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RESUM 

Control formal dels comptes anuals 

En la revisió efectuada s’ha comprovat que VAERSA ha elaborat tots els documents que 
integren els comptes anuals de conformitat amb l’estructura i el contingut que exigeix la 
seua normativa reguladora, i que els ha aprovat la Junta General en data 29 de juny de 2021 
i els ha presentat en la Sindicatura de Comptes en el termini legal establit. 

Fiscalització de la contractació i de la condició de mitjà propi 
instrumental 

Cal destacar els següents incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió 
de la contractació i de la condició de mitjà propi instrumental, que es posen de manifest 
en l’Informe: 

- S’ha detectat que VAERSA ha incomplit de manera generalitzada els terminis de 
pagament establits. 

- Així mateix, en nombroses ocasions, s’ha recorregut a la figura del contracte menor 
amb la finalitat de continuar rebent una prestació mentre finalitza la tramitació d’un 
expedient de contractació licitat, la qual cosa ha originat fraccionaments indeguts de 
contractes o modificacions en la quantia, que han propiciat la superació del límit legal 
per a recórrer a la contractació menor. 

- En relació amb la seua activitat com a mitjà propi personificat, VAERSA ha desenvolupat 
en l’exercici 2020 la major part de les seues actuacions sense quedar emparades per un 
encàrrec formal, aprovat per l’òrgan competent, sinó a través de meres sol·licituds o 
peticions, mancades d’un expedient adequadament formalitzat per l’entitat que realitza 
l’encàrrec. 

- La reiterada utilització de contractes laborals temporals per a desenvolupar les 
actuacions i treballs, que es repeteixen periòdicament per encàrrec dels poders 
corresponents, ha derivat en sentències judicials en contra de VAERSA per actuacions 
contràries a la normativa sobre contractació laboral. 

- Les quanties facturades per VAERSA en compensació pels encàrrecs rebuts dels 
consorcis locals no es determinen a partir d’unes tarifes aprovades degudament. 

- VAERSA ha facturat un total anual d’1.107.283 euros a diversos ajuntaments de la 
província d’Alacant pels seus serveis en la secció de gestió de residus sòlids urbans, 
que es realitzen sense cap cobertura jurídica que regule les relacions entre VAERSA i 
aquests ajuntaments, ja que no s’ha formalitzat cap instrument jurídic amb aquesta 
finalitat. 
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- Amb data 31 de desembre de 2020 VAERSA no reunia el requisit d’activitat essencial 
per a ser considerat mitjà propi personificat de l’Administració de la Generalitat i 
d’altres ens públics. 

Recomanacions 

En l’informe de fiscalització es recullen, entre altres, les recomanacions següents amb la 
finalitat de millorar la gestió economicofinancera de VAERSA: 

- En tots els expedients de contractació VAERSA hauria de garantir la formalització d’un 
informe jurídic, elaborat prèviament a l’aprovació d’aquests. 

- VAERSA hauria d’aprovar una fórmula per als criteris d’adjudicació avaluables de 
manera automàtica, que assegure la selecció de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. 

- En relació amb la seua activitat com a mitjà propi personificat, es recomana a VAERSA 
que promoga les accions necessàries perquè el seu règim jurídic quede regulat en una 
normativa específica, així com les accions perquè es determine de manera clara en 
quines circumstàncies o condicions se li poden confiar les actuacions i serveis sota el 
recurs a l’encàrrec com a mitjà propi. 

- Es recomana que els encàrrecs rebuts per VAERSA com a mitjà propi, així com tota la 
documentació que els sustenta, siguen objecte de revisió i informe pel departament 
jurídic i el departament d’auditoria interna amb anterioritat a la seua execució. 

- Es recomana que els expedients dels encàrrecs a mitjans propis incloguen tota la 
documentació justificativa necessària per a comprovar-ne la legalitat i viabilitat 
econòmica. 

- VAERSA hauria de promoure les actuacions necessàries per a garantir l’actualització 
anual de totes les tarifes que aplica per a calcular els imports a facturar en compensació 
per l’execució dels encàrrecs rebuts.  

 
 
 
 
 
 
 
NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors 
i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 
Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros. Hem efectuat un 
arredoniment per a no mostrar un decimal. Les dades representen sempre l’arredoniment de cada 
valor exacte i no la suma de les dades arredonides. Els percentatges també es calculen sobre els valors 
exactes i no sobre els arredoniments.  
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1. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE 
LA NORMATIVA DE CONTRACTACIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les disposicions de 
l’article 6 de l’LSC,1 i d’acord amb el que es preveu en el Programa Anual d’Actuació de 
2021 (PAA2021), ha planificat i executat una fiscalització de seguretat raonable que permeta 
expressar una opinió sobre si la gestió contractual de Valenciana d’Aprofitament Energètic 
de Residus, SA (VAERSA) durant l’exercici 2020 resulta conforme, en tots els aspectes 
significatius, amb les normes aplicables. Així mateix, a més de la revisió dels procediments 
de contractació, i com a part integrant de la fiscalització de la gestió contractual, s’ha 
efectuat una revisió específica sobre l’actuació i la consideració de VAERSA com a mitjà 
propi instrumental de la Generalitat i de les entitats locals. 

En la nostra opinió, excepte pels fets descrits en la secció següent, “Fonament de l’opinió 
amb excepcions”, relatius a l’activitat contractual i a la condició de mitjà propi instrumental, 
la informació reflectida en els comptes anuals de l’exercici 2020 resulta conforme, en els 
aspectes significatius, amb la normativa aplicable. 

2. FONAMENT DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2020 s’han posat de manifest els 
següents incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió de la contractació 
i a la condició de mitjà propi instrumental: 

a)  No hi ha constància de la publicació en el perfil del contractant de la composició de les 
meses de contractació, en contra del que estableix l’article 326.3 de l’LCSP,2 ni de la 
publicació de les actes de la mesa de contractació a la qual obliga l’article 63.3.e de 
l’LCSP (apèndix 2, apartat 3.1). 

b) S’ha detectat que VAERSA ha incomplit de manera generalitzada el termini de 
pagament establit en els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) dels 
contractes i en l’article 4 de l’LMOC3 (apèndix 2, apartat 3.1). 

c) El contracte PA 10/2020 es tramita per VAERSA amb caràcter d’urgència, a fi d’evitar 
possibles sancions procedents de la Unió Europea, per incompliments en matèria 
mediambiental i reciclatge de residus, la qual cosa no pot ser considerada com una 

                                                            
1 Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d'acord amb la 
nova redacció i articles renumerats per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat (DOGV 
núm. 8169, de 14 de novembre de 2017). 
2 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
3 Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials. 
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causa legal per a la tramitació urgent d’un expedient de contractació, d’acord amb 
l’article 119.1 de l’LCSP (apèndix 2, apartat 3.4). 

d) En el contracte PAS 17/2019 (lot 2) no es justifica l’elecció dels diferents criteris per a 
adjudicar el contracte i la seua ponderació, qüestió que a més era d’especial rellevància 
en el contracte, fet que incompleix l’article 116.4.c de l’LCSP (apèndix 2, apartat 3.5). 

e) En el contracte PAS 19/2019 (lot 2) no s’ha constituït un comité d’experts, amb 
qualificació apropiada i integrat per un mínim de tres membres, a pesar que el criteri 
avaluable per mitjà de l’aplicació de judicis de valor rep una ponderació superior al 
criteri avaluable a través de fórmules, en contra del que es disposa en l’article 146.2 de 
l’LCSP (apèndix 2, apartat 3.7). 

f) S’ha detectat que, en nombroses ocasions, s’ha recorregut a la figura del contracte 
menor amb la finalitat de continuar rebent una prestació mentre finalitza la tramitació 
d’un expedient de contractació licitat, la qual cosa ha originat fraccionaments indeguts 
de contractes o modificacions en la quantia, que donen lloc a superar el límit legal per 
a recórrer a la contractació menor, fet que incompleix l’article 118.2 de l’LCSP 
(apèndix 2, apartat 4). 

g) En relació amb la seua activitat com a mitjà propi personificat en l’exercici 2020, VAERSA 
ha desenvolupat la major part de les seues actuacions sense quedar emparades per un 
encàrrec formal, aprovat per l’òrgan competent, sinó a través de meres sol·licituds o 
peticions, mancades d’un expedient adequadament formalitzat per l’entitat que realitza 
l’encàrrec, en contra del que es disposa en els articles 32.1 de l’LCSP i 4.9 de l’LMUAP4 
(apèndix 3, apartats 3.1 i 3.3). 

