013, en la seua disposició addicional catorzena autoritza el 
Consell perquè regule mitjançant un decret, en l'àmbit de 
l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el règim de les 
encomandes regulades en el TRLCSP. El dit decret, encara no aprovat, 
podrà modificar els estatuts i reglaments d'organització de les entitats 
dependents de la Generalitat a fi de poder reconèixer-los expressament 
la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Administració General de la 
Generalitat i dels poders adjudicadors que en depenen. 

La majoria dels informes de l'Advocacia que consten en els expedients 
revisats no contenen una conclusió expressa i clara del sentit de 
l'informe, és a dir, si informen favorablement o desfavorablement, en 
relació amb tots els requisits legals de l’encomanda de gestió que se li 
sotmet a dictamen. 

Tal com s'ha comentat, les encomandes de gestió a ens instrumentals 
constitueixen una excepció a l'aplicació de la legislació de contractació 
del sector públic i a les regles generals del dret comunitari en matèria 
contractual, la finalitat de les quals és garantir els principis d'igualtat, 
transparència en els procediments de licitació pública, concurrència i no 
discriminació. Per això, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) 
ha anat perfilant aquesta figura i les noves directives de 2014 exigeixen 
una nova configuració d'aquestes encomandes a ens instrumentals per 
regular-ne l’excepcionalitat i impedir que es falsegen les regles de la 

                                                
3  En el mateix sentit es manifesta el Tribunal de Comptes en el seu Informe de 

fiscalització de les encomandes de gestió de determinats ministeris, organismes i altres 
entitats públiques portades a terme a l’empara de la legislació que habilita aquesta forma 
instrumental de gestió administrativa, aprovat pel Ple de 30 d’abril de 2015. 
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competència en la licitació pública. Espanya haurà de transposar la 
Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer 
de 2014, sobre contractació pública per la qual es deroga la Directiva 
2004/18/CE. 

7. INFORMACIÓ DE LES ENCOMANDES DE GESTIÓ DE LA GENERALITAT 

A partir de la informació obtinguda de les conselleries, les encomandes 
de gestió ordenades per la Generalitat, classificades per exercici (sense 
incloure-hi les ordenades pels ens dependents) són les següents: 
 

Encomandes de la Generalitat (sense ens dependents) 

Exercici 
Nombre 

expedients 
Milions d'euros 

2011 129 66,7 

2012 104 71,9 

2013 70 39,2 

2014 78 84,0 
Font: Informes del Compte de l'Administració de la 
Generalitat. En els exercicis 2012 i 2013 s'han efectuat 
ajustos motivats per la informació addicional rebuda. 

Quadre 1 

El volum més significatiu d’encomandes realitzades per la Generalitat 
s'ordena al grup TRAGSA i a VAERSA. 

La Generalitat no disposa d’un registre oficial d’encomandes, i s'han 
detectat incorreccions en la informació rebuda relativa a imports, 
terminis de vigència, expedients no informats, etc., la qual cosa no ens 
ha permès assolir una seguretat raonable sobre la seua integritat. 

A partir del 8 d'octubre de 2015 ha de publicar-se en la pàgina web de 
cada entitat encomanadora, entre d’altra, informació actualitzada i 
estructurada de l'activitat pública referida a les encomandes a mitjans 
propis (article 9 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de 
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat 
Valenciana). 

En l'annex II es detallen les encomandes de gestió ordenades per la 
Generalitat i els seus ens dependents en l'exercici 2013, elaborat a partir 
de la informació rebuda.  

En els quadres 2 i 3 següents consta un resum d'aquestes comandes, 
distingint les entitats encomanadores i les encomanatàries.  
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Resum de les encomandes adjudicades en 2013 (detall en annex II) 

Encomanadora Encomanatària Nombre 
encomandes 

Import 
(euros) 

% 

 VAERSA 16 12.222.366 84,9% 

 TRAGSA 2 2.175.084 15,1% 

Conselleria de Governació i Justícia 18 14.397.450 100,0% 

 VAERSA 13 3.503.595 24,1% 

 TRAGSA 5 10.010.081 68,7% 

 TRAGSATEC 6 1.043.292 7,2% 

Conselleria Presid., Agricultura, Pesca, A. i A. 24 14.556.968 100,0% 

 VAERSA 23 7.635.600 84,8% 

 TRAGSA 1 47.526 0,5% 

 EIG 2 1.321.963 14,7% 

 FGV 1 0 0,0% 

Conselleria d'Infraestructures, T. i M.A. 27 9.005.089 100,0% 

 VAERSA 1 1.258.865 100,0% 

Conselleria de Sanitat 1 1.258.865 100,0% 

 VAERSA 4 145.409 100,0% 

Institut Valencià Invest. Agràries (IVIA) 4 145.409 100,0% 

Total 74 39.363.781 100,0% 

Quadre 2 

 

Quadre 3 
  

Resum de les encomandes de 2013 per entitats encomanatàries 

Encomanatària Nombre comandes Import 
(euros) 

% 

VAERSA 57 24.765.835 62,9% 
TRAGSA (grup) 14 13.275.983 33,7% 
Altres 3 1.321.963 3,4% 

Total 74 39.363.781 100,0% 
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Governació i 
Justícia
36,6%

Presidència, 
Agricultura, 
Pesca, A.i A.

37,0%

Infraestructur
es, T. i M. A.

22,9%

Altres
3,6%

VAERSA
62,9%

TRAGSA 
(grup)
33,7%

Altres
3,4%

La distribució de les encomandes, segons el seu import i les entitats 
encomanadores i encomanatàries es pot apreciar en els gràfics següents: 
 

 

           

 

 

 

 

 

Gràfic 1 Per entitat encomanadora                     Gràfic 2 Per entitat encomanatària 

L'empresa pública a què la Generalitat encarrega majors imports és 
VAERSA, que és una entitat mitjà propi instrumental i servei tècnic de la 
Generalitat.  

8. RECOMANACIONS I MESURES QUE LA GENERALITAT HA D’ADOPTAR 

Tot seguit consten les recomanacions i mesures que cal adoptar per tal 
d’aconseguir una bona gestió i el compliment adequat de la normativa 
per part dels òrgans de gestió de la Generalitat i les entitats mitjans 
propis, especialment VAERSA com a principal entitat instrumental 
encomanatària de la Generalitat4. 

a) A fi de garantir més seguretat jurídica en les encomandes a mitjans 
propis o encomandes de gestió, s’hauria de regular aquesta figura, 
actualment prevista en els articles 4.1.n) i 24.6 del TRLCSP, 
mitjançant una norma que definisca detalladament els requisits i 
aspectes determinants del recurs a aquesta figura, límits i controls, 
entre els quals la subcontractació, el seu règim econòmic amb 
fixació de tarifes ajustades als costos reals de l’encomanatària, així 
com els procediments aplicables per a la tramitació dels expedients, 
i per fer-ne un seguiment i control adequat.  

 Pel que fa a això, el Consell de la Generalitat ha de fer efectiva 
l'autorització per a aprovar el decret regulador a què fa referència la 
Llei 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat 

                                                
4 Aquestes recomanacions i mesures són coherents amb les propostes del Tribunal de 

Comptes en el seu informe número 1088 Informe de fiscalització de les encomandes de 
gestió de determinats ministeris, organismes i altres entitats públiques portades a terme a 
l’empara de la legislació que habilita aquesta forma instrumental de gestió administrativa, 
aprovat pel Ple del Tribunal de Comptes de 30 d'abril de 2015. 
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per a l'exercici 2013 (disposició addicional 14a). Considerem que el 
dit decret hauria de considerar i cobrir les deficiències actualment 
existents en la regulació de les encomandes i, en particular, les 
següents: 

a.1) Regulació d'un registre oficial d’encomandes de gestió. 

a.2) Regulació del procediment de tramitació de l'expedient.  

a.3) L'informe jurídic de l'Advocacia General de la Generalitat 
hauria de ser preceptiu. Així es considera en l'apartat 2.1.b de 
l'Acord de 24 d'agost de 2012, del Consell, pel qual es 
determinen els aspectes addicionals que ha de comprovar la 
Intervenció en l'exercici de la fiscalització de la despesa. No 
obstant això, l'Advocacia General de la Generalitat entén que 
el seu informe sobre les encomandes de gestió té caràcter 
potestatiu perquè no es tracta d’un contracte.  

 Aquests informes han d'informar, de manera expressa, el 
sentit favorable o desfavorable del compliment dels requisits 
legals de l’encomanda de gestió. Encara que no siga vinculant, 
l'acte o resolució que se n’aparte haurà de ser motivat (article 
6 de la Llei d’Assistència Jurídica a la Generalitat). 

a.4) Mesures de control preses per l'entitat encomanadora, 
adreçades especialment a verificar si l'encomanatària s'ajusta 
en la seua actuació als principis generals de la contractació 
pública pel que fa a l'objecte encomanat i compleix els límits i 
condicions de la subcontractació. 

a.5) Control que el personal contractat per l'entitat encomanatària 
per al desenvolupament de l'objecte de l’encomanda no 
exercisca potestats administratives i que aquesta entitat 
compleix els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat 
en la contractació de personal, així com l'exigència de 
l'adopció de mesures per a evitar la cessió il·legal de 
treballadors entre l'encomanatària i l'encomanadora. 

a.6) Regulació i control de les tarifes, a fi de garantir que 
representen els costos reals de la prestació que 
l'encomanatària repercuteix en l'encomanadora. 

a.7) Completar la regulació específica de les funcions de 
fiscalització per la Intervenció General de la Generalitat. 

b) La Generalitat, com a entitat encomanadora, ha d'evitar que 
l’encomanda de gestió puga convertir-se en un instrument per a 
eludir els principis bàsics de publicitat i concurrència, quan el 
compliment d'aquests podria assegurar una provisió satisfactòria 
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de béns i serveis amb l'obtenció de preus més barats. A l’efecte, les 
entitats encomanadores han d'adoptar les mesures següents:5 

b.1) Amb caràcter previ a la tramitació de l’encomanda, cal valorar 
en quina mesura el mercat ja presta els béns o serveis. Les 
encomandes han d'evitar-se quan els béns i serveis en qüestió 
puguen ser proveïts en el mercat en la mateixa mesura, a 
preus inferiors com a conseqüència de processos competitius. 

b.2) No s'ha d'optar per l’encomanda de gestió i, si és el cas, 
realitzar la licitació pública de la prestació, quan aquella 
s'execute per l'encomanatària mitjançant la subcontractació 
d'una part significativa de la prestació a terceres empreses. 
Aquesta situació desvirtua el sentit de l’encomanda, vulnera 
els principis que regeixen la contractació del sector públic, la 
competència, així com l’assignació eficient dels recursos 
públics. Màximament, quan l'entitat mitjà propi o servei 
tècnic aplica un règim contractual menys estricte que el que 
aplica l'entitat encomanadora. Així doncs, abans de tramitar 
l'expedient, ha d'assegurar-se que l'encomanatària disposa de 
mitjans suficients per a afrontar per si mateixa l’encàrrec. 

 En definitiva, la justificació del recurs a l'ús de l’encomanda 
ha d'estar sempre sustentada en informes o estudis que 
acrediten, d'una banda, l'existència de les necessitats que cal 
satisfer i la manca de mitjans tècnics idonis per a afrontar-les 
directament pels òrgans o unitats administratives 
encomanadores, i d'un altre, la major idoneïtat de l'ús de 
l’encomanda enfront d'altres formes possibles de suplir les 
necessitats a cobrir. 

c) La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
(BOE de 2 d'octubre de 2015), estableix en l'article 86 que tindran la 
consideració de mitjà propi i servei tècnic les entitats en què 
s'acredite que, a més de disposar de mitjans suficients i idonis per a 
realitzar prestacions en el sector d'activitat que es corresponga amb 
el seu objecte social, d'acord amb la seua norma o acord de creació, 
es done alguna de les circumstàncies següents: 

c.1) Siga una opció més eficient que la contractació pública i 
resulte sostenible i eficaç, aplicant criteris de rendibilitat 
econòmica. 

c.2) Siga necessari per raons de seguretat pública o d'urgència. 

                                                
5 D’acord amb amb allò que s'ha indicat en la Guia sobre contractació pública i 

competència de la Comissió Nacional de la Competència. 
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 Formarà part del control d'eficàcia dels mitjans propis i serveis 
tècnics la comprovació de la concurrència dels requisits 
esmentats. 

d) A fi d'evitar la conversió de treballadors laborals temporals en 
indefinits i incórrer en supòsits de cessió il·legal de treballadors, la 
Sindicatura considera necessari que s'implanten les recomanacions 
previstes en la Resolució de 27 d'octubre de 2010 de la Comissió 
Mixta de les Corts Generals per a les relacions amb el Tribunal de 
Comptes.  

Aquesta resolució va donar lloc a la instrucció sobre bones 
pràctiques per a la gestió de les contractacions de serveis de gestió 
a fi d'evitar incórrer en supòsits de cessió il·legal de treballadors 
(BOE de 18 de gener de 2011). Entre aquestes mesures, la prestació 
del servei ha de realitzar-se en les dependències de l'entitat 
encomanatària i no (o excepcionalment) en l'entitat encomanadora. 
En aquest sentit, es recomana, com a bona pràctica de gestió, tal 
com ha fet la Conselleria d'Infraestructures, deixar constància en 
l'expedient del document subscrit pel responsable de l’encomanda 
en què assumisca la responsabilitat d'adoptar mesures que 
garantisquen que no es produirà cessió il·legal de treballadors. 

e) La Generalitat  no ha de recórrer als encàrrecs a mitjans propis per 
a suplir mancances estructurals de personal, sinó que aquestes 
s’han de resoldre mitjançant la dotació adequada de les plantilles, i 
amb subjecció als principis i procediments establits en la normativa 
de funció pública. 

f) La Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon 
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, en 
l'article 9.1.a) en vigor a partir del 8 d'octubre de 2015, exigeix la 
publicitat dels encàrrecs a mitjans propis i, entre el contingut de la 
publicació, també s'ha de donar publicitat a la subcontractació, 
indicant la identitat dels subcontractistes, l'import de cada 
subcontractació i el percentatge en volum que cadascuna 
represente sobre el total del contracte.  

 Per la seua banda, l'entitat encomanatària ha d'informar en la 
memòria dels seus comptes anuals de tota la informació 
substancial referida a les subcontractacions. 

 VAERSA en la seua qualitat de principal entitat instrumental 
encomanatària de la Generalitat ha remès a la Sindicatura, en fase 
d'al·legacions, el Pla d'Empresa d'octubre de 2015. Aquest estudi té 
com a objectiu situar les diferents conselleries sobre el paper 
d'aquesta societat i de les activitats que exerceix. Pel que fa a les 
encomandes aconsella revisar l'actual model de relació amb les 
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conselleries i indica que s'està impulsant que algunes encomandes 
conflictives es terminen i es doten les places funcionarials. 

 D'altra banda, en al·legacions VAERSA assenyala que la gerència 
pretén desenvolupar la seua activitat amb una major eficàcia i 
agilitat en la gestió, amb sotmetiment a les normes administratives 
garantint-ne en tot moment la legalitat. 

9. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes, es va remetre l’esborrany d’aquest 
Informe a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, i a la Intervenció 
General de la Generalitat, remissió que va tenir lloc el 6 de novembre de 
2015, a fi que es formulassen les al·legacions que es considerassen 
adequades, 

En l'esmentat tràmit s'han rebut al·legacions a l'esborrany de l'Informe 
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural, Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori, Institut Valencià d'Investigacions Agràries 
(IVIA) i de VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA 
(societat unipersonal), i s’han realitzat les modificacions en l'esborrany 
de l'Informe que es van estimar oportunes una vegada analitzades les 
esmentades al·legacions. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, és 
necessari assenyalar el següent: 

1) Les entitats han formulat –si era el cas– al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l'Informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades amb deteniment. 

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de 
l'Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l’informe motivat que 
s'ha emès sobre aquestes –el qual ha servit de base perquè aquesta 
Sindicatura les haja estimades o no–, s’adjunta en els annexos IV i V 
d’aquest Informe.  
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Annex I: Normativa reguladora 

1. Normativa general (ordenada per dates) 

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda 
Pública de la Generalitat Valenciana. 

- Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 

- Circular 6/2009, de 14 de juliol de 2009, de l'Advocacia General de 
l'Estat. 

- Dictamen de l'Advocacia General de l'Estat de 25 de novembre de 
2010. 

- Llei 10/2010, de 9 de juliol de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de 
la Funció Pública Valenciana. 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Bàsicament 
els articles 4.1 n) i 24.6, i disposició addicional 25a. 

- Llei 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat 
per a l'exercici 2013, disposició addicional catorzena. 

2. Entitats mitjans propis o serveis tècnics inclosos en la mostra 

- Conveni de col·laboració entre VAERSA i la Generalitat de 22 de 
febrer de 2000. 

- Llei 12/2010, de 21 de juliol, de la Generalitat, de Mesures Urgents 
per a Agilitar l'exercici d'Activitats Productives i la Creació 
d'Ocupació (article 4). 

- Decret 6/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització i Funcionament de l'Entitat 
d'Infraestructures de la Generalitat (EIG). 

- Llei 4/1986, de 10 de novembre, de creació de l'Entitat Ferrocarrils 
de la Generalitat Valenciana (FGV). 

- Decret 144/1986, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Entitat Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana (FGV). 

3. Intervenció 

- Acord del Consell de la Generalitat de 24 d'agost de 2012, pel qual es 
determinen els extrems addicionals que ha de comprovar la 
Intervenció en l'exercici de la fiscalització de la despesa. 
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- Decret 137/2012, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es regula 
la intervenció de la inversió de fons públics. 
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Relació d’encomandes de gestió. Exercici 2013 

 

Encomanador Objecte Entitat 
encomanatària 

Data 
adjudicació 

Pressupost 
(euros) 

C. Governació 
Renovació de la disponibilitat dels terrenys per al 
manteniment dels projectes de la xarxa d'àrees tallafocs en 
zones d'actuació urgent de la Comunitat Valenciana 

VAERSA 02/01/2013 54.152 

C. Governació Seguiment i desenvolupament de la planificació de 
prevenció d'incendis forestals 2013-2015 VAERSA 28/12/2013 157.895 

C. Governació Per a l'ompliment de depòsits d'aigua integrats en la xarxa 
d'infraestructures de prevenció d'incendis forestals VAERSA 28/12/2013 119.543 

C. Governació 

Prestació del servei per al desenvolupament d'actuacions de 
prevenció i conservació del patrimoni forestal de la 
Comunitat Valenciana enfront del risc d'incendis forestals 
mitjançant la participació del voluntariat forestal 2013-2014 

VAERSA 02/01/2013 113.695 

C. Governació Formació del voluntariat ambiental en prevenció d'incendis 
forestals en l'any 2013 VAERSA 02/01/2013 18.178 

C. Governació 

Gestió del personal per a realitzar treballs forestals i prestar 
el servei d'extinció d'incendis forestals i altres situacions 
d'emergència en l'àmbit de la Comunitat Valenciana des del 
dia 1 fins al 31 de gener de 2013, ambdós inclosos 

TRAGSA 10/04/2013 1.417.833 

C. Governació 

Gestió del personal per a realitzar treballs forestals i prestar 
el servei d'extinció d'incendis forestals i altres situacions 
d'emergència a la Comunitat Valenciana de l'1 al 16 de maig 
de 2013, ambdós inclosos 

TRAGSA 22/05/2013 757.251 

C. Governació 

Prestació del servei del pla de vigilància preventiva contra 
incendis forestals 2013-2014 i servei de gestió i 
desenvolupament de sistemes d'informació geogràfica per a 
la prevenció d'incendis forestals (SIG) 2013-2014 

VAERSA 30/04/2013 10.355.741 

C. Governació 
Projecte de manteniment i adaptació de punts d'aigua 
específics per a l'extinció d'incendis forestals a la província 
d'Alacant 

VAERSA 05/11/2013 10.243 

C. Governació 
Projecte de manteniment i adaptació de punts d'aigua 
específics per a l'extinció d'incendis forestals a la província 
de València 

VAERSA 05/11/2013 45.244 

C. Governació Projecte de conservació i millora de la xarxa viària forestal a 
les comarques de la Foia de Bunyol i el Camp de Túria VAERSA 28/10/2013 150.273 

C. Governació Projecte de conservació i millora de la xarxa viària forestal a 
la comarca dels Serrans VAERSA 28/10/2013 184.530 

C. Governació 
Per a l'execució de les obres de conservació i millora de la 
xarxa viària forestal a les comarques de la Costera i la Canal 
de Navarrés 

VAERSA 05/11/2013 184.596 

C. Governació Execució de les obres de conservació i millora de la xarxa 
viària forestal a la comarca de la Plana Utiel-Requena VAERSA 28/10/2013 127.126 

C. Governació Execució de les obres de conservació i millora de la xarxa 
viària forestal a la comarca de l'Alcoià VAERSA 05/11/2013 57.769 

C. Governació Execució de les obres de conservació i millora de la xarxa 
viària forestal a la comarca de la Vall d'Aiora VAERSA 05/11/2013 110.454 

C. Governació 
Execució de les obres d'adaptació, dimensionament i 
manteniment d'àrees tallafocs al Parc Natural de la Serra 
d'Irta 

VAERSA 02/12/2013 179.424 
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Encomanador Objecte Entitat 
encomanatària 

Data 
adjudicació 

Pressupost 
(euros) 

C. Governació 

Execució de les obres de manteniment i millora de la capa 
de rodolament en pistes forestals i adequació de drenatges i 
neteja de marges per a la prevenció d'incendis forestals al 
Parc N. de la Serra de Mariola. 

VAERSA 02/12/2013 353.503 

Total Conselleria de Governació 18 encàrrecs 14.397.450 

C. Agricultura 
Servei per a dur a terme la intensificació d'actuacions en 
matèria de SANDACH (subproductes d’origen animal no 
destinats a consum humà)  

VAERSA 06/02/2013 72.228 

C. Agricultura 
Control del compromís agroambiental d'inundació de 
l'arròs a partir de dades d'observació de la terra en la zona 
de l'Albufera de València 

TECNOLOGIA I 
SERVEIS AGRARIS, 
SA (TRAGSATEC) 

11/03/2013 58.538 

C. Agricultura Cria en massa i maneig de depredadors i parasitoides VAERSA 17/04/2013 28.584 

C. Agricultura 
Documentació, control i minimització de danys en cultius 
provocats per determinades poblacions de conill de 
muntanya durant 2013 a la Comunitat Valenciana 

VAERSA 19/04/2013 99.998 

C. Agricultura Execució de la campanya contra la ceratitis capitata wied 2013 TRAGSA 14/05/2013 1.574.549 

C. Agricultura 
Pla de control del Rhynchophorus ferrugineus, retirada de 
palmeres afectades i controls als vivers de palmàcies a la 
Comunitat Valenciana 2013/2014 

TRAGSA 26/07/2013 1.556.456 

C. Agricultura 
Enquesta de superfícies i rendiments dels cultius i la 
previsió de collita de cítrics de la Comunitat Valenciana de 
l'any 2013 i la revisió de les parcel·les amb cítrics híbrids 

TRAGSATEC 17/05/2013 136.359 

C. Agricultura 
Realització d'anàlisi i assessorament sobre el terreny de 
l'ajuda financera 2013-2014 dels programes operatius de les 
OPFH de la Comunitat Valenciana 

VAERSA 20/06/2013 47.378 

C. Agricultura 
Servei per al compliment de les directrius mediambientals 
de la retirada de fruites i hortalisses en fresc provinents de 
la retirada del mercat de l'any 2013 

VAERSA 06/02/2013 185.000 

C. Agricultura Cria en massa i maneig de depredadors i parasitoides VAERSA 18/12/2013 49.207 

C. Agricultura 
Servei per a dur a terme el control de l'encefalopatia 
espongiforme i altres patologies a la Comunitat Valenciana VAERSA 06/02/2013 196.298 

C. Agricultura 

Servei per a adaptar el sistema de tramitació de les ajudes 
del fons europeu de la pesca a la nova estructura orgànica 
de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua 

TRAGSATEC 17/05/2013 2.972 

C. Agricultura 
Servei per elaborar els treballs d'arreplegada i transmissió 
de dades dels mercats pesquers 2013 TRAGSATEC 05/04/2013 49.822 

C. Agricultura 
Suport a la realització de controls sobre el terreny requerits 
en ajudes directes de la PAC, campanya 2013 VAERSA 11/02/2013 1.340.065 

C. Agricultura 
Suport tècnic al sistema integrat de gestió i control (SIGC) 
2013 TRAGSATEC 17/04/2013 504.250 

C. Agricultura 

Servei per a executar els programes de control, lluita, i 
eradicació de brucel·losi, ovina-caprina, febre catarral ovina 
(llengua blava) i altres patologies presents a la Comunitat 
Valenciana 

VAERSA 05/12/2013 474.000 

C. Agricultura 
Servei per a vigilar i controlar les malalties d'aujeszky, grip 
aviària i resta de patologies animals amb incidència en 
explotacions de la Comunitat Valenciana 

TRAGSATEC 30/12/2013 291.350 

C. Agricultura 
Avaluació i seguiment del programa d'assegurament del 
sistema de qualitat de la norma en-UNE-ISO 17025 
implantada al laboratori agroalimentari de la Generalitat  

VAERSA 04/11/2013 47.706 
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Encomanador Objecte Entitat 
encomanatària 

Data 
adjudicació 

Pressupost 
(euros) 

C. Agricultura 
Servei de presa de mostres i inspecció d'aigües de bany i 
abocaments al mar de la Comunitat Valenciana per a la 
Direcció General de l'Aigua 

VAERSA 05/04/2013 128.950 

C. Agricultura 
Pla de vigilància fitosanitària de cítrics de la Comunitat 
Valenciana. 2013 TRAGSA 03/05/2013 182.014 

C. Agricultura 
Programa de lluita contra la ceratitis capitata mitjançant la 
tècnica de l'insecte estèril TRAGSA 26/03/2013 5.918.977 

C. Agricultura 
Pla de control de Rhynchophorus ferrugineus, retirada de 
palmeres afectades i controls als vivers de palmàcies a la 
Comunitat Valenciana 

TRAGSA 28/03/2013 778.085 

C. Agricultura Obres de conservació i manteniment de la biodiversitat 2014 VAERSA 30/12/2013 416.000 

C. Agricultura Inversions en reserva de flora i fauna 2014 VAERSA 30/12/2013 418.182 

Total Conselleria d'Agricultura 24 encàrrecs 14.556.968 

C. Infraestr. 
Gestió i ordenació caça i pesca continental a la Comunitat 
Valenciana TRAGSA 19/09/2013 47.525 

C. Infraestr. Restauració Los Lavajos-Sinarcas VAERSA 22/10/2013 84.049 

C. Infraestr. Producció flora i fauna silvestre Xarxa Natura 2000 VAERSA 09/12/2013 342.733 

C. Infraestr. 
Serveis de la xarxa pública d'intermediació Xarxa Lloga i la 
gestió del programa extraordinari de lloguer d'interés social EIG 07/11/2013 600.023 

C. Infraestr. Gestió caixa única EIG 05/04/2013 721.941 

C. Infraestr. Explotació línia 2 del TRAM Alacant FGV 05/07/2013 0 

C. Infraestr. Conservació flora i fauna dulciaqüícola amenaçada VAERSA 30/12/2013 213.040 

C. Infraestr. 
Confecció normes de gestió Xarxa Natura 2000 a la 
Comunitat Valenciana VAERSA 30/12/2013 187.361 

C. Infraestr. 
Centres de recuperació de fauna de la Comunitat 
Valenciana VAERSA 30/12/2013 503.502 

C. Infraestr. Accions flora silvestre amenaçada i manteniment en CIEF VAERSA 27/12/2013 240.105 

C. Infraestr. Suport execució projecte europeu ECOPLANTMED VAERSA 27/12/2013 55.958 

C. Infraestr. 
Servei de suport a l'execució del projecte europeu 
GREENINFRANET "Green Infraestructure Network" programa 
INTERREG IVC 2007‐2013 

VAERSA 27/12/2013 40.479 

C. Infraestr. 
Assessorament i suport tècnic a la Direcció General de 
Qualitat Ambiental per a 2014 VAERSA 26/12/2013 1.137.030 

C. Infraestr. 
Anàlisi de documents d'avaluació ambiental, territorial i 
urbanístic de plans i de l'impacte de projectes en el medi 
ambient 

VAERSA 27/12/2013 339.160 

C. Infraestr. 
Servei de suport en la difusió i comunicació dels projectes i 
estudis de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient 

VAERSA 30/12/2013 129.818 

C. Infraestr. Treballs de conservació i manteniment i promoció PN VAERSA 30/12/2013 3.948.726 

C. Infraestr. 
Suport tècnic per a la redacció de projectes, control, 
vigilància i coordinació de serveis. en l'execució de les obres 
de la Caixa 2013  

VAERSA 12/03/2013 45.455 

C. Infraestr. 
Actuacions prioritàries de restauració ambiental al Parc 
Natural de la Serra d'Irta  VAERSA 29/07/2013 36.364 
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Encomanador Objecte Entitat 
encomanatària 

Data 
adjudicació 

Pressupost 
(euros) 

C. Infraestr. 
Millora paisatgística de la ruta groga del Parc Natural de la 
Serra d'Espadà  VAERSA 12/08/2013 45.455 

C. Infraestr. 
Reforç de poblacions faunístiques amb la millora d'hàbitats 
per mitjà de repoblacions sota coberta amb espècies amb 
fruit o llavor, al Parc Natural del Penyagolosa 

VAERSA 12/08/2013 18.182 

C. Infraestr. 
Actuacions de suport a les repoblacions existents al Parc 
Natural de la Serra de la Calderona  VAERSA 12/08/2013 45.455 

C. Infraestr. 
Actuacions ambientals per a la prevenció d'incendis i 
millora dels ecosistemes VAERSA 12/08/2013 22.727 

C. Infraestr. 
Reactivació del potencial paisatgístic amb ajudes a la 
regeneració i millora de la diversitat i instal·lació de dos 
miradors. Xera  

VAERSA 13/09/2013 45.455 

C. Infraestr. 
Restauració de la massa forestal del paratge de la Loma del 
Trillo després de l’incendi. La Pobla de Sant Miquel  VAERSA 06/09/2013 40.909 

C. Infraestr. 
Tractaments silvícoles experimentals per a la valoració de 
l'empremta de carboni sota els processos de canvi climàtic  VAERSA 12/08/2013 50.000 

C. Infraestr. 
Hidrotècnies per a controlar l'erosió i reforestació al MUP 
Sant Antoni. Font Roja  VAERSA 02/07/2013 36.364 

C. Infraestr. 
Millora paisatgística i restauració d'hàbitats degradats al 
Parc Natural de la Mariola  VAERSA 02/07/2013 27.273 

Total Conselleria d'Infraestructura 27 encàrrecs 9.005.089 

C. Sanitat Estudi i suport en matèria de sanitat ambiental així com de 
control i estudis analítics en laboratori en aquesta matèria  VAERSA 27/05/2013 1.258.865 

Total Conselleria de Sanitat 1 encàrrec 1.258.865 

IVIA  
Assistència tècnica del tractament per a la prevenció de la 
legionel·la a les instal·lacions de l'IVIA. VAERSA 20/12/2013 54.608 

IVIA Suport al servei informàtic de l'IVIA 2014 VAERSA 23/12/2013 19.492 

IVIA 
Assistència tècnica del tractament per a la prevenció de la 
legionel·la a les instal·lacions de l'IVIA. VAERSA 04/02/2013 59.311 

IVIA 
Suport al servei informàtic de l'IVIA per a la implantació 
d'un sistema integral de gestió mitjançant l'ús d’eina 
informàtica a l'IVIA 

VAERSA 09/07/2013 11.998 

Total IVIA 4 encàrrecs 145.409 

TOTAL ENCOMANDES DE GESTIÓ GENERALITAT I ENS DEPENDENTS. EXERCICI 2013 74 39.363.781 
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1. Expedients revisats 

En el quadre següent consta el detall d'expedients fiscalitzats per la 
Sindicatura. La majoria de les encomandes s'han ordenat en 2013, però 
també s'han seleccionat alguns encàrrecs amb el mateix objecte i 
vigència en l'exercici anterior i posterior. 

