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0. RESUM 

1. L’abast d’aquesta auditoria, una vegada delimitat, ha consistit a 
analitzar el tractament i l’eliminació dels residus urbans, en execució del 
Programa Anual d’Actuació per a 2012, aprovat pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes el 22 de desembre de 2011. 

2. La Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat 
Valenciana determina en l’article 6 que, de forma independent o 
associada, correspon als municipis la prestació dels serveis  públics de 
recollida, transport, valorització i eliminació dels residus urbans o 
municipals en la forma que establisquen les seues respectives 
ordenances i d’acord amb els objectius marcats per la Generalitat a 
través dels instruments de planificació sectorial. 

3. És competència de la Generalitat la coordinació de totes les 
actuacions que es desenvolupen en matèria de gestió de residus al 
territori de la Comunitat Valenciana. Els plans de gestió de residus en la 
normativa autonòmica són els següents: 

- Pla Integral de Residus 

- Plans zonals de residus 

- Plans locals de residus 

- Projectes de gestió 

4. El Pla Integral de Residus (PIR) és un instrument director i 
coordinador de totes les actuacions que es realitzen a la Comunitat 
Valenciana en matèria de gestió de residus. El seu àmbit comprén la 
totalitat del territori de la Comunitat Valenciana dividit en zones a fi 
d’aconseguir una major operativitat en la gestió dels residus. 

5. El Pla Integral de Residus en vigor va ser aprovat pel Decret 
317/1997, de 24 de desembre, del Govern Valencià i modificat pel Decret 
32/1999, de 2 de març, amb vigència indefinida, tot i que la Generalitat 
podrà accedir a la seua actualització i revisió d’ofici. Quant a això, hi ha 
un desfasament important, ja que com consta en el citat Pla, dins de 
l’apartat “Àmbit temporal d’execució i revisió del Pla”, les actuacions i 
inversions previstes s’han realitzat per a un àmbit temporal de cinc anys, 
per la qual cosa hauria d’haver-se revisat aquest Pla en aquest termini. A 
més a més, l’article 14.5 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i 
Sòls Contaminats estableix que els plans i programes de gestió de 
residus s’avaluaran i revisaran, quant menys, cada sis anys. No obstant 
això, és important destacar l’existència del projecte del Pla Integral de 
Residus 2010, d’ara endavant PIR CV, que ha sigut utilitzat 
fonamentalment per a aquest Informe. 
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6. Per a la prestació del servei de valorització i eliminació de residus 
s’ha dividit el territori de la Comunitat Valenciana en tretze àrees, 
segons mostra el quadre següent. El dit quadre recull la denominació que 
es donava a cadascuna d’aquestes àrees en el PIR 1997 i la que recull el 
PIR CV, pendent d’aprovació. En aquest Informe, per a referir-nos a 
cadascuna de les zones utilitzarem la denominació del PIR CV. 

 

ÀREES DE GESTIÓ 

ENTITAT DE GESTIÓ 
Denominació 
segons PIR CV 

Denominació 
segons PIR 1997 

Àrea geogràfica 

C1 I Nord Castelló Consorci 

C2 II, IV i V Castelló Centre Consorci 

C3-V1 AG2  III i  VIII Sud Castelló - Nord València Consorci 

V2 AG1  III i VIII Àrea Metropolitana València EMTRE 

V3 VI, VII i IX València Interior Consorci 

V4 AG1  X, XI i XII Les Riberes Consorci 

V5 AG2  X, XI i XII València Sud Consorci 

A1 XV Les Marines Consorci 

A2 XIV Alcoià i Comtat Consorci 

A3 XIII Alt Vinalopó Consorci 

A4 XVI Alacant Ciutat Ajuntament d’Alacant 

A5 XVIII Baix Vinalopó Consorci 

A6 XVII Vega Baixa Consorci 

Quadre 1 
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7. El següent mapa plasma aquesta distribució amb la seua 
denominació corresponent: 
 

 

Figura 1. Direcció General de Qualitat Ambiental, 1 d’abril de 2012 

8. Segons la informació facilitada per la Conselleria competent en 
medi ambient (d’ara endavant CMA), a la Comunitat Valenciana es van 
produir el 2011 aproximadament 2.675.000 tones de residus urbans. 
D’aquestes tones, unes 2.345.000 en van ser residus domèstics, quasi tots 
residus urbans barrejats recollits als contenidors dels carrers 
(normalment gris o verd). 

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

1) El model de gestió territorial del servei de tractament i eliminació 
de residus, ¿és adequat i està operatiu? 
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2) El rendiment, la valorització i l’eliminació dels residus urbans, ¿són 
suficients i adequats per a atendre les necessitats de la població? 

3) Els costos i ingressos derivats de la prestació del servei de 
tractament i eliminació de residus, ¿són homogenis i raonables? 

10. Cadascun dels objectius definits s’han desglossat en diversos 
subobjectius, i per a cadascun d’aquests subobjectius s’han definit els 
criteris d’auditoria, que resumim en l’annex I. 

11. L’equip d’auditoria ha determinat els criteris que ha considerat 
adequats pel que fa als objectius d’auditoria, que han sigut contrastats 
amb els gestors, ja que les entitats no han establit indicadors per a 
mesurar l’eficiència, eficàcia i economia de l’activitat. 

12. Les fonts de les quals hem obtingut informació per a l’execució de 
l’auditoria operativa provenen de la CMA, dels responsables de cada àrea 
de gestió i de determinats municipis amb situacions especials en el 
tractament i eliminació. 

13. Del treball realitzat hem obtingut, entre d’altres, les següents 
observacions: 

a) D’acord amb les dades proporcionades durant 2011, a la Comunitat 
Valenciana s’han generat 2.243.970 tones de residus urbans. 
Tanmateix, la capacitat nominal de les plantes de tractament i 
valorització de residus, per al mateix període, va ser d’1.993.000 
tones. En conseqüència, durant 2011 es van generar unes 250.970 
tones que no van tenir cabuda en les instal·lacions ja existents a la 
Comunitat Valenciana. Segons les àrees gestores, aquesta situació 
s’invertirà en els pròxims anys quan estiguen operatives les 
instal·lacions previstes en els plans zonals i també degut a la 
tendència de reducció de la quantitat dels residus que es generen, 
motivat pel menor consum originat per la crisi i el major grau de 
reciclat que realitzen els ciutadans. 

b) Desconeixem si els trasllats dels residus urbans generats a la 
Comunitat Valenciana per al seu tractament i eliminació fora 
d’aquesta comunitat, que segons estimacions de la CMA van pujar a 
390.000 tones, van ser notificats prèviament pels operadors a la 
Comunitat Valenciana i a la comunitat destinatària dels residus, 
com exigeix l’article 25.3 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 
Residus i Sòls Contaminats. 

 En al·legacions la CMA assenyala que no s’ha notificat cap trasllat 
de residus urbans fora de la Comunitat Valenciana, que l’obligació 
només és aplicable des de l’entrada en vigor de la Llei 22/2011, és a 
dir, des del 30 de juliol de 2011, i que la Direcció General de Qualitat 
Ambiental, competent en matèria de residus, el 21 de juny de 2012 
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va dictar instruccions detallades sobre aquesta qüestió dirigides a 
les àrees gestores. 

c) El 2011 no totes les àrees de gestió estaven operatives. Així, en tres 
àrees de gestió les plantes de tractament no estaven en 
funcionament; la Vega Baixa, (A6), Llíria, i Capdet de les Fonts (V3) i 
Llanera de Ranes (V5). I en les àrees A2, A3, A5 i C2 estaven 
pendents d’adjudicació els projectes de gestió. 

 En al·legacions la CMA assenyala que l’àrea A4 no té adjudicat el 
projecte de gestió; aquesta dada no ha sigut ratificada per 
l’Ajuntament d’Alacant. 

d) No s’han adherit al consorci que els correspon 23 ajuntaments. Uns 
altres 272 ajuntaments sí que formen part del consorci, encara que 
no tracten els residus en la planta assignada o pertanyen a un 
consorci que no està operatiu o que no té assumida la gestió. 
D’aquests ajuntaments, en 178 coneixem, per la informació 
obtinguda dels qüestionaris, en quina planta han tractat els residus 
urbans. 

 Cal destacar que la informació agregada només ha inclòs la 
proporcionada per les entitats gestores en cada pla zonal, cosa que 
significa que no ha considerat les dades d’aquells municipis o 
d’unes altres entitats que hagueren realitzat el tractament de 
residus al marge de les entitats gestores de cada pla zonal. 

e) La Mancomunitat de la Vall d’Albaida tracta els seus residus al 
marge del consorci que gestiona aquesta àrea. En al·legacions 
aquesta Mancomunitat assenyala que gestiona els residus dels 
municipis que la integren, adherits al Pla de Minimització de 
Residus de la Vall d’Albaida, amb anterioritat al Consorci V5. 
Aquesta Mancomunitat va impugnar l’Ordre de 29 d’octubre de 2004 
de la Conselleria de Territori i Habitatge que va aprovar el pla zonal 
de les zones X, XI i XII en base a l’existència de l’esmentat Pla de 
Minimització. La dita impugnació va ser desestimada per sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 6 de 
juny de 2012, tot i que en al·legacions la Mancomunitat manifesta 
que aquesta sentència esta recorreguda en cassació. 

f) D’acord amb els respectius plans zonals, al conjunt de la Comunitat 
Valenciana està previst que hi haja 471 ecoparcs, que a 31 de 
desembre de 2011 n’hi havia 135, cosa que representa, quant a la 
Comunitat Valenciana, un índex del 30,4% d’ecoparcs en 
funcionament respecte als previstos. No obstant això, segons han 
indicat les àrees gestores en les reunions mantingudes, aquest 
objectiu és inviable i fora de la realitat, ja que s’estimava un 
ecoparc a quasi tots els municipis. 
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g) No hi ha una homogeneïtat en el pagament que realitza el 
contribuent per la prestació del servei de tractament i eliminació de 
residus urbans, de forma que el ciutadà paga directament a l’entitat 
gestora en quatre de les àrees de gestió. En la resta, són els 302 
ajuntaments qui fixen els criteris de pagament a través de la seua 
respectiva taxa. Tampoc els criteris de pagament no són iguals en 
totes les àrees de gestió. 

h) Els ingressos i els costos dels consorcis o d’altres entitats de gestió 
no són homogenis en les distintes àrees, ja que n’hi ha diferències 
significatives. 

i) Només en dues àrees de gestió no obtenen compost en les seues 
plantes. En la resta, el venen o l’utilitzen com a fertilitzant en 
l’agricultura. En tres àrees de gestió, els beneficis obtinguts per la 
venda de compost o de material valoritzat no repercuteixen en un 
menor cost del cànon. 

j) Hi ha 130 ajuntaments a la Comunitat Valenciana que superen els 
30 minuts que estableix el PIR CV com a temps màxim en el qual 
han de trobar els punts de descàrrega els municipis que generen 
aquests residus urbans. Quatre àrees de gestió superen la mitjana 
dels 30 minuts que estableix el PIR CV com a temps màxim en el 
qual han de trobar els punts de descàrrega. Aquestes quatre àrees 
són: A2, C1, C2 i V3. S’ha de tenir en compte que el càlcul de 
distància i temps efectuat per aquesta Sindicatura es va realitzar 
municipi per municipi, sense tenir en consideració uns altres 
factors, com ara l’orografia de la zona o que alguns municipis 
compartiren el mitjà de transport de residus, ja que es pretenia 
estandarditzar-ne el resultat. 

k) Segons la informació facilitada, s’han invertit quant menys 267 
milions d’euros en instal·lacions destinades al tractament i 
eliminació de residus. Tanmateix, el grau d’aprofitament dels 
residus és reduït perquè un percentatge alt, entre el 46,6% i el 
79,3%, acaba en l’abocador, quan no se n’hauria de superar el 44,0% 
segons el PIR CV. Igualment, és reduït el grau d’obtenció de material 
orgànic (compost) a través dels residus, que oscil·la entre el 6,7%, i 
el 18,5%, i el mateix ocorre amb la recuperació i el reciclat de 
residus (valorització) que no supera el 5%. 

I. INTRODUCCIÓ 

I.1 Fonament de la fiscalització 

14. Conformement amb la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 
de maig, el Consell de la Sindicatura de Comptes va acordar el 22 de 
desembre de 2011 incloure en el Programa Anual d’Actuació per 2012 
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determinats treballs d’auditoria operativa, entre els quals figura el 
relacionat amb la recollida, tractament i eliminació de residus. 

15. En l’estudi preliminar es va proposar d’efectuar una delimitació i 
centrar l’abast de l’auditoria en els residus urbans, donada la diversitat 
de tipus de residus i les seues específiques formes de gestió. Dins de la 
gestió dels residus urbans es va proposar d’analitzar en aquesta 
fiscalització el tractament i l’eliminació i deixar per a una altra 
fiscalització posterior la recollida de residus, a causa del gran nombre 
d’entitats que realitzen aquesta activitat. 

I.2 Coneixement de l’entorn 

16. La regulació i la pròpia gestió del tractament i eliminació de residus 
incideixen en què el coneixement d’aquest entorn resulte especialment 
complex, degut a la pluralitat de normes que afecten aquesta matèria, el 
seu caràcter tècnic i les competències de les distintes administracions. 

I.2.1 Legislació aplicable 

17. La regulació de la gestió de residus urbans està integrada, entre 
d’altres, per la següent normativa: 

Comunitària 

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

Estatal 

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

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

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

Autonòmica 

- Llei 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana modificada per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril. 

- Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat 
Valenciana. 

- Decret 317/1997, de 24 de desembre, del Govern Valencià, que 
aprova el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIR 
1997). 
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- Decret 32/1999, de 2 de març, del Govern Valencià, que aprova la 
modificació del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. 

Local 

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

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

- Plans zonals corresponents a cadascuna de les àrees, aprovats per 
les distintes ordres de la conselleria competent. 

- Ordenances. 

I.2.2 Les competències administratives en matèria de residus 

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

Administració de l’Estat: 

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

- Elaboració del Pla Nacional Marc de Gestió de Residus i establiment 
dels objectius mínims de reducció en la generació de residus. 

- L’autorització de traslladar determinats residus. 

Comunitats autònomes: 

- L’elaboració dels programes autonòmics de prevenció de residus i 
dels plans autonòmics de gestió de residus. 

- L’autorització, vigilància, inspecció i sanció de les activitats de 
producció i gestió de residus. 

- El registre de la informació en matèria de producció i gestió de 
residus en el seu àmbit competencial. 

- L’atorgament de l’autorització del trasllat de residus des de o cap a 
països de la Unió Europea, regulats en el Reglament (CE) núm. 
1013/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny, així 
com les dels trasllats en l’interior del territori de l’Estat i la 
inspecció i, en el seu cas, sanció derivada dels citats règims de 
trasllats. 
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- L’exercici de la potestat de vigilància i inspecció i la potestat 
sancionadora en l’àmbit de les seues competències. 

Entitats locals i, en el seu cas, diputacions provincials: 

- La recollida, el transport i el tractament dels residus urbans 
generats en les llars, comerços i serveis en la forma que 
establisquen les seues respectives ordenances en el marc jurídic de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, d’aquelles que, en el seu cas, dicten les 
comunitats autònomes i de la normativa sectorial en matèria de 
responsabilitat ampliada del productor. 

I.2.3 Organització i planificació de la gestió de residus urbans a la Comunitat 
Valenciana 

19. La recollida, transport i tractament dels residus urbans correspon 
als municipis, com a servei obligatori que podrà prestar de forma 
independent o associada. 

20. A la Comunitat Valenciana la fórmula associativa utilitzada de 
forma majoritària per a la valorització i eliminació de residus ha sigut la 
dels consorcis, integrats pels municipis de la zona, la Diputació i la 
Generalitat. Hi ha 11 consorcis, a més a més d’unes altres dues formes de 
gestió dels residus: per un costat, la duta a cap per l’EMTRE (V2); i per 
l’altre costat, la que desenvolupa l’Ajuntament d’Alacant (A4). En cap 
d’aquestes dues administracions participa la Generalitat, igual que 
ocorre també en el consorci que opera a la zona del Baix Vinalopó i part 
del Vinalopó Mitjà (A5). 

21. Els estatus dels consorcis estableixen que la participació de la 
Generalitat i de les diputacions es limita a les despeses corrents, amb 
uns percentatges del 25% i del 15% respectivament. 

22. Correspon als consorcis, a l’EMTRE i a l’Ajuntament d’Alacant 
convocar i adjudicar els projectes de gestió i impulsar la construcció i la 
posada en funcionament de les instal·lacions que hi figuren. 

23. D’acord amb l’article 22 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de 
Residus de la Comunitat Valenciana, les activitats, tant les públiques 
com les privades, de gestió de residus s’executaran segons el plans de 
residus aprovats per les administracions públiques competents. 

24. En el quadre següent mostrem els distints plans de gestió de 
residus existents a la Comunitat, el seu àmbit, a qui correspon la seua 
elaboració i aprovació, així com les seues funcions: 
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Denominació Àmbit Elaboració Aprovació Funcions 

Pla integral de 
residus 

Autonòmic Conselleria Consell 
Analitzar la gestió dels 
residus, definir els 
objectius i las mesures 

Plans zonals de 
residus 

Demarcacions o 
zones de la 
Comunitat 

Conselleria Conselleria 
Desenvolupar les 
previsions del pla 
integral 

Plans locals de 
residus 

Municipal Ajuntament Ajuntament Regular la gestió 
municipal de residus 

Projectes de gestió 
Demarcacions o 
zones de la 
Comunitat 

Iniciativa 
pública o 
privada 

Administració 
actuant 

Desenvolupar els 
plans zonals 

Quadre 2 

25. El Pla Integral de Residus és l’instrument director i coordinador de 
totes les actuacions que es realitzen a la Comunitat Valenciana en 
matèria de gestió de residus i té com a finalitat garantir el compliment 
dels objectius de la Llei de Residus. El seu àmbit comprén la totalitat del 
territori de la Comunitat Valenciana dividit en tretze àrees de gestió a fi 
d’aconseguir una major operativitat en la gestió dels residus. 

26. El Pla Integral de Residus (PIR 1997) en vigor va ser aprovat pel 
Decret 317/1997, de 24 de desembre, del Govern Valencià i modificat pel 
Decret 32/1999, de 2 de març, amb vigència indefinida, si bé la 
Generalitat podrà actualitzar-lo i revisar-lo d’ofici. Quant a això hi ha un 
desfasament important ja que, com consta en el citat Pla, en l’apartat 
“Àmbit temporal d’execució i revisió del Pla”, les actuacions i inversions 
previstes s’han realitzat per a un àmbit temporal de cinc anys, per la 
qual cosa aquest Pla hauria d’haver-se revisat dins d’aquest termini. 
Així, l’article 14.5 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls 
Contaminats estableix que els plans i programes de gestió de residus 
s’avaluaran i revisaran, quant menys, cada sis anys. No obstant això, és 
important destacar l’existència del projecte del PIR CV que ha sigut 
utilitzat fonamentalment per a aquest Informe. 

27. Els plans zonals de residus regulen la gestió de residus urbans a les 
distintes zones de la Comunitat i assignen la responsabilitat de 
l’execució als consorcis o a les entitats que agrupen els municipis que 
integren aquestes zones. 

28. Els plans locals tenen per objecte establir la regulació detallada de 
la gestió dels residus de cada municipi, d’acord amb el Pla Integral de 
Residus i, en el seu cas, el pla zonal corresponent. 
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29. El projecte de gestió és un document de desenvolupament de la 
planificació i gestió dels plans zonals respecte d’aquells residus la gestió 
dels quals siga servei públic. 

30. La figura següent mostra de forma esquemàtica els nivells de 
planificació per a la gestió dels residus urbans en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana: 
 

 

Figura 2, Nivells de planificació de la gestió de residus urbans 
a la Comunitat Valenciana 

I.2.4 Situació dels residus a la Comunitat Valenciana 

31. Segons la informació facilitada per la CMA, a la Comunitat 
Valenciana es van produir el 2011 aproximadament 2.675.000 tones de 
residus urbans. D’aquestes, unes 2.345.000 tones van ser residus 
domèstics, i d’aquestes, 2.230.000 tones eren residus urbans mesclats 
(RUM) recollits en el contenidor ordinari dels carrers (normalment gris o 
verd). Sobre aquests residus se centra l’Informe. 