h) La utilització reiterada de contractes laborals temporals per a desenvolupar les 
actuacions i treballs que es repeteixen periòdicament per encàrrec dels poders 
corresponents (denominats per VAERSA “encàrrecs estructurals”) ha derivat en 
sentències judicials en contra de VAERSA per actuacions contràries a la normativa sobre 
contractació laboral (apèndix 3, apartat 3.2).  

i) Les quanties facturades per VAERSA en compensació pels encàrrecs rebuts dels 
consorcis locals no estan determinades a partir d’unes tarifes degudament aprovades 
tal com assenyala l’article 32.4 de l’LCSP (apèndix 3, apartat 3.3). 

j) VAERSA ha facturat un total anual d’1.107.283 euros a diversos ajuntaments de la 
província d’Alacant pels seus serveis en la secció de gestió de residus sòlids urbans de 
la planta de Benidorm. Aquests serveis es realitzen sense cap cobertura jurídica que 
regule les relacions entre VAERSA i aquests ajuntaments, ja que no s’ha formalitzat cap 
instrument jurídic amb aquesta finalitat (apèndix 3, apartat 3.3). 

k) En data 31 de desembre de 2020 VAERSA no reunia el requisit d’activitat essencial per 
a ser considerat mitjà propi personificat de l’Administració de la Generalitat i d’altres 

                                                            
4 Llei 12/2010, de 21 de juliol, de la Generalitat, de Mesures Urgents per a Agilitar l'Exercici d'Activitats 
Productives i la Creació d'Ocupació. 
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ens públics, ja que no arriba al percentatge mínim legal del 80% establit en l’article 32 
de l’LCSP (apèndix 3, apartat 4.2). 

Els esmentats incompliments significatius es completen amb altres circumstàncies d’interés 
que s’han posat de manifest en la fiscalització realitzada, que es recullen en els apèndixs 2 
i 3 de l’Informe.  

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb els Principis fonamentals de les 
institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques aprovades pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes recollides en el Manual de fiscalització de la institució. Les 
nostres responsabilitats d’acord amb aquestes normes es descriuen més avant en l’apartat 
“Responsabilitat de la Sindicatura de Comptes” de l’Informe. 

Som independents de l’entitat, de conformitat amb els requeriments d’ètica i protecció de 
la independència que són aplicables a la nostra auditoria de compliment, segons exigeix la 
normativa reguladora de l’activitat dels òrgans de control extern i l’article 8 de l’LSC. 

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base suficient i 
adequada per a fonamentar la nostra opinió amb excepcions sobre el compliment de la 
legalitat en l’activitat contractual i a la condició de mitjà propi instrumental, així com sobre 
les conclusions del control formal de la rendició de comptes que expressem en forma de 
seguretat limitada. 

3. ALTRES QÜESTIONS 

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 10 de març de 
2020 ha obligat VAERSA a crear 879 llocs de treball que eren coberts per mitjà de contractes 
laborals temporals i a incloure’ls en una nova relació de llocs de treball (RLT) que havia de 
ser aprovada a aquest efecte. La nova RLT ha sigut autoritzada per mitjà dels informes 
favorables de la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni i de la Direcció General de 
Pressupostos de 23 de desembre i 30 de desembre de 2020, respectivament, i ha sigut 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de 16 d’abril de 2021. 

Es considera imprescindible que VAERSA procedisca a cobrir els nous llocs de treball 
inclosos en la nova RLT per mitjà de convocatòria pública i de la realització dels processos 
selectius oportuns, amb la finalitat de donar compliment als principis constitucionals 
d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació pública. Aquests principis constitucionals 
de caràcter genèric han sigut dividits en altres principis legals que es recullen en l’article 55 
de la LEBEP5 i que citem en l’apartat 3.2 de l’apèndix 3, els quals s’han d’aplicar íntegrament 
en ocasió dels processos selectius que s’hagen d’aprovar.  

                                                            
5 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic. 
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4. RESPONSABILITAT DE LA JUNTA GENERAL I DEL 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AMB ELS 
COMPTES ANUALS I AMB EL COMPLIMENT DE LA 
LEGALITAT 

Els òrgans socials de VAERSA són la Junta General i el Consell d’Administració. Aquests 
òrgans han de garantir que les activitats relacionades amb la gestió de la contractació i la 
informació relacionada reflectida en els seus comptes anuals resulten conformes amb les 
normes aplicables. En el mateix sentit, són responsables d’establir els sistemes de control 
intern que consideren necessaris per a garantir que aquestes activitats estiguen lliures 
d’incompliments legals i d’incorreccions materials degudes a frau o error. 

El Consell d’Administració és responsable de formular i la Junta General d’aprovar els 
comptes anuals de VAERSA, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera 
aplicable, que s’identifica en la nota 2.1 de la memòria, i del control intern que consideren 
necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material, 
deguda a frau o error. 

5. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

El nostre objectiu ha sigut obtindre una seguretat raonable que l’activitat en la gestió 
contractual duta a terme en l’exercici 2020 per VAERSA ha estat lliure d’incompliments 
significatius, així com formular conclusions sobre l’adequació a la legalitat de les operacions 
revisades. 

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, però no garanteix que una auditoria 
realitzada de conformitat amb els Principis fonamentals de fiscalització dels òrgans de 
control extern i amb les normes tècniques de fiscalització recollides en el Manual de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes sempre detecte un incompliment significatiu 
quan n’hi haja. Els incompliments poden ser deguts a frau o error i es consideren materials 
aplicant els criteris establits en el Manual de fiscalització. 

Com a part d’una auditoria de conformitat amb els Principis fonamentals de fiscalització 
dels òrgans de control extern apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud 
d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. 

Ens hem comunicat amb la Direcció General de VAERSA en relació, entre altres qüestions, 
amb l’abast i el moment de realització de l’auditoria planificada i les constatacions 
significatives de l’auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern 
que identifiquem en el transcurs de l’auditoria. 

En combinació amb l’auditoria de compliment de legalitat, s’ha dut a terme un control 
formal de la rendició dels comptes anuals de l’exercici 2020, a fi de comprovar-ne 
l’adequada formalització, aprovació i rendició. La revisió efectuada s’ha limitat bàsicament 
a l’aplicació de procediments analítics i activitats d’indagació. No s’ha dut a terme una 
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auditoria financera, per la qual cosa les conclusions del treball proporcionen només 
seguretat limitada. 

6. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA 
RENDICIÓ DE COMPTES 

Els aspectes més significatius relacionats amb la revisió (realitzada amb l’abast que es 
descriu en l’apèndix 4 d’aquest informe) de l’adequada formalització, aprovació i rendició 
dels comptes anuals de VAERSA de l’exercici 2020, es recullen a continuació: 

a) Els comptes anuals estan formats pels documents que preveu l’article 254.1 de l’LSCA6 
i el PGC.7 

b) Aquests comptes els va formular el Consell d’Administració el dia 26 de març de 2021, 
dins del termini previst en els articles 132.1 de l’LHP8 i 253.1 de l’LSCA. 

c) Els comptes anuals van ser aprovats per la Junta General en data 29 de juny de 2021 i 
presentats a la Sindicatura de Comptes pel conseller d’Hisenda i Model Econòmic, en 
la mateixa data de la seua aprovació i, per tant, dins del termini legal previst en l’article 
136.1 de l’LHP. 

7. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització i d’acord amb el que s’estableix en l’article 12 de 
l’LSC, convé efectuar les recomanacions següents, que han de tindre en compte la Direcció 
General i el Consell d’Administració de VAERSA, amb la finalitat de millorar la gestió 
administrativa en matèria de contractació i la seua activitat com a mitjà propi personificat:  

a) VAERSA hauria d’implantar un procediment amb la finalitat d’evitar la possible 
existència de conflicte d’interessos en l’adjudicació dels contractes, en el sentit 
expressat en l’article 64.2 de l’LCSP (apèndix 2, apartats 3.1 i 2). 

b) En tots els expedients de contractació VAERSA hauria de garantir la formalització d’un 
informe jurídic, elaborat prèviament a la seua aprovació, que es pronuncie sobre els 
aspectes legals del procediment i especialment sobre els PCAP (apèndix 2, apartat 3.1). 