La mostra analitzada representa el 70,5% del total d'expedients 
d'encomandes de gestió ordenades en l'exercici 2013. 

Expedients d’encomandes revisats (exercici 2013) 

Encomanador/ 
Núm. expt. (dues 

xifres finals) 
Objecte Entitat 

encomanatària 
Data 

adjudicació 
Data 

finalització 
Import 
(euros) 

Governació/31 

Prestació del servei del pla de 
vigilància preventiva contra 
incendis forestals 2013-2014 i 
servei de gestió i 
desenvolupament de sistemes 
d'informació geogràfica per a la 
prevenció d'incendis forestals 
(SIG) 2013-2014 

VAERSA 30/04/2013 31/03/2014 10.355.741 

Governació/78 

Execució de les obres de 
manteniment i millora de la 
capa de rodolament en pistes 
forestals, i adequació de 
drenatges i neteja de marges per 
a la prevenció d'incendis 
forestals al Parc Natural de la 
Serra de Mariola 

VAERSA 02/12/2013 31/07/2015 353.503 

Conselleria de Governació i Justícia   2 expedients 10.709.244 

Agricultura/14 
Programa de lluita contra la 
ceratitis capitata mitjançant la 
tècnica d'insecte estèril 

TRAGSA 26/03/2013 31/03/2014 5.918.977 

Agricultura/22 Execució de la campanya contra 
la ceratitis capitata wied 2013 TRAGCSA 14/05/2013 30/04/2014 1.574.549 

Agricultura/35 

Enquesta de superfícies i 
rendiments dels cultius i la 
previsió de collita de cítrics de la 
Comunitat Valenciana de l'any 
2013 i la revisió de les parcel·les 
amb cítrics híbrids 

TRAGSATEC 17/05/2013 30/04/2014 136.359 

Agricultura/12 Suport tècnic al sistema integrat 
de gestió i control (SIGC) 2013 TRAGSATEC 17/04/2013 15/01/2014 504.250 

Agricultura/6 

Suport a la realització de 
controls sobre el terreny 
requerits en ajudes directes de la 
PAC, 2013 

VAERSA 11/02/2013 21/02/2014 1.340.065 

Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, A. i A. 5 expedients 9.474.200 

Infraestructures /5 Gestió caixa única EIG 05/04/2013 31/12/2014 721.941 

Infraestructures 
/41 

Explotació línia 2 del TRAM 
Alacant FGV 05/07/2013 05/07/2018 N/A 
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Expedients d’encomandes revisats (exercici 2013) 

Encomanador/ 
Núm. expt. (dues 

xifres finals) 
Objecte Entitat 

encomanatària 
Data 

adjudicació 
Data 

finalització 
Import 
(euros) 

Infraestructures/22 
Treballs de conservació i 
manteniment i promoció en 
parcs naturals  

VAERSA 28/12/2012 30/12/2013 3.526.777 

Infraestructures/36 
Mitjans materials conservació, 
manteniment i treballs promoció 
en parcs naturals 2013 

VAERSA 28/12/2012 31/12/2013 834.205 

Infraestructures/74 
Treballs de conservació i 
manteniment i promoció en 
parcs naturals 

VAERSA 30/12/2013 31/12/2014 3.948.726 

Infraestructures/32 
Treballs de conservació i 
manteniment i promoció en 
parcs naturals  

VAERSA 30/12/2014 31/12/2015 3.997.739 

Infraestructures/57 
Assessorament i suport tècnic a 
la Direcció General de Qualitat 
Ambiental per a 2014 

VAERSA 26/12/2013 31/12/2014 1.137.030 

Infraestructures/54 

Anàlisi de documents 
d'avaluació ambiental, territorial 
i urbanística de plans i de 
l'impacte de projectes en el medi 
ambient 

VAERSA 27/12/2013 31/12/2014 339.160 

Infraestructures/13 

Servei de suport en la difusió i 
comunicació dels projectes i 
estudis de la Conselleria 
d'Infraestructures, Territori i 
Medi Ambient 

VAERSA 28/12/2012 31/12/2013 159.018 

Infraestructures/75 

Servei de suport en la difusió i 
comunicació dels projectes i 
estudis de la Conselleria 
d'Infraestructures, Territori i 
Medi Ambient 

VAERSA 30/12/2013 31/12/2014 129.818 

Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient 10 expedients 14.794.414 

Sanitat/94 

Estudi i suport en matèria de 
sanitat ambiental així com de 
control i estudis analítics en 
laboratori en aquesta matèria 

VAERSA 27/05/2013 27/05/2015 1.258.865 

Conselleria de Sanitat   1 expedient 1.258.865 

IVIA Suport al servei informàtic de 
l'IVIA 2014 VAERSA 20/12/2013 30/06/2014 19.492 

Institut Valencià d'Investigacions Agràries 1 expedient 19.492 

Total expedients revisats de 2013  15 expedients 27.738.476 

Altres  expedients revisats de 2012 i 2014  4 expedients 8.517.739 
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2. Resum d'incompliments observats 

En el quadre següent es resumeixen els incompliments observats en 
cada expedient revisat i en l’apartat 3 es desenvolupen. 
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Incompliments observats (desenvolupats en l'apartat 3)  

Encomanador 
/ Núm. expedient Objecte Encomanatària Pressupost. 

(euros) 1r 2n 3r 4t 5é 6é 7é 8é 9é 10é 11é 12é 13é 

Governació/31 Servei pla de vigilància preventiva 
contra incendis forestals... VAERSA 10.355.741 X X   X  X X X X  X  

Governació/78 
Execució de les obres de 
manteniment i millora… al Parc 
Natural de la Serra de Mariola 

VAERSA 353.503 X       X      

Agricultura/14 
Programa de lluita contra la ceratitis 
capitata mitjançant la tècnica 
d'insecte estèril 

TRAGSA 5.918.977 
 

X      X X   X X 

Agricultura/22 Execució de la campanya contra la 
ceratitis capitata wied 2013 TRAGSA 1.574.549  X      X     X 

Agricultura/35 
Enquesta de superfícies i 
rendiments dels cultius i previsió de 
collita de cítrics... 

TRAGSATEC 136.359 X X     X       

Agricultura/12 Suport tècnic al sistema integrat de 
gestió i control (SIGC) 2013 TRAGSATEC 504.250 X X   X X X    X   

Agricultura/6 
Suport a la realització de controls 
sobre el terreny ajudes directes de 
la PAC, campanya 2013 

VAERSA 1.340.065 X X   X X X    X X X 

Infraestructures /5 Gestió caixa única EIG 721.941 X X X X X X X  X  X   

Infraestructures /41 Explotació línia 2 del TRAM Alacant FGV N/A X X X        X   

Infraestructures/22 
Treballs de conservació i 
manteniment i promoció en parcs 
naturals  

VAERSA 3.526.777 X X X  X X X X    X X 

Infraestructures/36 
Mitjans materials conservació, 
manteniment i treballs promoció en 
parcs naturals 2013 

VAERSA 834.205 X X X     X    X  

Infraestructures/74 
Treballs de conservació i 
manteniment i promoció en parcs 
naturals 

VAERSA 3.948.726 X X X  X X X X     X 
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Incompliments observats (desenvolupats en l'apartat 3)  

Encomanador 
/ Núm. expedient Objecte Encomanatària Pressupost. 

(euros) 1r 2n 3r 4t 5é 6é 7é 8é 9é 10é 11é 12é 13é 

Infraestructures/32 
Treballs de conservació i 
manteniment i promoció en parcs 
naturals 

VAERSA 3.997.739 X X X  X X X X      

Infraestructures/57 
Assessorament i suport tècnic a la 
Direcció General de Qualitat 
Ambiental per a 2014 

VAERSA 1.137.030 X X   X X X     X X 

Infraestructures/54 Anàlisi de documents d'avaluació ambiental, territorial i... VAERSA 339.160 X X X  X X X    X   

Infraestructures/13 Servei de suport en la difusió i comunicació dels projectes i estudis VAERSA 159.019 X X X X X X X    X   

Infraestructures/75 

Servei de suport en la difusió i 
comunicació dels projectes i estudis 
de la Conselleria d'Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient 

VAERSA 129.818 X X X X X X X    X   

Sanitat/94 

Estudi i suport en matèria de sanitat 
ambiental així com de control i 
estudis analítics en laboratori en 
aquesta matèria 

VAERSA 1.258.865 X X  X X X X    X X  

IVIA Suport al servei informàtic de l'IVIA 
2014 VAERSA 19.492 X X  X X  X    X   

Total 19 expedients d’encomandes revisats 36.256.215 17 18 9 5 13 11 14 8 3 1 9 7 6 
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3. Incompliments i deficiències observats en els expedients 
d'encomandes revisats 

1r No justificació de la idoneïtat del recurs a l’encomanda enfront de 
la contractació de personal o contractació administrativa. No 
consta en els expedients l'acreditació de l'entitat encomanatària 
que disposa dels mitjans idonis i adequats per a executar 
l'objecte de la comanda 

 En l'expedient no es justifica adequadament la idoneïtat i els 
avantatges del recurs a l’encomanda de gestió ni que aquesta 
resulte més eficaç i econòmica enfront de la contractació de 
personal segons la normativa de funció pública o la contractació 
administrativa (per analogia amb l'article 22 del TRLCSP6 en relació 
amb l'article 1 del mateix text legal; vegeu també l'informe de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa, número 65/07, de 
29 de gener de 2009). 

 Les encomandes de gestió són una excepció, no una alternativa a la 
contractació administrativa o a la contractació de personal. 

 Les encomandes es justifiquen merament amb les necessitats de 
l'entitat encomanadora i considerant que l'entitat encomandatària 
té la condició de mitjà propi (principalment en el cas de VAERSA). 

 La circumstància que l'entitat encomanatària no dispose, d'inici, 
dels mitjans idonis i adequats per a executar l'objecte de la 
encomanda sinó que els haja de contractar ad hoc per als treballs 
encarregats desvirtua la consideració de mitjà propi i servei tècnic 
de l'encomanatària i de la mateixa encomanda.  

 A més, en l'expedient Governació/78 no es justificada prou la 
urgència en la tramitació de l'encàrrec. 

2n Deficiències del contingut dels plecs de condicions 

 En coherència amb l'apartat dotzè,  punt 2.1.d), de l'Acord de 24 
d'agost de 2012, del Consell, pel qual es determinen els aspectes 
addicionals que ha de comprovar la Intervenció en l'exercici de la 
fiscalització de la despesa, i els articles 115 i 117 del TRLCSP, 
considerem que en els plecs de condicions, en els quals 
s'estableixen les actuacions obligatòries en l'execució de 
l'encomanda, falta la regulació d'una o diverses de les prescripcions 
necessàries que indiquem a tot seguit: 

                                                
6 Es fa referència al TRLCSP per aplicació analògica, donada l'escassa regulació de les 

encomandes de gestió i el seu contingut materialment contractual. 
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a) Designació dels responsables de l'encàrrec, per part de 
l'entitat encomanadora i encomanatària. 

b) Penalitzacions, causes de resolució i conseqüències. 

c)  Tractament de les dades de caràcter personal. 

d)  Regulació sobre la subcontractació per part de l'encomanatària 
quant a autorització, límits i control i incidència sobre el preu. 
Mesures de seguiment específic de la subcontractació durant 
l'execució dels treballs. 

e) Clàusules de control per comprovar que l’encomanatària se 
sotmet als principis d'igualtat, mèrit i capacitat en la selecció 
de personal i mesures per a evitar la contractació laboral 
irregular. Compromís de la direcció responsable de 
l'encomanda de la responsabilitat d'adoptar les mesures per a 
evitar la cessió il·legal de treballadors. 

f) Mesures de seguiment per part de l'entitat encomanadora per 
garantir que l’encomanatària aplica la normativa en matèria 
de contractació del sector públic. 

g) Mesures de comprovació per l’encomanador de la formació i 
actuacions de prevenció en salut i riscos laborals implantats 
per l’encomanatària. 

h) Exigència del Pla d'Igualtat aprovat per l'entitat 
encomanatària. En l'informe d'auditoria de compliment de 
VAERSA, corresponent a l'exercici 2013, realitzat per la 
Intervenció General de la Generalitat en col·laboració amb una 
firma d'auditoria privada consta 3.1.11.‐ Pel que fa al Pla 
d'Igualtat previst en la disposició addicional única del Decret 
133/2007, de 27 de juliol, del Consell, i en compliment de l'article 
20.4 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat 
entre dones i homes, la Societat manifesta que està encara en procés 
d'elaboració del dit Pla d'Igualtat. VAERSA ha comunicat en les 
al·legacions que lliurarà el seu Pla d'Igualtat per al visat en la 
Conselleria de Justícia i Benestar Social. 

i) Titularitat dels resultats o drets de propietat. 

3r L'objecte i el pressupost de l'encomanda estan insuficientment 
determinats (per analogia amb els articles 1 i 24.6 del TRLCSP, i en 
l'apartat dotzè, punt  2.1 de l'Acord de 24 d'agost de 2012) 

  Els treballs es defineixen en jornals hora/d'equips de persones, 
sense determinar-se les unitats d'execució de serveis i es fixen les 
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prestacions o funcions en termes genèrics, deixant-se oberta la 
determinació de les tasques i intervencions a posteriori.  