32. Un flux de residus urbans perfectament diferenciat de l’anterior és 
el de la recollida selectiva, materialitzat a través de la recollida a la via 
pública d’envasos lleugers (contenidor groc), paper-cartó (contenidor 
blau) i vidre (contenidor verd) i els ecoparcs. Durant 2011 es van produir 
unes 330.000 tones de recollida selectiva, que van ser destinades a 
reciclat material, sense passar per plantes de residus urbans en massa. 

33. Els dos quadres següents mostren a tall de resum les xifres globals 
quant a la generació, tractament, valorització i eliminació de residus a la 
Comunitat Valenciana durant 2011, segons la informació obtinguda de la 
CMA: 
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Total residus urbans 

2.675.000 Tm

Residus domèstics 

2.345.000 Tm 

Recollida selectiva 

330.000 Tm 

RUM 

2.230.000 Tm 

D’altres RD 

115.000 Tm

RAEE 

25.000 Tm

Contenidor 

180.000 Tm

Ecoparc 

125.000 Tm 

RUM Residus urbans mesclats (bossa grisa) 

D’altres RD Residus biodegradables de cuines i  restaurants 
Residus biodegradables 
Residus de mercats 
Residus de neteja viària 
Residus voluminosos 

RAEE Residus dels aparells elèctrics 

 
Quadre 3 

34. De les 2.345.000 tones de residus domèstics, 1.955.000 tones van ser 
destinades a instal·lacions de la Comunitat Valenciana, cosa que 
representa un 73,1% del total dels residus urbans. La resta, 390.000 tones, 
es van portar a instal·lacions fora de la Comunitat Valenciana, 
principalment a instal·lacions ubicades a la veïna Regió de Múrcia, 
segons mostra el quadre següent: 

 

Residus domèstics 

2.345.000 Tm

Tractament CV 

1.955.000 Tm 

Tractament 
fora CV 

390.000 Tm

Abocament 
directe 

100.000 Tm

Rebuig a 
abocador 

1.288.000 Tm

Pèrdua de 
procés 

348.000 Tm

Materials 
recuperats 

82.000 Tm

Compost 

137.000 Tm  

Els percentatges d’aquest quadre es calculen sobre el “Total residus urbans” 
de la Comunitat Valenciana del quadre 3. 

Quadre 4 

35. Atés que la informació que s’inclou al llarg d’aquest Informe és 
l’obtinguda dels qüestionaris que han emplenat els responsables de cada 
àrea de gestió, i que aquesta informació difereix en alguns aspectes de la 
facilitada per la CMA, hem considerat convenient incloure un quadre 
explicatiu de les diferències. 
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36. El següent quadre compara les dades que ens ha facilitat en conjunt 
la CMA amb les que ha obtingut aquesta Sindicatura dels qüestionaris 
emplenats per les entitats responsables de les distintes àrees de gestió: 

 

Concepte s/CMA 
s/Informació 
qüestionaris 

Diferència 

Tractament CV  1.955.000  1.824.715 -130.285 

Abocament directe 100.000  (1) 100.000  0 

Rebuig a abocador 1.288.000  1.153.358  -134.642 

Materials recuperats 82.000  62.978  -19.022 

Compost 137.000  102.443  -34.557 

Pèrdua de procés 348.000  (2) 405.936  57.936 

Tractament fora CV  390.000  (2) 419.255 29.256 

  2.345.000  2.243.970 -101.029 

(1) Com que no tenim aquesta informació, fem servir la que facilita la CMA 

(2) Per diferència 

Quadre 5 

37. Les diferències bàsicament poden ser causes dels següents motius: 

- Les dades facilitades per la CMA inclouen a més dels residus urbans 
(RUM), uns altres residus domèstics (residus de neteja viària, 
residus de mercats...), mentre que aquests residus no figuren en les 
dades facilitades en els qüestionaris. 

- La informació obtinguda dels qüestionaris, en alguns casos és 
incompleta perquè o bé no se n’ha facilitat, com ara en A6, o no n’hi 
ha, ja que no estan operatives les plantes i/o els consorcis. Com 
podem observar, les diferències radiquen fonamentalment en els 
conceptes “Rebuig a abocador”, “Materials recuperats” i “Compost”, 
ja que no comptem amb aquesta informació corresponent a 
determinades àrees de gestió. 

- Així mateix, les diferències que resulten dels conceptes “Pèrdua de 
procés” i Tractament fora de CV” s’han obtingut per mitjà d’una 
resta, ja que no disposem d’aquesta informació. 

II. OBJECTIUS I ABAST DE L’AUDITORIA  

II.1 Objectius de l’auditoria 

38. Els objectius generals de la fiscalització són els indicats en l’article 
8.3 de la Llei de Sindicatura de Comptes. 
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- Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons 
pressupostaris s’ha desenvolupat de forma econòmica i eficient. 

- Avaluar el grau d’eficàcia en l’assoliment dels objectius previstos. 

39. Els objectius concrets per a avaluar, en termes d’economia, 
eficiència i eficàcia, el tractament i eliminació de residus urbans, s’ha 
definit en preguntes i subpreguntes i en són els següents: 

1. El model de gestió territorial del servei de tractament i eliminació 
de residus, ¿és adequat i està operatiu? 

 Amb els següents subobjectius: 

a) ¿Com es gestiona el tractament i l’eliminació de residus a la 
Comunitat Valenciana pel que fa a la seua distribució geogràfica, el 
nombre d’habitants i les tones de residus generats? 

b) ¿Tots els municipis estan adherits a les diferents formes de gestió? 

c) ¿Estan operatives les instal·lacions associades a cadascuna de les 
àrees de gestió? 

d) Les estacions de transferència, ¿estan ubicades tot tenint en compte 
la seua equidistància als municipis de la zona? 

2. El rendiment, la valorització i l’eliminació dels residus urbans, ¿són 
suficients i adequats per a atendre les necessitats de la població? 

 Amb els següents subobjectius: 

a) ¿Són suficients les infraestructures existents per al tractament i 
eliminació dels residus urbans (d’ara endavant RU)? 

b) Quin és el rendiment obtingut a les plantes de tractament de RU? 

c) La valorització que es realitza, ¿és suficient? 

d) El nombre d’ecoparcs en funcionament, ¿és adequat per a facilitar la 
recollida selectiva? 

e) ¿Ha millorat la gestió de RU quant als abocaments il·legals? 

3. Els costos i ingressos derivats de la prestació del servei de 
tractament i eliminació de residus, ¿són homogenis i raonables? 

 Amb els següents subobjectius: 

a) ¿A qui paga el ciutadà pel servei de tractament  i eliminació de 
residus? 
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b) El criteri de pagament del contribuent pel servei de tractament i 
eliminació de residus, ¿és homogeni? 

c) Els ingressos obtinguts del contribuent o dels ajuntaments 
consorciats, ¿són homogenis a les distintes àrees de gestió? 

d) Els costos dels distints consorcis o d’altres formes de gestió, ¿són 
homogenis a les distintes àrees de gestió? 

e) Què se’n fa, de tot el material valoritzat i del compost obtingut? 

f) Quina és la inversió realitzada a cada àrea de gestió? 

II.2 Abast de l’auditoria 

40. Conformement amb els objectius fixats, l’abast de l’auditoria ha 
consistit a analitzar el tractament i l’eliminació dels residus urbans 
portats a terme pels 11 consorcis, l’Entitat Metropolitana per al 
Tractament de Residus (EMTRE), creada per la Llei 2/2001, d’11 de maig, i 
l’Ajuntament d’Alacant. 

41. El treball s’ha desenvolupat d’acord amb els Principis i normes 
d’auditoria del sector públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels 
Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol i amb les Normes 
tècniques de fiscalització de la Sindicatura de Comptes aprovades pel 
Consell i recollides en el seu Manual de fiscalització. Aquests procediments 
han consistit en la realització de proves selectives i d’altres tècniques 
d’auditoria que hi han sigut d’aplicació en aquest cas. 

42. L’àmbit temporal al qual ha afectat la fiscalització ha sigut l’exercici 
de 2011, tot i que s’ha estés a uns altres exercicis quan així hem 
considerat necessari. 

43. Ha constituït una limitació al nostre treball: 

- La informació referent a l’àrea de gestió A6 perquè està suspesa 
judicialment la seua gestió. Aquest fet ha representat que en 
l’apartat IV d’aquest Informe, on comentem les observacions del 
treball realitzat, no s’haja pogut incloure a penes informació sobre 
aquest pla zonal i que en la majoria de quadres on figura 
informació sobre la resta d’àrees de gestió, en A6, figure “N/C” (no 
consta). 

- L’existència de 23 ajuntaments no adherits al consorci que els 
correspon, i que hi ha 272 ajuntament que hem considerat en 
aquest Informe en circumstàncies especials o en situació 
transitòria, bé perquè no s’ajusten a l’esquema de l’àrea de gestió o 
bé perquè pertanyien a consorcis que no estaven operatius. 
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- Cal destacar que la informació agregada només ha inclòs la 
proporcionada per les entitats gestores de cada pla zonal, la qual 
cosa significa que no ha considerat les dades d’aquells municipis o 
d’unes altres entitats que hagueren realitzat el tractament de 
residus al marge de les entitats gestores de cada pla zonal. 

- Sense considerar l’Ajuntament d’Alacant, només quatre àrees de 
gestió cobren directament als contribuents pel servei de tractament 
i eliminació de residus, per la qual cosa s’hagués hagut d’obtenir 
informació de mes de 300 ajuntaments, sense oblidar que en 
general no es diferencia entre els ingressos i costos que genera el 
servei de recollida dels relacionats amb el tractament i eliminació 
de residus. 

No obstant l’anterior, hem sol·licitat informació directament a 
dotze ajuntaments majors de 5.000 habitants que hem denominat 
“municipis especials” en l’apartat IV.1 b d’aquest Informe. 

- La restricció que hi ha per a homogeneïtzar els ingressos i despeses, 
així com els distints cànons, i poder fer-los comparables (distints 
tipus de plantes, més o menys modernes, amb més o menys 
processos de tractament i valorització, plantes amortitzades i 
plantes amb inversions subvencionades). 

44. D’altra banda, hem d’indicar que les dades que figuren en aquest 
Informe les hem obtingudes directament dels responsables de la CMA i 
de cadascun dels responsables de les àrees de gestió i que en cap cas han 
sigut objecte de verificació documental o física, ja que hem assumit que 
les xifres facilitades en cada qüestionari signat eren veritables. 

III. ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

III.1 Avaluació del risc 

45. Com a complement del que hem assenyalat en l’aparat anterior, 
hem realitzat una avaluació dels riscos relacionats amb l’activitat objecte 
d’auditoria. Per a això, hem aplicat la metodologia desenvolupada per a 
l’auditoria financera en les Normes Tècniques de l’ICAC i en el Manual de 
fiscalització d’aquesta Sindicatura, en les seccions 340 i següents, i que és 
plenament aplicable a l’auditoria operativa amb les adaptacions 
necessàries pels objectes particulars d’aquesta: l’eficiència, l’economia i 
l’eficàcia. 

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

- La fiabilitat de la informació obtinguda relacionada amb les tones 
tractades. 
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- L’heterogeneïtat de les àrees de gestió, que fera inviable la 
comparabilitat dels distints sistemes. 

- La insuficiència de les plantes de tractament o la incapacitat per a 
tractar tots els residus que pertoquen a la seua àrea de gestió. 

- L’heterogeneïtat de cànons utilitzats i les distintes formes de 
calcular-lo que fera inviable la seua comparació. 

- La repercussió negativa en el contribuent de les distintes formes de 
cobrament per la prestació del servei de valorització i eliminació de 
residus. 

- La disparitat de costos a les diferents zones. 

- La insuficiència dels ingressos, la qual cosa podria significar que no 
es pogués portar a cap el tractament dels residus o haver d’obtenir 
finançament de l’Administració. 

- La possibilitat que el concessionari no trasllade els beneficis del 
material valoritzat i compost per a un menor cost del cànon. 

III.2 Criteris d’auditoria i les seues fonts 

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

48. Les entitats no han establit indicadors per a mesurar l’eficiència, 
eficàcia i economia de l’activitat. Per aquest motiu, l’equip d’auditoria ha 
determinat els criteris que ha considerat adequats pel que fa als 
objectius de l’auditoria, com detallem en l’annex I. 

49. Les fonts de les quals hem obtingut informació per a l’execució de 
l’auditoria operativa són les següents: 

- La Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 

- Els responsables de cada àrea de gestió. 

- Determinats municipis amb situacions especials en el tractament i 
eliminació. 

III.3 Enfocament i metodologia utilitzada. Naturalesa de les proves i 
obtenció d’evidència 

50. Per a la realització de l’auditoria hem utilitzat l’enfocament basat 
directament en els resultats obtinguts per l’entitat, en relació amb els 
objectius fixats, segons es defineix en l’apartat II d’aquest Informe. 
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51. La metodologia ha consistit en l’obtenció directa d’informació 
mitjançant l’examen de documents, l’observació dels procediments i la 
realització de qüestionaris. 

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

IV. OBSERVACIONS 

53. Com a conseqüència del treball realitzat hem obtingut les 
observacions que indiquem tot seguit: 

IV.1 Model territorial de gestió del servei de tractament i eliminació de 
residus 

54. En aquest apartat es pretén contestar la pregunta que planteja el 
primer objectiu: El model de gestió territorial del servei de tractament i 
eliminació de residus, ¿és adequat i està operatiu? 

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

a) ¿Com es gestiona el tractament i l’eliminació de residus a la Comunitat 
Valenciana pel que fa a la seua distribució geogràfica, el nombre 
d’habitants i les tones de residus generats? 

56. Com hem comentat, la gestió del tractament i l’eliminació de 
residus a la Comunitat Valenciana es realitza a través d’11 consorcis, 
l’Ajuntament d’Alacant i l’EMTRE. 

57. El quadre següent mostra les característiques descriptives de cada 
àrea de gestió: 
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Àrea geogràfica 
Àrea de 
gestió 

Habitants 
àrea de 
gestió 

% 
poblac. 
àrea de 
gestió 
s/CV 

Superf. 
(Km2) 

% Superf. 
àrea de 
gestió 
s/CV 

Munic.

% 
Munic. 
àrea de 
gestió 
s/CV 

Tm 
residus 

generats 
en 2011 

% Tm 
àrea de 
gestió 
s/CV 

Tm per 
habitan

t 

Les Marines A1 422.701 8,3% 1.449 6,2% 52 9,6% 214.177 9,5% 0,51

Alcoià i Comtat A2 233.704 4,6% 1.123 4,8% 37 6,8% 95.000 4,2% 0,41

Alt Vinalopó A3 189.401 3,7% 1.288 5,5% 14 2,6% 64.844 2,9% 0,34

Alacant Ciutat A4 334.329 6,5% 201 0,9% 1 0,2% 132.449 5,9% 0,40

Baix Vinalopó A5 355.308 6,9% 859 3,7% 10 1,8% 125.439 5,6% 0,35

Vega Baixa A6 398.684 7,8% 954 4,1% 27 5,0% 284.358 12,7% 0,71

Nord Castelló C1 122.710 2,4% 3.328 14,3% 49 9,0% 85.000 3,8% 0,69

Castelló Centre C2 381.206 7,4% 1.994 8,6% 45 8,3% 159.111 7,1% 0,42

Sud Castelló  - Nord València C3-V1 190.678 3,7% 1.532 6,6% 57 10,5% 82.810 3,7% 0,43

Àrea Metropolitana València V2 1.551.585 30,3% 629 2,7% 45 8,3% 603.809 26,9% 0,39

València Interior V3 252.396 4,9% 5.400 23,2% 61 11,3% 116.973 5,2% 0,46

Les Riberes V4 330.894 6,5% 1.368 5,9% 50 9,2% 140.000 6,2% 0,42

València Sud V5 353.594 6,9% 3.119 13,4% 94 17,3% 140.000 6,2% 0,40

Total CV 5.117.190  23.243  542   2.243.970  0,44

Quadre 6 

58. Les xifres de les tones de residus generats durant 2011 s’han 
obtingut dels qüestionaris que han emplenat els responsables de cada 
àrea de gestió, llevat de les corresponents a les zones A2, C1, V4 i V5, en 
els qüestionaris de les quals s’ha considerat més oportú utilitzar la 
informació que ens ha facilitat la CMA. Així mateix, en no tenir aquesta 
informació pel que fa a A6, s’ha obtingut aquesta informació del seu pla 
zonal aprovat el 15 d’abril de 2005, per la qual cosa es tracta d’una 
previsió no actualitzada. 

59. Les xifres de les tones que es produeixen per habitant en cada àrea 
de gestió les mostrem en el gràfic següent: 
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62.  En l’annex 2 comentem, mitjançant gràfics, la resta de dades 
recollides en el quadre 6. 

63. El quadre següent resum, per cada àrea, el tipus d’entitat gestora 
per al tractament i eliminació de residus urbans, si la planta o plantes es 
trobaven en funcionament el 2011 i si el projecte de gestió es trobava 
adjudicat en aquest mateix any. En l’annex 3 incloem informació més 
detallada sobre aquests aspectes: 

 

Àrea geogràfica Àrea de 
gestió 

Entitat 
gestora 

Planta en 
funcionament 
el 2011 Sí/No 

Projecte 
de gestió 
adjudicat 
el 2011 
Sí/No 

Observacions 

Les Marines A1 Consorci Sí Sí 

Alcoià i Comtat A2 Consorci Sí No 
Situació transitòria. 
Pendent d’adjudicar 
projecte de gestió. 

Alt Vinalopó A3 Consorci Sí No 
Situació transitòria. 
Pendent d’adjudicar 
projecte de gestió. 

Alacant Ciutat A4 
Ajuntament 

d’Alacant 
Sí Sí 

Baix Vinalopó A5 Consorci Sí No 

Vega Baixa A6 Consorci No Sí Suspés judicialment. 

Nord Castelló C1 Consorci Sí (en proves) Sí 
La planta es va posar en 
marxa en proves el 
novembre de 2011. 

Castelló Centre C2 Consorci Sí No 
Situació transitòria. 
Pendent d’adjudicar 
projecte de gestió. 

Sud Castelló - Nord 
Valencia 

C3-V1 Consorci Sí Sí 

Àrea Metropolitana 
València 

V2 EMTRE Sí Sí 
Funciona la planta de Quart 
de Poblet. La de Manises 
està en construcció. 

València Interior V3 Consorci No Sí Plantes en construcció. 

Les Riberes V4 Consorci Sí Sí 

València Sud V5 Consorci No Sí 
Estació de transferència 
posada en funcionament el 
juliol de 2012. 

Quadre 7 

64. Com podem observar, no tots els consorcis estan operatius ni tots 
els projectes de gestió estan adjudicats: 
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- A tres àrees de gestió les plantes de tractament no estaven en 
funcionament: la Vega Baixa (A6), Llíria i Capdet de les Fonts (V3) i 
Llanera de Ranes (V5). A més a més, V2 compta amb una planta en 
construcció a Manises, tot i que la de Quart de Poblet es trobava 
operativa. 

- A2, A3, A5 i C2 tenien pendents d’adjudicació els projectes de 
gestió. En A2 ens han indicat que l’empresa que gestiona la planta 
no té competència per a la transferència de residus. 

- En al·legacions la CMA assenyala que l’àrea A4 no té adjudicat el 
projecte de gestió, sense que aquesta dada haja sigut ratificada per 
l’Ajuntament d’Alacant. 

b) ¿Tots els municipis estan adherits a les diferents formes de gestió? 

65. De la informació facilitada es desprén que hi ha 23 municipis no 
adherits a les àrees de gestió de tractament i eliminació de residus: 

- El consorci A1 ha contestat dient que compta amb dos municipis 
que no estan adherits a l’àrea de gestió, concretament la Vall 
d’Alcalà i Bolulla. 

- El consorci V5 ens informa que hi ha 21 municipis que no han 
volgut consorciar-se, en concret: Aielo de Malferit, l’Alcúdia de 
Crespins, Aiora, Bellús, Benigànim, Benissoda, Bolbait, Bufali, 
Carrícola, Castelló de Rugat, el Palomar, Montaverner, Montixelvo, 
Ontinyent, Otos, Quatretonda, Quesa, Salem, Sempere, Vallés i 
Xella. 