                                                            
6 Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de 
Capital. 
7 Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat. 
8 Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 
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c) En els expedients de contractació, el certificat d’existència de crèdit adequat i suficient 
hauria de ser emés pel responsable del departament economicofinancer, com a 
funcions pròpies i inherents al seu lloc de treball (apèndix 2, apartat 3.1). 

d) VAERSA hauria d’aprovar una fórmula per als criteris d’adjudicació avaluables de 
manera automàtica, que assegure la selecció de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa (apèndix 2, apartat 3.1). 

e) Els PCAP relatius als contractes subjectes a regulació harmonitzada haurien de 
formular-se de manera més detallada i recollir en tot cas el règim relatiu a la mesa de 
contractació (apèndix 2, apartat 3.1). 

f) En relació amb la seua activitat com a mitjà propi personificat, es recomana a VAERSA 
que promoga les accions necessàries perquè el seu règim jurídic, en què les normes 
relatives a la seua condició de mitjà propi tenen especial rellevància i complexitat, 
quede regulat en una normativa específica, evitant quedar subsumida en nombrosos 
apartats d’un sol article, recollit, a més, en una legislació de caràcter transversal. 
Addicionalment, hauria de promoure les accions perquè es determinara clarament en 
quines circumstàncies o condicions se li poden confiar les actuacions i serveis sota 
l’instrument de l’atribució per mandat o sota el recurs a l’encàrrec com a mitjà propi 
(apèndix 3, apartat 2.1). 

g) Es recomana que els encàrrecs rebuts per VAERSA com a mitjà propi, així com tota la 
documentació que els sustenta, siguen objecte de revisió i informe pel departament 
jurídic i el departament d’auditoria interna amb anterioritat a l’execució, respecte de 
l’existència i contingut adequat dels documents preparatoris de l’encàrrec, de la seua 
correcta publicitat en la plataforma de contractació, així com de la seua viabilitat 
jurídica i econòmica (apèndix 3, apartat 3.3).  

h) Es recomana que els expedients dels encàrrecs a mitjans propis incloguen tota la 
documentació justificativa necessària per a comprovar-ne la legalitat i viabilitat 
econòmica, i especialment quant a la determinació exacta dels mitjans que es projecta 
utilitzar per a executar les actuacions (apèndix 3, apartat 3.3). 

i) En els expedients dels encàrrecs rebuts s’hauria d’incloure un document on 
expressament es faça constar el nomenament del responsable de l’encàrrec rebut. 
Aquest nomenament hauria d’efectuar-se de manera individualitzada per la Direcció 
General de VAERSA per a cada encàrrec. Es recomana, així mateix, que es modifique el 
manual intern de procediment d’encàrrecs, ja que s’hi atribueix de manera ambigua i 
genèrica la competència del seu nomenament al “Departament productiu” (apèndix 3, 
apartat 3.3). 

j) VAERSA hauria de promoure les actuacions necessàries per a garantir l’actualització 
anual de totes les tarifes que aplica per a calcular els imports a facturar en compensació 
per l’execució dels encàrrecs rebuts (apèndix 3, apartat 3.3).



 

 

 
 
 

APÈNDIX 1 
Normativa aplicable 
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1. NATURALESA JURÍDICA DE VAERSA I NORMATIVA PRINCIPAL 
APLICABLE A L’ÀREA DE CONTRACTACIÓ 

L’actual règim jurídic de VAERSA està regulat en l’article 4 de l’LMUAP. Els aspectes més 
importants d’aquest règim són els que resumim a continuació: 

- VAERSA és una societat mercantil pertanyent al sector públic instrumental de la 
Generalitat de les previstes en els articles 2.3.b i 156 de l’LHP. 

- La societat mercantil VAERSA té personalitat jurídica de naturalesa privada, i es regeix, 
com a regla general, per l’ordenament jurídic privat i la seua legislació específica, sense 
perjudici del que s’estableix en l’esmentada LHP i en la resta de normes de dret públic 
que hi resulten d’aplicació. 

- El capital social de VAERSA haurà de ser íntegrament de titularitat pública, encara que 
hi poden participar altres administracions públiques diferents de la Generalitat per 
mitjà de l’adquisició d’accions, de conformitat amb els procediments previstos en 
l’LPA.9 D’acord amb la informació facilitada per VAERSA, durant 2020 i fins a la data 
d’aprovació d’aquest informe, la Generalitat té una participació del 99,9%, i la part 
restant, de caràcter residual, queda en titularitat dels consorcis locals A1, A3 i A6. 

- VAERSA té la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic de l’Administració 
de la Generalitat, de les diferents entitats que integren l’Administració local i de les 
entitats del sector públic dependents de qualsevol d’aquestes que tinguen la condició 
de poders adjudicadors, sempre que es complisquen els requisits establits en l’article 
32.2.d.2 de l’LCSP. En virtut d’aquest, VAERSA està obligada a executar els encàrrecs, 
sempre que estiguen inclosos en el seu objecte social, que li siguen confiats pels poders 
adjudicadors que la controlen o per altres persones jurídiques controlades pels 
mateixos poders adjudicadors, amb independència de qui siga el beneficiari d’aquests. 

- Les actuacions de VAERSA no poden suposar, en cap cas, l’exercici de potestats 
administratives. 

- VAERSA no podrà participar en els procediments per a l’adjudicació de contractes 
convocats per l’Administració de la Generalitat i els seus poders adjudicadors. No 
obstant això, quan no hi concórrega cap licitador se li podrà encarregar l’execució de 
l’activitat objecte de licitació pública. 

- L’import dels treballs que siguen encarregats a VAERSA es determinarà aplicant a les 
unitats executades les tarifes corresponents elaborades i aprovades per l’Administració 
de la Generalitat. 

- La revisió d’ofici dels actes preparatoris i dels actes d’adjudicació dels contractes 
subscrits per VAERSA que estiguen subjectes a l’LCSP es realitzarà de conformitat amb 
l’article 41 d’aquest text legal. 

                                                            
9 Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat. 
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Dins de l’àrea específica de la contractació pública cal assenyalar que VAERSA, com a 
societat mercantil pública, forma part de l’àmbit subjectiu de l’LCSP, i té la consideració de 
poder adjudicador que no reuneix la condició d’Administració pública, d’acord amb l’article 
3.1.h de l’LCSP. En virtut d’aquesta circumstància, els seus contractes tindran la consideració 
de privats, segons el que es disposa en l’article 26.1.b de l’LCSP. 

Pel que fa a això, l’article 26.3 de l’LCSP estableix que els contractes privats que subscriguen 
els poders adjudicadors que no pertanguen a la categoria d’administracions públiques i 
l’objecte dels quals estiga comprés en l’àmbit de la mateixa LCSP es regiran, quant a la seua 
preparació i adjudicació, pel que es disposa en els articles 316 a 318 de l’LCSP. 

Quant als seus efectes i extinció, els seran aplicables les normes de dret privat, i aquelles 
normes a les quals es refereix el paràgraf primer de l’article 319 de l’LCSP en matèria 
mediambiental, social o laboral, de condicions especials d’execució, de modificació del 
contracte, de cessió i subcontractació i de racionalització tècnica de la contractació. 

La normativa general que desplega l’LCSP i que completa el marc en què ha de 
desenvolupar la seua activitat contractual VAERSA és bàsicament la següent: 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en la mesura que a VAERSA se li 
apliquen disposicions comunes a les administracions públiques en la preparació i 
adjudicació dels contractes. 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

Així mateix, a conseqüència de la crisi econòmica i social causada per la pandèmia derivada 
de la COVID-19, es van aprovar una sèrie de normes amb impacte directe sobre la 
contractació del sector públic durant els anys 2020 i 2021. Entre aquesta normativa 
destaquen: 

- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

- Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer 
front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19. 

2. ALTRES NORMES D’APLICACIÓ 

VAERSA és una entitat integrada en el sector públic instrumental de la Generalitat, per la 
qual cosa queda subjecta a les disposicions següents, que completen el marc jurídic general 
aplicable al seu règim de contractació pública: 

- Llei 19/2019, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020 
(disposició addicional dotzena). 
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- Llei 9/2019, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera 
i d’Organització de la Generalitat (l’article 103 fa una nova redacció de la Llei 12/2010, 
de 21 de juliol, de la Generalitat, que regula el règim jurídic de VAERSA). 