En l'expedient Infraestructura/41 destaquen els fets següents: 

a)  La Presidència del Consell d'Administració de l'Agència 
Valenciana de la Mobilitat (absorbida en 2013 per EIG), en la 
Resolució de 10 de gener de 2012 va disposar la renúncia al 
contracte de gestió del servei públic de transport de viatgers 
de la línia 2 del TRAM, una vegada acordada per la mesa de 
contractació la proposta d'adjudicació.  

 La mercantil proposada per la mesa de contractació va 
interposar el 24 d'abril de 2013 un recurs contenciós 
administratiu contra la dita Resolució. Hem sol·licitat a la 
Conselleria d'Infraestructures la Resolució del dit recurs, sense 
que fins a la data d'aquest Informe se'ns haja proporcionat. La 
Conselleria ens comunica en al·legacions que fins a la data (20 
de novembre de 2015) no ha tingut notícies de la resolució del 
recurs. 

b) Mitjançant la Resolució de 16 de juliol de 2012 de la 
Conselleria d'Infraestructura, Territori i Medi Ambient es va 
tramitar un expedient de contractació.  

 Per la Resolució de 18 d'abril de 2013, aquesta Conselleria va 
acordar arxivar l'expedient. El motiu va ser que es va decidir 
executar el servei mitjançant l'ens propi FGV basant-se en un 
informe emés per aquesta entitat sobre la conveniència 
d’encarregar-li l'explotació del servei. Aquest informe addueix 
l'obtenció d'economies d'escala i la disponibilitat de material 
mòbil els costos marginals del qual a incórrer serien 
compensats pels ingressos corresponents a la venda de títols 
de transport i altres ingressos com ara publicitat. Per això, no 
es requeriria que l’administració fes cap aportació econòmica 
addicional.  

 Les circumstàncies posades de manifest en els apartats a) i b) 
anteriors posen de manifest una planificació inadequada de 
les necessitats i l'avaluació de les distintes possibilitats per a 
satisfer-les, d’acord amb allò que disposa l’article 22 del 
TRLCSP. 

c) En data 5 de juliol de 2013, la Conselleria d'Infraestructura, 
Territori i Medi Ambient ordena l’encomanda de gestió a 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana l'objecte de la qual 
consisteix en “l'explotació de la línia 2 del TRAM d'Alacant, 
durant un termini inicial de cinc anys, prorrogables per dos anys i 
mig”. L’encomanda no té pressupost, segons consta en 
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l'expedient, per no existir dèficit addicional per a FGV i no 
implicar aportació econòmica de l'administració. No obstant 
això, els ingressos i els costos per a FGV no estan prou 
justificats. A més, de les clàusules de l'encomanda es dedueix 
que la Generalitat es pot veure en l'obligació de rescabalar el 
desequilibri econòmic que es pogués produir en l'explotació de 
la línia en qüestió. Això significa una indeterminació del 
pressupost i del cost de l’encomanda de gestió per a la 
Generalitat que l'expedient no defineix suficientment. 

4t L'objecte de l’encomanda no té cabuda en l'objecte social de 
l'entitat encomanatària (segons les seues normes de creació o 
estatuts, i respecte a VAERSA també l'article 4.5 de la Llei 12 2010/, 
de 21 de juliol, de la Generalitat) Per exemple : 

- En l'expedient Infraestructures/5 els serveis objecte de 
l’encomanda els prestava l'extingida Agència Valenciana de 
Mobilitat (AVM), i des de l'exercici 2013 els presta l’Entitat 
d'Infraestructura de la Generalitat després que aquesta n’haja 
absorbit el personal. Els treballs objecte de l'encomanda no es 
troben clarament previstos en l'article 21 del Decret 6/2013, de 
4 de gener del Consell pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització i Funcionament d'EIG. 

- L'objecte dels expedients Infraestructura/13 i 
Infraestructura/75 de servei de coordinació, seguiment, 
revisió, difusió i comunicació de projectes i estudis de la 
Conselleria no encaixen en l'objecte social de VAERSA. 

- En el cas de l’encomanda ordenada per l'IVIA, la prestació de 
la qual són serveis de suport informàtic, tampoc estan 
inclosos en l'objecte social de l'entitat encomanatària 
(VAERSA).  

5é L’encomanda és recurrent i es destina a cobrir dèficit de personal 
de plantilla per a necessitats permanents, fet que contravé l'article 
15 de l'Estatut dels Treballadors 

 Tretze encomandes són de caràcter recurrent, permanent i 
estructural, per a suplir la manca de mitjans personals destinats a 
afrontar necessitats que fan falta any rere any. Aquest personal 
l’hauria de contractar la Generalitat seguint els principis i 
procediments de la normativa de funció pública.  

Algunes conselleries encomanadores, segons la informació 
obtinguda per la Sindicatura, ja van posar de manifest la necessitat 
de dotar-se de mitjans personals i materials, havent rebut la 
negativa de la Conselleria d'Hisenda. 
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En el cas de VAERSA la recurrència d'aquestes encomandes ha 
comportat el reconeixement per la pròpia entitat, o per diverses 
sentències, de la condició de treballadors laborals indefinits a 
treballadors contractats prèviament com a temporals (en 
compliment de l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors). Segons 
consta en els comptes anuals de VAERSA, el nombre de treballadors 
a qui s'ha reconegut el caràcter d'indefinits ha sigut en l'exercici 
2013 de 44 (en 2012 van ser 329 i en l'exercici 2011, 180 treballadors). 

 Addicionalment cal assenyalar, per la seua relació amb la matèria 
comentada en aquest apartat, que en l'informe de fiscalització de la 
Sindicatura de 2012 sobre el Grup VAERSA i en l'informe de la 
Intervenció General de la Generalitat 2013 sobre la gestió de 
personal de VAERSA, es va posar de manifest que els procediments 
de selecció de personal de la dita empresa no garantien prou el 
compliment dels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat 
previstos en l'article 8 del II Conveni col·lectiu del personal laboral 
al servei de l'Administració autonòmica, així com l'article 17 del 
Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, i s'indicaven 
diversos incompliments significatius en l'àrea de personal. 

 VAERSA en al·legacions, en relació amb aquelles encomandes que 
segons el parer de la Sindicatura serveixen per a suplir la manca de 
mitjans personals destinats a cobrir necessitats que fan falta any 
rere any, indica que aquest esdeveniment ha quedat resolt pel nou 
govern de VAERSA majoritàriament; hi pot quedar pendent un nombre 
estimat de 15 a 20 treballadors que es projecta esmenar abans del 31 de 
desembre de 2015 i per a aquelles altres comandes que no es troben 
en el supòsit anterior, s'estan projectant nous instruments jurídics que 
conformaran una nova forma de gestió administrativa i que es podrien 
veure esmenats en un període de sis mesos. 

6é Exercici de funcions públiques (potestats administratives) pel 
personal contractat en l’encomanda, que pot comportar supòsits 
de cessió il·legal de treballadors segons el que estableix l'article 
43.2 de l'Estatut dels Treballadors 

Aquesta pràctica contravé l'article 9.2 de la Llei 7/2007, per la qual 
s'aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, l'article 15.3 de la Llei 
10/2010, de 9 de juliol de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de 
Funció Pública Valenciana i l'article 4.7 de la Llei 12/2010, de 21 de 
juliol –aquest últim prohibeix que VAERSA puga exercir potestats 
administratives–, per analogia, l'article 301 del TRLCSP. 

Les circumstàncies que posa de manifest aquest apartat 6è i en 
l'anterior apartat 5è podrien representar un increment de les 
indemnitzacions per acomiadament. Pel que fa a això, és convé 
advertir que el cost de les indemnitzacions registrades en els 
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comptes anuals de VAERSA ha assolit imports molt significatius 
(7.743.548 euros en el període comprés entre 2011 i 2014).  

 A més, hi ha sentències en contra de VAERSA (sentències del 
Tribunal  Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana número 
2439/2010 de 7 de setembre i número 1781/2011 de 7 de juny, 
sentència del Tribunal Suprem de 19 de juny de 2012 (que unifica 
doctrina), i més recentment la sentència del TSJCV número 381/14, 
de 6 de juny de 2014) que, com l'esmentada sentència del TS de 19 
de juny de 2012, a partir d'una demanda interposada per una 
treballadora de VAERSA contra la Conselleria d'Agricultura, 
conclouen que hi ha cessió il·legal de treballadors quan estan exercint 
funcions que hauria de dur terme personal funcionari i que representa 
participació en funcions públiques, que siga la funció de facto del 
personal de VAERSA, la realització reiterada d'informes tècnics que 
s'incorporen en un expedient administratiu i serveixen per a 
redactar una resolució. 

 Addicionalment, amb data 6 de juny de 2014, la secció segona de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana va dictar la sentència 381/14, en la qual 
s'ordena a VAERSA i a l'Administració autonòmica demandades el 
cessament immediat de la via de fet de la contractació de personal 
que exerceix potestats administratives. En l'expedient 
Infraestructura/54 (VAERSA), tenint en compte l'esmentada 
sentència i les similituds en l'execució de l’encomanda de 2014..., el 7 de 
juliol de 2014, el subdirector d'Avaluació Ambiental i Territorial, 
responsable de l’encomanda, proposa resoldre-la. No obstant això, 
es produeix un retard significatiu, més de tres mesos, des de la 
proposta fins a la resolució definitiva de l'encomanda. 

 VAERSA, en al·legacions, ha comunicat expressament que ha 
esmenat aquesta incidència, i que en l'actualitat pot quedar entre 15 i 20 
persones que s’hi podrien veure's afectades, circumstància que es planifica 
solucionar abans del 31 de desembre de 2015. 

7é Desajust de les tarifes respecte als costos reals de l'encomanatària 

 La Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat 
(JSCA), en el seu Informe 7/2007, de 21 d'abril, conclou que en el cas 
de les encomandes de gestió previstes en l'article 24.6 de l'LCSP, en 
el cas que l'ens instrumental i servei tècnic actue com un poder 
adjudicador, el preu del contracte únicament serà el de la prestació 
efectivament executada pel contractista, sense que parega procedent 
repercutir cap altre pagament (basat en tarifes), ja que no es tracta 
d'operacions "in house provinding".  

 No consta que la Conselleria encomanadora verifique que les tarifes 
es calculen i es pressuposten de manera que representen els costos 
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reals d'execució de VAERSA, tal com exigeix l'article 4.9 de la Llei 
12/2010, de 21 de juliol, de la Generalitat.  

 Fins a 2013 inclòs han estat vigents les tarifes establides mitjançant 
la Resolució de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua i Habitatge de 
data 3 de febrer de 2011, en la qual es va determinar que les tarifes 
d'aplicació a les actuacions ordenades a VAERSA serien les tarifes 
TRAGSA 2007, amb les actualitzacions procedents. Amb aquestes 
tarifes, que corresponen a l'estructura de costos d'una altra entitat, 
no s’acredita que aquestes s'ajustassen als costos reals de la 
prestació per VAERSA. 

 En aquests casos, els costos del personal, que és el cost més 
significatiu en les comandes revisades, es determinen segons les 
tarifes TRAGSA, mentre que VAERSA retribueix el seu personal 
segons el conveni col·lectiu de personal laboral al servei de 
l'Administració de la Generalitat. 

 Segons es dedueix del quadre següent, en una mostra de sis llocs de 
treball de serveis professionals, la Sindicatura ha estimat que les 
tarifes TRAGSA 2007 aplicades per VAERSA fins a l'exercici 2013 
inclusivament eren superiors en, almenys, una mitjana del 16% a 
les que s'apliquen a partir de novembre de 2013, aprovades 
mitjançant l'esmentada Resolució conjunta de 24 d'octubre de 2013. 

Tarifes aplicades per VAERSA: estimació de la variació 2013 i posteriors 

Tarifes TRAGSA fins a 2013 Tarifes a partir novembre 2013 Variació 

Lloc €/hora 
(A) 

Lloc €/hora 
(B) 

(B/A) 

Responsable 47,80 Tècnic superior expert 32,12 -33% 

Titulat superior senior 32,31 Tècnic superior senior 28,41 -12% 

Titulat superior júnior 27,34 Tècnic superior 25,99 -5% 

Tècnic mitjà 23,26 Tècnic mitjà 21,84 -6% 

Oficial 1a 22,10 Capatàs 16,67 -25% 

Peó 15,67 Peó 13,51 -14% 

Variació mitjana -16% 

Davant de la falta de desplegament normatiu, com a resultat dels 
treballs impulsats per la Conselleria d'Infraestructures, mitjançant 
sengles resolucions conjuntes de 24 d'octubre de 2013 i 22 de 
novembre de 2013, de la Conselleria de Presidència, Agricultura, 
Alimentació i Aigua, i la Conselleria d'Infraestructures, Territori i 
Medi Ambient, es van aprovar les tarifes per a la prestació de 
serveis professionals (en la primera) i de vehicle turisme i tot 
terreny (en la segona). Aquestes resolucions pretenen ajustar les 
tarifes als costos reals en què incorre VAERSA, objectiu que s'atén 
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amb un retard significatiu respecte al temps de funcionament 
d'aquesta entitat. 

L’encomanda ordenada per l'IVIA a VAERSA adjudicada en 2013 va 
tenir una duració de sis mesos (primer semestre 2014) i una vegada 
finalitzada, es va contractar el mateix treballador informàtic 
directament per l'IVIA, amb un cost aproximat del 21% més 
econòmic que la contractació a través de l’encomanatària 
(VAERSA), a causa fonamentalment que ha suportat indegudament 
l'Impost sobre el Valor Afegit. L'IVIA ens ha manifestat que 
actualment VAERSA ja no li repercuteix aquest impost en les 
encomandes l'objecte de les quals és la prestació de serveis. 

En l’encomanda Infraestructura/5 l'encomanatària de la qual és 
l'Entitat d'Infraestructura de la Generalitat s'afegeix un 6% en 
concepte de despeses generals sense aportar la justificació d’aquest 
càlcul. 

VAERSA ha presentat davant de l'Agència Tributària sol·licituds 
d'ingressos indeguts per IVA dels exercicis 2007 a 2010, per un 
import total de 20.382.812 euros. Tant VAERSA com la Generalitat 
s'han retardat significativament a realitzar les sol·licituds de 
devolució, i igualment s'ha retardat l'Administració tributària a 
resoldre.  Els ingressos haurien de revertir a la Generalitat, ja que 
els va suportar indegudament com a major cost en les tarifes 
repercutides. 

Aquesta problemàtica s'arrossega des de fa anys, i s’ha posat de 
manifest ja en dos informes de la Intervenció General de la 
Generalitat referits a l'exercici 2011 de dues conselleries i VAERSA, 
en els quals s'assenyalava que una Conselleria pagava un 15% i una 
altra un 21% més que el cost real dels salaris pagats per VAERSA i 
que fins i tot el cost seria inferior en un 5,5% si els treballs foren 
exercits per funcionaris. 

En al·legacions VAERSA manifesta que es troba duent a terme 
accions per a aconseguir un major ajust de les tarifes als costos 
reals. 