66. No obstant això, a partir de l’1 de juliol de 2012, data de la posada 
en marxa de l’estació de transferència, tots els municipis de l’àrea, fins i 
tot aquells que no estan consorciats, realitzen el tractament de residus a 
través del consorci, llevat dels municipis de la comarca de la Vall 
d’Albaida i de Gandia. 

67. La Mancomunitat de la Vall d’Albaida tracta els seus residus al 
marge del consorci que gestiona aquesta àrea. En al·legacions, aquesta 
Mancomunitat assenyala que gestiona els residus dels municipis que la 
integren, adherits al Pla de Minimització de Residus de la Vall d’Albaida, 
amb anterioritat al Consorci V5. Aquesta Mancomunitat va impugnar 
l’Ordre de 29 d’octubre de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, 
que va aprovar el pla zonal de les zones X, XI i XII, en base a l’existència 
de l’esmentat Pla de Minimització. Aquesta impugnació va ser 
desestimada per sentència del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana de 6 de juny de 2012, tot i que en al·legacions la 
Mancomunitat manifesta que aquesta sentència està recorreguda en 
cassació. Els municipis que formen part de la Mancomunitat són els 
següents, (incloent-hi els municipis que tot i estar consorciats, no 
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realitzen el tractament a través del consorci que correspon a la seua àrea 
de gestió): Agullent, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Albaida, Alfarrasí, 
Atzeneta d’Albaida, Bèlgida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benigànim, 
Benissoda, Benissuera, Bocairent, Bufali, Carrícola, Castelló de Rugat, 
Fontanars dels Alforins, Guadasséquies, Llutxent, Montaverner, 
Montixelvo, l’Olleria, Ontinyent, Otos, el Palomar, Pinet, la Pobla del Duc, 
Quatretonda, Ràfol de Salem, Rugat, Salem, Sempere i Terrateig. 

68. D’altra banda, en la sol·licitud d’informació es demanava que 
indicaren si a l’àrea de gestió hi havia cap municipi que, tot i estar 
adherit, realitzava alguna activitat que no s’ajustava a l’esquema general 
de l’àrea. 

69. Quant a això, els responsables dels consorcis que estaven operatius 
a 31 de desembre de 2011 han contestat que hi ha 9 municipis que es 
troben en “circumstàncies especials”, és a dir, municipis que formen part 
del consorci però que no tracten els seus residus a la planta assignada, o 
bé per uns altres motius. 

70. A més a més, de l’anàlisi dels qüestionaris es desprén que hi ha una 
sèrie de municipis en circumstàncies especials o que es troben en una 
situació transitòria, bé perquè es troben sense adjudicar els projectes de 
gestió (A2, A3, A5 i C2), bé suspesos temporalment (A6) o bé perquè no 
compten amb una planta en funcionament a la seua àrea de gestió (V3 i 
V5). Aquests municipis s’han diferenciat entre els que se sap que 
realitzen el tractament i l’eliminació amb l’empresa de la Generalitat 
(VAERSA) o en una altra planta identificada, i els que es desconeix quin 
és el tractament que hi donen als residus urbans. 

71. El quadre següent resum la dita informació i indica el nombre de 
municipis que es troben en cada situació: 
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 Situació transitòria 

Àrea geogràfica 
Àrea de 
gestió 

Circumstàncies 
especials 

VAERSA o una 
altra planta 
coneguda 

Una altra de 
desconeguda 

Les Marines A1 5    

Alcoià i Comtat A2  36 1 

Alt Vinalopó A3  12 2 

Baix Vinalopó A5 1 9   

Vega Baixa A6   27 

Castelló Centre C2  45   

València Interior V3 3 58   

València Sud V5  18 55 

Total 9 178 85 

Nota: Consulteu annex 4 

Quadre 8 

72. A causa de l’elevat nombre de municipis que hem trobat en 
circumstàncies especials, en situació transitòria o no adherits, hem 
decidit centrar-nos en els municipis de més de 5.000 habitants i els fem 
constar en el quadre següent: 

 

Situació transitòria 

Àrea de 
gestió 

No 
adherit 

Circumstàncies 
especials 

VAERSA o una 
altra planta de 
l’àrea de gestió 

Una altra de 
desconeguda 

A1 1

A2 8

A3 8 1 

A5 1 5

A6 17 

C2 9  

V3 13  

V5 4 4 4 

Total 4 2 47 22 

Quadre 9 
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73. En la sol·licitud de documentació als municipis de més de 5.000 
habitants s’ha tingut en compte el següent: 

- Dels quatre municipis no adherits al consorci V5, d’un sabem per la 
contestació que tracta els seus residus amb VAERSA, i dels altres 
tres no en sabem res, per la qual cosa li n’hem sol·licitat informació. 

- Hem sol·licitat informació als dos municipis que estan en 
circumstàncies especials. 

- No hem considerat necessari sol·licitar informació als municipis en 
situació transitòria coneguda (tracten els residus en VAERSA o en 
una altra planta coneguda). 

- Hem sol·licitat informació a set ajuntaments que estan en la 
situació transitòria “Una altra de desconeguda”. Dels disset 
municipis d’A6, n’hem seleccionat els dos de més habitants que 
representen el 47,9% de la població de la dita àrea de gestió. 

74. Dels 75 municipis de més de 5.000 habitants en aquestes 
circumstàncies, i després de les observacions comentades, hem sol·licitat 
informació sobre tractament i eliminació de residus als dotze municipis 
següents: 

 

Àrea de 
gestió 

Municipi Circumstància 

A1 Calp Circumstàncies especials 

A3 Banyeres de Mariola Situació transitòria desconeguda 

A5 Crevillent Circumstàncies especials

V5 Aiora No adherit 

V5 Ontinyent No adherit

V5 L’Olleria Situació desconeguda

V5 Benigànim No adherit 

V5 Albaida Situació transitòria desconeguda 

V5 Oliva Situació transitòria desconeguda 

V5 Gandia Situació transitòria desconeguda 

A6 Torrevella Situació transitòria desconeguda 

A6 Oriola Situació transitòria desconeguda 

Quadre 10 

75. La informació obtinguda d’aquests municipis s’ha utilitzat en els 
subobjectes que tractem en els apartats següents, i aquesta informació 
detallada la incloem en l’annex V d’aquest Informe. 
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76. D’altra banda, i pel que fa a aquest subobjecte, destaca: 

- Hi ha 23 ajuntaments que no estan adherits al consorci que els 
correspon, d’un total de 542 municipis que hi ha a la Comunitat 
Valenciana. 

- Hi ha 272 ajuntaments que tot i que formen part del consorci que 
els correspon, no tracten els seus residus a la plata assignada pel 
consorci, o perquè no està construïda encara o per unes altres 
circumstàncies, o pertanyen a un consorci que té pendent 
l’adjudicació del projecte de gestió. 

77. La Mancomunitat de la Vall d’Albaida tracta els seus residus al 
marge del consorci que gestiona aquesta àrea, com indiquem en el 
paràgraf 67. 

c) ¿Estan operatives les instal·lacions associades a cadascuna de les 
àrees de gestió? 

78. El quadre següent mostra la situació de les instal·lacions a les 
diferents àrees de gestió:  
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 Tipus d’instal·lació 

Àrea geogràfica 
Àrea 
de 

gestió 
Municipi de la instal·lació 

Estació de 
transferència 

Planta 
valorització 

Complex de 
valorització i 

eliminació 

Abocador de 
rebutjos 

Les Marines A1 

Dénia  EF 

Benidorm EF 

El Campello EF 

Alcoià i Comtat A2 

Alcoi EF 

San Vicent del Raspeig EF 

Xixona EF/AAIC 

Alt Vinalopó A3 Villena EF 

Alacant Ciutat A4 Fontcalent, Alacant EF 

Baix Vinalopó A5 
Elx EF 

Elx EF(st) 

Vega Baixa A6 Vega Baixa ST 

Nord Castelló C1 

Benicarló EF(2011) 

Cervera del Maestrat EF(2011) 

Cervera del Maestrat ECPMP2012 

Vilafranca EC PMP2012 

Bell-lloc EC PMP2012 

Castelló Centre C2 
Almassora EF 

Onda EF 

Sud Castelló - 
Nord València C3-V1 

Sogorb EF 

La Vall d'Uixó AAIC+CNI 

Sagunt EF 

Algímia d’Alfara EF 

Àrea 
Metropolitana 

València 
V2 

Quart de Poblet EF 

Dos Aigües EF 

Manises EC PMP2012  

Dos Aigües TAAI 

València Interior V3 

Llíria/Capdet de les Fonts Ef(st) 

Llíria EC PMP2012 

Capdet de les Fonts EC PMP2012 

Capdet de les Fonts EC PMP2013 

Les Riberes V4 
Guadassuar EF 

Guadassuar PR 

València Sud V5 

El Palomar PR 

Llanera de Ranes TAAI 

Ròtova EC PMP 2012 

Teresa de Cofrents PR 
EF En funcionament 
Ef(st) En funcionament (solució transitòria) 
EC PMP2012 En construcció (posada en marxa prevista el 2012) 
CNI Construcció no iniciada 
TAAI Tramitació Autorització Ambiental Integrada (AAI) 
AAIC Autorització Ambiental Integrada (AAI) concedida 
PR Projecte en redacció 
ST Suspés temporalment 

Quadre 11  
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79. De les dades que figuren en el quadre anterior es desprén que en 
tres àrees de gestió no estan operatives les instal·lacions i hem obtingut 
les següents explicacions a les alternatives utilitzades: 

- En A6 es troba suspés el projecte de gestió per resolució judicial, i 
els ajuntaments majoritàriament estan transportant els seus 
residus a la veïna planta d’Abanilla, a la comunitat de Múrcia. Hem 
sol·licitat informació directament als municipis d’Oriola i 
Torrevella, que representen el 47,9% de la població de l’àrea de 
gestió, per tal que ens indiquen com estan gestionant el tractament 
i eliminació dels seus fems mentre dura aquesta situació. 

- En V3, les instal·lacions de la qual van estar en construcció durant 
2011, els residus mesclats rebuts a les estacions provisionals de 
transferència de Llíria i Capdet de les Fonts, es van repartir entre 
quatre instal·lacions de valorització i eliminació de residus, segons 
mostra el quadre següent: 

 

Municipi Tones 

Xixona 17.031 

Crevillent 39.490 

Jumilla (Múrcia) 34.601 

Algímia d’Alfara 25.851 

Total 116.973 

Quadre 12 

- En V5, l’estació de transferència comença a funcionar l’1 de juliol de 
2012 i durant 2011 les alternatives utilitzades han sigut diverses. 
Hem sol·licitat informació als set ajuntaments amb una població 
superior als 5.000 habitants dels quals desconeixíem com estaven 
gestionant el tractament i eliminació de residus durant 2011. 

80. La situació de les tres àrees de gestió que no tenien operatives les 
seues instal·lacions a 31 de desembre de 2011 la resumim tot seguit en el 
quadre següent: 
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Àrea de 
gestió 

Total àrees de gestió 

Ajuntaments dels quals 
tenim informació sobre el 
tractament i eliminació de 

residus 

% 

Nombre 
municipis 

Habitants Nombre 
municipis 

Habitants Nombre 
municipis 

Habitants 

A6 27 398.684 2 190.850 7,4% 47,9%

V3 61 252.396 61 252.396 100,0% 100,0%

V5 94 353.594 7 171.524 7,4% 48,5%

Total 182 1.004.674 70 614.770 38,5% 61,2%

Total CV 542 5.117.190

% s/ CV 33,6% 19,6%

Quadre 13 

81. Com a conclusió d’aquest subobjecte en destaquem: 

- Que hi ha tres àrees de gestió, A6, V3 i V5, que representen el 33,6% 
dels municipis i el 19,6% de la població de la Comunitat Valenciana, 
en les quals no han estat operatives les instal·lacions durant 2011. 

- D’aquests ajuntaments, en 70 hem obtingut informació sobre el 
tractament i eliminació dels residus urbans; en 61, per confirmació 
directa del Consorci (V3); i en els 9 restants, tot sol·licitant la 
informació directament als ajuntaments. 

d) Les estacions de transferència, ¿estan ubicades tot tenint en compte la 
seua equidistància als municipis de la zona? 

82. En el PIR CV, cada àrea de gestió considera com a opció mínima una 
planta de valorització i un abocador de rebutjos procedents de la planta, i 
queda a criteri de cada consorci o administració competent la possibilitat 
d’augmentar el nombre d’instal·lacions de valorització i eliminació; o al 
contrari, tot mantenint el mínim establit, completar el model de gestió 
amb les estacions de transferència necessàries per a cobrir de manera 
homogènia la totalitat del territori, de manera que tots els municipis 
troben un punt de descàrrega per als seus residus urbans a una distància 
raonable, fixada a hores d’ara en paràmetres de temps (30 minuts en 
trajecte d’anada), i no de distància (25 quilòmetres en el PIR 1997). S’ha 
de tenir en compte que el càlcul de distància i temps efectuat per 
aquesta Sindicatura es va realitzar municipi per municipi, sense tenir en 
consideració uns altres factors, com ara l’orografia de la zona o que 
alguns municipis compartiren el mitjà de transport de residus, ja que es 
pretenia estandarditzar-ne el resultat.  
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83. Per a analitzar en quina situació, respecte a aquest criteri, es troben 
els municipis de la Comunitat Valenciana, hem sol·licitat que s’indique 
per a cada municipi el punt de descàrrega dels seus RU i calcular la 
distància que hi ha entre cadascun d’aquests punts i el lloc de descàrrega 
corresponent, així com el temps que tarden a fer el dit trajecte. Per a 
simplificar la presentació de la informació obtinguda hem calculat una 
mitjana per a cada àrea de gestió en dividir la suma de tots els municipis 
de cada àrea tant de quilòmetres, en un cas, com de minuts en l’altre, 
entre el nombre de municipis que integren cada àrea de gestió. 

84. El quadre següent mostra la mitjana per àrea de gestió de la 
distància que hi ha entre cada municipi i el punt de descàrrega dels RU, 
ja siga estació de transferència o planta de valorització, així com el 
temps mitjà que tarda cada àrea de gestió a portar els RU des del 
municipi fins al punt de descàrrega. També recull el nombre de 
municipis que superen els 30 minuts que exigeix el nou PIR CV com a 
temps que es tarde a portar el fem des del municipi fins al punt de 
descàrrega, així com el percentatge que representen aquest municipis 
sobre el total de municipis de l’àrea i de la Comunitat Valenciana. 

 

Àrea geogràfica 
Àrea 
de 

gestió 

Ràtio: 
Distància 
mitjana a 
punt de 

descàrrega 
àrea de 
gestió 

Ràtio: Temps 
mitjà a punt 

de descàrrega 
àrea de gestió 

Nombre de 
municipis que 

superen un 
temps de 

descàrrega 
superior a 30 

min. 

% de municipis 
que superen un 

temps de 
descàrrega 

superior a 30 
min. 

Km minuts municipis %  

Les Marines A1 20 20 10 19,2% 

Alcoià i Comtat A2 33 38 27 73,0% 

Alt Vinalopó A3 15 13 1 7,1% 

Alacant Ciutat A4 0 0 0 0,0% 

Baix Vinalopó A5 17 18 1 10,0% 

Vega Baixa A6 0 0 0 0,0% 

Nord Castelló C1 26 32 23 46,9% 

Castelló Centre C2 28 37 21 46,7% 

Sud Castelló - Nord València C3-V1 24 21 13 22,8% 

Àrea Metropolitana València V2 14 13 0 0,0% 

València Interior V3 37 36 33 54,1% 

Les Riberes V4 17 17 1 2,0% 

València Sud V5 - - - - 

Total CV 19 20 130 24,0% 

Quadre 14 
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89. De les dades obtingudes en destaquem: 

- Que hi ha 130 ajuntaments a la Comunitat Valenciana que superen 
els 30 minuts, que estableix el PIR CV, com a temps màxim en què 
s’han de trobar els punts de descàrrega respecte als municipis que 
generen aquests RU. 

- Que quatre àrees de gestió superen la mitjana dels 30 minuts que 
estableix el PIR CV com a temps màxim en què s’han de trobar els 
punts de descàrrega. Aquestes quatre àrees són: A2, C1, C2 i V4. 

- Que atenent els paràmetres que establia el PIR 1997, quatre àrees de 
gestió, A2, C1, C2, i V3, superarien els 25 quilòmetres com a 
distància mitjana de l’àrea de gestió al punt de descàrrega. 

IV.2 Rendiment, valorització i eliminació dels residus urbans 

90. En aquest apartat es tracta de donar resposta a la pregunta que 
planteja el segon objectiu: El rendiment, la valorització i l’eliminació dels 
residus urbans, ¿són suficients i adequats per a atendre les necessitats 
de la població? 

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

a) ¿Són suficients les infraestructures existents per al tractament i 
eliminació dels residus urbans? 

92. Segons les dades proporcionades, durant 2011 a la Comunitat 
Valenciana s’han generat 2.243.970 tones de residus urbans. Tanmateix, 
la capacitat nominal de les plantes de tractament i valorització de 
residus, per al mateix període, va ser de 1.993.000 tones. Per tant, durant 
2011 es van generar unes 250.970 tones que no van tenir cabuda a les 
instal·lacions existents a la Comunitat Valenciana. 

93. Així mateix, es desconeix si els trasllats dels residus urbans 
generats dins la Comunitat Valenciana per al seu tractament i eliminació 
fora, van ser notificats prèviament pels operadors a la Comunitat 
Valenciana i a la comunitat destinatària dels residus, com exigeix 
l’article 25.3 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls 
Contaminats. 

En al·legacions, la CMA assenyala que no s’ha notificat cap trasllat de 
residus urbans fora de la Comunitat, que l’obligació només és aplicable 
des de l’entrada en vigor de la Llei 22/2011, és a dir, des del 30 de juliol de 
2011, i que la Direcció General de Qualitat Ambiental, competent en 
matèria de residus, el 21 de juny de 2012 va dictar instruccions de detall 
sobre aquesta qüestió dirigides a les àrees gestores. 
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94. De de les reunions mantingudes es desprén que segons les 
revisions incloses en els respectius plans zonals, en el moment que totes 
les instal·lacions estiguen finalitzades i operatives, la capacitat nominal 
de les plantes de la Comunitat serà molt superior als RU generats a la 
pròpia Comunitat. A aquesta conclusió s’arriba per l’observació dels 
següents factors: 

- Una previsió sobrevalorada de les instal·lacions en els distints plans 
zonals, ja que es van estimar en un moment d’expansió i d’auge 
econòmic. 

- Una major conscienciació social en el reciclat, cosa que redueix la 
recollida i posterior tractament dels RU. 

- L’actual situació de crisis en què ens trobem, amb la seua 
consegüent reducció en el consum i per tant reducció en la 
generació de RU. 

95. D’altra banda, i sense considerar les tones tractades fora de la 
Comunitat, s’ha calculat una ràtio que compara les tones de residus 
tractades en planta durant 2011 amb la seua capacitat nominal per a 
determinar el seu grau d’aprofitament. 
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Àrea geogràfica Àrea de 
gestió 

Tones de 
residus 

tractats en 
planta l’any 

2011 

Tm 

Capacitat 
nominal de la 

planta  

Tm 

Ràtio % 

Les Marines A1 214.177 245.000 87,4% 

Alcoià i Comtat A2 135.867 173.000 78,5% 

Alt Vinalopó A3 64.844 105.000 61,8% 

Alacant Ciutat A4 132.449 265.000 50,0% 

Baix Vinalopó A5 125.439 185.000 67,8% 

Vega Baixa A6 0 0 - 

Nord Castelló C1 663 100.000 0,7% 

Castelló Centre C2 159.111 220.000 72,3% 

Sud Castelló - Nord València C3-V1 108.489 120.000 90,4% 

Àrea Metropolitana València V2 603.809 400.000 151,0% 

València Interior V3 0 0 - 

Les Riberes V4 171.469 180.000 95,3% 

València Sud V5 0 0 - 

        Total CV 1.716.317 1.993.000 86,1% 

Quadre 15 

96. Pel que fa al quadre anterior podem realitzar les següents 
observacions: 

- En C1, la planta es va posar en funcionament a finals d’any, per 
això el baix nombre de tones tractades en relació amb la capacitat 
nominal de la planta. 

- En C3-V1 s’inclouen 25.851 tones procedents de V3, per la qual cosa 
quan V3 tracte els seus propis residus, la ràtio de capacitat 
disminuirà sensiblement. 