- Llei 1/2013, de 21 de maig, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector 
Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat. 

- Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim 
Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional (articles 9, 12 i 13). 

- Decret 16/2012, de 20 de gener, del Consell, pel qual es distribueixen competències en 
matèria de contractació centralitzada en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, les 
seues entitats autònomes i els ens del sector públic empresarial i fundacional de la 
Generalitat, i es crea la Central de Compres de la Generalitat. 

- Ordre 11/2013, de 17 juny, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la 
qual es dicten les normes de funcionament i comunicació de dades al Registre Oficial 
de Contractes de la Generalitat. 

- Acord de 12 de març de 2010, de la Junta Superior de Contractació Administrativa de 
la Generalitat, pel qual es dispensa de constitució de garantia provisional als contractes 
subscrits pel sector públic instrumental. 

- Acord de 27 de gener de 2017, del Consell, pel qual s’estableixen instruccions per a 
donar publicitat a determinats contractes no subjectes a regulació harmonitzada. 

- Acord d’11 de juliol de 2018, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual s’aprova 
la instrucció relativa al subministrament d’informació sobre la contractació de les 
entitats del sector públic valencià. 

Finalment, ha de destacar-se aquella normativa que té caràcter bàsic i transversal, amb 
incidència en qualsevol àmbit de la seua actuació. Atesa la circumstància que VAERSA 
adopta la forma jurídica d’una societat anònima, la seua activitat i funcionament quedarà 
plenament subjecta a l’LSCA. Referent a això, es consideren especialment rellevants aquells 
preceptes d’aquesta llei que es refereixen a les matèries següents: 

- Els estatuts socials i el seu contingut (art. 23 de l’LSCA), així com la normativa 
reguladora de la seua eventual modificació (art. 285 a 345 de l’LSCA). 

- La convocatòria i la forma d’adopció dels acords dels òrgans socials, com són la Junta 
General (art. 159 a 208) i el Consell d’Administració (art. 242 a 251 de l’LSCA). 

- Els comptes anuals, quant al seu contingut, formulació, aprovació, depòsit i publicitat 
(art. 253 a 284 de l’LSCA).



 

 

 
 
 

APÈNDIX 2 
Fiscalització de la contractació 

  



Informe de fiscalització de Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA).  
Exercici 2020 

14 

1. CONTRACTES FORMALITZATS EN L’EXERCICI 2020 

L’anàlisi de la informació facilitada per VAERSA ha permés elaborar el quadre següent, en 
el qual s’indica el nombre i l’import dels contractes que s’han formalitzat en l’exercici 2020, 
detallats per tipus i procediment d’adjudicació, exclosos els menors, amb les xifres 
expressades en euros:  

Quadre 1. Contractes formalitzats 

Tipus de contractes 
Procediments 
d’adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) Contractes 

Import % Nre. % 

Obres 

Obert ordinari 1.186.428 84,6% 9 90,0% 
Adquisició centralitzada 215.800 15,4% 1 10,0% 
Subtotal 1.402.228 100,0% 10 100,0% 

Serveis 

Obert ordinari 7.248.011 76,4% 112 88,9% 
Emergència 125.608 1,3% 3 2,4% 
Adquisició centralitzada 2.108.482 22,3% 10 7,9% 
Altres  793 0,0% 1 0,8% 
Subtotal 9.482.894 100,0% 126 100,0% 

Subministraments 

Obert ordinari 3.824.855 57,9% 43 84,3% 
Adquisició centralitzada 2.662.222 40,3% 7 13,7% 
Negociat sense publicitat 115.200 1,8% 1 2,0% 
Subtotal 6.602.277 100,0% 51 100,0% 

Mixt 
Serveis/Subministraments 

Obert ordinari 675.331 71,3% 3 75,0% 
Negociat sense publicitat 272.172 28,7% 1 25,0% 
Subtotal 947.503 100,0% 4 100,0% 

Total contractes 18.434.903  191  

Nota: En la columna de nombre de contractes es comptabilitzen com a contractes diferenciats els diferents lots 
en què puga dividir-se una licitació, perquè constitueixen contractes singularitzats, encara que en la fase inicial de 
la licitació puguen compartir aspectes procedimentals. 

2. EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ REVISATS 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació dels contractes formalitzats en l’exercici 2020 per 
VAERSA, s’han seleccionat per a fer-ne la revisió els contractes que es detallen en el quadre 
següent, en el qual les xifres s’expressen en euros, sense incloure l’IVA, i que representen 
un 33,5% de l’import total formalitzat en l’exercici. 
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Quadre 2. Contractes analitzats 

Tipus Número contracte Objecte Procediment 

Import 
adjudicació 

(euros) 

Subministraments 
CB 2/2020 
(contracte basat en 
l’Acord Marc 2/19), 
lot 1 

Combustible per als vehicles de VAERSA. 
Lot 1. Adquisició 

centralitzada 1.692.286 

Serveis PAS 14/2020 
Servei de suport de mitjans per a la 
classificació d’envasos lleugers a la planta de 
Benidorm. Obert 1.290.081 

Subministraments PAS 12/2020, lots 1 
i 2 

Subministrament, instal·lació i manteniment 
preventiu i correctiu de noves premses de 
recuperats i rebuig per a les plantes de 
classificació d’envasos lleugers. Lots 1 i 2, 
(plantes de Picassent i de Castelló). Obert 997.581 

Obres PA 10/2020 
Treballs de construcció de murs de contenció, 
estructura i coberta de nau de la planta de 
transferència de RU zona nord, TM Dolores 
(Alacant). Obert 513.593 

Subministraments PAS 17/2019, lot 2 
Subministrament, instal·lació i arrendament 
amb opció de compra i manteniment dels 
alimentadors 1 i 2 i del separador balístic de 
la planta de Castelló. Lot 2. Obert 411.481 

Serveis PAS 10/2020, lots 1, 
2, 3, 4 i 5 

Servei de buidatge de fosses sèptiques en 
instal·lacions recreatives i parcs naturals de la 
província de Castelló i retirada de fem en 
instal·lacions recreatives de la província de 
València. Lots 1 a 5. Obert 268.600 

Serveis PAS 16/2019, lot 1 
Servei de taller per al manteniment de la flota 
de vehicles propietat de VAERSA marca Land 
Rover, campanyes 2020-2021. Lot 1. Obert 192.816 

Serveis PA 09/2020 Arrenglerament, embalatge i càrrega de palla 
d’arròs en l’àmbit territorial de l’Albufera. Obert 130.495 

Serveis PE0003 Subministrament de 30.000 màscares FPP2. Emergència 89.100 

Subministraments PAS 19/2019, lot 2 Subministrament d’uniformes laborals del 
personal de VAERSA. Lot 2. Obert 77.783 

Serveis PS 22/2020 Servei de col·laboració específica en matèria 
tributària, fiscal i comptable de VAERSA. Obert 48.000 

El treball realitzat ha consistit, bàsicament, a comprovar l’adequació de la tramitació dels 
contractes a la normativa aplicable en les fases de preparació, selecció del contractista i 
adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, així com l’anàlisi dels documents 
justificatius i l’adequada comptabilització de la despesa. 

3. OBSERVACIONS SOBRE ELS CONTRACTES FORMALITZATS EN 2020 

En virtut de l’Acord de 25 d’octubre de 2018, del Consell d’Administració de VAERSA, les 
competències pròpies de l’òrgan de contractació en l’exercici 2020 recauen sobre el 
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director general i el subdirector de manera mancomunada, per als contractes de quantia 
superior als 100.000 euros; mentre que per als contractes de quantia igual o inferior a 
aquesta xifra l’òrgan de contractació serà el director general o el subdirector de manera 
solidària. 

Els incompliments i observacions derivats de la revisió dels expedients que hauran de tindre 
en compte els responsables de VAERSA són els que es detallen a continuació. 
Posteriorment es detallen les circumstàncies que afecten cada un dels expedients que s’han 
revisat. 