8é Falta de control per part de l'entitat encomanadora sobre la 
subcontractació realitzada per l’encomanatària 

Per a les comandes a TRAGSA i els seus filials resulta aplicable 
l'apartat 6 de la disposició addicional 25a del TRLCSP, que limita al 
50% la subcontractació. Pel que fa a VAERSA com a societat 
mercantil mitjà propi o servei tècnic de la Generalitat, els informes 
de la JCCA número 11/2011, de 15 de desembre i número 13/2012, de 
27 de setembre, conclouen que l'entitat mitjà propi no pot 
contractar el 100% de l'obra externament, i que li són aplicables les 
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limitacions de l'article 24.4 del TRLCSP, així com el límit del 50% de 
la subcontractació. 

No consta en els plecs de condicions i en els documents en què 
s'ordenen els encàrrecs la regulació de la subcontractació per part 
de l'entitat encomanatària, quant a la seua autorització, límits, 
control i preus que cal repercutir.  

Tampoc consta que l'entitat encomanadora haja efectuat el 
seguiment específic de la subcontractació durant l'execució dels 
treballs.  

En el cas de la subcontractació, el preu que hauria de repercutir 
l’encomanatària a l’encomanadora ha de ser el de la prestació 
executada pel contractista, sense que corresponga repercutir en 
aquest cas cap altre pagament basat en tarifes,  tal com conclou 
l'Informe 7/2007, de 21 d'abril de 2008 de la Junta Superior de 
Contractació Administrativa de la Generalitat. 

En relació amb els expedients Governació/78 (encomanatària 
VAERSA), Agricultura/14 i Agricultura/22 (encomanatària TRAGSA), 
la Sindicatura comparteix l'opinió del Tribunal de Comptes7 segons 
la qual si la Generalitat no té coneixement de la subcontractació per 
no haver-se previst en l’encomanda cap mecanisme per a la 
notificació o autorització d’aquesta, no pot conèixer si els imports 
certificats i facturats s'ajusten als costos en què l’encomanatària va 
incórrer per aquesta subcontractació, o si al contrari, hi ha haver 
alguna diferència entre els uns i els altres i les seues causes.  

La Sindicatura considera que, davant de la inexistència d'una 
normativa clara i específica, la Generalitat com a entitat 
encomanadora ha d'establir unilateralment les condicions de les 
encomandes a VAERSA com a entitat instrumental mitjà propi i 
servei tècnic.  

9é Inici dels treballs abans de l'aprovació de l'encomanda (es 
contravé l'article 28 del TRLHPG i, per analogia, els articles 31 i 110 
del TRLCSP) 

 En diversos expedients no consta l'acta d'inici dels treballs exigida 
en el plec de condicions.  

                                                
7 Vegeu l'informe específic del Tribunal de Comptes núm. 1088 “Informe de 

fiscalització de les encomandes de gestió de determinats ministeris, organismes i 
altres entitats públiques dutes a terme a l'empara de la legislació que habilita 
aquesta forma instrumental de gestió administrativa”, aprovat pel Ple del Tribunal 
de Comptes de 30 d'abril de 2015, respecte a un expedient anàleg “Execució d'un 
programa de lluita contra la ceratitis capitata en cítrics d'exportació a EUA 
mitjançant la tècnica de l'insecte estèril (expte. MAGRAMA 11/17)”. 
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En l'expedient Governació/31, els serveis corresponents a abril de 
2013 es presten abans de la resolució d'aprovació de l'encomanda 
(el 30 d'abril de 2013).  

En Agricultura/14, els serveis del mes de març i anteriors es van 
prestar amb anterioritat a la resolució d'aprovació d’aquesta (el 26 
de març de 2013). 

En l’encomanda Infraestructura/5, la Resolució per la qual s'ordena 
l'encàrrec (5 d'abril de 2013) s'efectua més de tres mesos després de 
la data d'inici d’aquest (1 de gener de 2013). 

10è Execució del servei sense la prèvia existència de crèdit i 
prescindint del procediment legalment previst (es contravenen els 
articles 28, 31.2 i 59.bis.3 del TRLHPGV i, per analogia, els articles 31 
i 110 del TRLCSP) 

 En l'expedient Governació/31 s'ha posat de manifest el següent: 

a) Els serveis del mes de març de 2013 (factura de 31 de març de 
2013 per 708.951,82 euros) els va prestar VAERSA sense que hi 
hagués consignació suficient i adequada en el pressupost de la 
Conselleria, i prescindint del procediment legalment establit 
(bàsicament l'aprovació de la memòria i plecs de condicions, 
de la despesa, la fiscalització prèvia i la resolució d'aprovació 
segons estableix l'article 40 del TRLHPGV i l'article 4 de la Llei 
12/2010, de 21 de juliol, de la Generalitat). De manera 
improcedent, en substitució de l'esmentada factura, es van 
emetre dues noves factures amb data d’octubre (una per cada 
quinzena del mes de març: 309.421,70 euros i 399.530,12 
euros).  

 Mitjançant resolucions del conseller de Governació i Justícia 
de data 4 de desembre de 2013 i 9 de desembre de 2013 es 
proposa el pagament d'aquestes dues factures, en virtut de la 
figura d'enriquiment injust i es considera que no han d'exigir-
se responsabilitats, sense constar motivació suficient. No 
consta la comunicació d'aquestes despeses al Consell. 

b) En la certificació núm. 9 corresponent a desembre de 2013, 
l'import dels serveis és 0 euros, la qual cosa no resulta 
raonable, atés que aquests serveis de prevenció d'incendis es 
presten, amb major o menor intensitat, de manera 
ininterrompuda al llarg de la vigència de l’encomanda. 

c) Els serveis del mes de novembre de 2014 (768.422,56 euros) els 
va prestar VAERSA sense que hi hagués consignació 
pressupostària suficient i adequada, i prescindint de 
l'esmentat procediment legalment establit. Mitjançant una 
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Resolució del conseller de Governació i Justícia de data 29 de 
desembre de 2014 es proposa el pagament en virtut de la 
figura d'enriquiment injust, i es considera que no han d'exigir-
se responsabilitats, igualment sense motivació suficient. El 
Consell, en la seua reunió de 30 d'abril de 2015, pren nota del 
reconeixement del dret d'abonament d'aquestes obligacions. 

 Tal com consta en l'informe d'aquesta Sindicatura sobre la 
fiscalització del Compte de l'Administració de la Generalitat de 
l'exercici 2013, que fa referència també a l'exercici anterior, 
respecte a les obligacions que deriven de despeses sense consignació 
pressupostària és important considerar les qüestions següents: 

- La realització d'aquestes despeses indegudament, a més d'incidir en 
l'estabilitat pressupostària, representa incompliments de la 
normativa aplicable, principalment el TRLHPG, en adquirir-se sense 
dotació pressupostària, i del TRLCSP, per prescindir-se del 
procediment de contractació establit (en aquest cas, la normativa 
reguladora de les encomandes de gestió). 

- Aquestes obligacions han de ser convalidades mitjançant un acte de 
reconeixement exprés i motivat de la seua existència i exigibilitat, si 
bé el TRLHPG no diu qui és l'òrgan competent per a la convalidació, i 
indica en l'article 31.2, que la Conselleria interessada haurà de 
formular la proposta a la Conselleria competent en matèria 
d'Hisenda per a la tramitació de la convalidació, si és procedent. El 
TRLHPG tampoc preveu explícitament el tipus de modificació 
pressupostària que hauria de tramitar-se per a atendre aquest tipus 
d'obligacions. 

11è Deficiències en la documentació justificativa de la despesa (vegeu 
l'apartat dotzè, punts 2.3 i 2.4, de l'Acord de 24 d'agost de 2012, del 
Consell i l'article 44.1 del TRLHPGV) 

La justificació de la despesa en les factures es realitza per 
hores/persona no per unitats d'execució d'obra o servei. En la 
revisió d'una mostra significativa de factures s'ha observat que no 
s'identifica la relació de persones que presten el servei. Tampoc es 
deixa constància de l'horari efectiu de treball i es facturen tots els 
mesos els mateixos o semblants imports i hores.  

En l'expedient Agricultura/35 no consta entre la documentació 
facilitada la relació de les parcel·les sobre les quals s'han realitzat 
les comprovacions. 

En l'expedient Infraestructura/41, no s'han emés certificacions o 
altres documents justificatius de la prestació del servei. Encara que 
el pressupost de l’encomanda no preveja cost per a la Generalitat, 
aquestes justificacions s’haurien d'emetre a fi de poder verificar 
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que es compleix correctament l'encàrrec objecte de l’encomanda de 
gestió. 

12é Incidències en la recepció i liquidació dels treballs (regulades en 
l'apartat dotzè, punts 2.3 i 2.4, de l'Acord de 24 d'agost de 2012, del 
Consell i article 222 del TRLCSP) 

No consta en l'expedient l'acte formal de recepció de conformitat 
dels treballs, o la recepció o liquidació econòmica es realitza amb 
un retard significatiu, o no consta la comunicació a la Intervenció 
General de la Generalitat i la seua participació en la recepció del 
treball. 

13é Incorrecta imputació pressupostària (contravé l'article 28 del 
TRLHPGV) i desfasaments entre l'anualitat pressupostària, els 
terminis d'execució i la facturació dels serveis (en relació amb 
l'article 29 del TRLHPGV) 

 Els treballs de l’encomanda consisteixen en prestacions de serveis, 
així doncs, haurien d'imputar-se al capítol 2, “Despeses de 
funcionament” i no al capítol 6, “Inversions reals” 
(Infraestructura/22, 36 i 57).  

 S'han posat de manifest en alguns expedients d’encomandes de 
prestació de serveis i desfasaments entre l'anualitat pressupostària, 
els terminis d'execució i la facturació dels serveis.  

 Així, en l'expedient Agricultura/14, es va facturar al gener de 2014 
l'import total acumulat, que és molt elevat respecte a la facturació 
anterior. El termini d'execució és el 31 de març de 2014.  

 En l'expedient Agricultura/6, el termini d'execució del qual 
finalitzava el 21 de febrer de 2014, el volum de facturació dels 
serveis prestats al desembre de 2013 i gener de 2014 és 
significativament elevat respecte a l'homogeneïtat de la resta de 
mesos, a causa de l'increment del nombre de visites facturades en 
els dits mesos, segons al·lega la Conselleria coincidint tot això amb els 
ritmes de treball derivats de l'aplicació dels reglaments comunitaris, i de 
les disposicions nacionals de desenvolupament. 

 En l’encomanda Agricultura/22, que té com a termini d'execució 
fins el 30 d'abril de 2014, al gener de 2014 s'acumula un volum de 
certificació molt elevat, comparat amb allò que s'ha facturat en 
l'exercici 2013. Segons al·lega la Conselleria, la major part de les 
actuacions de camp es fan a la tardor, fins a Nadal, per això al gener el 
volum de certificació és tan elevat. 
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14é Pagaments efectuats fora del termini màxim legal (segons la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials) 

En la mostra de documents de pagaments revisada, un import de 
26.778.887 euros (95,2% del total revisat) s'ha pagat fora del termini 
màxim legal de pagament de 30 dies. El termini mitjà de pagament 
és de 164 dies, amb una morositat mitjana de 136 dies. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ANNEX IV 

Al·legacions dels comptedants 

 











EIXIDANum. )J31~

i GENE RALI TAT VALE N( IANA
~ p R ( S ID ( N ( I A

REGISTRE GENERAL

13 NOV. 2015Data

ENTRADA num?f.3~g-
Registre

HORA 16 NV. 2015
Data

~GENERAL/TAT
~ VALENCIANA

r RESID l(.

SUBSECRETARIA
Plaza Nules 2

46003 Valencia

Rebut "l'esborrany de l'informe de fa Sindicatura de Comptes de
fiscalitzacio defs encarrecs de gestio de fa Generalitat ordenats en l'exercici
2013 i executats en .2013 i 2014" i dins del termini concedit per a formular
al-legacions, des d'esta Subsecretaria es posa en e1 seu coneixement que no es
procedent cap al-legacio per part de la Presidencia per les raons seguents:

L'informe contempla, entre els expedients revisats i sotmesos a informe,
els que en el seu dia van ser tramitats per les hui extintes conselleries de
"Govemaci6 i Justicia" i "Presidencia i Conselleria de Presidencia i
Agricultura, Pesca, Alimentaci6 i Aigua".

Com vulga que tant la part d'Agricultura; com el concement a la materia
de prevenci6 d'incendis s6n competencies que actualment ostenta la
"Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climatic i Desenvolupament
Rural '.', entenem que ha de .ser este departament del Consell el que, en cas
d'estimar-ho oportu, formule les al-legacions que estime convenient.

IL-LM. SR. INTERVENTOR GENERAL DE LA GENERALITAT
VALENCIANA

Comunl r.:.tVa~l,)n.1
r """P""'" tnt ._t,.. ~:roIS







,.~~

~?;i G'El\' IE"R: A'••LITA-J'.
~h\ VACENCIANA

Unio Europea
SOTSSECRETARIA
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Castan Tobefias, 77. Edif. BO P2
46018 VALENCIA

Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de fiscalizaci6n de las encomiendas de
gesti6n de la Generalitat ordenadas en el ejercicio 2013 y ejecutadas en 2013 y 2014

Primera alegaci6n

Apartado III.3 gOdel borrador del Informe, pagina 13 parrafo 2

"En relaci6n con los expedientes...Agricultura/14 y agricultura/22 (encomendataria TRAGSA), la
Sindicatura comparte la opini6n del Tribunal de Cuentas de que si la Generalitat no tiene
conocimiento de la subcontrataci6n al no haber sido previsto en la encomienda ..."

Contenido de la alegaci6n:

El informe fiscal del expediente Agricultura/14 es de conformidad pero con la observaci6n de que
"el encargo a TRAGSA incluye tratamientos aereos, por 10 que habra que tener en cuenta que, si
bien TRAGSA esta facultada para requerir la colaboraci6n de empresarios particulares en la
ejecuci6n del encargo, esta colaboraci6n en ningun caso puede exceder del cincuenta por ciento del
presupuesto" y esta observaci6n se traslad6 al Centro Directivo para su aplicaci6n en la ejecuci6n
de la encomienda.

Documentaci6n justificativa de la alegacion:

Segunda alegaci6n

Apartado III.3 9° del borrador del Informe, pagina 13 parrafo 7°.

"En Agricultura/14, los servicios del mes de marzo y anteriores se prestaron con anterioridad a la
resoluci6n de aprobaci6n de la misma ( e126 de marzo de 2013)

Contenido de la alegacion:

Conformes con la alegaci6n, se tendra en cuenta para 10 sucesivo.

Documentacion justificativa de la alegaci6n:

1
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Tercera alegaci6n

Apartado III.3 11° del borrador del Informe, pagina 15 parrafo 6°.

"En Agricultura/35, no consta entre la documentaci6n facilitada la relaci6n de parcelas sobre las que
se han realizado las comprobaciones"

Contenido de la alegaci6n:

Consta en el expediente el acta de recepci6n de conformidad previa constataci6n del cumplimiento
de la encomienda de gesti6n con la asistencia de la Intervenci6n Delegada, asi como la fiscalizaci6n
de conformidad de la liquidaci6n de esta encomienda.

Documentacion justificativa de la alegaci6n:

Se acompafia acta de recepci6n de conformidad

Cuarta alegaci6n

Apartado III.3 13° del borrador del Informe, pagma 16 parrafo 5°,6° y 7°.