- En V2, l’excedent de producció sobre les 400.000 Tm/any de la 
planta de Quart de Poblet es tracta a les antigues instal·lacions de 
FERVASA fins que la seua nova planta, composta per dues 
instal·lacions (la planta de tractament de Manises i la planta 
d’eliminació a Dues Aigües), entre en funcionament. 

- En V4, la planta presenta una capacitat pròxima al límit en relació 
amb les tones de fem tractades en 2011: 171.469 tones. 
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- Les plantes V3 i V5 no es trobaven operatives durant 2011, i A6 es 
troba suspesa per resolució judicial. 

97. En la informació facilitada sobre la capacitat de les distintes plantes 
de tractament i eliminació de residus, hem observat que hi ha distints 
criteris per a definir aquest concepte (en uns casos es considera un 
funcionament de la planta en diversos torns, en uns altres no es tenen 
en compte els temps de residència del compost, ...) per la qual cosa la 
comparació entre la capacitat de les distintes plantes no resulta 
homogènia. Per això recomanem que s’establisca un únic criteri comú 
per a totes les àrees de gestió, per tal d’estandarditzar el concepte de 
capacitat de planta. 

Quant a això, en al·legacions s’indica que la CMA dictarà les instruccions 
de detall oportunes a través del centre directiu competent en matèria de 
residus: la Direcció General de Qualitat Ambiental. 

98. De les dades obtingudes en destaquem: 

- A excepció de V2, que necessita tractar els fems a les antigues 
instal·lacions de FERVASA, la capacitat nominal de les plantes de 
tractament i eliminació de residus de la Comunitat Valenciana és 
suficient durant l’exercici de 2011 per als residus urbans que s’hi 
porten, tot i que pràcticament totes les plantes superen límits del 
70%. Tot això sense considerar les tones provinents de la Comunitat 
que, anualment i per diversos motius, es tracten fora. 

b) Quin és el rendiment obtingut a les plantes de tractament de RU? 

99. El PIR CV estableix una “pauta comuna” de tractament per als 
residus urbans que consisteix en la seua valorització material en planta 
que incloga com a mínim la recuperació de materials i el compostatge de 
matèria orgànica. 

100. Per a avaluar aquest subobjectiu, s’han calculat dues ràtios: la ràtio 
de compost obtingut i la ràtio de material valoritzat obtingut. 

101. Compost es defineix com l’esmena orgànica obtinguda a través del 
tractament biològic aerobi i termòfil de residus biodegradables recollits 
separadament. Diem compostatge al cicle aeròbic, amb alta presència 
d’oxigen, de descomposició de la matèria orgànica. 

102. A les plantes de compostatge, el compost és obtingut per 
descomposició dels residus orgànics per mitjà de la reproducció massiva 
de bacteris aerobis, i posteriorment, la fermentació la continuen unes 
altres espècies de bacteris, fongs i actinomicets. El compost es fa servir 
en l’agricultura i jardineria com a esmena, és a dir, com a aportament 
d’un producte destinat a millorar la qualitat dels sòls i afavorir la nutrició 
de les plantes. 
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103. D’altra banda, s’entén per valorització l’aprofitament de residus o 
dels recursos que s’hi contenen mitjançant la recuperació, la 
regeneració, la reutilització i el reciclat, sense posar en perill la salut 
humana i sense utilitzat mètodes que puguen causar perjudici al medi 
ambient. Per això es considera material valoritzat l’obtingut a través de 
l’aprofitament després del tractament dels residus. 

104. El quadre següent resumeix els percentatges de compost i material 
valoritzat obtingut sobre el total de les tones tractades a les plantes de 
cada àrea de gestió: 

 

Àrea geogràfica 
Àrea 
de 

gestió 

Compost obtingut
Material 

valoritzat 
obtingut 

Tones de 
residus 

tractats en 
planta a l’any

Tm    %    Tm  %      Tm 

Les Marines A1 (4) 11.858 5,5% 5.524 2,6% 214.177 

Alcoià i Comtat A2 1.050 0,8% 5.044 3,7% 135.867 

Alt Vinalopó A3 457 0,7% 3.022 4,7% 64.844 

Alacant Ciutat A4 2.465 1,9% 1.442 1,1% 132.449 

Baix Vinalopó A5 (1) 0 0,0% 3.774 3,0% 125.439 

Vega Baixa A6 (2) 0 0,0% 0 0,0% 0 

Nord Castelló C1 (1) 0 0 398 60,0% 663 

Castelló Centre C2 10.620 6,7% 6.853 4,3% 159.111 

Sud Castelló - Nord 
València 

C3-V1 20.061 18,5% 991 0,9% 108.489 

Àrea Metropolitana 
València 

V2 24.622 4,1% 30.063 5,0% 603.809 

València Interior V3 (3) 0 0 0 0 0 

Les Riberes V4 31.300 18,3% 5.867 3,4% 171.469 

València Sud V5 (3) 0 0 0 0 0 

  Total CV 102.433 6,0% 62.978 3,7% 1.716.318 

(1) No produeixen compost 
(2) No tenim informació 
(3) No estan en funcionament les plantes 
(4) En al·legacions rectifiquen les xifres facilitades inicialment i el compost obtingut passa a 11.406 

Tm; i el material valoritzat obtingut, a 6.420 Tm; i es modifiquen els percentatges representatius 
sobre el total de la CV a  5,3% i 3,0%, respectivament. 

Quadre 16 

El següent gràfic representa, mitjançant barres, els percentatges de 
compost i material valoritzat obtingut en cada àrea de gestió:  
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109. Per a valorar aquest subobjectiu s’ha calculat la ràtio de percentatge 
de rebutjos destinats a abocadors i es calcula sobra la totalitat de residus 
tractats en planta durant 2011, és a dir, quina quantitat de residus 
acaben finalment en l’abocador després de passar per la planta de 
valorització, segons recull el quadre següent: 

 

Àrea geogràfica Àrea de 
gestió 

Rebutjos destinats a 
abocadors 

Tones de 
residus 

tractats en 
planta a l’any 

   Tm %         Tm 

Les Marines A1 (3) 153.624 71,7% 214.177 

Alcoià i Comtat A2 89.921 66,2% 135.867 

Alt Vinalopó A3 34.171 52,7% 64.844 

Alacant Ciutat A4 105.011 79,3% 132.449 

Baix Vinalopó A5 91.507 72,9% 125.439 

Vega Baixa A6 (1) N/C 0,0% N/C  

Nord Castelló C1 265 40,0% 663 

Castelló Centre C2 74.093 46,6% 159.111 

Sud Castelló - Nord València C3-V1 55.591 51,2% 108.489 

Àrea Metropolitana València V2 441.793 73,2% 603.809 

València Interior V3 (2) 0 0 0 

Les Riberes V4 107.382 62,6% 171.469 

Valencia Sud V5 (2) 0 0 0 

Total CV 1.153.358 67,2% 1.716.318 

(1) Activitat suspesa 

(2) No estan en funcionament les plantes 

(3) En al·legacions rectifiquen la xifra facilitada inicialment i els rebutjos destinats a 
abocador pujarien a 148.732 Tm, per tant el percentatge representatiu sobre el total de 
la CV passa a ser del 69,4%. 

Quadre 17 

110. El gràfic següent recull aquesta informació i inclou la línia del 44,0% 
que estableix el PIR CV com a límit per a aquests rebutjos. 
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115. Anteriorment al PIR 1997 ja existien ecoparcs a la Comunitat 
Valenciana, creats per iniciativa de les distintes administracions 
públiques. A mesura que han estat operatives les àrees, els ecoparcs 
existents han sigut assumits per les entitats de gestió corresponents. 

116. Els ecoparcs necessaris en cada pla zonal s’han construït tenint en 
compte les instal·lacions existents i prenent com a criteri de localització 
no superar els 5 quilòmetres des del centre de producció fins a l’ecoparc 
més proper. 

117. Podem definir el concepte d’ecoparc mòbil com un vehicle dotat 
amb diversos contenidors, que s’instal·la en distints punts del municipi 
periòdicament i en el qual el ciutadà pot dipositar residus no 
voluminosos que no tenen cabuda en els contenidors tradicionals. 

118. El quadre següent recull el nombre d’ecoparcs existents, així com 
els previstos en cada pla zonal. Hem calculat la ràtio d’ecoparcs en 
funcionament i comparem els nombre d’existents amb els que estan 
previstos en cada pla zonal. La dada d’ecoparcs mòbils s’ha inclòs a títol 
d’informació i no hem considerat el càlcul de les ràtios: en primer lloc, 
perquè no n’hi ha informació en les previsions de cada pla zonal; i en 
segon lloc, perquè no tenim informació sobre el nombre d’habitants als 
quals presta servei: 
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Àrea geogràfica 
Àrea 
de 

gestió 

Nombre 
d’ecoparcs en 
funcionament 

Nombre 
d’ecoparcs 

mòbils 

Nombre 
d’ecoparcs 

previstos en 
pla zonal 

Ràtio: % ecoparcs 
en funcionament

Les Marines A1 11 0 52 21,2% 

Alcoià i Comtat A2 7 0 37 18,9% 

Alt Vinalopó A3 (1) 0 0 14 0,0% 

Alacant Ciutat A4 1 1 5 20,0% 

Baix Vinalopó A5 9 0 12 75,0% 

Vega Baixa A6 (2) N/C N/C 27 0,0% 

Nord Castelló C1 24 6 49 49,0% 

Castelló Centre C2 7 2 34 20,6% 

Sud Castelló - Nord Valencia C3-V1 8 0 67 11,9% 

Àrea Metropolitana València V2 18 0 53 34,0% 

València Interior V3 25 9 55 45,5% 

Les Riberes V4 24 0 28 85,7% 

València Sud V5 1 0 38 2,6% 

Total CV 135 18 471 

(1) No ens han contestat a aquesta informació perquè segons VAERSA, la informació és competència del consorci i el 
consorci no està operatiu 

(2) No hi ha informació referent als ecoparcs en funcionament ni als ecoparcs mòbils 

Quadre 18 

119. D’acord amb els plans zonals al conjunt de la Comunitat 
Valenciana, està previst que hi haja 471 ecoparcs dels quals, d’acord amb 
la informació facilitada a 31 de desembre de 2011, n’hi havia 135, sense 
comptar-hi els d’A6 que ho desconeixem, cosa que representa, quant a la 
Comunitat Valenciana, un índex del 30,4% d’ecoparcs en funcionament 
respecte als previstos, sense incloure-hi els d’A6. 

En al·legacions ens indiquen que la xifra de 471 ecoparcs disminuirà 
substancialment amb l’entrada en vigor del nou PIR CV, que canvia 
l’anterior criteri general del PIR 1997 d’un ecoparc per municipi a un nou 
repartiment per radis d’influència no superiors a 5 km, cosa que implica 
que uns quants municipis popers puguen compartir els seus ecoparcs a 
fi de reduir inversions i costos d’explotació sense reduir la qualitat ni la 
cobertura del servei i reforçar o complementar les necessitats puntuals o 
temporals amb ecoparcs mòbils. 

120. L’àrea de gestió amb un major índex d’ecoparcs en funcionament 
en relació amb els previstos és V4, amb un 85,7%, ja que funcionen 24 
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ecoparcs dels 28 previstos en el seu pla zonal. Al contrari, l’àrea de gestió 
que presenta un índex més baix és V5, amb una ràtio del 2,6%, ja que 
dels 38 ecoparcs previstos en el seu pla zonal, només en funciona un. No 
obstant això, segons ens han indicat en aquesta àrea hi ha uns altres 
ecoparcs que depenen directament dels ajuntaments. 

121. Al seu torn, el quadre següent recull el nombre d’habitants que 
compta amb servei d’ecoparc a cada àrea de gestió, així com el 
percentatge que els ecoparcs representen sobre la totalitat d’habitants de 
l’àrea: 

 

Àrea geogràfica 
Àrea 
de 

gestió 

Nombre d’habitants de 
l’àrea de gestió amb 

servei d’ecoparc 

Ràtio: % d’habitants de 
l’àrea de gestió amb 

servei d’ecoparc 

Nombre 
d’habitants 
per àrea de 

gestió 

Les Marines A1 221.895 52,5% 422.701 

Alcoià i Comtat A2 185.173 79,2% 233.704 

Alt Vinalopó A3 0 0,0% 189.401 

Alacant Ciutat A4 334.329 100,0% 334.329 

Baix Vinalopó A5 304.372 85,7% 355.308 

Vega Baixa A6 N/C 0,0% 398.684 

Nord Castelló C1 63.236 51,5% 122.710 

Castelló Centre C2 347.744 91,2% 381.206 

Sud Castelló – Nord València C3-V1 130.143 68,3% 190.678 

Àrea Metropolitana València V2 1.281.080 82,6% 1.551.585 

València Interior V3 185.383 73,4% 252.396 

Les Riberes V4 297.727 90,0% 330.894 

València Sud V5 14.084 4,0% 353.594 

Total CV 3.365.166 65,8% 5.117.190 

Quadre 19 

122. En conjunt ens trobem que el 65,8% dels habitants de la Comunitat 
Valenciana compten amb servei d’ecoparc. Segons aquest criteri, destaca 
A4 que, per correspondre exclusivament al municipi d’Alacant, el 100% 
dels habitants disposen d’aquest servei tot i que només compta amb un 
ecoparc dels cinc previstos en el seu pla zonal. També destaca C2, ja que 
el 91,2% dels seus habitants tenen servei d’ecoparc tot i que només 
compta amb 7 ecoparcs dels 34 previstos en el seu pla zonal. Per l’extrem 
contrari destaca V5, ja que només el 4,0% de la seua població compta 
amb servei d’ecoparc, amb l’excepció cometada anteriorment sobre 
l’existència d’ecoparcs municipals. 



Auditoria operativa sobre tractament i eliminació de residus urbans. 

47 

 

123. De les dades obtingudes en destaquem: 

- D’acord amb els respectius plans zonals al conjunt de la Comunitat 
Valenciana, està previst que hi haja 471 ecoparcs dels quals, a 31 de 
desembre de 2011, n’hi havia 135, cosa que representa, quant a la 
Comunitat, un índex del 30,4% d’ecoparcs en funcionament 
respecte als previstos. 

- En conjunt, el 65,8% dels habitants de la Comunitat Valenciana 
compta amb servei d’ecoparc. 

e) ¿Ha millorat la gestió de RU quant als abocaments il·legals? 

124. Els indicadors vinculats amb aquest subobjectiu tenen relació amb 
els abocadors incontrolats, i després de comentar amb els responsables 
de les distintes àrees de gestió, l’única via possible d’aproximació 
aquesta informació, s’ha pogut obtenir a través de les denúncies 
presentades a la CMA per abocadors incontrolats. 

125. Consultades les bases de dades del Servei d’Inspecció 
Mediambiental, comprovem que durant l’any 2011 s’han rebut 41 
denúncies d’abocadors incontrolats (vegeu annex 6) i 294 denúncies 
tipificades com a abocament de residus. 

126. Únicament quan s’inicia l’expedient de denúncia i han finalitzat les 
actuacions prèvies, és possible determinar si el fet infractor correspon 
amb un abocador incontrolat de residus. Durant 2011 s’han iniciat 16 
expedients sancionadors per abocament incontrolat de residus: 15 es 
troben en tràmit pendents de determinar si es tracta d’abocaments 
incontrolats, i en 10 de les denúncies per abocaments no s’ha considerat 
necessari iniciar expedient sancionador, ja que des del principi s’ha 
considerat que no constituïa objecte d’expedient. 

127. Així mateix, destaca el fet que en 11 de les 41 denúncies, l’infractor 
siga un ajuntament. 

128. Tot seguit incloem informació sobre abocadors obtinguda per 
distintes vies: 

- La situació del consorci de l’àrea de gestió A5 és problemàtica pel 
que fa als abocadors. Estan reblits i no han obtingut l’aprovació per 
a un altre abocador. Mentrestant, els rebutjos els porten a 
l’abocador de la partida de Ferriol (Elx) fins que es construïsca el 
segon vas d’abocaments. Posteriorment hem obtingut constància de 
l’existència d’una resolució de 8 de juny de 2012 de la Direcció 
General de Qualitat Ambiental que atorga al consorci autorització 
per a un abocador al terme municipal d’Elx. 
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- L’àrea de gestió V2 té poc espai per a abocadors i en té un a Dos 
Aigües, fora dels límits de l’àrea. El municipi de Dos Aigües, que no 
pertany a aquesta àrea de gestió, hi aboca els seus residus 
directament sense tractar. 

- En V4, l’abocador de rebutjos està en fase de projecte en tramitació i 
mentrestant els residus s’eliminen en abocadors externs. 

129. De les dades obtingues en destaquem: 

- De les 335 denúncies rebudes en el Servei d’Inspecció 
Mediambiental durant 2011, 41 es van analitzar com a possible 
abocador incontrolat, i la resta es van tipificar com a abocament de 
residus. 

- De les 41 denúncies rebudes, en 16 casos es va considerar que es 
tractava d’abocadors incontrolats, tot i que hi ha 15 denúncies 
pendents de resolució. 

- Cal assenyalar també que de les 41 denúncies, en 11 casos 
l’infractor era un ajuntament. 

IV.3 Costos i ingressos derivats de la prestació del servei de tractament i 
eliminació de residus 

130. En aquest apartat es tracta de donar resposta a la pregunta que 
planteja el tercer objectiu: Els costos i ingressos derivats de la prestació 
del servei de tractament i eliminació de residus, ¿són homogenis i 
raonables? 

131. Per a donar resposta a aquest objectiu s’ha dividit el treball en els 
següents subobjectius: 

a) ¿A qui paga el ciutadà pel servei de tractament  i eliminació de 
residus? 

132. El quadre següent resumeix a qui paga el contribuent la taxa per 
tractament i eliminació de residus a cadascuna de les àrees de gestió: 
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Àrea geogràfica Àrea de 
gestió 

El contribuent paga a: 

Total 
municipis de 

l’àrea de 
gestió 

Les Marines A1 Ajuntament 52 

Alcoià i Comtat A2 Ajuntament 37 

Alt Vinalopó A3 Ajuntament 14 

Alacant Ciutat A4 Ajuntament 1 

Baix Vinalopó A5 Ajuntament 10 

Vega Baixa A6 N/C   

Nord Castelló C1 Ajuntament 49 

Castelló Centre C2 Ajuntament 45 

Sud Castelló -Nord València C3-V1 Consorci   

Àrea Metropolitana València V2 EMTRE   

València Interior V3 Consorci   

Les Riberes V4 Consorci   

València Sud V5 Ajuntament 94 

Total 302 

Quadre 20 

133. En la confirmació rebuda de l’àrea de gestió C1 ens indiquen que a 
partir de 2012 el contribuent pagarà al consorci, i en la reunió 
mantinguda amb les àrees gestores ens han indicat que V5 es troba en 
les mateixes circumstàncies. 

134. Com podem observar, només en quatre àrees de gestió és l’entitat 
gestora la que cobra directament al contribuent la taxa per tractament i 
eliminació de residus. Per això, només en aquestes quatre àrees de 
gestió, més la corresponent a la ciutat d’Alacant, per ser un sol municipi, 
és on s’ha obtingut directament informació sobre els ingressos per 
aquest concepte. 

135. En el cas de les àrees de gestió on és l’ajuntament qui cobra la taxa, 
s’ha decidit no analitzar aquest concepte perquè comportaria obtenir i 
analitzar la documentació de 301 municipis, circumstància que quedaria 
fora de l’àmbit d’aquesta auditoria operativa. 

136. No obstant l’anterior, hem realitzat aquest treball per als dotze 
ajuntaments majors de 5.000 habitants que hem denominat “municipis 
especials” en l’apartat IV.1 b d’aquest Informe. 
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137. De les dades obtingudes en destaquem: 

- D’un total de 542 municipis que integren la Comunitat Valenciana, 
302 ajuntaments cobren les taxes per tractament i eliminació de 
residus directament del contribuent. 

- A quatre àrees de gestió C3-V1, V2, V3 i V4, és l’ens gestor qui cobra 
les taxes per tractament i eliminació de residus directament del 
contribuent. Com podem observar, són totes les àrees de gestió de 
la província de València, llevat de V5 on no es troba operatiu el 
consorci a 31 de desembre de 2011, si bé a partir de juliol de 2012 
serà el consorci qui cobre les taxes, segons ens han indicat. 

b) El criteri de pagament del contribuent pel servei de tractament i 
eliminació de residus, ¿és homogeni? 