3.1. Incompliments i observacions de caràcter general 

Els incompliments i observacions de caràcter general que es refereixen a tots els expedients 
revisats, o bé a un nombre significatiu d’aquests, són els següents, dividint les incidències 
segons la fase del contracte a què corresponen. 

a) Respecte a la fase de preparació dels contractes 

- Els expedients haurien de contindre un informe emés pel titular del lloc d’auditor 
intern de VAERSA, abans de procedir a l’aprovació de l’expedient, amb la finalitat 
de verificar si és adequat el compliment dels procediments i de la normativa que 
afecta l’entitat, d’acord amb l’article 9.2.c de l’RDLMU.10 

- Atés que els PCAP són elaborats pel servei jurídic no s’hi emet cap informe jurídic 
previ a l’aprovació de l’expedient. Si bé l’emissió d’aquest informe no constitueix 
una obligació legal, d’acord amb les disposicions de l’article 122.7 de l’LCSP, sí que 
resulta un tràmit que hauria de formalitzar-se en tot cas, perquè en els PCAP es 
recullen aspectes d’especial transcendència en l’adjudicació del contracte, com ara 
els criteris d’adjudicació, el procediment d’adjudicació, la possibilitat d’incorporar 
modificats i la seua quantia o la informació relativa a la possibilitat d’interposar 
recursos contractuals, entre altres aspectes. En aquest sentit, VAERSA hauria de 
garantir la separació de funcions entre els que elaboren els PCAP i els que 
formalitzen els informes jurídics sobre aquests. 

- El certificat d’existència de crèdit adequat i suficient o disponibilitat pressupostària 
hauria de ser emés pel responsable del departament economicofinancer, ja que es 
tracta de funcions pròpies i inherents al seu lloc de treball. Cal fer notar que, en cas 
que no n’hi haja, es fa constar l’existència de crèdit com una clàusula més dins dels 
PCAP. 

- En els PCAP s’estableix una fórmula proporcional inversa pura per a la valoració del 
criteri del preu oferit. En els casos en què hi haja altres criteris d’adjudicació, aquest 
tipus de fórmules no asseguren la selecció de l’oferta més avantatjosa a la qual s’ha 
d’adjudicar tot contracte, en compliment del que es disposa en els articles 1.1 i 145 

                                                            
10 Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economico-
financer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. 
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de l’LCSP. Això és pel fet que la fórmula triada permet atorgar puntuacions a tots 
els licitadors que concorren al procediment, encara que no hagen oferit cap baixa 
al preu de licitació, cosa que desvirtua el criteri preu i per això la ponderació teòrica 
que en el PCAP s’atribueix a l’oferta econòmica. 

- Els PCAP relatius als contractes subjectes a regulació harmonitzada formulen de 
manera insuficient, i en alguns casos ni ho fan, el règim relatiu a les meses de 
contractació que participaran en el procediment de selecció del contractista. Pel 
que fa a això, han de determinar-se clarament en els PCAP el nombre dels membres 
que la integren i la condició en què hi participen (president, secretari, vocals). 
Aquesta circumstància, per contra, sí que es defineix en el manual intern que regula 
els contractes no subjectes a regulació harmonitzada. 

- S’ha constatat que en els plecs de prescripcions tècniques (PPT) s’inclouen 
clàusules que són de caràcter administratiu, la qual cosa està expressament 
prohibida per l’article 68.3 de l’RGCAP.11 A tall d’exemple, pot citar-se el contracte 
PA 10-2020, on en el plec tècnic s’han inclòs els criteris d’adjudicació (punt 10 del 
plec), la penalització a aplicar en cas d’incompliment contractual (punt 11), causes 
de resolució dels contractes (punt 12), la constitució de la garantia definitiva (punt 
16) o la forma de pagament de les prestacions realitzades (punt 17). S’ha 
comprovat, no obstant això, que la mateixa informació de caràcter administratiu 
que figura en el plec tècnic apareix també inclosa en el PCAP. 

- No consta la implantació d’un procediment que evite la possible existència de 
conflicte d’interessos en l’adjudicació dels contractes. En aquest sentit es recomana 
que se sol·licite una declaració responsable signada per cada una de les persones 
que hagen de participar en la preparació de l’expedient i selecció de l’adjudicatari, 
on manifesten expressament l’absència de situacions en què poguera concórrer un 
interés financer, econòmic o personal que poguera semblar que compromet la 
seua imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació, en el 
sentit expressat en l’article 64.2 de l’LCSP. 

- El manual intern per a la preparació de contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada hauria de contindre la data i l’òrgan que acorda la seua aprovació. 

b) Respecte a la fase d’adjudicació dels contractes s’han detectat les incidències següents: 

- Amb caràcter general, en els expedients no consta el justificant de la publicació en 
el perfil de contractant de la composició de la mesa de contractació. Aquesta 
publicació resulta obligatòria, tal com estableix l’article 326.3 de l’LCSP. Cal tindre 
en compte que –tot i que aquest precepte legal es refereix al cas de les meses de 
contractació per al cas de les administracions públiques– en el cas que els poders 
adjudicadors que no tinguen la consideració d’Administració pública decidisquen 
constituir una mesa de contractació, estaran obligats a complir el requisit esmentat. 

                                                            
11 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
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Pel que fa a això, s’ha comprovat, d’altra banda, que VAERSA s’obliga a complir 
aquests tràmits incloent-los com a obligatoris en els PCAP dels contractes que 
licita. 

- No consta la publicació de les actes de la mesa de contractació en el perfil de 
contractant. L’article 63.3.e de l’LCSP exigeix que en el perfil de contractant es 
publique obligatòriament la informació relativa als contractes i, dins d’aquesta, 
totes les actes de la mesa de contractació relatives al procediment d’adjudicació, 
en cas d’actuar en aquest. 

c) A partir d’una mostra de factures rebudes, tant de contractes menors com no menors, 
s’ha detectat que VAERSA ha incomplit de manera generalitzada el termini de 
pagament establit en els PCAP dels contractes i en l’article 4 de l’LMOC. 

3.2. Contracte PAS 14-2020  

Es tracta d’un contracte de serveis per al suport de mitjans tècnics, materials i humans, així 
com un servei de conservació diària dels equips de procés amb què compta la planta de 
classificació d’envasos lleugers de Benidorm. El seu objecte no es divideix en lots, 
circumstància que es justifica en el PCAP. 

El contracte té una duració d’un any i es preveu la possibilitat de prorrogar-lo durant un 
any addicional. El valor estimat del contracte és de 3.899.995 euros, tenint en compte la 
possibilitat de pròrroga i d’introduir-hi modificacions. D’acord amb aquesta quantia el 
contracte està subjecte a regulació harmonitzada. 

Els criteris d’adjudicació es divideixen en quatre, tots els quals de valoració automàtica. El 
criteri del preu està valorat amb un total de 75 punts com a màxim. La resta dels tres criteris 
d’adjudicació amb una valoració conjunta màxima de 25 punts tenen caràcter dicotòmic, 
de manera que si el licitador disposa de les condicions fixades en el criteri se li puntua amb 
el màxim previst per a aquest criteri i en cas que no les posseïsca no se li puntua. 

A la licitació concorren un total de sis licitadors. Tots, excepte un, compleixen les condicions 
fixades en els criteris d’adjudicació dicotòmics, de manera que reben la mateixa puntuació. 
En conseqüència, el criteri que ha esdevingut decisiu per a l’adjudicació ha resultat ser el 
del millor preu. La baixa oferida per l’adjudicatari ha sigut d’un 27,2%, sense que haguera 
incorregut en oferta desproporcionada o amb valors anormals. 

En aquest contracte, la constitució i desenvolupament de la mesa de contractació presenta 
les especialitats: 

- S’han designat un total de 18 persones, entre titulars i suplents, amb competència per 
a poder actuar com a membres de la mesa. Aquesta multiplicitat de persones, 
juntament amb la falta de definició en l’ordre de la suplència, crea una indeterminació 
sobre la composició concreta de la mesa. A fi d’evitar aquesta situació es recomana que 
en el moment de l’aprovació de l’expedient es reduïsca el nombre de persones amb 
capacitat d’actuar en la mesa a un sol titular i el seu suplent per a cada un dels seus 
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membres, que aquests s’identifiquen i que així quede aclarida adequadament la seua 
composició. 

- Addicionalment, s’ha observat que en l’acta de la mesa de la sessió de 21 d’agost de 
2020 de valoració de les ofertes, el nombre de membres que conformen la mesa de 
contractació no és de quatre persones sinó que és de cinc, ja que hi ha dues persones 
que ostenten el mateix lloc de secretaria, la titular del lloc i una de les designades com 
a suplent. 