"Asi, en el expediente Agricultura/14, se factur6 en enero de 2014 el importe total acumulado, que
es muy elevado respecto ala facturaci6n anterior, siendo el plazo de ejecuci6n hasta el 31 de marzo
de 2014"
"En el expediente Agricultura/6, cuyo plazo d ejecuci6n finalizaba el 21 de febrero de 2014, el
volumen de facturaci6n de los servicios prestados en diciembre de 2013 y enero de 2014 es
significativamente elevado respecto ala homogeneidad del resto de meses, debido al incremento del
numero de visitas facturadas en dichos meses"
" En la encomienda Agricultura/22, siendo el plazo de ejecuci6n hasta el 30 de abril de 2014, en
enero de 2014 se acumula un volumen de certificaci6n muy elevado, comparado con 10 facturado en
el ejercicio 2013"

Contenido de la alegaci6n:

Segun aclaran los responsables de estas encomiendas, en Agricultura/14 el importe de la factura de
enero es elevado porque hay un desfase entre la ejecuci6n real de los trabajos y las anualidades
debido a que es un expediente financiado con fondos finalistas. Se toma en consideraci6n la
alegaci6n.

2
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En Agricultura/6 se alega que esta encomienda presta apoyo ala Administraci6n en la realizaci6n de
controles sobre el terreno de diferentes ayudas de la PAC. La carga de trabajo de este expediente se
desarro1l6 en su mayor parte en el segundo semestre de 2013 , y dentro de este a partir del mes de
agosto, coincidiendo todo ello con los ritmos de trabajo derivados de la aplicaci6n de los
Reglamentos comunitarios, y de las disposiciones nacionales de desarrollo, por 10 que la facturaci6n
responde ala realizaci6n de los trabajos.
En cuanto a la encomienda Agricultura/22, por el ciclo de la plaga, la mayor parte de las
actuaciones de campo se hacen en otofio, hasta navidad, por eso en enero el volumen de
certificaci6n es tan elevado, por 10 que la facturaci6n responde ala real izaci6n de los trabajos.

Jose Moratal Sastre
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Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de la fiscalizacion
de las encomiendas de gestion de la Generalitat ordenadas en el ejercicio
2013n y ejecutadas en 2013 y 2014

Primera alegacion

Apartado Anexo III del borrador del Informe, pagina 5, parrafo 1°

Contenido de la alegacion:

El lVlA no tiene informaticos en su plantilla. VAERSA habia implantado en el lVlA el
sistema integral de gesti6n utilizando el sistema Navisi6n desde el afio 2009, por 10 que
l6gicamente era la entidad id6nea para continuar con el asesoramiento

Segunda alegacion

Apartado Anexo III del borrador del Informe, pagina 5, parrafo 2°

Contenido de la alegacion:

En el Pliego de Condiciones si figura que debe haber un responsable por parte de la entidad
encomendante y de la encomendataria.

Respecto al seguimiento del cumplimiento de la legalidad por parte de VAERSA,
entendemos que no es competencia del lVlA si no, en todo caso, de la lntervenci6n 0 de la
Sindicatura de Cuentas de la Generalitat

Documentacion justificativa de la alegacion:

Se acompafia fotocopia del Pliego de Condiciones de la Encomienda (Documento 1)

Tercera alegacion

Apartado Anexo III del borrador del Informe, pagina 8, parrafo 4°

Contenido de la alegacion:

El lVlA recab6, en 2009, informaci6n de VAERSA acerca de si era competente y estaba
capacitada para ejecutar la encomienda para instalar un sistema de gesti6n integral,
respondiendo el Director General de VAERSA, mediante escrito de fecha 14 de septiembre
de 2009, afirmativamente.

Documentacion justificativa de la alegacion:

Se acompafia fotocopia del escrito del Director General de V AERSA en el que informa que
su empresa puede asumir los trabajos objeto de la encomienda (Documento 2)
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Cuarta alegacion

Apartado Anexo III del borrador del Informe, pagina 10, parrafo 70

Contenido de la alegacion:

En el pliego de condiciones figuran claramente especificados los medios individuales
dispuestos por VAERSA (fundamentalmente un tecnico superior informatico) para
desarrollar la encomienda. Figura especificado el coste por hora de asesoramiento asi como
los costes indirectos y el impuesto correspondiente a aplicar. Por todo ello, consideramos
que la propuesta economica esta claramente especificada y en linea con el coste de un
trabajo de esta categoria.

El coste total de la encomienda, que incluye un apoyo tecnico directo de un titulado
superior informatico e indirecto de sus superiores en VAERSA es solo ligeramente
superior, menos de un 25%, de 10 que hubiera supuesto para el lVlA contratar directamente
al informatico, pero en cuyo caso no hubiera contado con el soporte del apoyo tecnico de
los servicios centrales de VAERSA.

Documentacion justificativa de la alegacion:

Se acompafia fotocopia del Pliego de Condiciones de la Encomienda (documento 1)

Quinta alegacion

Apartado Anexo III del borrador del Informe, pagina 15, parrafo 110

Contenido de la alegacion:

El lVlA concerto con VAERSA un asesoramiento de 750 horas en un periodo de seis
meses, por 10 que las certificaciones-facturas de VAERSA contemplaban numero de horas
de asesoramiento. No podian especificarse unidades de obra porque no existian, era un
asesoramiento.

El hecho de que todos los meses se facture las mismas horas obedece exclusivamente a una
medida de simplificacion administrativa, ya que el numero de horas de asesoramiento de
un mes a otro no hay apenas diferencias.

Documentacion justificativa de la alegacien:

Se acompafia fotocopia del Pliego de Condiciones de la Encomienda (Documento 1)

Sexta alegacion

Apartado Anexo III del borrador del Informe, pagina 15, parrafo lr
Contenido de Ia aIegaci6n:

Las certificaciones-facturas de VAERSA estan todas firmadas por el responsable de
VAERSA y por el Director facultativo de la Encomienda del lVlA, por 10 que entendemos
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que se acredita suficientemente la recepci6n de conformidad de los trabajos inherentes a la
Encomienda.

Documentacion justificativa de la alegacion:

Se acompafia fotocopia de las seis facturas, de enero a junio de 2014, donde figuran las
firmas de los responsables de VAERSA Ydel IVIA (Documento 3)
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE LES ENCOMANDES DE GESTIÓ DE LA 
GENERALITAT ORDENADES EN L’EXERCICI 2013 I EXECUTADES EN 2013 I 
2014 

S’han analitzat les al·legacions rebudes els dies 20 i 27 de novembre de 
2015 i n'informem el següent: 

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I 
DESENVOLUPAMENT RURAL 

Primera al·legació 

Annex III, apartat 3, punt 8é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

La Conselleria indica que l’informe fiscal de l’expedient Agricultura/14 és 
de conformitat, però amb l’observació que “L’encàrrec a TRAGSA inclou 
tractaments aeris, motiu pel qual […] la col·laboració d’empresaris 
particulars en cap cas pot excedir del cinquanta per cent de pressupost” i 
s’indica que aquesta observació es va traslladar al centre directiu per a 
aplicar-la en l’execució de l’encomanda. 

En l’esborrany de l’Informe de la Sindicatura es fa èmfasi en la falta de 
control per la Generalitat com a entitat encomanadora sobre la 
subcontractació per part de l’entitat encomanatària. Específicament en 
aquest expedient d’Agricultura/14 (i també el d’Agricultura/22 pel que fa 
al qual no s’efectuen al·legacions) s’haurien d’haver previst en els plecs 
de l’encomanda mecanismes per a la notificació o autorització de la 
subcontractació (i no mesures a posteriori no planificades). Aquest és el 
criteri que manté el Tribunal de Comptes en expedients amb la mateixa 
entitat encomanatària TRAGSA i similar objecte de l’encomanda. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Segona al·legació 

Annex III, apartat 3, punt 9é, paràgraf 4t de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’esborrany de l’Informe s’indica que, segons l’expedient 
Agricultura/14, els serveis del mes de març i anteriors es van prestar amb 
anterioritat a la resolució d’aprovació d’aquesta. Pel que fa a això, la 
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Conselleria es mostra conforme amb l’observació i indica que “es tindrà 
en compte d’ara en avant”. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Tercera al·legació 

Annex III, apartat 3, punt 11é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’esborrany de l’Informe s’assenyala que en l’expedient 
d’Agricultura/35 no consta, entre la documentació facilitada, la relació de 
parcel·les sobre les quals s’han realitzat les comprovacions. Pel que fa a 
això, la Conselleria indica que consta en l’expedient l’acta de recepció (que 
s’acompanya) de conformitat prèvia constatació del compliment de l’encomanda 
de gestió amb l’assistència de la Intervenció delegada… 

L’apartat 4 del plec de prescripcions tècniques exigeix la necessitat que 
en els qüestionaris de camp s’identifique cada parcel·la, i així mateix es 
desprén de la normativa sobre facturació i sobre l’IVA que requereix 
justificar la descripció de les operacions. Tampoc en aquesta fase 
d’al·legacions s’aporta aquesta relació de parcel·les, de manera que la 
Sindicatura continua considerant que l’expedient s’ha de completar amb 
aquesta informació rellevant com a documentació justificativa. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Quarta al·legació 

Annex III, apartat 3, punt 13é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Pel que fa al que s’indica en l’esborrany de l’Informe sobre desfasaments 
entre les anualitats pressupostàries i terminis d’execució, els 
responsables d’aquestes encomandes indiquen: 

a) Pel que fa a l’expedient Agricultura/14 prenen en consideració 
l’observació de la Sindicatura. 

b) En l’expedient Agricultura/6 s’al·lega que la major part de la càrrega 
de treball es va desenvolupar en el segon semestre de 2013, i dins 
d’aquest, a partir del mes d’agost, coincidint tot això amb els ritmes 
de treball derivats de l’aplicació dels reglaments comunitaris i de 
les disposicions nacionals de desenvolupament. 
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c) Quant a l’encomanda Agricultura/22, la major part de les actuacions 
de camp es fan a la tardor, fins a Nadal, per això en gener el volum 
de certificació és tan elevat. 

La Sindicatura fa èmfasi en l’ajust necessari entre l’execució real de 
l’objecte de l’encomanda i la programació de les anualitats 
pressupostàries previstes, de manera que al final de cada exercici es 
registre pressupostàriament la quantia de serveis prestats efectivament 
fins a aquella data. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es matisen i modifiquen els dos últims paràgrafs del punt 13é de 
l’apartat 3 de l’annex III de l’Informe. 

 En l’expedient Agricultura/6, el termini d’execució del qual finalitzava el 
21 de febrer de 2014, el volum de facturació dels serveis prestats en 
desembre de 2013 i en gener de 2014 és significativament elevat quant a 
l’homogeneïtat de la resta de mesos, a causa de l’increment del nombre de 
visites facturades en els dits mesos, segons al·lega la Conselleria coincidint 
tot això amb els ritmes de treball derivats de l’aplicació dels reglaments 
comunitaris, i de les disposicions nacionals de desenvolupament. 

 En l’encomanda Agricultura/22, que té com a termini d’execució 
fins el 30 d’abril de 2014, en gener de 2014 s’acumula un volum de 
certificació molt elevat, comparat amb el que es factura en l’exercici 
2013. Segons al·lega la Conselleria, la major part de les actuacions de 
camp es fan en la tardor, fins a Nadal, per això en gener el volum de 
certificació és tan elevat. 

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I 
DESENVOLUPAMENT RURAL (PEL QUE FA A L’EXTINTA CONSELLERIA DE 
GOVERNACIÓ I JUSTÍCIA) 

Primera al·legació 

Annex III, apartat 3, punt 1r de l’esborrany de l’Informe 

Segona al·legació 

Annex III, apartat 3, punt 10é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

La primera al·legació fa referència a l’expedient Governació/78 i la segona 
al de Governació/31. 

S’indica en l’al·legació que ambdues encomandes responen a una 
necessitat administrativa de caràcter inajornable, enquadrades en el Pla 
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de Vigilància Preventiva contra incendis, i es van tramitar conformement 
amb el que estableix en l’article 4.5.h de la Llei 12/2010, de 21 de juliol, de 
la Generalitat i en l’article 24.6 del TRLCSP i continua assumint que “no 
obstant això, es dóna compte de les observacions realitzades en 
l’Informe de fiscalització”. 

En l’esborrany de l’Informe s’indica, pel que fa a l’expedient de 
Governació/78, que no es justifica suficientment la urgència en la 
tramitació de l’encàrrec i en l’expedient Governació/31 s’informa sobre 
l’execució del servei sense l’existència prèvia de crèdit i prescindint del 
procediment legalment previst, L’al·legació no contradiu ni justifica 
aquests incompliments, més aviat al contrari, s’hi assumeixen les 
observacions de la Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL 
TERRITORI 

Les al·legacions no es numeren, es refereixen a distints punts de l'annex 
III.3 de l'esborrany de l'Informe. Tot seguit les analitzem individualment 
i, si s'escau, amb els efectes conjunts en l'esborrany de l'Informe. 

Primera al·legació 

Annex III, apartat 3 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Annex III, apartat 3, punt 1r. Sobre la no justificació de la idoneïtat del 
recurs a l’encomanda enfront de la contractació de personal o 
contractació administrativa, en l’al·legació s’indica que “comprovada per 
aquesta Conselleria l’observació, es constata aquesta i es donen les 
instruccions necessàries per a les pròximes encomandes”, el que 
corrobora les conclusions de la Sindicatura. 

Annex III, apartat 3, punt 2n. Pel que fa a les deficiències en el contingut 
dels plecs de condicions, la Conselleria indica que “es constaten 
aquestes, excepte la designació de responsable de l’encàrrec i es té en 
compte per a futures encomandes de gestió”. La conclusió de la 
Sindicatura fa referència a la falta de regulació en els plecs d’una o 
diverses de les prescripcions necessàries, fet que es comprova per cada 
expedient. La Conselleria reconeix el que indica la Sindicatura. 

Annex III, apartat 3, punt 3r. L’objecte i el pressupost de l’encomanda 
estan insuficientment determinats. 
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Pel que fa a l’expedient Infraestructura/41 “Explotació de la línia 2 del 
TRAM d’Alacant”, s’al·lega que l’expedient de contractació per 
procediment obert per resolució va ser incoat per l’Agència Valenciana 
de Mobilitat i que el motiu de la renúncia al contracte no és un altre que 
la falta de consignació pressupostària en l’avantprojecte de la Llei de 
Pressupostos per a 2012 a favor de l’esmentada Agència. No rebat el que 
indica la Sindicatura. 

Pel que fa al recurs contenciós administratiu, informa que fins avui no 
han tingut notícies de la resolució d’aquest, S’actualitza l’informe de la 
Sindicatura per tal d’incorporar aquesta informació. 

Annex III, punt 4t. Pel que fa al fet que l’objecte de l’encomanda no té 
cabuda en l’objecte social de l’entitat encomanatària, la Conselleria 
al·lega el que segueix: 

a) L’objecte de l’encomanda Infraestructura/5 es troba recollit en 
l’article 21 del Decret 6/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual 
s’aprova el reglament d’organització i funcionament d’EIG, en 
referir-se en el seu apartat 8 a la “gestió de les infraestructures de 
transport terrestre i ports que li siguen assignades”. 