138. El quadre següent recull el sistema utilitzat a cada àrea de gestió 
per a cobrar les taxes per tractament i eliminació de residus, segons la 
informació recollida en cada qüestionari: 
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Àrea geogràfica Àrea de 
gestió 

Criteri de cobrament 

Les Marines A1 Taxa municipal segons l’ordenança de cada 
ajuntament 

Alcoià i Comtat A2 Taxa municipal segons l’ordenança de cada 
ajuntament

Alt Vinalopó A3 Taxa municipal segons l’ordenança de cada 
ajuntament

Alacant Ciutat A4 No hi ha taxa per tractament i eliminació. Hi ha una 
taxa per recollida de residus

Baix Vinalopó A5 Taxa municipal segons l’ordenança de cada 
ajuntament

Vega Baixa A6 N/C 

Nord Castelló C1 Taxa municipal segons l’ordenança de cada 
ajuntament

Castelló Centre C2 Taxa municipal segons l’ordenança de cada 
ajuntament

Sud Castelló - Nord València C3-V1 Per unitat cadastral 

Àrea Metropolitana València V2 Consum d’aigua: domèstic 

València interior V3 Per habitatge 

Les Riberes V4 Per habitatge i activitats econòmiques 

València Sud V5 Taxa municipal segons l’ordenança de cada 
ajuntament

Quadre 21 

139. Com podem observar, el criteri seguit per al cobrament de taxes per 
tractament i eliminació de residus urbans és diferent a cada àrea de 
gestió. Destaca el fet que l’Ajuntament d’Alacant (A4) no compte amb 
una taxa per aquest concepte i que només tinga implantada una taxa per 
recollida de residus. 

140. De les dades obtingues en destaquem: 

- Que hi ha diferents criteris per al cobrament de taxes per 
tractament de eliminació de residus urbans a cada àrea de gestió. 

- Que l’Ajuntament d’Alacant no compte amb una taxa per 
tractament i eliminació de residus urbans i que només tinga 
implantada una taxa per recollida de residus. 
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c) Els ingressos obtinguts del contribuent o dels ajuntaments consorciats, 
¿són homogenis a les distintes àrees de gestió? 

141. En aquest subobjectiu ens trobem amb una limitació, ja que només 
hem pogut obtenir informació d’aquelles àrees de gestió on el consorci és 
qui cobra directament al contribuent. Per a aquelles àrees de gestió on és 
l’ajuntament qui cobra al contribuent, hem analitzat la informació 
obtinguda per als “municipis especials”. En aquest sentit, les dades 
d’aquest apartat s’han obtingut directament dels responsables de les 
àrees de gestió i dels municipis seleccionats i en cap cas han sigut 
objecte de verificació documental o física, ja que hem considerat que les 
xifres facilitades en cada qüestionari signat eren vertaderes. 

142. Per al nostre treball, i tenint en compte que hi ha diverses taxes 
unitàries segons el tipus d’habitatge, local comercial, etc., hem decidit, 
quant als ingressos totals per taxa de tractament i eliminació de residus 
del consorci, dada facilitada pel consorci, obtenir l’ingrés per habitant. 
Hem realitzat el mateix càlcul per als “municipis especials”. 

143. De les dades obtingudes en destaquem, amb les limitacions abans 
descrites, el següent: 

- Els ingressos obtinguts del contribuent o dels ajuntaments 
consorciats no són homogenis a les distintes àrees de gestió 
analitzades i observem diferències significatives entre aquests 
ingressos, per la qual cosa no hem pogut comparar els resultats 
obtinguts. 

- Generalment els ajuntaments no diferencien la taxa per tractament 
i eliminació de residus de la taxa de recollida de fems, tot i que les 
gestionen conjuntament. 

d) Els costos dels distints consorcis o d’altres formes de gestió, ¿són 
homogenis a les distintes àrees de gestió? 

144. En l’anàlisi d’aquest subobjecte poden assenyalar la dificultat que 
hi ha per a homogeneïtzar els distints cànons i poder fer-los 
comparables (distints tipus de plantes, més o menys modernes, amb més 
o menys processos de tractament i valorització, plantes amortitzades, 
plantes amb inversions subvencionades, cànons que inclouen el segellat 
dels abocadors i el manteniment d’aquest segellat durant 30 anys...). 

145. Després de considerar diverses possibilitats per a analitzar aquest 
subobjecte, finalment hem decidit realitzar un càlcul paral·lel al que hem 
realitzat en ingressos i calcular en quina quantitat incideixen els costos 
directes que es paguen per tractament i eliminació de residus, en cada 
habitant de l’àrea de gestió o del municipi. 
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146. Inicialment es va valorar incloure en el càlcul només el cost del 
cànon, però vist que la informació facilitada no semblava uniforme, hem 
decidit incloure també les despeses de funcionament. 

147. Les dades d’aquest apartat s’han obtingut directament dels 
responsables de les àrees de gestió i dels municipis seleccionats i en cap 
cas han sigut objecte de verificació documental o física, així que hem 
considerat que les xifres facilitades en cada qüestionari signat, eren 
vertaderes. 

148. De les dades obtingudes en destaquem, amb les limitacions abans 
descrites, que els costos dels consorcis o d’uns altres models de gestió no 
són homogenis en les distintes àrees de gestió, ja que hi observem 
diferències significatives, i tampoc no hem pogut comparar els resultats 
obtinguts. 

e) Què se’n fa, de tot el material valoritzat i del compost obtingut? 

149. El quadre següent recull la destinació que donen en cada àrea de 
gestió al material valoritzat obtingut, tot distingint entre cartó, vidre, 
metalls i d’altres, segons la informació obtinguda de cada qüestionari: 

 

Àrea geogràfica 
Àrea 
de 

gestió 

Destinació material valoritzat: 

Envasos Cartó Vidre Metalls D’altres

Les Marines A1 venda venda venda venda venda 

Alcoià i Comtat A2 venda venda N/A venda venda 

Alt Vinalopó A3 venda venda venda venda venda 

Alacant Ciutat A4 venda venda venda venda venda 

Baix Vinalopó A5 venda venda venda venda venda 

Vega Baixa A6 N/C N/C N/C N/C N/C 

Nord Castelló C1 2012 2012 2012 2012 2012 

Castelló Centre C2 venda venda N/A venda venda 

Sud Castelló - Nord València C3-V1 venda N/A N/A venda N/A 

Àrea Metropolitana València V2 venda venda venda venda N/A 

València Interior V3 N/A N/A N/A N/A N/A 

Les Riberes V4 venda venda venda venda venda 

València Sud V5 N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A: No aplicable. No es valoritza en 2011 

Quadre 22 
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150. El quadre següent recull la destinació que es dóna en cada àrea de 
gestió al compost obtingut, segons la informació facilitada en cada 
qüestionari: 

 

Àrea geogràfica 
Pla Zonal 

Destinació compost 
obtingut: 

Les Marines A1 venda 

Alcoià i Comtat A2 N/A 

Alt Vinalopó A3 Com a fertilitzant 

Alacant Ciutat A4 Agricultura 

Baix Vinalopó A5 PENDENT 

Vega Baixa A6 N/C 

Nord Castelló C1 N/A 

Castelló Centre C2 Agrícola 

Sud Castelló - Nord València C3-V1 Utiel / Albacete 

Àrea Metropolitana València V2 Agricultura 

València Interior V3 N/A 

Les Riberes V4 Aplicació Agrària 

València Sud V5 N/A 

Quadre 23 

151. Pel que fa a la informació recollida en el quadre anterior hem 
d’assenyalar que els casos on figura N/A, s’entén que en aquesta àrea de 
gestió no s’obté compost, llevat del cas de V3 i V5 on figura N/A perquè 
no estaven en funcionament les plantes el 2011. Assenyalem també que 
no disposem d’aquesta informació d’A6. 

152. El quadre següent recull informació sobre si els beneficis obtinguts 
per la venda de material valoritzat i de compost repercuteixen en un 
menor cost del cànon: 
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Àrea geogràfica 
Àrea de 
gestió 

Els beneficis obtinguts de la venda, ¿repercuteixen en un 
menor cost del cànon? 

SÍ NO N/A-N/C 

Les Marines A1 Sí 

Alcoià i Comtat A2 Sí 

Alt Vinalopó A3 No 

Alacant ciutat A4 No 

Baix Vinalopó A5 Sí 

Vega Baixa A6 N/C 

Nord Castelló C1 Sí 

Castelló Centre C2 No 

Sud Castelló - Nord València C3-V1 Sí 

Àrea Metropolitana València V2 Sí 

València Interior V3 N/A 

Les Riberes V4 Sí 

València Sud V5 Sí 

Quadre 24 

153. En V3 i V5 figura N/A perquè no estaven en funcionament les 
plantes el 2011. No disposem d’aquesta informació en A6. 

154. A títol d’informació podem indicar que en la reunió que es va 
mantenir amb els responsables de les àrees de gestió d’Alacant ens van 
indicar que en A5 es va signar un conveni amb una empresa i que part 
d’allò que s’obté en la venda és per al consorci i la resta de l’empresa. 
Amb aquest percentatge el consorci cobreix les despeses de 
funcionament. 

155. De les dades obtingudes en destaquem: 

- Que pràcticament en la totalitat de les àrees de gestió es 
comercialitzen els distints tipus de material valoritzat obtingut. 

- Que només en dues de les àrees de gestió no s’obté compost en les 
seues plantes. La resta ens indica que el compost es ven i/o 
s’utilitza com a fertilitzant en l’agricultura. 

- Que en tres de les àrees de gestió, els beneficis obtinguts per la 
venda de compost o del material valoritzat no repercuteixen en un 
menor cost del cànon. 
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f) Quina és la inversió realitzada a cada àrea de gestió? 

156. En primer lloc hem volgut conéixer a quant pugen les inversions 
realitzades a la Comunitat Valenciana destinades al tractament i 
valorització dels residus urbans. La dita informació ha sigut sol·licitada 
en els qüestionaris, però observem que no és homogènia entre sí (alguns 
imports duen IVA, uns altres, no; unes àrees de gestió faciliten tot tipus 
d’inversions, abocadors inclosos, unes altres, només la planta; alguns 
imports es troben minorats per les quantitats subvencionades, fins i tot 
observem distints moments de certificació de les inversions,...). 

157. El quadre següent recull l’import facilitat pels responsables de les 
distintes àrees de gestió, de les inversions realitzades a les instal·lacions 
per al tractament, valorització i eliminació de residus que integren cada 
àrea de gestió, amb les excepcions comentades en el paràgraf anterior. 
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Àrea geogràfica Àrea de 
gestió 

Total inversions 
realitzades 

Observacions 

Les Marines A1 58.944.718 Import amb IVA 

Alcoià i Comtat A2 N/A Planta de “Piedra Negra”, SA (51% VAERSA) 

Alt Vinalopó A3 N/A Planta de VAERSA 

Alacant Ciutat A4 30.555.898

La inversió en la planta la va realitzar 
l’Ajuntament d’Alacant (17.276.237 €) i el 
concessionari en las plantes de biogàs, 
valorització i abocador (13.279.661 €). La 
planta es va construir amb fons europeus 

Baix Vinalopó A5 13.540.946 No indiquen si l’import és amb o sense IVA 

Vega Baixa A6 N/C Informació no facilitada 

Nord Castelló C1 37.942.699 No indiquen si l’import és amb o sense IVA 

Castelló Centre C2 N/A
Planta de Reciplasa: com que és anterior a 
la constitució del consorci, les inversions 
no es poden imputar a l’àrea de gestió 

Sud Castelló - Nord València C3-V1 24.651.188 No indiquen si l’import és amb o sense IVA 

Àrea Metropolitana València V2 71.376.730

Part rebuda a data 1 de gener de 2011. 
Només faciliten informació de la 
Instal·lació 1. Aquestes quantitats són 
calculades a preus d’obra de 2004, quan es 
va adjudicar la concessió 

València Interior V3 22.848.935
No està operativa però ens han facilitat les 
inversions realitzades fins a 31 de 
desembre de 2011 

Les Riberes V4 7.514.140

La inversió realitzada per TETMA per a la 
modernització de la planta de Guadassuar 
és de 6.751.000 euros, i per RRX per  al 
sistema d’expedició de rebutjos és de 
763.140 euros 

València Sud V5 N/A No està operativa 

Total CV 267.375.253

Quadre 25 
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menor consum originat per la crisi i al major grau de reciclat que 
realitzen els ciutadans. 

c) Desconeixem si els trasllats dels residus urbans generats a la 
Comunitat Valenciana per al seu tractament i eliminació fora, que 
segons estimació de la CMA van pujar a 390.000 tones, van ser 
notificats prèviament pels operadors a la Comunitat Valenciana i a 
la comunitat destinatària dels residus, com exigeix l’article 25.3 de 
la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats. 

 En al·legacions, la CMA assenyala que no s’ha notificat cap trasllat 
de residus urbans fora de la Comunitat, que l’obligació només és 
aplicable des de l’entrada en vigor de la Llei 22/2011, és a dir, des 
del 30 de juliol de 2011, i que la Direcció General de Qualitat 
Ambiental, competent en matèria de residus, el 21 de juny de 2012 
va dictar instruccions detallades sobre aquesta qüestió dirigides a 
les àrees gestores. 

d) De les 13 àrees de gestió, en A6, V3 i V5 les plantes de tractament 
no estaven en funcionament, i les àrees A2, A3 , A5 i C2 tenien 
pendent d’adjudicació els projectes de gestió. 

 En al·legacions, la CMA assenyala que l’àrea A4 no té adjudicat el 
projecte de gestió, i aquesta dada no ha sigut ratificada per 
l’Ajuntament d’Alacant. 

e) No s’han adherit al consorci que els correspon 23 ajuntaments. Uns 
altres 272 ajuntaments sí que formen part del consorci, encara que 
no tracten els residus a la planta assignada o pertanyen a un 
consorci que no està operatiu o no té assumida la gestió. D’aquests 
ajuntaments, en 178 es coneix, amb la informació obtinguda dels 
qüestionaris, en quina planta han tractar els residus urbans. 

 Cal destacar que la informació agregada només ha inclòs la 
proporcionada per les entitats gestores de cada pla zonal, cosa que 
significa que no ha considerat les dades d’aquells municipis o 
d’unes altres entitats que hagueren realitzat el tractament de 
residus al marge de les entitats gestores de cada pla zonal. 

f) La Mancomunitat de la Vall d’Albaida tracta els seus residus al 
marge del Consorci que gestiona aquesta àrea. En al·legacions, 
aquesta Mancomunitat assenyala que gestiona els residus dels 
municipis que la integren, adherits al Pla de Minimització de 
Residus de la Vall d’Albaida amb anterioritat al Consorci V5. 
Aquesta Mancomunitat va impugnar l’Ordre de 29 d’octubre de 2004 
de la Conselleria de Territori i Habitatge que va aprovar el pla zonal 
de les zones X, XI i XII, en base a l’existència de l’esmentat Pla de 
Minimització. La dita impugnació va ser desestimada per sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 6 de 
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juny de 2012, tot i que en al·legacions la Mancomunitat manifesta 
que aquesta sentència està recorreguda en cassació. 

g) Hi ha 130 ajuntaments a la Comunitat Valenciana en els quals se 
superen els 30 minuts, que estableix el PIR CV, com a temps màxim 
en què han de trobar els punts de descàrrega respecte als municipis 
que generen aquests RU. A quatre àrees de gestió se superen la 
mitjana dels 30 minuts que estableix el PIRCV com a temps màxim 
en què han de trobar els punts de descàrrega. Aquestes àrees són 
A2, C1, C2 i V3. 

 Atenent els paràmetres que establia el PIR 1997, a quatre àrees de 
gestió, A2, C1, C2 i V3, se superarien als 25 quilòmetres com a 
distància mitjana de l’àrea de gestió al punt de descàrrega. S’ha de 
tenir en compte que el càlcul de distància i temps efectuat per 
aquesta Sindicatura es va realitzar municipi per municipi, sense 
tenir en consideració uns altres factors, com ara l’orografia de la 
zona o que alguns municipis compartiren el mitjà de transport de 
residus, ja que es pretenia estandarditzar-ne el resultat. 

h) De les dades obtingudes en destaquem que a totes les àrees de 
gestió, llevat de V2 que necessita tractar els fems a les antigues 
instal·lacions de FERVASA, la capacitat nominal de les plantes de 
tractament i eliminació de residus és suficient per als residus que 
hi porten per al seu tractament. 

i) Pel que fa al rendiment de les plantes, destaquen els percentatges 
de compost obtingut, que són inferiors al 6,7%, si bé a dues àrees de 
gestió, C3-V1 i V4, arriben fins al 18,5% i el 18,3% respectivament, 
Els percentatges de material valoritzat obtingut en cap cas superen 
el 5%. 

 En relació amb els alts percentatge de tones de rebutjos destinades 
a abocadors, en comparació amb les tones entrades en planta, totes 
les àrees de gestió de la Comunitat superen amb escreix el 44,0% 
que estableix el PIR CV com a límit. 

j) D’acord amb els respectius plans zonals al conjunt de la Comunitat 
Valenciana està previst que hi haja 471 ecoparcs, dels quals, a 31 de 
desembre de 2011, n’hi havia 135, cosa que representa, per a tota la 
Comunitat Valenciana, un índex del 30,4% d’ecoparcs en 
funcionament respecte als previstos. 

k) Es van tramitar 41 denúncies per abocadors incontrolats, dels quals 
abocadors 11 en corresponen a ajuntaments. 

l) D’un total de 542 municipis que integren la Comunitat Valenciana, 
302 ajuntaments cobren les taxes per tractament i eliminació de 
residus directament del contribuent. 
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m) A quatre àrees de gestió, C3-V1, V2, V3 i V4, és l’ens gestor qui cobra 
les taxes per tractament i eliminació de residus directament del 
contribuent. Com podem observar, són totes les àrees de gestió de 
la província de València, llevat de V5 que és cada ajuntament qui 
cobra perquè no es troba operatiu el consorci a 31 de desembre de 
2011, si bé a partir de juliol de 2012 comença a cobrar directament 
el consorci. 

n) Els ingressos i els costos relacionats amb el tractament i eliminació 
dels RSU, dels distints consorcis o uns altres models de gestió, no 
són homogenis a les distintes àrees de gestió, i hi observem 
diferències significatives. 

o) Pràcticament la totalitat de les àrees de gestió venen els distints 
tipus de material valoritzat obtingut. Només dues de les àrees de 
gestió no obtenen compost a les seues plantes. A la resta ens 
indiquen que el compost obtingut el venen i/o l’utilitzen com a 
fertilitzant en l’agricultura. A tres de les àrees de gestió, els 
beneficis obtinguts per la venda del compost o del material 
valoritzat no repercuteixen en un menor cost del cànon. 

V.2 Recomanacions 

a) Resulta necessari disposar d’un pla integral actualitzat i aprovat per 
a portar a cap de forma adequada la gestió de residus. 

b) S’ha de fomentar la integració dels municipis de la Comunitat en 
les distintes àrees de gestió per al tractament i eliminació de 
residus. Quant a això, cal que les àrees de gestió estiguen operatives 
i amb totes les instal·lacions necessàries. 

c) A fi d’aconseguir no només una major efectivitat sinó també més 
equitat en el pagament que realitzen els ciutadans per la prestació 
del servei de tractament i eliminació de residus, cal que les 
distintes àrees de gestió disposen d’una ordenança que continga els 
mateixos criteris de pagament. 

d) Així mateix, la distinció en la taxa segons es tracte del servei de 
recollida o de tractament i eliminació de residus urbans és 
convenient per tal que el ciutadà siga conscient d’allò que paga i 
que li permeta obtenir informació sobre els ingressos que obté 
l’Administració per aquest servei. 

e) D’igual manera cal homogeneïtzar l’obtenció de la informació 
econòmica provinent de les àrees gestores perquè es puga efectuar 
una adequada planificació. 

f) Estimem necessari plantejar-se la conveniència d’implantar un 
tribut per a tota la Comunitat Valenciana, similar al cànon de 
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sanejament d’aigües residuals, que substituïsca al sistema actual 
en què cada entitat local determina com gravar el contribuent per a 
finançar el servei de tractament i eliminació de residus. 

g) És convenient establir un únic criteri comú per a totes les àrees de 
gestió per a estandarditzar el concepte de capacitat de planta. 