En l’acord d’adjudicació s’assenyala que no s’ha produït cap acte que puga donar lloc a 
conflicte d’interessos, ni cap acte que supose frau o favoritisme al llarg del procediment de 
contractació. No obstant això, aquesta previsió hauria d’assegurar-se per mitjà d’una altra 
mena de procediments, com pot ser l’exigència prèvia d’una declaració responsable dels 
components de la mesa de contractació o de les persones signants dels informes tècnics 
de valoració, en el sentit que no concorre cap causa d’incompatibilitat o conflicte 
d’interessos en la seua participació en el contracte, tal com s’ha indicat en l’apartat 3.1 
d’incompliments i observacions de caràcter general. 

3.3. Contracte PAS 12/2020 (lots 1 i 2) 

Aquest contracte deriva directament del contracte PAS 18/2019, després de resultar aquest 
incurs en causa de nul·litat. La licitació del contracte PAS 18/2019 es va publicar en la 
Plataforma de Contractació del Sector Públic el dia 10 de gener de 2020 (amb rectificació 
posterior de 6 de febrer de 2020), van ser adjudicats els dos lots a un mateix contractista, i 
signats amb aquest en data 11 de maig de 2020. 

El contracte PAS 12/2020 (igual que el PAS 18/2019) té per objecte el subministrament per 
arrendament amb opció a compra, la instal·lació i el manteniment preventiu i correctiu de 
noves premses de recuperats i rebutjos en la classificació d’envasos lleugers; el lot 1 és el 
referit al subministrament per a la planta de Picassent i el lot 2 per a la planta de Castelló. 
La duració del contracte és de cinc anys sense possibilitat de pròrroga. El valor estimat del 
contracte és d’1.214.460 euros, import conjunt per als dos lots i, per tant, queda subjecte a 
regulació harmonitzada.  

El contracte PAS 18/2019 va incórrer en causa de nul·litat de ple dret a causa de l’absència 
de la publicitat de l’anunci de licitació en el Diario Oficial de la Unión Europea, segons 
preveu l’article 39.2.c de l’LCSP. L’omissió d’aquesta publicitat es va detectar per VAERSA 
una vegada adjudicat i signat amb el contractista, per la qual cosa es va decidir promoure 
la licitació d’un nou contracte, el PAS 12/2020, amb el mateix objecte que l’incurs en causa 
de nul·litat. 

Cal fer notar, no obstant això, que no s’ha declarat formalment la nul·litat del contracte PAS 
18/2019, ni per tant resulta ferm d’acord amb el que es disposa en l’article 42.1 de l’LCSP. 
Aquesta circumstància motiva que concórreguen en el temps dos contractes amb el mateix 
objecte contractual, circumstància contrària al principi de seguretat jurídica. Amb la finalitat 
d’evitar aquesta situació, l’adjudicació i la formalització del contracte PAS 12/2020 exigia 
ineludiblement la revisió prèvia d’ofici dels actes preparatoris i els d’adjudicació, així com 
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la declaració consegüent en ferm de nul·litat del contracte PAS 18/2019, d’acord amb el 
que indica l’article 41 de l’LCSP, sense perjudici de la possibilitat legal de començar els actes 
preparatoris del nou contracte mentre s’aprova la declaració d’ofici de nul·litat. 

Addicionalment, tampoc hi ha constància que el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana (CJC) s’haja pronunciat sobre la nul·litat del contracte 18/2019. En aquest sentit, 
és requisit legal per a la declaració d’ofici de nul·litat de l’adjudicació del contracte obtindre 
el dictamen previ favorable d’aquest òrgan consultiu, a l’empara dels articles 10.8.c de 
l’LCJC,12 106.1 de l’LPAC13 i 41.1 de l’LCSP. Aquest últim precepte legal és el que regula la 
tramitació de la revisió d’ofici i declaració de nul·litat dels actes preparatoris i dels actes 
d’adjudicació dels contractes públics. Cal esmentar que l’article 41.2 de l’LCSP preveu que, 
als efectes exclusius de l’LCSP, tindran la consideració d’actes administratius els actes 
preparatoris i els actes d’adjudicació dels contractes de les entitats del sector públic que no 
siguen administracions públiques.  

En el contracte PAS 12/2020 es presenta un sol·licitador als dos lots, que a més és el mateix 
empresari que era l’adjudicatari del contracte PAS 18/2019. En aquest sentit, hem 
d’assenyalar que, tot i que s’han complit totes les obligacions legals de publicitat en el 
procediment de licitació, VAERSA hauria d’adoptar totes les mesures al seu abast amb la 
finalitat de procurar una concurrència real de licitadors que permeta una competència 
efectiva entre aquests i poder així seleccionar l’oferta econòmicament més avantatjosa tal 
com preveu l’article 1.1 de l’LCSP. 

3.4. Contracte PA 10-2020 

És un contracte d’obres l’objecte de les quals consisteix en treballs de construcció de murs 
de contenció, estructura i coberta de nau de la planta de transferència de residus urbans 
zona nord, en el terme municipal de Dolores (Alacant). El seu objecte no es divideix en lots, 
circumstància que es justifica en el PCAP. 

El valor estimat que s’indica en el PCAP no resulta coincident amb el que apareix en la 
resolució d’aprovació de l’expedient per part de l’òrgan de contractació. En l’apartat E de 
l’annex I del PCAP s’estableix un valor estimat de 484.727 euros, mentre que en l’aprovació 
de l’expedient el seu import és de 620.968 euros. Aquesta segona quantia és la que resulta 
coherent amb el pressupost base de licitació, que es consigna en el plec tècnic i que a més 
és la que es pren com a referència en la publicació de la licitació i subsegüents fases del 
procediment. 

El contracte es tramita per VAERSA amb caràcter d’urgència per requeriment exprés del 
consorci local que realitza l’encàrrec. Aquest últim motiva la urgència en la sol·licitud 
dirigida al consorci el 17 de desembre de 2018 pel director general de Canvi Climàtic i 
Qualitat Ambiental, amb la petició d’accelerar tots els tràmits a fi de tractar d’eximir les 
entitats locals de la Comunitat Valenciana d’eventuals sancions econòmiques procedents 
                                                            
12 Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana. 
13 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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de la Unió Europea, derivades d’incompliments en matèria mediambiental i reciclatge de 
residus.14 

Pel que fa a això hem de destacar que de cap manera pot justificar-se la declaració 
d’urgència en la tramitació d’un contracte en les conseqüències derivades d’un 
incompliment de la legalitat. La urgència ha de quedar vinculada, en tot cas, a una 
necessitat inajornable o l’adjudicació de la qual calga accelerar per raons d’interés públic, 
situades dins del marc de la legalitat, en el sentit expressat en l’article 119.1 de l’LCSP. 

La declaració d’urgència en la tramitació de l’expedient ha suposat la reducció a la meitat 
en els terminis dels tràmits, inclosa, sobretot, la reducció a la meitat en el termini de la 
presentació d’ofertes, passant del termini ordinari mínim de 26 dies a atorgar un termini de 
presentació de 13 dies, amb l’eventual limitació dels drets dels licitadors a poder preparar 
adequadament les seues ofertes, especialment en un contracte complex com aquest. 

Per això, encara que la petició d’urgència procedira de l’entitat que fa l’encàrrec, VAERSA 
hauria d’haver fet notar la seua improcedència, efectuar una objecció a aquest requeriment 
i deixar-ne constància en l’expedient. 

3.5. Contracte PAS 17/2019 (lot 2) 

Aquest contracte, en el seu lot 2, té per objecte el subministrament per arrendament amb 
opció a compra, la instal·lació i el manteniment del separador balístic de la planta de 
classificació d’envasos lleugers de Castelló. 

El valor estimat del contracte és de 816.767 euros, import obtingut per al conjunt dels dos 
lots que el conformen i tenint en compte la possibilitat d’incorporar un modificat al 
contracte en una quantia màxima d’un 20% al preu inicial. D’acord amb l’import del valor 
estimat, el contracte està subjecte a regulació harmonitzada. 

Quant a la preparació del contracte del lot 2, el de major quantia, cal assenyalar que els 
criteris d’adjudicació es divideixen en tres, tots els quals de valoració automàtica. 