 L’objecte de l’encàrrec és la gestió de la caixa única de compensació 
i els sistemes de gestió automatitzada de bitllets i mitjans de 
pagament en els operadors de transport públic de viatgers de la 
Comunitat Valenciana que és més específic que el contingut 
genèric de l’esmentat article referit a la gestió de les 
infraestructures de transport terrestre i ports, tal com també 
qüestionava l’informe jurídic sobre aquest expedient. L’objectiu 
final és que les encomandes s’han de realitzar en activitats que 
clarament (com assenyala la Sindicatura en aquest expedient) 
corresponguen a l’objecte social de l’encomanatària (vegeu l’article 
86 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic). 

b) En l’expedient Infraestructura/13 també entén la Conselleria que 
encaixa dins de l’article 4.5.i de la Llei 12/2010. 

 L’encomanda de l’expedient Infraestructura/13 té com a objecte 
“Servei de suport en la difusió i comunicació dels projectes i 
estudis”, per al qual es contracta dos periodistes i un llicenciat en 
comunicació audiovisual. S’estableixen funcions de 
desenvolupament de l’objecte social molt més àmplies del que 
s’indica en l’esmentat article 4.5.i de la Llei 12/2010 que clarament 
estan fora de l’objecte social de VAERSA, a més que s’acosten més a 
una relació jurídica i laboral per correspondre a funcions pròpies de 
personal de plantilla. No s’escau jurídicament utilitzar l’objecte 
social molt genèric de VAERSA per justificar tota mena d’encàrrecs 
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de gestió a aquesta, perquè això desvirtua la mateixa encomanda i 
la naturalesa mateixa de l’entitat encomanatària. 

Annex III, apartat 3, punt 5é. L’encomanda és recurrent i es destina a 
cobrir dèficit de personal de plantilla per a necessitats permanents. La 
Conselleria indica que ha promogut “que el responsable de l’encomanda 
subscriga un document en el qual assumisca la responsabilitat d’adoptar 
mesures que garantisquen que no es produïsca cessió il·legal de 
treballadors”. 

La Sindicatura ja ha destacat aquesta actuació com una bona pràctica de 
gestió en l’apartat 8, recomanació d) de l’esborrany de l’Informe. 

Annex III, apartat 3, punt 6é. Pel que fa a l’exercici de funcions 
públiques pel personal contractat en l’encomanda, la Conselleria 
comunica que “Es constata aquesta i es té en compte per a futures 
encomandes de gestió”, el que confirma les conclusions d’aquesta 
Sindicatura. 

Annex III, apartat 3, punt 7é. Pel que fa al que indica la Sindicatura 
sobre el desajust de les tarifes relacionades amb els costos reals de 
l’encomanatària, la Conselleria recalca que va ser la impulsora dels 
treballs que portaren a aprovar les tarifes “per a la prestació de serveis 
professionals” i de “prestació de serveis de vehicle turisme i tot terreny”, 
en les resolucions de 24 d’octubre de 2013 i de 22 de novembre de 2013. 

La Sindicatura ja emfatitza aquesta actuació en aquest mateix annex III, 
punt 7é de l’Informe. En les referides resolucions es pretén ajustar les 
tarifes als costos reals de VAERSA, el que valida les conclusions de la 
Sindicatura sobre aquestes tarifes. 

Annex III, punt 8é. Falta de control per part de l’entitat encomandora 
sobre la subcontractació per l’encomanatària. La Conselleria ens indica 
que “es té en compte per a encomandes futures”, i assumeix les 
conclusions de la Sindicatura. 

Annex III, apartat 3, punt 9é. Pel que fa a l’incompliment de l’inici dels 
treballs abans de l’aprovació de l’encomanda, igualment la Conselleria 
ens confirma que “es constata aquesta i es té en compte per encomandes 
futures”, el que referma la conclusió de l’esborrany de l’Informe. 

Annex III, apartat 3, punt 11é. En l’expedient Infraestructura/41, la 
Conselleria indica en relació amb la conclusió de la Sindicatura sobre el 
fet que no s’han emés certificacions que “es té en compte i se sol·licita a 
la Direcció General perquè s’esmene”, amb la qual cosa s’assumeix la 
conclusió de la Sindicatura. 
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Annex III, apartat 3, punt 13é. Imputació pressupostària incorrecta. 

La Sindicatura indica que els expedients d’Infraestructures/22, 36 i 57 
s’haurien d’haver imputat al capítol 2, “Despeses de funcionament” i no 
al capítol 6, “Inversions reals”. 

Pel que fa a això, la Conselleria al·lega que “tant l’expedient 
Infraestructures/22 com Infraestructures/36 són obres de conservació, 
que els tècnics entenen que són capítol 6”. No s’indica quins tècnics 
mantenen aquesta consideració, ni els seus informes i arguments, quan 
en l’objecte d’aquestes encomandes el pes relatiu més significatiu és la 
prestació de serveis de personal de conservació, manteniment i treballs 
de promoció, per damunt del valor de les inversions, de manera que han 
d’imputar-se al capítol 2, “Despeses de funcionament”. D’altra banda, es 
reconeix la conclusió de la Sindicatura pel que fa a l’expedient 
Infraestructura/57. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es modifica l’Informe, annex III, apartat 3, punt 3r, paràgraf 5é i s’afegeix 
al final com a punt i seguit: 

 La Conselleria ens comunica en al·legacions que fins a la data (20 de 
novembre de 2015) no ha tingut notícies de la resolució del recurs. 

INSTITUT VALENCIÀ D’INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) 

Primera al·legació 

Annex III, apartat 3, punt 1 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’IVIA justifica el recurs a l’encomanda de gestió dient que no té 
informàtics en la seua plantilla i que VAERSA havia implantat en aquest 
organisme el sistema integral de gestió utilitzant el sistema Navisión des 
de l’any 2009. 

La Sindicatura considera que l’IVIA no justifica la major idoneïtat de 
recórrer a l’encomanda de gestió a VAERSA, enfront de la contractació 
directa de personal informàtic qualificat (com es va fer amb 
posterioritat), atenent als principis de publicitat, mèrit i capacitat o, en 
altre cas, haver licitat la prestació de serveis respectant els principis de la 
contractació pública. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Segona al·legació 

Annex III, apartat 3, punt 2n de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’IVIA al·lega que en el plec de condicions sí que figura la necessitat de 
nomenar un responsable (adjunta el plec). La Sindicatura, tal com consta 
en l’esborrany de l’Informe, fa referència a la falta d’una o de diverses de 
les prescripcions necessàries en el contingut dels plecs que s’han 
d’analitzar en cada expedient, alguna de les quals falta en aquest 
expedient. 

Així mateix afirma l’IVIA que no és el responsable del seguiment del 
compliment de la legalitat per part de l’encomanatària (VAERSA), que 
correspon, en tot cas, a la Intervenció o a la Sindicatura. 

L’IVIA, com a entitat encomanadora, és la responsable de vetlar per la 
legalitat de l’expedient de l’encomanda, i del seguiment del compliment 
efectiu i correcte de la prestació del servei objecte de l’encàrrec. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Tercera al·legació 

Annex III, apartat 3, punt 4t, paràgraf 5 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’IVIA al·lega que va demanar, en 2009, informació de VAERSA per saber 
si era competent i estava capacitada per a executar l’encomanda per a 
instal·lar un sistema de gestió integral, en resposta afirmativa al director 
general de VAERSA, mitjançant un escrit de data 14 de setembre de 2009 
(que s’adjunta a l’al·legació). 

El mateix IVIA es qüestionava la competència de VAERSA per a realitzar 
l’objecte de l’encàrrec i per això va consultar la mateixa entitat 
encomanatària. La Sindicatura considera que la condició de mitjà propi 
instrumental i servei tècnic de VAERSA de l’Administració de la 
Generalitat és regula en l’article 4.5 de la Llei 12/2010, de 21 de juliol, de 
la Generalitat, en el qual no es troba l’objecte de l’encàrrec analitzat 
consistent en la contractació d’un treballador per a prestar serveis de 
suport informàtic en les dependències de l’encomanadora (IVIA). No 
s’escau jurídicament utilitzar l'objecte social molt genèric de VAERSA per 
a justificar tota mena d’encàrrecs de gestió a aquests, perquè això 
desvirtua la mateixa encomanda i la mateixa naturalesa de l’entitat 
encomanatària. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Quarta al·legació 

Annex III, apartat 3, punt 7é, paràgraf 9 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’IVIA considera que la proposta econòmica està clarament especificada i 
en línia amb el cost d’un treball d’aquesta categoria i afegeix que “el cost 
total de l’encomanda, que inclou un suport tècnic directe d’un titulat 
superior informàtic i indirecte dels seus superiors en VAERSA és 
solament lleugerament superior, menys d’un 25%, del que hauria 
representat per a l’IVIA contractar directament l’informàtic, tot i que en 
aquest cas no hauria comptat amb el suport tècnic dels serveis centrals 
de VAERSA”. 

El mateix IVIA reconeix un cost superior per un percentatge elevat que 
no està suficientment explicat pel suport tècnic del serveis centrals. Tal 
com consta en l’esborrany de l’Informe, el cost aproximat del 21% més 
econòmic que la contractació a través de l’encomanatària és degut 
fonamentalment al fet que s’ha suportat indegudament l’IVA. Les tarifes 
aplicades per VAERSA, tal com emfatitza la Sindicatura van ser revisades 
a la baixa per a aplicar-les a partir de 2014. 

Aquesta Sindicatura no considera raonable l’al·legació, perquè no 
justifica suficientment el cost real del servei prestat, conformement amb 
el que disposa l’article 4.9 de la Llei 12/2010, de 21 de juliol, de la 
Generalitat. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cinquena al·legació 

Annex III, apartat 3, punt 11é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’IVIA al·lega que les certificacions-factures de VAERSA preveien el 
nombre d’hores d’assessorament, que no es podien especificar unitats 
d’obra perquè no existien, ja que es tracta d’un assessorament i el fet 
que tots els mesos es facturen les mateixes hores obeeix exclusivament a 
una mesura de simplificació administrativa, ja que en el nombre d’hores 
d’assessorament d’un mes a un altre no hi ha quasi diferències. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Sisena al·legació 

Annex III, apartat 3, punt 12é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’al·lega que les certificacions-factures de VAERSA estan totes signades 
pel responsable de VAERSA i pel director facultatiu de l’encomanda de 
l’IVIA, de manera que s’entén que s’acredita suficientment la recepció de 
conformitat dels treballs inherents a l’encomanda de gestió. 

S’accepta l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es modifica l’apartat 4, lletra ñ) indicant “7” en lloc de “8” expedients i el 
contingut del quadre de l’Annex III, apartat 2, eliminant la X en la 
columna 12a de l’IVIA. 

VAERSA, VALENCIANA D’APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, SA, 
(SOCIETAT UNIPERSONAL) (D’ARA EN AVANT, VAERSA) 

Al·legació general i presentació d’un Pla d’Empresa 

Comentaris: 

En l’esborrany de l’Informe, la Sindicatura destaca que VAERSA és la 
principal entitat instrumental encomanatària de la Generalitat. Aquesta 
Societat ha remés a la Sindicatura, en la fase d’al·legacions, el Pla 
d’Empresa datat en octubre de 2015, com a marc de reflexió sobre el 
futur de l’empresa. Aquest estudi té com a objectiu situar les diferents 
conselleries sobre el paper de VAERSA i de les activitats que 
desenvolupa, així com aprofundir en la viabilitat de l’empresa. Inclou les 
perspectives econòmiques, mediambiental, de qualitat i d’eficiència dels 
recursos. 

Tot seguit es resumeixen alguns aspectes del dit Pla, especialment els 
relacionats amb la gestió de les encomandes: 

a) VAERSA presenta en l’exercici 2014 un patrimoni net valorat en 
29.536 milers d’euros, una xifra de negocis de 58.745 milers d’euros 
amb un resultat negatiu de 728 milers d’euros (s’indica que motivat 
per l’expedient de regulació d’ocupació) i 1.396 empleats. 

b) Quant a la consideració de l’empresa com a mitjà instrumental de 
la Generalitat s’argumenta l’harmonització del compliment de la 
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legalitat amb l’operativitat i l’agilitat empresarial necessària, i 
aconsella revisar el model actual de relació amb les conselleries. En 
aquest sentit, s’indica que “VAERSA està impulsant que algunes 
encomandes conflictives es terminen i es doten les places 
funcionarials. Es tracta de 13 llocs de treball que falten per resoldre 
com més aviat millor”. Aquest aspecte ja ha sigut posat de manifest 
per la Sindicatura en la revisió dels expedients, sense que haja 
quantificat la repercussió total en nombre de treballadors.  

c) En l’apartat relatiu als comptes de resultats i fluxos de caixa dels 
exercicis 2015 al 2020 consta un resultat d’explotació provisional de 
2015 de 381 milers d’euros i un flux de caixa i resultats positius en 
la resta d’exercicis (2016: 2.758 milers d'euros; 2017: 1.496 milers 
d'euros; 2018:1.752 milers d'euros; 2019: 2.362 milers d’euros i 2020: 
4.218 milers d’euros). Literalment s’indica que “en alguns exercicis 
el resultat previst és alt. Si es confirmés aquesta tendència, es 
reduirien els preus de tarifa, ja que la finalitat de VAERSA no és 
generar beneficis”. L’ajust preceptiu de les tarifes als costos reals de 
l’entitat encomandatària és una responsabilitat de l‘entitat 
encomanadora i també ha sigut posat de manifest per aquesta 
Sindicatura. 

d) En aquest estudi s’aclareix que la massa salarial de VAERSA no ha 
sigut aprovada des de 2006, el que genera un problema de grans 
dimensions, ja que és un pilar sobre el qual s’organitzen les 
activitats de la societat i és summament important en els aspectes 
legals, d’operativa i pressupostàriament organitzatius i d’eficiència. 

En les conclusions d’aquest Pla elaborat per VAERSA es destaca: 

a) La gestió de la neteja, conservació i millora del medi ambient com a 
valors socials (“economia verda”). 

b) La conveniència que hi haja una empresa que execute 
determinades necessitats de les conselleries, i que aborde els 
camps següents:  

 b.1) Les mesures correctores dels errors del passat. 

b.2) Fer-se càrrec de la realitat de l’empresa i de la necessitat 
d’organitzar-la adequadament perquè puga tenir una activitat 
empresarial normalitzada. 

b.3) Cooperar de manera activa en la cerca de la solució legal que li 
permeta operar amb normalitat. 

b.4) Considerar l’empresa no per allò que s’hi ha esdevingut, sinó 
més aviat pels plans futurs que s’hi estat treballant. 
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D’altra banda, en la introducció a l’escrit d’al·legacions s’indica que la 
gerència pretén desenvolupar la seua activitat amb una major eficàcia i 
agilitat en la gestió, amb sotmetiment a les normes administratives i 
garantint-ne en tot moment la legalitat.  

Conseqüències en l’Informe: 

Al final de l’apartat 8 de l’Informe s’afegeix el que segueix: 

 VAERSA, en qualitat de principal entitat instrumental encomanatària de la 
Generalitat ha remés a la Sindicatura, en fase d’al·legacions, el Pla 
d’Empresa d’octubre de 2015. Aquest estudi té com a objectiu situar les 
diferents conselleries sobre el paper d’aquesta Societat i de les activitats 
que desenvolupa. Pel que fa a les encomandes aconsella revisar el model 
actual de relació amb les conselleries i indica que s’està impulsant que 
algunes encomandes conflictives es terminen i es doten les places 
funcionarials. 