VI. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes en el qual vam tenir coneixement de 
l’esborrany de l’Informe, l’esmentat informe es va remetre als gestors 
dels ens afectats per tal que, en el termini concedit, formularen, en el 
seu cas, al·legacions. 

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

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

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

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

El text de les al·legacions formulades, així com l’informe motivat que s’hi 
ha emés, que han servit per a la seua estimació o desestimació per 
aquesta Sindicatura, s’adjunten en els annexos VII i VIII d’aquest 
Informe. 
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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 2012 
d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunió 
del dia 5 de març de 2013, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

 

València, 5 de març de 2013 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 



 

 

 

 

ANNEX I 

Objectius, subobjectius i criteris d'auditoria 
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Objectius, subobjectius i criteris d'auditoria 
 

Objectiu Subobjectiu Criteris 

 

 

1. El model de gestió 
territorial del servei de 
tractament i eliminació de 
residus, ¿es adequat i 
està operatiu? (Apartat 
IV.1) 

a) ¿Com es gestiona el tractament i l'eliminació de residus 
a la Comunitat Valenciana en relació amb la seua 
distribució geogràfica, el nombre d'habitants  i les tones 
de residus generats? (Apartat IV.1.a)  

- Nombre d'habitants per àrea de gestió 

- Superfície àrea de gestió 

- Nombre de municipis per àrea de gestió 

- Nombre de tones de residus generats per  àrea de gestió 

- Nombre de tones de residu per habitant 

b) ¿Tots els municipis estan adherits a les diferents formes 
de gestió? (Apartat IV.1.b) 

- Nombre de municipis no adherits a l'àrea de gestió 

- Nombre de municipis que realitzen alguna activitat que no s'ajuste a 
l'esquema general de l 'àrea de gestió 

c) ¿Estan operatives les instal·lacions associades a cada 
una de les àrees de gestió? (Apartat IV.1.c) 

- Enumeració del tipus d'instal·lacions en cada àrea de gestió i municipi 
on s’ubiquen, i determinació de si estan operatives 

d) ¿Les estacions de transferència estan ubicades tenint en 
compte la seua equidistància als municipis de la zona? 
(Apartat IV.1.d) 

- Avaluació de la distància en quilòmetres al punt de descàrrega des de 
cada municipi de l 'àrea de gestió 

  - Avaluació del temps invertit al punt de descàrrega des de cada 
municipi de l'àrea de gestió (sols anada) 

  
- Determinació de los municipis que superen el temps de descàrrega  de 
30 minuts en cada àrea de gestió, segons estableix el PIR CV com a 
temps màxim en què han de trobar-se. 

2. El rendiment, la 
valorització i l'eliminació 
dels residus urbans, ¿són 
suficients i adequats per 
a atendre les necessitats 
de la població? (Apartat 
IV.2) 

a) ¿Són suficients las infraestructures existents per al 
tractament i eliminació dels residus urbans? (Apartat 
IV.2.a) 

- Avaluació de la capacitat de les plantes de tractament de residus de 
la Comunitat Valenciana comparant les tones de residus generats a la 
Comunitat Valenciana amb la capacitat nominal de les plantes de la 
Comunitat Valenciana 

- Avaluació de la ràtio de tones de residus tractats en la planta sobre la 
capacitat nominal de la planta  

b) ¿Quin és el rendiment obtingut en les plantes de 
tractament  de residus urbans? (Apartat IV.2.b) 

- Avaluació de la ràtio de valoració del compost obtingut (tones 
compost obtingut/tones de residus entrats en planta) 

- Avaluació de la ràtio de valoració dels materials recuperats (tones de 
material valoritzat obtingut/ tones de residus entrats en planta ) 

c) ¿La valorització que realitzen és suficient? (Apartat 
IV.2.c) 

- Avaluació de si la ràtio d'eliminació a abocadors és inferior al 44,0% 
que estableix el PIR CV (tones a l'any de rebutjos/total de residus que 
entren en planta) 

d) ¿El nombre d'ecoparcs en funcionament és adequat per a 
facilitar la recollida selectiva? (Apartat IV.2.d) 

- Avaluació de la ràtio d'ecoparcs en funcionament (nombre d'ecoparcs 
en funcionament/número d'ecoparcs previstos) 

- Avaluació de la ràtio d'habitants amb servei d'ecoparc (nombre 
d'habitants amb servei d'ecoparc/nombre total d'habitants ) 

e) ¿Ha millorat la gestió de residus urbans en relació amb 
els abocadors il·legals? (Apartat IV.2.e) 

- Avaluació de les denúncies per abocadors incontrolats 

3. Els costos i ingressos 
derivats de la prestació 
del servei de tractament i 
eliminació de residus, 
¿són homogenis i 
raonables? (Apartat IV.3) 

a) ¿A qui paga el ciutadà pel servei de tractament i 
eliminació de residus? (Apartat IV.3.a) 

- Grau d'homogeneïtat en el pagament del ciutadà en les àrees de 
gestió, pel que fa a qui paga per la utilització del servei  

b) ¿El criteri de pagament del contribuent pel servei de 
tractament i eliminació de residus és homogeni? 
(Apartat IV.3.b) 

- Grau d'homogeneïtat en el sistema utilitzat per al pagament pel 
servei de tractament i eliminació de residus   

c) ¿Els ingressos obtinguts del contribuent o dels 
ajuntaments consorciats son homogenis en les distintes 
àrees de gestió? (Apartat IV.3.c) 

- Avaluació de la ràtio d'ingrés per habitant: Ingressos totals percebuts 
per taxa de tractament i eliminació/nombre d'habitants. Calculat per a 
cada àrea de gestió i per als 12 ajuntaments especials 

d) ¿Els costos dels distints consorcis i d'altres formes de 
gestió són homogenis en les distintes àrees de gestió? 
(Apartat IV.3.d) 

- Avaluació de la ràtio del cost per habitant: Costos totals (cànon  i 
despeses de funcionament)/nombre d'habitants. Calculat per a cada 
àrea de gestió i per als 12 ajuntaments especials 

e) ¿Què se'n fa, de tot el material valoritzat i el compost 
obtingut? (Apartat IV.3.e) 

- Comparació de la destinació del material valoritzat i el compost 
obtingut en cada una de les àrees 

f) ¿Quina és la inversió realitzada en cada àrea de gestió? 
(Apartat IV.3.f) 

- Comparació de la inversió realitzada en cada àrea de gestió 



 

 

 

 

ANNEX II: 

Percentatge de superfície, nombre de municipis i 
tones de residus urbans que corresponen 
a cada àrea de gestió   
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ANNEX III 

Informació sobre la situació de cada àrea de gestió 
als efectes de la seua constitució, activitat 
i d'altres aspectes 
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Informació sobre la situació de cada àrea de gestió als efectes de la seua constitució, activitat i d'altres aspectes 

 

Pla Zonal i 
àrea 

geogràfica 

Data 
d'aprovació 

del pla zonal 
Forma de gestió Data de 

constitució

Data d’inici 
de 

l'activitat a 
la planta 

Desfasament de 
l’aprovació 

pla/constitució 
forma de gestió 

(en anys) 

Desfasament 
constitució forma 
de gestió/inici de 

l'activitat (en 
anys) 

Observacions 

A1 12-11-01 Consorci 15-04-02 01-04-09 0,4 7,1 Actualment és VAERSA la que rep els residus com a estació de transferències (estacions de 
transferències de Benidorm i Dénia) i  l'empresa concessionària li cobra pels seus serveis. 

A2 29-12-04 Consorci 20-12-05 01-01-03 1,0 -3,0 
El projecte de gestió no està adjudicat, el porta VAERSA per mitjà d'una empresa en la qual 
participa al 51%, al marge del consorci. Per això l'inici de l'activitat de la planta consta com a  
anterior al pla zonal. 

A3 02-12-04 Consorci 21-12-05 15-12-05 1,1 0,0 El projecte de gestió no està adjudicat el porta VAERSA, al marge del consorci.  

A4 29-12-04 Ajuntament d'Alacant 24-01-06 17-12-08 1,1 2,9  

A5 29-12-04 Consorci 01-01-97 01-01-01 -8,1 4,1 Constitució del consorci anterior al pla zonal. El projecte de gestió no està adjudicat. 

A6 15-04-05 Consorci 21-12-04 - -0,3 - 
La data d'inici de l'activitat no ha sigut facilitada i el projecte de gestió ha sigut suspès 
judicialment. El contracte estava signat i adjudicat però el va paralitzar el jutjat d'Oriola que 
investiga les suposades irregularitats en l'adjudicació. 

C1 04-10-01 Consorci 11-02-02 01-11-11 0,4 9,9 Posada en funcionament a finals de l'any 2011. 

C2 02-12-04 Consorci 28-12-05 01-01-98 1,1 -8,1 

S'utilitza la planta de RECIPLASA, societat participada pels ajuntaments de la Plana, que va 
començar a funcionar en 1998 abans de la constitució del consorci. Quan es va constituir 
RECIPLASA en 1994 comptava amb una participació de VAERSA del 59,5%. El projecte de gestió no 
està adjudicat. 

C3-V1 18-01-02 Consorci 20-05-02 01-12-10 0,3 8,7 Si bé el consorci es va constituir només aprovar-se el pla, la planta va tardar en iniciar l'activitat 
quasi nou anys. 

V2 18-01-02 EMTRE 11-05-01 01-08-09 -0,7 8,3 
La constitució de l'EMTRE va ser anterior a l'aprovació del pla. En aquest pla zonal estan 
previstes dues plantes, una en Quart de Poblet en funcionament des de 2009 i la nova planta de 
Manises encara en construcció durant 2011. 

V3 29-10-04 Consorci 30-06-05 31-12-11 0,7 6,6 El consorci està en funcionament però les plantes previstes estan en construcció. 

V4 29-10-04 Consorci 06-10-05 15-09-89 1,0 -16,3 El consorci està en funcionament i les instal·lacions també, ja que són anteriors al PIR 97 i al pla 
zonal. 

V5 29-10-04 Consorci 28-07-05 01-07-12 0,8 7,0 El consorci està en funcionament, i l'estació de transferència ha començat a funcionar en juliol 
de 2012, set anys després de la constitució del consorci. 

 



 

 

 

 

ANNEX IV 

Situació dels municipis en relació amb el seu ajust al 
model de gestió vigent 
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Situació dels municipis en relació amb el seu ajust al model de gestió 
vigent 

 

 
 

Nombre municipis en 
situació transitòria 

Nombre total 
de municipis 

en 
circumstàncies 

especials 
Àrea geogràfica Àrea de 

gestió 

Nombre 
de 

municipis 
de la CV 

Nombre de 
municipis 

que 
s'ajusten a 
l'esquema 

Nombre de 
municipis 

no 
adherits 

Nombre de 
municipis en 

circumstàncies 
especials 

segons els 
qüestionaris 

Nombre de 
municipis que 
tracten els RSU 
en VAERSA o 
en una altra 

planta 
coneguda 

Nombre de 
municipis 

que es 
desconeix 
on tracten 

els RSU  

Les Marines A1 52 45 2 5     5 

Alcoià i Comtat A2 37 0     36 1 37 

Alt Vinalopó A3 14 0     12 2 14 

Alacant ciutat A4 1 1         0 

Baix Vinalopó A5 10 0   1 9    10 

Vega Baixa A6 27 0       27 27 

Nord Castelló C1 49 49         0 

Castelló Centre C2 45 0     45   45 

Sud Castelló-
Nord Castelló 

C3-V1 57 57         0 

Àrea 
Metropolitana 

València 
V2 45 45         0 

València 
Interior V3 61 0   3 58   61 

Les Riberes V4 50 50         0 

València Sud V5 94 0 21   18 55 73 

     Total CV 542 247 23 9 178 85 272 

 



 

 

 

 

ANNEX V 

Dades dels dotze municipis als quals hem sol·licitat 
informació 
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Dades dels dotze municipis als quals hem sol·licitat informació 

 

Municipi CALP 
Pla Zonal A1 

Població de la planta de tractament Abanilla (Múrcia) 
Tones entrades en planta durant 2011 25.794
Nombre d'habitants 29.718
Superfície que ocupa el terme municipal en Km2 24

 

Municipi  
Pla Zonal 

BANYERES DE 
MARIOLA 

A3 
Població de la planta de tractament Villena
Tones entrades en planta durant 2011 2.176
Nombre d'habitants 7.200
Superfície que ocupa el terme municipal en Km2 50

 
Municipi 
Pla Zonal 

CREVILLENT 
A5 

Població de la planta de tractament Crevillent
Tones entrades en planta durant 2011 12.879
Nombre d'habitants 28.362
Superfície que ocupa el terme municipal en Km2 105

 
Municipi ORIOLA TORREVELLA 
Pla Zonal A6 A6 

Població de la planta de tractament Crevillent i Xixona Abanilla (Múrcia)
Tones entrades en planta durant 2011 60.394 59.723
Nombre d'habitants 88.714 102.136
Superfície que ocupa el terme municipal en Km2 54 73

 
Municipi ALBAIDA AIORA BENIGÀNIM GANDIA L'OLLERIA OLIVA ONTINYENT 
Pla Zonal V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 

Població de la planta de tractament Asp / Fuente Álamo (Múrcia) Elda Asp Elda Asp Abanilla (Múrcia) Asp / Fuente Álamo (Múrcia) 
Tones entrades en planta durant 2011 2.243 2.123 2.326 33.774 3.066 11.590 13.431 
Nombre d'habitants 6.178 5.415 6.512 78.704 8.709 28.400 37.606 
Superfície que ocupa el terme municipal en Km2 36 45 33 61 32 60 125 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VI 

Informació sobre denúncies per àrees de gestió 
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Informació sobre denúncies per àrees de gestió 

 

 

 

 

 
 

Àrea geogràfica 
Àrees 

de 
gestió 

Nombre de 
denúncies 

per 
abocadors 

incontrolats 

Ràtio 

Nombre de 
denúncies que 
es considera 

abocador 
incontrolat per 

la CMA 

Nombre de 
denúncies 

pendents de 
resolució per 

la CMA 

Nombre de 
denúncies en 
què l'infractor 

és un 
ajuntament 

Les Marines A1 3 7,3% 1 2 0 

Alcoià i Comtat A2 2 4,9% 1 1 0 

Alt Vinalopó A3 6 14,6% 3 3 1 

Alicante Ciutat A4 1 2,4% 1 0 0 

Baix Vinalopó A5 4 9,8% 1 1 1 

Vega Baixa A6 2 4,9% 2 0 1 

Nord Castelló C1 1 2,4% 0 0 1 

Castelló Centre C2 5 12,2% 3 1 0 

Sud Castelló-Nord València C3-V1 6 14,6% 0 4 4 

Àrea Metropolitana València V2 3 7,3% 0 2 1 

València Interior V3 4 9,8% 2 0 1 

Les Riberes V4 2 4,9% 1 1 0 

València Sud V5 2 4,9% 1 0 1 

    Total CV 41 100% 16 15 11 
 



 

 

 

 

ANNEX VII 

Al·legacions dels comptedants 



 

 

 

 

Al·legacions de la Diputació de Castelló 
  





 

 

 

 

Al·legacions del Consorci per a l’Execució de les Previsions 
del Pla Zonal de Residus de la Zona XV 
  











 

 

 

 

Al·legacions de la Mancomunitat de Municipis de la Vall 
d’Albaida 



































 

 

 

 

 

 

ANNEX VIII 

Informe sobre les al·legacions 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE 
L'INFORME D'AUDITORIA OPERATIVA SOBRE EL TRACTAMENT I 
L'ELIMINACIÓ DE RESIDUS URBANS 

 

Les al·legacions s'han analitzat diferenciant les distintes entitats que les 
han formulades i n'informem el següent: 

A) DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ 

Mitjançant l'escrit de 22 de gener de 2013 de l'oficina tècnica de la 
Diputació de Castelló, rebut en aquesta Sindicatura el 25 de gener de 
2013, es van trametre les al·legacions a l'esborrany de l'Informe 
d'Auditoria Operativa sobre el Tractament i l'Eliminació de Residus 
Urbans i, pel que fa a les dites al·legacions, indiquem el següent: 

Al·legació primera: 

Paràgrafs 8 i 13 a de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Efectivament hi ha una discrepància entre les dades de producció de 
residus sòlids urbans (RSU) incloses en el paràgraf 8, facilitades per la 
Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, d'ara en avant 
CMA, i les del paràgraf 13.a de l'esborrany de l'Informe obtingudes dels 
qüestionaris, si bé aquesta circumstància l'expliquem en el paràgraf 35 i 
en el 36 es detallen les diferències. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació segona: 

Paràgraf 13 j de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En el paràgraf 13.j indiquem que en quatre àrees de gestió se supera la 
mitjana dels trenta minuts que estableix el PIRCV com a temps màxim 
que s'han de trobar els punts de descàrrega. Aquestes quatre àrees són 
A2, C1, C2 i V3. 

L'al·legació indica que pel que fa a les àrees C1 i C2 cal fer constar que 
molts municipis tenen recollida municipal compartida i realitzada de 
mode general, en una única ruta. En l'al·legació s'indica que el còmput 
del temps hauria de correspondre al del final de la ruta de recollida. 



Auditoria operativa sobre tractament i eliminació de residus urbans. 

3 
 

En principi, la verificació d'aquesta Sindicatura es va efectuar municipi a 
municipi amb els resultats indicats en l'Informe, sense tenir en compte 
aquesta circumstància, ja que preteníem estandarditzar el resultat sense 
perjudici que puguen existir matisacions com aquesta que explicarien 
determinats temps. No obstant això, considerem convenient mostrar en 
l’Informe que no s’han tingut en compte en el càlcul efectuat uns altres 
factors que podrien haver-lo condicionat. 

Conseqüències en l'Informe: 

Afegir en els paràgrafs 13 j, 82 i 161.V.1 g) de l’esborrany de l’Informe: 

“S’ha de tenir en compte que el càlcul de distància i temps efectuat per 
aquesta Sindicatura es va realitzar municipi per municipi, sense tenir en 
consideració uns altres factors com ara l’orografia de la zona o que 
alguns municipis compartiren el mitjà de transport de residus, ja que es 
pretenia estandarditzar el resultat”. 

Al·legació tercera: 

Paràgraf 97 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Més que una al·legació es tracta d'una manifestació de conformitat amb 
la recomanació que fem en aquest paràgraf sobre l'establiment d'un únic 
criteri comú per a totes les àrees de gestió a fi d'estandarditzar el 
concepte de capacitat de planta. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

B) CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT 

Mitjançant l'escrit de 24 de gener de 2013 de la CMA rebut en aquesta 
Sindicatura el 25 de gener de 2013, es van trametre les al·legacions a 
l'esborrany de l'Informe d'Auditoria Operativa sobre el Tractament i 
l'Eliminació de Residus Urbans i, pel que fa a les dites al·legacions, 
indiquem el següent: 

Consideració prèvia 

Comentaris: 

La CMA efectua una consideració prèvia a les al·legacions sobre dues 
qüestions: les observacions relatives a les entitats locals i l'àmbit 
competencial de la CMA i de la Sindicatura. 
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La primera qüestió no requereix cap comentari addicional perquè 
efectivament correspon a les entitats gestores al·legar sobre les 
observacions de l'Informe que afecten les seues competències. 

En la segona qüestió, la CMA indica que li correspon la planificació en 
matèria de residus i que no veu una relació directa entre aquesta matèria 
i les funcions de la Sindicatura. 

L'article 2.1 a de la Llei de la Generalitat 6/1985, d'11 de maig, estableix 
que a efectes d'aquesta Llei, es sector públic valencià està integrat per la 
Generalitat Valenciana, les seues entitats autònomes, qualsevulla que 
siga la seua naturalesa, les empreses públiques que en depenen i totes 
aquelles entitats que hi estiguen participades majoritàriament. Aquest 
precepte determina la competència subjectiva per a fiscalitzar la 
Generalitat, de la qual forma part qualsevol conselleria, com ara la CMA. 

Tal com expressem en el paràgraf 38 de l'Informe, els objectius generals 
d'aquesta fiscalització són els que considera l'article 8.3 de la Llei de la 
Sindicatura de Comptes, entre els quals: 

- Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons 
pressupostaris s'han executat de forma econòmica i eficient. 

- Avaluar el grau d'eficàcia a l'hora d'aconseguir els objectius 
previstos. 