Dels criteris d’adjudicació, un està relacionat amb aspectes econòmics de l’oferta i rep una 
ponderació de 85 punts. Aquest criteri econòmic es divideix al seu torn en tres subcriteris 
que són el preu del lloguer pròpiament, el manteniment preventiu i el manteniment 
correctiu, i cada un rep la seua pròpia ponderació. Els dos criteris d’adjudicació restants són 
la reducció del termini de muntatge del bé a subministrar, amb una valoració de 10 punts, 
i la reducció del termini de lliurament del bé, amb una valoració de 5 punts. En el quadre 3 
següent es mostra un resum de la divisió dels diferents criteris d’adjudicació i dels punts 
assignats a cada un. 

                                                            
14 Segons l'esmentat escrit de la Direcció General “s'ha obert expedient sancionador per part de la UE 
contra el Regne d'Espanya, Pilot 9328/18/ENVl: Aplicació a Espanya de la Directiva 1999/311CE 
d'Abocament de Residus i Directiva 2008/98/CE, sobre ús d'abocador com a mecanisme de gestió de 
residus, de les dades de gestió de l'exercici 2015. 
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Quadre 3. Criteris d’adjudicació del contracte PAS 17/2019, lot 2 

Criteris d’adjudicació Ponderació 

Econòmic 85 
Lloguer del separador balístic 52 
Manteniment preventiu 25 
Manteniment correctiu 8 
Reducció del termini de muntatge del subministrament 10 
Reducció del termini de lliurament del subministrament 5 

Respecte als criteris d’adjudicació, l’article 116.4.c de l’LCSP exigeix l’obligació de justificar 
adequadament en l’expedient l’elecció dels diferents criteris que es tinguen en consideració 
per a adjudicar el contracte i la seua ponderació. En l’expedient analitzat no ha quedat 
justificat aquest aspecte. 

En aquest contracte s’imposava amb major intensitat l’obligació de complir aquesta 
justificació, perquè hauria d’haver-se motivat explícitament i clarament les causes que 
condueixen al fet que s’avalue amb el doble de punts la reducció del termini de muntatge 
sobre la reducció del termini de lliurament del bé, tenint en compte que en el primer 
s’atribueixen 2,5 punts per cada dia de reducció del termini, mentre que en el criteri 
reducció del termini de lliurament del bé s’atribueix la mateixa puntuació per cada 7 dies 
de reducció del termini. 

En el mateix sentit, tampoc queda acreditat en l’expedient el motiu d’assignar més del triple 
de puntuació al subcriteri econòmic relatiu al manteniment preventiu sobre el qual avalua 
el manteniment correctiu. 

D’altra banda, quant als actes de licitació i adjudicació del contracte, cal assenyalar que un 
dels licitadors del lot 2 va interposar el dia 6 de maig de 2020 un recurs especial en matèria 
de contractació contra l’adjudicació d’aquest lot. En data 28 de maig de 2020 el Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals, per mitjà de la seua Resolució número 
637/2020, va desestimar el recurs interposat pel licitador recurrent. 

3.6. Contracte PA 9/2020 

Es tracta d’un contracte de serveis l’objecte dels quals és l’arrenglerament, embalatge i 
càrrega de palla d’arròs en l’àmbit territorial de l’Albufera. El seu objecte no es divideix en 
lots, circumstància que es justifica en el PCAP. El valor estimat del contracte és de 131.700 
euros. 

Les clàusules del contracte estipulen una duració de la prestació de tres mesos comptadors 
des de la seua signatura. El contracte se subscriu el dia 3 de novembre de 2020, de manera 
que la finalització quedava fixada en el 3 de febrer de 2021; no obstant això, de les tres 
factures emeses pel contractista, les dues últimes són de maig de 2021. En el concepte de 
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les factures no consta a quins períodes correspon el servei prestat, encara que, d’acord amb 
els albarans facilitats en la fase d’al·legacions, s’ha constatat que l’últim servei prestat 
correspon al 25 de febrer de 2021, una vegada ja vençut el termini d’execució del contracte. 
No obstant això, VAERSA hauria d’exigir que en tota factura relativa a serveis rebuts es faça 
constar expressament a quines dates corresponen aquests. 

3.7. Contracte PAS 19/2019, lot 2 

Es tracta d’un contracte de subministraments l’objecte dels quals és reposar les necessitats 
d’uniformes laborals del personal destinat als diversos serveis que VAERSA realitza. El seu 
objecte s’ha dividit en huit lots. El valor estimat del contracte és de 691.484 euros i per tant 
queda subjecte a regulació harmonitzada per raó de quantia. La quantia del valor estimat 
que es correspon amb el lot 2 és de 109.694 euros. 

Els PCAP no recullen els criteris d’adjudicació, sinó que es remeten directament a les 
indicacions que es donen sobre aquest tema en els PPT. Aquesta circumstància contravé 
simultàniament l’article 122.2 de l’LCSP, que obliga expressament a incloure els criteris 
d’adjudicació en els PCAP, i l’article 68.3 de l’RGCAP, que prohibeix taxativament la inclusió 
d’aquestes clàusules en els plecs tècnics. 

En el punt 2.3.2 dels PCAP es recullen els criteris d’adjudicació, que són la qualitat tècnica, 
a la qual s’atribueix una ponderació de 55 punts, i el preu, que rep una ponderació de 45 
punts. 

El criteri de la qualitat tècnica és avaluable per mitjà de l’aplicació de judicis de valor a les 
ofertes, per la qual cosa en rebre una ponderació superior als criteris avaluables a través de 
fórmules, en aquest cas el preu, resultava preceptiu per a la valoració de les ofertes la 
constitució d’un comité d’experts, amb qualificació apropiada i integrat per un mínim de 
tres membres, de conformitat amb l’article 146.2 de l’LCSP. En aquest contracte, per a la 
valoració de les ofertes no s’ha constituït aquest comité d’experts en contra de l’obligació 
legalment prevista. 

Addicionalment, en aquest contracte es dona el fet que en les actes de la mesa de 
contractació per a l’obertura i examen de la documentació aportada pels licitadors (tres 
sobres) s’indica que les dues reunions de la mesa van tindre lloc el 21 i 23 de gener de 
2020, i el 5 de febrer de 2020. No obstant això, les tres actes apareixen firmades digitalment 
el mateix dia, l’11 de febrer de 2021, un any després de les reunions, i únicament contenen 
la signatura digital de la secretària, sense que aparega la signatura del president de la mesa. 

4. OBSERVACIONS SOBRE ELS CONTRACTES MENORS FORMALITZATS 
EN 2020 

L’article 318 de l’LCSP regula, per a les entitats que siguen poders adjudicadors no 
Administració pública, l’adjudicació d’aquells contractes que no estiguen subjectes a 
regulació harmonitzada. En l’apartat a d’aquest precepte legal s’estableix que els contractes 
de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracte de contractes d’obres, de 
concessions d’obres i concessions de serveis, o a 15.000 euros, quan es tracte de contractes 
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de serveis i subministraments, podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d’obrar i que compte amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la 
prestació objecte del contracte. 

En l’LCSP no existeix, no obstant això, cap article que determine el procediment formal i 
requisits mínims que hauria de contindre l’expedient justificatiu de l’adjudicació. 

En aquest sentit s’ha de tindre en compte que l’LCSP no distingeix, per a les entitats que 
siguen poders adjudicadors no Administració pública, una categoria específica denominada 
contractes menors, distinció que sí que es fa, per a les entitats que siguen Administració 
pública, en l’article 118 de l’LCSP. No obstant això, s’ha interpretat que els contractes 
previstos en l’article 318.a de l’LCSP coincideixen conceptualment amb els contractes 
menors de l’article 118 de l’LCSP i s’hi haurien d’aplicar, per tant, les previsions contingudes 
en aquest precepte legal, a fi de suplir l’absència legal de regulació específica de preparació 
i adjudicació d’aquests contractes, en el cas de poders adjudicadors no Administració 
pública.15 

La tramitació dels contractes menors exigirà, segons l’article 118.2 i 3 de l’LCSP, l’emissió 
d’un informe de l’òrgan de contractació que justifique de manera motivada la necessitat 
del contracte i que no se n’està alterant l’objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels 
llindars descrits anteriorment. Es requerirà, així mateix, l’aprovació de la despesa i la 
incorporació a aquesta de la factura corresponent. 