 D’altra banda, en al·legacions VAERSA assenyala que la gerència pretén 
desenvolupar la seua activitat amb una major eficàcia i agilitat en la 
gestió, amb sotmetiment a les normes administratives i garantint-ne en tot 
moment la legalitat. 

Primera al·legació: encomandes de gestió encarregades a VAERSA 

Apartats 6 i 8.b) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació indica que l’absència d’un cos legal autònom regulador dels 
encàrrecs als mitjans propis ha provocat una falta d’homogeneïtat 
general en la seua tramitació administrativa, que comporta una situació 
difícilment compatible amb la seguretat jurídica en l’actuació dels poders 
públics. Això corrobora les conclusions ja expressades per la Sindicatura. 

Pel que fa a la recomanació de l’apartat 8.b) de l’esborrany de l’Informe 
segons la qual cal evitar que l’encomanda de gestió es puga convertir en 
un instrument per a eludir els principis bàsics de publicitat i 
concurrència, VAERSA afirma “que aquesta està és la línia d’actuació de 
la nova Administració pública”. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Segona al·legació: encomandes de resultat 

Annex II.3, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Pel que fa a l'expedient Governació/78, s'indica que les encomandes 
efectuades a VAERSA responen en qualsevol cas a criteris d'oportunitat, 
eficàcia, eficiència i economia, fonamentat en el seu cas, per la capacitat 
autoorganitzativa de què disposen les administracions públiques. 

Aquest expedient concret té observacions per part de la Sindicatura, 
quant a la falta de justificació del recurs a l'encomanda i a la falta de 
control sobre la subcontractació, sense que en l'al·legació es 
contradiguen les conclusions de la Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Tercera al·legació: encomandes d’activitat recurrent o estructural 

Annex III, apartat 3, punt 5é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Es relacionen vuit expedients que podrien ser conseqüència de suplir 
mancances estructurals de personal o de recursos tècnics o materials de 
caràcter permanent i s’especifiquen observacions en els següents 
expedients: 

a) Pel que fa a l’encomanda d’“Agricultura/6”, s’al·lega que és resultat 
d’una legitimació legal addicional recollida en la Llei 12/2010, de 21 
de juliol, de la Generalitat (capítol XV que modifica la disposició 
addicional tercera de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, article 71), 
de manera que es considera convenient i necessari que siga 
l’entitat VAERSA la que done suport al desenvolupament de les 
tasques que engloba la mateixa encomanda. 

 La Sindicatura, pel que fa a aquest expedient, observa com a 
incompliments els assenyalats en els punts 1r, 2n, 5é, 6é 7é, 11é, 
12é i 13é de l’annex III, apartat 3, sense que l’al·legació els 
contradiga. En conseqüència, encara que hi haja una normativa que 
autoritze aquest suport en VAERSA, no es pot obviar el compliment 
de la legalitat aplicable en l’aprovació i execució de l’encàrrec. 

b) Pel que fa a les encomandes “Infraestructura/22” i 
“Infraestructura/36” s’adjunta la Resolució de la Conselleria 
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d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, sense que això 
represente cap al·legació a l’esborrany de l’Informe.  

S’assenyala que el grup d’aquestes encomandes recurrents representa 
“tasques que comporten un alt component temporal, el que podria fer 
difícil que les pogués gestionar directament l’Administració, ja que això 
li representaria dotar-se d’una enèrgica estructura administrativa per 
coordinar i desenvolupar aquestes tasques, tot això agreujat amb el 
sobrecost que això representaria”. S’argumenta que en el règim jurídic 
en matèria laboral aplicable, “el personal de VAERSA disposa d’alguns 
ajustaments dels quals no disposa el personal funcionari de 
l’Administració”. D’altra banda, s’indica que el recurs sistemàtic a 
aquestes encomandes ha produït un transvasament de coneixement des 
de la Generalitat al personal de VAERSA. 

La Generalitat disposa d’un règim jurídic aplicable als seus empleats 
públics que permet cobrir les seues necessitats temporals, el que 
assegura el compliment dels principis generals als quals ha de subjectar-
se l’Administració Pública. No és acceptable l’al·legació de VAERSA sobre 
la flexibilitat en l’aplicació de la normativa, si això menyscaba els 
principis generals de legalitat. Precisament el coneixement i experiència 
en la gestió d’expedients competència d’una conselleria ha de quedar en 
la mateixa Generalitat i no estar subjecte a la temporalitat del personal 
de l’entitat mitjà propi. 

Pel que fa a aquestes encomandes que al parer de la Sindicatura 
serveixen per suplir la mancança de mitjans personals destinats a 
afrontar les necessitats que es repeteixen tots els anys, la Societat indica 
que “aquesta circumstància l’ha resolta el nou govern de VAERSA en la 
major part, tot i que potser continua pendent el cas d’un nombre estimat 
de 15/20 treballadors, el que es projecta resoldre abans del 31 de 
desembre de 2015”, fets que corroboren les conclusions de la Sindicatura. 

D’altra banda, per a les altres encomandes que no es troben en el supòsit 
anterior, entén “el nou govern de VAERSA que es tracta en definitiva 
d’adequar aquests encàrrecs a nous instruments jurídics que 
conformaran una nova forma de gestió administrativa que s’estan 
projectant i que es podrien veure resolts en un període de sis mesos”. 

Conseqüències en l’Informe: 

Per tal d’ampliar informació rellevant, s’afegeix el paràgraf següent 
després del paràgraf 5é en l’annex III, apartat 3, punt 5é. 

 VAERSA, en al·legacions, pel que fa a aquelles encomandes que al parer de 
la Sindicatura serveixen per suplir la mancança de mitjans personals 
destinats a afrontar necessitats que es repeteixen tots els anys, indica que 
"aquesta circumstància l’ha resolta el nou govern de VAERSA en la major 
part, tot i que potser continua pendent el cas d’un nombre estimat de 
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15/20 treballadors, el que es projecta resoldre abans del 31 de desembre de 
2015” i que per a aquelles altres encomandes que no es troben en el supòsit 
anterior, s’estan projectant “nous instruments jurídics que conformaran 
una nova forma de gestió administrativa i que es podrien veure resolts en 
un període de 6 mesos". 

Quarta al·legació: encomandes d’activitat recurrent o estructural 

Apartat 4.e) i annex III, apartat 3, punts 4t i 6é de l’esborrany de l’Informe. 

Comentaris: 

Pel que fa a les encomandes d’actuacions que poguessen implicar  
l’exercici de potestats públiques o que no tinguessen cabuda en l’objecte 
social de l’entitat encomanatària, s’informa que “aquesta mena 
d’encomandes han sigut relegades per la nova gerència”, el que 
assumeix les conclusions i recomanacions d’aquesta Sindicatura. 

Pel que fa a la conclusió de la Sindicatura segons la qual “En onze 
expedients, el personal contractat per a prestar l'objecte de l’encomanda 
exerceix funcions públiques que comporten potestats administratives”, 
es comunica que “la nova gerència de VAERSA ha esmenat aquesta 
incidència, i en l’actualitat deuen quedar entre quinze i vint persones 
que s’hi podrien veure afectades, incidències que es planifica solucionar 
abans del 31 de desembre de 2015”, i que ha adoptat alguna de les 
mesures esmentades en la recomanació 8.d) de l’esborrany de l’Informe. 

Tot això confirma l’observació d’aquesta Institució. Encara que la 
Sindicatura no ha disposat d’informació sobre el nombre de persones en 
aquesta situació, es proposa afegir aquesta regulació en l’esborrany de 
l’informe citant la font de VAERSA. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir en l’annex III, apartat 3, punt 6é, després del paràgraf 6é: 

 VAERSA, en al·legacions, ha comunicat expressament que “ha 
esmenat aquesta incidència, i que en l’actualitat deuen quedar 
entre quinze i vint persones que s’hi podrien veure afectades, 
incidències que es planifica solucionar abans del 31 de desembre de 
2015”. 
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Cinquena al·legació: encomandes d’activitat recurrent o estructural 

Annex III, apartat 3, punt 1r i nota al peu de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Pel que fa a la justificació de la idoneïtat de recórrer a l’encomanda de 
gestió enfront de la contractació directa de personal o la contractació 
administrativa per a adquirir béns i serveis, s’al·lega que si s’efectués 
aquestes adquisicions a través de la contractació directa de personal es 
podria donar el supòsit que l’Administració hagués de complir amb un 
ventall molt ampli de perfils professionals específics difícils d’enquiadrar 
en l’Administració Pública, a més de poder resultar més econòmic com 
succeiria en tal cas davant l’opció de la contractació administrativa per a 
la prestació de serveis, ja que té en compte que la prestació de serveis 
que efectua VAERSA a la Generalitat no es troba subjecta a l’IVA 
(acompanya l’al·legació la consulta de la Direcció de Tributs de 26 de 
febrer de 2015). 

Considerem que la Generalitat disposa d’un règim jurídic aplicable als 
seus empleats públics que permet cobrir les seues necessitats, fet que 
assegura els principis generals als quals s’ha de subjectar l’Administració 
Pública. El fet que la prestació de serveis que VAERSA efectua a la 
Generalitat no es trobe subjecta a l’IVA, a més que l’exempció no afecta 
el subministrament de béns, no es considera suficient per justificar la 
manca de licitació, perquè justament aquesta és la que estableix els 
preus de mercat, contrast que no es realitza pel que fa a les tarifes 
aplicades per VAERSA, encara que el mercat pot abastir els béns i serveis 
que es necessiten. 

En les al·legacions s’indica que la Sindicatura fa referència a l’aplicació 
analògica del TRLCSP i consideren que això comporta inseguretat 
jurídica en pretendre veure complits tràmits que per ells mateixos no es 
troben regulats jurídicament i que se n’ixen de l’esfera de compliment 
obligat. Pel que fa als informes de les Juntes Consultives de Contractació 
s’indica que manquen de caràcter vinculant, amb l’afegit de no ajustar-
se amb precisió al supòsit plantejat. 

La Sindicatura fonamenta les seues conclusions en els principis generals 
que conté la legislació, la jurisprudència, els informes del Tribunal de 
Comptes i la normativa europea que s’hi citen. Davant la manca d’una 
regulació jurídica específica completa i suficient d’aquests encàrrecs, a 
més dels preceptes expressament aplicables, s'aplica supletòriament i 
complementàriament el que disposa el TRLCSP, en els criteris del 
Tribunal de Comptes i en els informes de les Juntes Consultives de 
Contractació, que precisament es basen en la normativa aplicable, sense 
resultar vinculants, constitueixen pràctiques de bona gestió, motiu pel 
qual ha de justificar-se qualsevol circumstància que s’aparte dels seus 
criteris. 



Annex V: Informe sobre les al·legacions presentades 

97 
 

El fet que les encomandes no disposen d’un cos jurídic suficient no 
justifica que s’incomplisquen els principis generals que conté la 
normativa aplicable i les interpretacions de la jurisprudència i de les 
Juntes Consultives de Contractació.  

Conseqüències en l’Informe: 

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

Sisena al·legació: encomandes d’activitat recurrent o estructural 

Annex III, apartat 3, punt 1r de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En els expedients revisats no s’acredita que l’entitat encomanatària 
dispose dels mitjans idonis, suficients i adequats per a executar l’objecte 
de l’encàrrec. Pel que fa a això es manifesta que l’entitat VAERSA disposa 
dels mitjans personals i tècnics suficients per a desenvolupar les 
actuacions. 

Aquesta Sindicatura considera imprescindible que en cada expedient 
s’acredite específicament que l’entitat encomanatària dispose dels 
mitjans idonis i adequats per a executar l’objecte concret de 
l’encomanda i que, per tant, no ha de contractar ad hoc personal laboral o 
subcontractar part substancial de l’execució de l’encàrrec. 

No es considera suficient que s’afirme que l’entitat encomanatària és 
mitjà propi, sinó que s’ha de tenir en compte l’especificitat de cada 
encomanda, sobretot quan s’han detectat incompliments significatius en 
diverses encomandes destinades a cobrir necessitats de personal de 
l’entitat encomandadora i/o que no encaixen en l’objecte social de 
VAERSA. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Setena al·legació: subcontractació 

Annex III, apartat 3, punt 8é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Pel que fa a la subcontractació realitzada per VAERSA com a 
encomanatària, es manifesta en l’al·legació que el percentatge actual de 
subcontractació de VAERSA és de aproximadament d’un 30%, i afegeix a 
més que s’està reduint. 
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No es contradiuen les conclusions d’aquesta Sindicatura, que continua 
considerant l’existència d’una falta de control sobre la subcontractació 
en les encomandes de gestió. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vuitena al·legació: Subcontractació 

Apartat 4, punt f) i annex III, apartat 3, punt 7é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’indica en l’al·legació que en l’actualitat es verifica que les tarifes que es 
pressuposten “podrien acostar-se més” a representar els costos reals 
d’execució. I es continua puntualitzant que en l’actualitat VAERSA porta 
a terme accions per aconseguir un major ajust d’aquestes tarifes als 
costos reals efectius. S’hi esmenta el sistema de tarifes que aplica 
VAERSA en l’actualitat. 

La mateixa VAERSA reconeix que continua produint-se un desajust entre 
les tarifes i els costos reals d’execució, el que contravé el que estableix 
l’article 4.9 de la Llei 12/2010, de 21 de juliol, del Consell. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Novena al·legació: tarifes 

Annex III, apartat 3, punt 7é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’al·legació es fa una sèrie de reflexions sobre els possibles desajustos 
de les tarifes aplicades, i s’assenyala que VAERSA porta a terme accions 
per aconseguir un major ajust de les tarifes als costos reals. 

Conseqüències en l’Informe: 

Al final del punt 7é s’afegeix el paràgraf següent: 

 En al·legacions VAERSA manifesta que porta a terme accions per 
aconseguir un major ajust de les tarifes als costos reals. 
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Desena al·legació: demora en el pagament 

Apartat 4, punt j) i annex III, apartat 3, punt 14é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’indica que el termini legal de pagament establit per a VAERSA és de 60 
dies i no de 30 dies. 

Això no obstant, la Sindicatura es refereix al termini de pagament 
màxim legalment previst (30 dies) per a la Generalitat com a entitat 
encomanadora, no a VAERSA. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Onzena al·legació: pla d’igualtat 

Apartat 4, punt k), i annex III, apartat 3, punt 2n, lletra h) de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

En l’al·legació VAERSA comunica que lliurarà el seu pla d’igualtat a la 
Conselleria de Justícia i Benestar Social perquè en done el vistiplau. 

S’afegeix a l’Informe la implantació d’aquesta mesura. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir en l’apartat 4, punt k), i en l’annex III, apartat 3, punt 2n, lletra h), 
com a punt i seguit: 

 VAERSA ha comunicat en les al·legacions que lliurarà el seu Pla d’Igualtat 
a la Conselleria de Justícia i Benestar Social perquè en done el vistiplau. 

 



 

 
 

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 2015 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes en la seua reunió del 
dia 14 de desembre de 2015 va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 14 de desembre de 2015 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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