Per tant, aquesta Sindicatura és competent tant subjectivament com 
objectivament per a avaluar si la planificació de la gestió dels residus 
urbans a la Comunitat Valenciana s'ha realitzat d'acord amb els 
objectius fixats en l'article 8.3 de la Llei de la Sindicatura de Comptes. 

Aquesta Institució realitza diferents tipus de fiscalització entre les quals 
es troben les denominades auditories operatives, com ara la que hem 
realitzat sobre el tractament i l'eliminació dels residus urbans, en què 
hem de pronunciar-nos sobre si la gestió dels residus urbans i, dins 
d'aquesta, la seua planificació, ha sigut realitzada de manera econòmica, 
eficient i eficaç. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 
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Al·legació primera: 

Paràgraf 161.V.1 a de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació indica que la CMA no comparteix l'afirmació que falta un 
instrument adequat de planificació de la gestió de residus, ja que diu que 
l'instrument existeix i és adequat, simplement està pendent 
d'actualització. 

Com expressem en el paràgraf 26 de l'Informe, el Pla Integral de Residus 
(PIR 1997) vigent, va ser aprovat pel Decret 317/1997, de 24 de desembre, 
del Govern Valencià i modificat pel Decret 32/1999, de 2 de març. 
L'apartat "Àmbit temporal d'execució i revisió del pla", indica que les 
actuacions i inversions previstes s'han realitzat per a un àmbit temporal 
de cinc anys, raó per la qual s'hauria d'haver revisat en aqueix termini. 

Un instrument de planificació que no està actualitzat des de fa quinze 
anys, quan en el mateix pla s'indica que les previsions s'havien estimat 
per a cinc anys no es pot considerat que siga adequat. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació segona: 

Paràgraf 161.V.1 b de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

La CMA confirma la conclusió de la Sindicatura tot indicant que durant 
l'exercici de 2011 ha existit efectivament globalment un dèficit de 
capacitat de tractament i eliminació de residus urbans a la Comunitat 
Valenciana. També indica que igual que en l'últim punt de la conclusió b 
de l'Informe, que aquesta tendència es trenca en 2012 amb l'entrada en 
servei de noves infraestructures, conseqüència lògica de la gradual 
posada en servei de les infraestructures previstes en els plans zonals. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 
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Al·legació tercera: 

Paràgrafs 13 b, 93 i 161.V.1 c de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe indica que es desconeix si els trasllats dels residus urbans 
generats a la Comunitat Valenciana per a tractar-los i eliminar-los fora 
d'aquesta Comunitat, van ser notificats prèviament pels operadors a la 
Comunitat Valenciana i a la comunitat destinatària dels residus, tal com 
exigeix l'article 25.3 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls 
Contaminats. 

La CMA confirma que no s'ha notificat cap trasllat encara que en fa dues 
matisacions. La primera que l'obligació sols és aplicable des de l'entrada 
en vigor de la Llei 22/2011, és a dir des del 30 de juliol de 2011. La segona 
que la Direcció General de Qualitat Ambiental, competent en matèria de 
residus, el 21 de juny de 2012, va dictar instruccions detallades respecte a 
tots els consorcis i administracions competents en els plans zonals, en 
haver transcorregut quasi un any de l'entrada en vigor de la Llei 22/2011 i 
no haver-se'n fet el desenvolupament reglamentari. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar l'Informe. Afegir al final dels paràgrafs 13 b, 93 i 161.V.1 c: 

"En al·legacions la CMA indica que no s'ha notificat cap trasllat de 
residus urbans fora de la Comunitat, que l'obligació sols és aplicable des 
de l'entrada en vigor de la Llei 22/2011, és a dir des del 30 de juliol de 
2011, i que la Direcció General de Qualitat Ambiental, competent en 
matèria de residus, el 21 de juny de 2012, va dictar instruccions 
detallades respecte aquesta qüestió, adreçades a les àrees gestores." 

Al·legació quarta: 

Paràgrafs 13 c, 64 i 161.V.1 d de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'esborrany de l'Informe indica que de les tretze àrees de gestió, en A6, 
V3 i V5, les plantes de tractament no estaven en funcionament i en les 
àrees A2, A3, A5 i C2, els projectes de gestió estaven pendents 
d'adjudicar. 

L'al·legació indica que s'ha d'incloure, a més, l'àrea de gestió A4, 
Ajuntament d'Alacant, ja que no té adjudicat el projecte de gestió. 

Les dades sobre l'adjudicació dels projectes de gestió van ser rectificades 
arran de les reunions mantingudes per a comentar l'esborrany. Es 
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tractava d'una dada pendent d'aclarir, puix que no es va sol·licitar 
explícitament. 

En el qüestionari tramés a les àrees gestores es va sol·licitar que 
s'indiqués si el consorci estava constituït, si funcionaven les plantes i si 
s'havien adjudicat els contractes als concessionaris. Posteriorment es va 
dir que podia haver casos en què el contracte sí que estigués adjudicat al 
concessionari, però no al projecte de gestió. És el cas d'A2, A3 i C2, que 
són les tres àrees que d'alguna manera tenen o han tingut relació amb 
VAERSA. Així mateix se'ns va indicar verbalment que A5, que té 
adjudicat el contracte al concessionari des de 2004, no té adjudicat el 
projecte de gestió. Aquest és el Consorci del Baix Vinalopó, sobre el qual 
diem en el paràgraf 20 que no participa la Generalitat. 

A4 té adjudicat el contracte al concessionari, però no se'ns ha indicat 
mai, excepte en aquesta al·legació, que no tinga adjudicat el projecte de 
gestió. L'Ajuntament d'Alacant no ha confirmat aquesta dada.  

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar l'Informe. Afegir al final dels paràgrafs 13 c, 64 i 161.V.1 d: 

"En al·legacions la CMA indica que l'àrea A4 no té adjudicat el projecte de 
gestió. L'Ajuntament d'Alacant no ha ratificat aquesta dada." 

Al·legació cinquena: 

Paràgraf 161.V.1 d de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Aquesta al·legació indica que es considera confusa la redacció sobre 
l'operativitat de les àrees gestionades, ja que tots els consorcis i 
administracions competents per als plans zonals estan constituïts i 
operen amb normalitat. Tal com reconeix la mateixa CMA, en algunes de 
les tretze àrees de gestió, les plantes de tractament no estaven en 
funcionament i en altres, els projectes de gestió estaven pendents 
d'adjudicar, raó per la qual no es pot considerar que estiguen operatives 
totes les àrees de gestió. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 
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Al·legació sisena: 

Paràgrafs 13 e, 67 i 161.V.1 f de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'esborrany de l'Informe mostra que la Mancomunitat de la Vall 
d'Albaida tracta els seus residus al marge del consorci que gestiona 
aquesta àrea. Aquesta Mancomunitat va impugnar l'Ordre de 29 
d'octubre de 2004 de la Conselleria de Territori i Habitatge, que aprovava 
el Pla Zonal de les zones X, XI i XII, basant-se en l'existència d'un Pla de 
Minimització de Residus de la Vall d'Albaida, impugnació que va ser 
desestimada per la sentència del Tribunal de Justícia de la Comunitat 
Valenciana de 6 de juny de 2012. 

L'al·legació ratifica la conclusió i constata que d'acord amb la dita 
sentència, la valorització i l'eliminació de tots els residus urbans 
generats en el seu àmbit territorial (comarques de la Costera, la Canal de 
Navarrés, la Vall d'Albaida, la Safor i la Vall d'Aiora-Cofrents) s'ha de 
realitzar de manera conjunta d'acord amb el projecte de gestió adjudicat 
pel consorci legalment constituït a l'efecte. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació setena: 

Paràgrafs 13 j, 89 i 161.V.1 g de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'esborrany de l'Informe indica que hi ha cent-trenta ajuntaments a la 
Comunitat Valenciana en els quals se superen els trenta minuts —que 
són els que estableix el PIR CV— com a temps màxim en què s'han de 
trobar els punts de descàrrega respecte als municipis que generen 
aqueixos residus urbans. En quatre àrees de gestió se supera la mitjana 
dels trenta minuts que estableix el PIC CV. Aquestes quatre àrees són A2, 
C1, C2 i V3. 

Al·leguen que totes aquestes àrees tenen en comú l'existència de zones 
d'elevada dispersió municipal i escassa població en les zones d'interior, 
allunyades de la costa, i amb una difícil orografia i, per tant, amb menys 
carreteres i més lentes. 

En principi la Sindicatura va verificar-ho municipi a municipi amb els 
resultats indicats en l'Informe, sense tenir en compte aquestes 
circumstàncies, ja que es pretenia estandarditzar el resultat, sense 
perjudici que puguen existir matisacions com aquesta que explicarien 
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diferents temps. No obstant això, considerem convenient mostrar en 
l’Informe que no s’han tingut en compte en el càlcul efectuat uns altres 
factors que podrien haver-lo condicionat. 

Conseqüències en l'Informe: 

Afegir en els paràgrafs 13 j, 82 i 161.V.1 g) de l’esborrany de l’Informe: 

“S’ha de tenir en compte que el càlcul de distància i temps efectuat per 
aquesta Sindicatura es va realitzar municipi per municipi, sense tenir en 
consideració uns altres factors com ara l’orografia de la zona o que 
alguns municipis compartiren el mitjà de transport de residus, ja que es 
pretenia estandarditzar el resultat”. 

Al·legació vuitena: 

Paràgrafs 96 i 161.V.1 h de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

La conclusió indica que, de les dades obtingudes, destaca que en totes les 
àrees de gestió —tret de la V2, que necessita tractar els residus en les 
antigues instal·lacions de FERVASA—, la capacitat nominal de les plantes 
de tractament i eliminació de residus és suficient per a tractar el volum 
de residus que reben. 

L'al·legació exposa que respecte a la situació singular de dèficit de 
capacitat de tractament en l'àrea V2, ha sigut superada amb l'entrada en 
servei a finals de 2012 de la nova planta de Manises, que amb la nova de 
Quart de Poblet, permetran que les antigues instal·lacions de FERVASA 
cessen la seua activitat.  

Aquesta circumstància ja s'expressa en l'Informe en el paràgraf 96. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació novena: 

Paràgraf 161.V.1 i de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació fa referència al rendiment de les plantes i destaquen els 
baixos percentatges de compost obtingut, que són inferiors al 6,7%. 
També indica els percentatges de material valoritzat obtingut, que en 
cap cas superen el 5%. Es comenten els alts percentatges de tones de 
rebutjos destinats a abocadors en comparació amb les tones entrades a 
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la planta, que en totes les àrees de gestió de la Comunitat, supera amb 
escreix el 44,0% que estableix el PIC CV com a límit. 

En l'al·legació —la qual confirma el que hem indicat en l'esborrany de 
l'Informe—, comenten que és d'esperar que la tendència dels rendiments 
baixos s'invertisca amb la incorporació de noves tecnologies.  

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació desena: 

Paràgrafs 13 f, 120 i 161.V.1 j de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe exposa que d'acord amb els respectius plans zonals, en el 
conjunt de la Comunitat Valenciana està previst que hi haja 471 
ecoparcs. A 31 de desembre de 2011 hi havien 135, xifra que, a la 
Comunitat Valenciana, comporta un índex del 30,4% dels ecoparcs en 
funcionament respecte als previstos. 

L'al·legació indica que aquest número disminuirà substancialment amb 
l'entrada en vigor del nou PIR CV, en el qual es canvia l'anterior criteri 
general del PIR 97 d'un ecoparc per municipi, a un nou repartiment per 
ràdios d'influència no superiors a cinc quilòmetres, que implica que 
diversos municipis pròxims puguen compartir els seus ecoparcs per tal 
de reduir les inversions i els costos d'explotació sense reduir la qualitat 
ni la cobertura del servei, i reforçar o complementar les necessitats 
puntuals o temporals amb ecoparcs mòbils. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar l'Informe i incloure el paràgraf següent després del 120: 

"En al·legacions s'indica que la xifra de 471 ecoparcs previstos disminuirà 
substancialment amb l'entrada en vigor del nou PIR CV, en el qual es 
canvia l'anterior criteri general del PIR 97 d'un ecoparc per municipi, a 
un nou repartiment per ràdios d'influència no superiors a cinc 
quilòmetres, que implica que diversos municipis pròxims puguen 
compartir els seus ecoparcs per tal de reduir les inversions i els costos 
d'explotació sense reduir la qualitat ni la cobertura del servei, i reforçar o 
complementar les necessitats puntuals o temporals amb ecoparcs 
mòbils." 
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Al·legació onzena: 

Paràgraf 161.V.1 k de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe indica que es van tramitar quaranta-una denúncies per 
abocadors incontrolats, onze dels quals corresponen a ajuntaments. 

En l'al·legació es manifesta que és d'esperar que amb la progressiva 
posada en marxa de les infraestructures previstes en els plans zonals 
vaja disminuint el nombre de denúncies per abocadors incontrolats. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació dotzena: 

Paràgraf 161.V.1 l de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe fa referència al fet que d'un total de 542 municipis que 
integren la Comunitat Valenciana, 302 ajuntaments cobren les taxes per 
tractament i eliminació de residus directament del contribuent. 

En l'al·legació s'indica que la forma en què es determinen els costos i 
ingressos del servei de valorització i eliminació de residus és una decisió 
individual de cada consorci o administració competent.  

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació tretzena: 

Paràgraf 161.V.1 m de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe indica que en quatre àrees de gestió C3-V1, V2, V3 i V4, és l'ens 
gestor el que cobra les taxes per tractament i eliminació de residus 
directament del contribuent. 

En l'al·legació es considera que aquesta fórmula és la més adequada 
conceptualment, ja que permet distingir amb claredat al ciutadà entre el 
servei de recollida i el transport que presta el seu ajuntament, del serveis 
de valorització i eliminació que presta el consorci o administració 
competent a què pertany el seu municipi. També s'indica que aquesta 
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fórmula s'inclou perfectament en els principis de "visibilitat de costos" i 
"transparència de gestió" que estableix el nou PIR CV. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació catorzena: 

Paràgraf 161.V.1 n de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe mostra que els ingressos i els costos relacionats amb el 
tractament i l'eliminació dels residus urbans dels distints consorcis o 
d'altres models de gestió, no són homogenis en les distintes àrees de 
gestió i se n'observen diferències significatives. 

L'al·legació indica que la forma en què es determinen els costos i 
ingressos del servei de valorització i eliminació de residus és una decisió 
individual de cada consorci o administració competent. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació quinzena: 

Paràgraf 161.V.1 ñ de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe mostra que pràcticament en la totalitat de les àrees de gestió 
es venen els distints tipus de material valoritzat obtingut. Sols en dues 
de les àrees de gestió no obté compost en les seues plantes. En la resta 
se'ns indica que el compost es ven i/o s'usa com a fertilitzant en 
l'agricultura. En tres de les àrees de gestió, els beneficis obtinguts per la 
venda del compost o del material valoritzat, no repercuteixen en un 
menor cost del cànon. 

L'al·legació indica que la forma en què es determinen els costos i 
ingressos del servei de valorització i eliminació de residus és una decisió 
individual de cada consorci o administració competent. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 
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Al·legació setzena: 

Paràgraf 161 a de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

La recomanació de l'esborrany de l'Informe indica que cal disposar d'un 
pla integral actualitzat i aprovat per a dur a terme de forma adequada la 
gestió de residus. 

L'al·legació diu que són aplicables els mateixos comentaris que els de la 
conclusió a, és a dir, que la CMA no comparteix l'afirmació de la falta 
d'un instrument adequat de planificació, ja que l'instrument existeix i és 
adequat, simplement que està pendent d'actualitzar. 

Resulta aplicable el que hem assenyalat en l'al·legació primera. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació dissetena: 

Paràgraf 161.V.2 b de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'esborrany de l'Informe recomanem que es fomente la integració dels 
municipis de la Comunitat en les distintes àrees de gestió per al 
tractament i l'eliminació de residus. En aquest sentit indiquem que cal 
que les àrees de gestió estiguen operatives i amb les instal·lacions 
necessàries. 

L'al·legació indica que la CMA ha realitzat un important esforç per a 
dinamitzar la integració de tots els municipis de la Comunitat 
Valenciana en els consorcis competents en els seus respectius àmbits 
territorials. Segons indiquen els resultats que estan a la vista hom pot 
valorar l'esforç com a molt satisfactori. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 
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Al·legació divuitena: 

Paràgraf 161.V.2 c de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'esborrany de l'Informe recomanem que a fi d'assolir no sols una 
major efectivitat, sinó també més equitat en el pagament que realitzen 
els ciutadans per la prestació del servei de tractament i eliminació de 
residus, cal que les distintes àrees de gestió disposen d'una ordenança 
que continga els mateixos criteris de pagament. 

L'al·legació valora positivament la recomanació relativa a la 
conveniència d'adoptar una ordenança tipus reguladora de les taxes 
aplicades pels consorcis i les administracions competents per als plans 
zonals, encara que indica que es tracta d'una qüestió que se'n fuig de 
l'àmbit competencial de la CMA. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació dinovena: 

Paràgraf 161.V.2 d de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'esborrany de l'Informe recomanem la conveniència de distingir la 
taxa, segons es tracte del servei de recollida o de tractament o 
l'eliminació de residus urbans, perquè el ciutadà siga conscient del que 
paga i permeta obtenir informació sobre els ingressos que obté 
l'Administració per aquest servei. 

L'al·legació indica que coincideixen en l'observació pel que fa a la 
recomanació de distingir entre la taxa (municipal) del servei de recollida 
i transport, de la taxa (del consorci) del servei de valorització i eliminació 
de residus urbans en coherència amb els principis de "visibilitat de 
costos" i "transparència de gestió" que estableix el nou PIR CV. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 
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Al·legació vintena: 

Paràgraf 161.V.2 e de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'esborrany de l'Informe recomanem la necessitat d'homogeneïtzar 
l'obtenció de la informació econòmica procedent de les àrees gestores 
perquè es puga efectuar una planificació adequada. 

L'al·legació indica que l'homogeneïtzació de de la informació econòmica 
de les àrees de gestió de residus urbans creades pels plans zonals, és una 
decisió que se'n fuig de l'àmbit de competències de la CMA. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació vint-i-unena: 

Paràgraf 161.V.2 f de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'esborrany de l'Informe recomanem la necessitat de plantejar la 
conveniència d'implantar un tribut per a tota la Comunitat Valenciana, 
similar al cànon de sanejament d'aigües residuals que substituïsca el 
sistema actual en què cada entitat local determina com gravar el 
contribuent per a finançar el servei de tractament i eliminació de 
residus. 

L'al·legació indica que conveniència d'implantar un tribut general per a 
tota la Comunitat Valenciana, similar al cànon de sanejament, és una 
decisió que se'n fuig de l'àmbit de competències de la CMA. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació vint-i-dosena: 

Paràgraf 161.V.2 g de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'esborrany de l'Informe diu que es convenient establir un únic criteri 
comú per a totes les àrees de gestió per a estandarditzar el concepte de 
capacitat de planta.  
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L'al·legació indica la coincidència amb l'observació sobre la recomanació 
d'estandarditzar el concepte de capacitat nominal de les plantes de 
tractament que permeta la comparança entre les diferents àrees de 
gestió. La CMA dictarà les instruccions detallades oportunes per mitjà del 
centre directiu competent en matèria de residus, la Direcció General de 
Qualitat Ambiental. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar l'Informe. Incloure al final del paràgraf 97: 

"En aquest sentit, la CMA indica en al·legacions que dictarà les 
instruccions detallades oportunes per mitjà del centre directiu 
competent en matèria de residus, la Direcció General de Qualitat 
Ambiental. 

C) CONSORCI PER A L'EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLA ZONAL DE 
RESIDUS DE LA ZONA XV (A1, SEGONS LA NOVA NOMENCLATURA DEL 
PIR CV) 

Mitjançant l'escrit de 24 de gener de 2013 del Consorci per a l'Execució de 
les Previsions del Pla Zonal de residus de la Zona XV (A1, segons la nova 
nomenclatura del PIR CV), rebut en aquesta Sindicatura el 28 de gener de 
2013, es van trametre les al·legacions a l'esborrany de l'Informe 
d'Auditoria Operativa sobre el Tractament i l'Eliminació de Residus 
Urbans i, pel que fa a les dites al·legacions, indiquem el següent: 

Al·legació primera: 

Quadres 16 i 17 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació indica que els qüestionaris formalitzats per aquesta àrea de 
gestió té errors. Així, en relació amb les tones de residus que figuren en 
l'àrea A1, en al·legacions s'indica que, per falta de dades, no havien 
comptabilitzat algun subproducte i el balanç de masses s'havia realitzat 
per percentatges estimatius. Les noves dades que es trameten a 
al·legacions corresponen al balanç de masses que el concessionari ha 
enviat de les diferents fraccions segons els seus pesatges en planta. 

El quadre següent mostra les diferències tant en tones com en 
percentatge entre les tones que figuren en l'Informe, facilitades en el 
qüestionari inicial signat i les indicades en al·legacions: 
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Magnitud 
Tones Diferència 

s/Informe s/Al·legacions En Tm En % 

Tones de residus tractats en 
planta a l'any 

214.177 214.177 0 0,00% 

Tones de compost obtingut 11.858 11.406 452 3,81% 

Tones de material valoritzat 
obtingut 

5.524 6.420 -896 -16,22% 

Tones de rebutjos destinats a 
abocadors 

153.624 148.732 4.892 3,18% 

 

Ja que les variacions no són materialment significatives, modifiquem 
l'Informe en els termes indicats tot seguit: 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar l'Informe. 

Quadre 16: 

En la columna "Àrea de gestió", primera línia, ha de figurar "A1 (4)". 

A peu del quadre incloure una nota (4) amb la descripció següent: 

"(4) en al·legacions es rectifiquen les xifres facilitades i el compost 
obtingut passa a ser d'11.406 tones i el material valoritzat obtingut 6.420 
tones. Els percentatges representatius sobre el total de la Comunitat 
Valenciana, modificats són, respectivament, el 5,3% i el 3,0%." 

Quadre 17: 

En la columna "Àrea de gestió", primera línia, ha de figurar "A1 (3)". 

A peu del quadre incloure una nota (3) amb la descripció següent: 

"(3) en al·legacions es rectifica la xifra facilitada inicialment i els rebutjos 
destinats a l'abocador pujarien a 148.732 tones, i el percentatge 
representatiu sobre el total de la Comunitat Valenciana, el 69,4%." 
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Al·legació segona: 

Paràgrafs 157 i 158 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació indica que per a poder comparar les inversions entre els 
distints centres de tractament i abocadors que operen a la Comunitat 
Valenciana, almenys caldria distingir els imports de les diferents 
inversions realitzades. Un altre aspecte que cal valorar per a poder 
comparar-les serien les possibles subvencions rebudes en la construcció 
d'algunes infraestructures que podrien desvirtuar les dades exposades 
en la taula, ja que en algun cas podria disminuir la inversió realitzada 
per cada ens. Per acabar també s'indica que el moment en què es van 
certificar les inversions és important quan s'efectua la comparació.  

L'esborrany de l'Informe, en el paràgraf 157, indica que s'ha volgut 
conèixer quant pugen les inversions realitzades a la Comunitat 
Valenciana destinades al tractament i valorització dels residus urbans, i 
també constata que la dita informació ha sigut sol·licitada en els 
qüestionaris i no és homogènia entre sí (alguns imports porten IVA, 
d'altres no; unes àrees de gestió faciliten tot tipus d'inversions, inclosos 
els abocadors, d'altres sols la planta...). 

Es poden incloure com unes altres causes que impedeixen la comparació, 
les possibles subvencions i el moment en què es certificaren les 
inversions. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar l'Informe. Incloure al final del paràgraf 157 abans dels punts 
suspensius del parèntesi: 

"alguns imports es troben minorats per les quantitats subvencionades, i 
fins i tot s'observen distints moments de certificació de les inversions..." 

Al·legació tercera: 

Annex 3 

Comentaris: 

L'al·legació exposa que la columna d'"Observacions" indica que 
"actualment és VAERSA qui rep els residus com a estació de 
transferències (estacions de transferències de Benidorm i Dénia) i cobra 
pels seus serveis a FCC (empresa concessionària", quan en realitat ocorre 
el contrari. 
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Segons exposa l'al·legació, la gestió de les estacions de transferències no 
va ser inclosa en el Projecte de Gestió de la Zona XV adjudicat per aquest 
consorci i es realitza al marge de la gestió del consorci. L'estació de 
transferència de Dénia pertany a Reciclatge de Residus Marina Alta, SA, 
que és una empresa gestionada per VAERSA, on els ajuntaments de la 
Marina Alta envien els residus urbans generats pels seus municipis, i 
pels quals la Societat cobra el servei. Igual ocorre amb l'estació de 
transferència de Benidorm que pertany i és gestionada per VAERSA. Les 
estacions de transferències transporten els residus dels ajuntaments al 
centre de tractament del Campello, on com qualsevol altre usuari paga 
per la gestió de valorització i eliminació que s'hi realitza. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar l'annex III de l'Informe, columna d’“Observacions”, fila A1. 

“Actualment és VAERSA qui rep els residus com a estació de 
transferències (estacions de transferències de Benidorm i Dénia) i 
l'empresa concessionària cobra pels seus serveis”. 

D) MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL D'ALBAIDA 

Amb l'escrit de 23 de gener de 2013 del president de la Mancomunitat de 
Municipis de la Vall d'Albaida, rebut en aquesta Sindicatura el 25 de 
gener de 2013, es van trametre les al·legacions a l'esborrany de l'Informe 
d'Auditoria Operativa sobre el Tractament i l'Eliminació de Residus 
Urbans. Així mateix, les al·legacions adjunten un escrit d'unes 
consideracions efectuades per Reciclatges Integrals, SA, empresa 
adjudicatària de l'execució del Pla de Minimització de Residus de la Vall 
d'Albaida. Aquestes al·legacions les hem analitzades perquè hem estimat 
que les consideracions efectuades per la dita Societat (al·legacions 
desena i següents) les ha fetes seues la Mancomunitat sense valorar la 
legitimació o no d'aquella per efectuar al·legacions a l'esborrany de 
l'Informe.  

Al·legació primera: 

Paràgrafs 13 e, 67, 77 i 161.V.1 f de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'esborrany de l'Informe de fiscalització indica que la Mancomunitat de 
la Vall d'Albaida tracta els seus residus al marge del consorci que 
gestiona aquesta àrea, i que aquesta Entitat va impugnar l'Ordre de 29 
d'octubre de 2004 de la Conselleria de Territori i Habitatge que va aprovar 
el Pla Zonal de les Zones X, XI i XII, basant-se en l'existència d'un Pla de 
Minimització de Residus de la Vall d'Albaida, impugnació que va ser 
desestimada per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, de 6 de juny de 2012. 
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L'al·legació indica que la Mancomunitat va iniciar la seua activitat molt 
abans que el consorci tramités el seu pla zonal i va signar el contracte 
amb l'empresa adjudicatària de l'execució del Pla en febrer de 2002. 
També s'hi expressa que la Mancomunitat ha fet diversos intents perquè 
es reconegués l'existència del dit Pla de Minimització, i que el nou pla 
zonal no interferís en la gestió que ja estava duent-se a terme, malgrat 
que vista la situació, no hagen sigut atesos. 

La Mancomunitat manifesta que la referida sentència ha sigut 
recorreguda en cassació i sol·licita que l'Informe diga que la 
Mancomunitat de la Vall d'Albaida gestiona i ha gestionat amb 
anterioritat al Consorci V5 els residus dels municipis que la integren, 
adherits al Pla de Minimització de Residus de la Vall d'Albaida, 
consideracions que pot expressar l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar l'Informe en els paràgrafs 13 e, 67, 77 i 161.V.1 f i indicar 
aquestes circumstàncies. 

Al·legació segona: 

Quadre 1 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació insisteix que, al marge de la fórmula associativa del consorci, 
existeix la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, amb la fórmula associativa 
dels trenta-quatre municipis que la integren i que des de 1999 va aprovar 
el Pla de Minimització de Residus de la Vall d'Albaida que considera la 
prestació del servei de recollida, transport, valorització i eliminació de 
residus dels trenta-quatre municipis que la integren. 

Indiquen que el quadre 1 de l'Informe hauria d'incloure una nota a peu 
de pàgina que indiqués que en V5 la Mancomunitat de la Vall d'Albaida 
realitza la gestió dels trenta-quatre municipis que la integren. 

L'article 24.2 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la 
Comunitat Valenciana, estableix que l'àmbit del Pla Integral de Residus 
comprén la totalitat del territori de la Comunitat Valenciana, el qual serà 
dividit en zones per tal d'aconseguir una major operativitat en la gestió 
dels residus. L'apartat 3 indica que l'execució de les previsions 
contingudes en el Pla Integral de Residus i relatives als residus urbans 
requerirà en qualsevol cas el corresponent pla zonal i projecte de gestió. 

El quadre 1 mostra distintes àrees de gestió que figuren en el Pla Integral 
de Residus vigent entre les quals no figura la Mancomunitat de la Vall 
d'Albaida, entitat que no va recórrer la norma que va aprovar el dit Pla. 
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L'Informe esmenta el cas singular de la Mancomunitat de la Vall 
d'Albaida, raó per la qual, a més de les consideracions exposades, 
justifica que no acceptem l'al·legació, si bé cal destacar que la informació 
agregada sols ha inclòs la proporcionada per les entitats gestores de cada 
pla zonal, cosa que significa que no han considerat les dades d'aquells 
municipis o d'altres entitats  que havien realitzat el tractament de 
residus al marge de les entitats gestores de cada pla zonal. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar l'Informe en els paràgrafs 13 d, 43 i 161.V.1 e. 

Al·legació tercera: 

Quadre 10 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació indica que crida l'atenció que dels dotze municipis 
seleccionats per trobar-se en situacions especials, quatre pertanyen a la 
Mancomunitat de la Vall d'Albaida i que l'Informe no deixa clar els 
criteris seguits per a efectuat la dita selecció. 

El paràgraf 70 explica les diferents situacions donades per a classificar 
els municipis que s'aparten per una o una altra causa de l'esquema 
general de la seua àrea de gestió. 

El quadre 8 resum aquesta anàlisi, i el quadre 9 mostra la mateixa 
situació però només per als municipis de més de 5.000 habitants. 

El paràgraf 73 detalla exhaustivament el criteri seguit per a la selecció 
realitzada dels dotze municipis i es dóna la circumstància que basant-
nos en aqueixos criteris, quatre municipis corresponen a la 
Mancomunitat de la Vall d'Albaida.  

Per tant, no s'accepta l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació quarta: 

Quadre 7 i paràgraf 66 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació indica que crida l'atenció que si l'Informe es refereix a 
l'exercici de 2011, es faça referència a algunes dades de 2012. Segons 
expressen, això contrasta amb el fet que no es diga res sobre la taxa 
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aprovada pel Consorci V5 que s'ha començat a cobrar en el segon 
semestre de 2012. Segons diuen el Consorci podria haver aportat dades 
econòmiques utilitzades en els estudis que han servei de base per a 
aprovar l'ordenança corresponent. 

En el paràgraf 42 de l'Informe es descriu l'àmbit temporal a què ha 
afectat la fiscalització, tot indicant-hi que ha sigut l'exercici de 2011, si bé 
s'ha estès a altres exercicis quan s'ha considerat necessari. 

Al Consorci V5 se li va enviar un qüestionari estàndard i gual que a la 
resta de consorcis perquè contestés unes preguntes concretes. La 
Sindicatura no tenia coneixement dels dits estudis i el Consorci, pel que 
es veu, no ha considerat que respongueren a cap de les preguntes. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació cinquena: 

Quadre 15, paràgraf 138 i quadre 24 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació indica que en la majoria dels quadres de l'Informe la 
informació relativa a V5 apareix buida, mentre que, segons ells, hi ha 
dades objectives que el Consorci deu de disposar i que dotarien l'Informe 
de major exactitud. En l'al·legació se citen tres exemples: 

- Es pregunten per què el Consorci no ha facilitat la dada 
corresponent a la capacitat nominal de la planta que figura en el 
quadre 15, ja que segons ells, encara que no estiga en 
funcionament, podrien haver facilitat la capacitat projectada. 

- En el paràgraf 138 l'Informe indica que el Consorci V5 no es 
trobava operatiu a 31 de desembre de 2011. Tot seguit l'al·legació 
indica que, segons els consta, el consorci va tramitar l'acta 
corresponent, respecte a la qual va disposar la seua aplicació a 
partir del primer de juliol de 2012. 

- En el quadre 24 figura que els beneficis obtinguts de la venda SI 
repercuteixen en un menor cost i al mateix temps també figura 
que N/A. 

Cal modificar aquest últim quadre, si bé, pel que fa a la falta d'algunes 
dades sobre el consorci, l'esborrany de l'Informe expressa suficientment 
la manca d'aquesta informació.  
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Conseqüències en l'Informe: 

Modificar l'Informe. 

Quadre 24: 

Eliminar el N/A que es troba en la intersecció de l'última fila amb 
l'última columna. 

Al·legació sisena: 

Paràgrafs 142 a 149 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació se sorprenen que no consten en l'Informe les dades 
relatives als costos i les taxes que ha utilitzat la Sindicatura per a arribar 
a la conclusió de la heterogeneïtat entre els ingressos i costos dels 
diferents consorcis, ja que segons ells hi haurien de figurar. 

Els paràgrafs 43, 144 i 145 indiquen les limitacions que ha trobat aquesta 
Sindicatura per a comparar els ingressos i els costos de les distintes 
àrees de gestió, respectivament. 

En el seu moment es va valorar incloure la informació obtinguda, però es 
va arribar a la conclusió que, atesa la heterogeneïtat de les xifres 
obtingudes, encara aportava major confusió, cosa que no les feia 
comparables.  

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació setena: 

Al·legació general a l’esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Segons la Mancomunitat, a la Comunitat Valenciana els consorcis no 
compten amb el reconeixement d'entitat local, segons la Llei de Règim 
Local de la Comunitat Valenciana.  

Per això, insten la Sindicatura perquè es pronuncie sobre determinats 
aspectes sobre les competències que tenen atribuïdes els consorcis. 

D'acord amb l'article 108.2 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la 
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, els consorcis 
són entitats públiques de caràcter voluntari i associatiu amb personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat per a crear i gestionar serveis i activitats 
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d'interès local o comú, constituïdes amb altres entitats locals d'igual o 
distint nivell territorial, així com altres administracions públiques per a 
finalitats d'interès comú o amb entitats privades sense ànim de lucre 
que tinguen fins d'interès públic concurrents. 

Les competències dels consorcis figuren en els seus estatuts que, una 
vegada aprovats per les entitats consorciades d'acord amb la seua 
legislació específica, i tramesos a l'òrgan de la Generalitat competent en 
matèria d'Administració local, ordenarà la seua publicació en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana, si compleix els requisits legals. 

Els consorcis participats majoritàriament per entitats locals valencianes 
formen part del sector públic local valencià i, per tant, estan subjectes a 
ser fiscalitzats per la Sindicatura de Comptes, segons el que disposa 
l'article 2 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig. 

D'acord amb els seus estatuts, la participació dels municipis i de la 
Diputació en els consorcis que gestionen els residus és majoritària 
respecte a la de la Generalitat, raó per la qual formen part del sector 
públic local.  

Al marge de qüestions de competències en matèria tributària aquesta 
Sindicatura ha constatat que no hi ha una homogeneïtat a la Comunitat 
Valenciana en el pagament que realitza el contribuent, raó per la qual 
recomanem la conveniència d'implantar a la Comunitat Valenciana un 
tribut similar al cànon de sanejament d'aigües residuals, per la prestació 
del servei de tractament i eliminació de residus. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació vuitena: 

Annex 5 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'indica que segons la concessionària, les plantes de tractament on 
portaren els residus els quatre municipis de la Mancomunitat 
seleccionats en la mostra, són les mateixes per als quatre i segons ells no 
consta així en l'annex 5. 

En l'annex s'ha plasmat la informació facilitada per cada ajuntament i en 
els quatre coincideix la planta d'Asp. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 
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Al·legació novena 

Al·legació general a l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació reincideix en les al·legacions tercera i primera, aquesta 
última en el sentit que la Sindicatura no li haja sol·licitat informació 
directament a la Mancomunitat. 

La informació va ser sol·licitada a les entitats que gestionen les àrees 
dels distints plans zonals, entre les quals no figura la Mancomunitat. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació desena: 

Paràgraf 13 e de l'esborrany de l'Informe 

Vegeu l'al·legació primera. 

Al·legació onzena: 

Paràgraf 13 k de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'insta la Sindicatura perquè valore l'eficiència dels consorcis i puga 
qualificar la idoneïtat del model de gestió actual. Amb aquesta finalitat 
es basa en l'observació k del paràgraf 13 de l'Informe sobre el reduït grau 
d'aprofitament dels residus i l'alt percentatge de rebutjos als abocadors. 
Al mateix temps fonamenta aquesta conclusió amb dades del Ministeri 
de Medi Ambient i amb els percentatges destinats als abocadors a la 
Comunitat Valenciana. 

L'Informe de fiscalització respon als objectius de l'auditoria realitzada, 
raó per la qual no pertoca modificar el seu contingut basant-nos en la 
consideració efectuada. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 
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Al·legació dotzena: 

Quadre 6 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Compara la mitjana de tones de residus produïda per habitant en l’àrea 
de gestió V5 durant l'any 2011, 400 kg amb les xifres produïdes pels 
municipis de la Mancomunitat durant el mateix període, 320 kg. Segons 
indica es tracta d'una xifra molt inferior a la mitjana de la seua zona, per 
efecte directe del denominat Pla de Minimització que el Consorci V5 
pretén eliminar. 

El mateix quadre mostra ràtios similars al de la Mancomunitat per a 
altres àrees en què la forma de gestió també és el consorci. 

Amb aquesta consideració es pretén posar de manifest l'adequada gestió 
que realitza la Mancomunitat en relació amb les altres àrees. Aquesta 
consideració no requereix un comentari addicional. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació tretzena: 

Quadre 11 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Es comenta que el quadre 11 mostra que en l'àrea V5 hi ha dues 
instal·lacions en fase de redacció  "PR" als municipis del Palomar i Teresa 
de Cofrents i que el gener de 2013 no sembla haver-se modificat aquesta 
situació. 

Esta consideració no requereix un comentari addicional. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació catorzena: 

Quadre 14 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Segons l'escrit rebut, en el quadre 14 no es determinen per a l'àrea V5 els 
compliments de les distàncies fins les estacions de transferències. Això 
es deu al fet que la dita informació no va ser facilitada. 
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L'escrit també indica que basant-se en allò que es va estipular en el 
projecte de gestió de V5, sí que s'acompleixen els criteris de distàncies 
màximes a la planta de transferència. No obstant això, el problema 
sorgeix amb l'incompliment o modificació del projecte de gestió que, 
entre altres coses, deriva en l'incompliment dels ràtios de distàncies 
quilomètriques màximes fins a la planta de transferència. Pel que fa a 
aquest últim aspecte desconeixem el sentit d'aquesta consideració. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació quinzena: 

Paràgraf 149 de l'esborrany de l'Informe 

Vegeu l'al·legació sisena. 

Al·legació setzena: 

Paràgraf 161.V.2 b de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

La recomanació de l'Informe considera que s'ha de fomentar la 
integració dels municipis de la Comunitat Valenciana en les distintes 
àrees de gestió per al tractament d'eliminació de residus. En aquest 
sentit, cal que les àrees de gestió estiguen operatives i amb les 
instal·lacions necessàries. 

La consideració efectuada per la mercantil no requereix comentari 
addicional. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació dissetena: 

Paràgrafs 142 a 149 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Com a corol·lari de tot el que hem expressat, se suggereix sol·licitar a la 
Sindicatura de Comptes dades comparatives de les diferents àrees de 
gestió. Sens dubte totes les àrees disposen d'un desglossament detallat 
del cost dels residus urbans per tona, que ha de ser el primer indicador 
avaluador de la gestió dels diferents consorcis o mancomunitats. 
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De la lectura de l'Informe es desprèn que la dita informació ha sigut 
sol·licitada i com hem indicat en l'al·legació sisena, es va valorar 
incloure-la en l'Informe al seu moment, però es va arribar a la conclusió 
que encara aportava major confusió atesa l'heterogeneïtat de les xifres 
obtingudes, cosa que no les feia comparables. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 
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