L’òrgan competent per a l’adjudicació dels contractes de fins a 100.000 euros (i per tant 
s’inclourien ací els contractes menors), durant l’exercici fiscalitzat, és el director general o 
el subdirector general de VAERSA de manera solidària, en virtut de l’acord d’apoderament 
de data 25 d’octubre de 2018 del Consell d’Administració de VAERSA. 

A més de les exigències legals comentades, VAERSA té aprovat un procediment intern per 
a l’adjudicació de contractes menors, en virtut de la instrucció del director general de 4 de 
maig de 2018. En aquest procediment, s’estableix una sèrie de documentació que ha de 
contindre tot expedient de contracte menor i que va des de l’elaboració inicial d’una 
memòria justificativa de la necessitat del contracte, subscrita pel responsable del contracte 
i per l’òrgan de contractació, fins al document en què es culmina l’expedient que consisteix 
en un informe de finalització i conformitat del contracte menor, que ha de ser subscrit pel 
designat com a responsable del contracte. 

En la revisió efectuada sobre una selecció de contractes menors adjudicats en 2020 s’han 
constatat les incidències següents que VAERSA haurà d’atendre en un futur per a la seua 
correcció: 

a)  En nombroses ocasions VAERSA recorre a la figura del contracte menor amb la finalitat 
de donar cobertura legal a les prestacions rebudes que es consideren necessàries 

                                                            
15 Recomanació d'1 de març de 2018 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat als 
òrgans de contractació en relació amb diversos aspectes relacionats amb l'entrada en vigor de l’LCSP; 
així com l'informe de l'Advocacia General de l'Estat 2/2018, sobre diverses qüestions plantejades per 
l'ICO. 
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durant el període de temps en què finalitza la tramitació d’un expedient de contractació 
per mitjà de licitació pública. Pel que fa a això ha d’indicar-se que en cap cas la 
normativa legal empara la utilització del contracte menor amb aquesta finalitat. Davant 
això, resulta ineludible que VAERSA planifique i gestione anticipadament els expedients 
de contractació de prestacions que es consideren necessàries, de manera que els 
contractes no menors puguen encadenar-se coordinadament, sense períodes de buit 
legal. La circumstància descrita ha motivat que s’hagen produït les situacions següents: 

- A vegades es pot produir un fraccionament indegut del contracte en contra de 
l’article 99.2 de l’LCSP, perquè es requereix adjudicar diversos contractes menors 
amb el mateix o similar objecte a l’espera de la tramitació d’un contracte amb 
licitació pública, com, per exemple, en els contractes CM 20/36 i CM 20/128, 
l’objecte dels quals és la neteja industrial de diverses plantes de VAERSA, amb un 
preu conjunt dels dos contractes de 22.068 euros, quantia que depassa el límit de 
la contractació menor establit en l’article 318.a de l’LCSP. 

- En altres ocasions és un mateix contracte menor, com el contracte menor CM 
20/95, el que s’executa per un import i temps superior a l’aprovat mentre es resol 
la licitació corresponent. La prestació d’aquest contracte s’ha efectuat per més 
temps de l’estipulat, de manera que finalment l’import que s’ha facturat, 18.055 
euros sense IVA, ha depassat el límit legal per a utilitzar el contracte menor establit 
en l’article 318.a de l’LCSP. 

b) En els contractes menors revisats s’ha constatat la pràctica general per la qual VAERSA 
efectua la sol·licitud de les ofertes als empresaris i fins i tot les rep amb anterioritat a la 
memòria justificativa de la necessitat del contracte. Es recomana que, en tot cas, la 
justificació del contracte inicie l’expedient i siga en un moment posterior quan es 
consulten els pressupostos als diferents empresaris. 

c) Es reitera la recomanació efectuada en el nostre informe de l’exercici 2018 en el sentit 
que, per a tramitar contractes menors el valor estimat dels quals siga superior a un 
determinat import, s’hauria d’incloure en la normativa interna que se sol·liciten tres 
pressupostos sempre que això siga possible. Quan s’opte per sol·licitar una única oferta, 
s’hauria de justificar adequadament el motiu de l’elecció. 

d) Els contractes menors CM 20/100 i CM 20/101, per una mateixa quantia de 14.882 
euros, s’han adjudicat a un mateix empresari, i amb la diferència d’un dia entre els dos. 
El primer dels contractes té per objecte el subministrament de recanvis elèctrics i 
electrònics per a la planta de tractament de residus urbans i compostatge de Villena, 
mentre que el segon es refereix al servei d’assistència tècnica en la instal·lació i 
reparació de sistemes electrònics en la mateixa planta de Villena. Encara que un dels 
contractes és de subministrament i l’altre de serveis, es considera que estan íntimament 
relacionats entre si i que són susceptibles de constituir una unitat funcional o dirigir-se 
a aconseguir una mateixa finalitat. Per això, es considera que havia d’haver-se 
promogut una licitació pública, ja que l’import conjunt superaria el límit de la 
contractació menor, i les dues prestacions es podrien recollir conjuntament, el 
subministrament i l’assistència de l’equip necessari.  
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e) En l’expedient del contracte menor CM 20/119 per al subministrament de quatre 
ordinadors portàtils tipus workstation s’ha sol·licitat oferta a tres empresaris. El 
contracte s’ha atorgat a l’empresari amb el segon millor preu, ateses les característiques 
tècniques de l’oferta seleccionada,  segons informació facilitada en el tràmit 
d’al·legacions. No obstant això, VAERSA hauria d’haver recollit en l’expedient les raons 
per les quals aquestes prevalen sobre el preu. 

f) En l’expedient del contracte menor CM 20/142, per una quantia de 5.764 euros, per al 
subministrament de sis ordinadors per a donar assistència a diversos tècnics de 
VAERSA, s’han facturat i lliurat únicament tres ordinadors al preu unitari acordat. 
Segons l’informe final del contracte menor signat pel responsable del contracte, se 
sol·licita la meitat de l’encàrrec pactat atés que han canviat les necessitats de VAERSA. 
No consta en l’expedient, no obstant això, una resolució de l’òrgan de contractació que 
aprove la modificació del contracte, ni de la seua motivació. 

 

 



 

 

 
 
 

APÈNDIX 3 
Condició de mitjà propi personificat de VAERSA 
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1. REGULACIÓ LEGAL GENERAL DELS ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS 
PERSONIFICATS EN L’ÀMBIT DEL SECTOR PÚBLIC 

Els encàrrecs a mitjans propis realitzats per un poder adjudicador en favor d’un ens 
dependent són una forma de cooperació pública de naturalesa instrumental i no 
contractual, si bé persegueixen relacions de contingut materialment contractual (l’execució 
d’una obra, la realització d’un subministrament o la prestació d’un servei) a canvi d’una 
compensació econòmica. 

Essencialment són relacions de caràcter intern, dependent i subordinat, caracteritzades per 
ser d’execució obligatòria per a les entitats considerades mitjà propi (les que reben 
l’encàrrec), amb subjecció a les instruccions fixades unilateralment per l’entitat pública que 
fa l’encàrrec de la qual depenen i la retribució de la qual es fixa per referència a tarifes 
aprovades per aquesta última. En conseqüència, han de rebutjar-se com a encàrrecs a 
mitjans propis, en el sentit a què fa referència l’LCSP, aquelles prestacions que adopten 
l’estructura de contracte, conveni o altres formes d’acords de voluntats, ja que això no 
s’ajusta conceptualment a la seua naturalesa de mandat unilateral i obligatori per l’entitat 
que rep l’encàrrec. 

Malgrat la seua rellevància jurídica i econòmica en l’àmbit del sector públic, ha de destacar-
se l’escassa regulació legal i reglamentària que existeix sobre aquesta figura, i especialment 
pel que fa al seu àmbit procedimental. 

Els encàrrecs a mitjans propis constitueixen una excepció als principis que regeixen la 
contractació pública i que estan recollits en l’article 1 de l’LCSP, com són els de llibertat 
d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no-discriminació i 
igualtat de tracte entre els licitadors, així com la salvaguarda de la lliure competència. La 
seua utilització comporta el compliment estricte d’unes exigències legals, que han 
d’interpretar-se en tot cas de manera restrictiva, especialment ja que suposen una forma 
d’assignació directa d’unes prestacions a una entitat determinada, la qual cosa, en 
definitiva, afecta el principi de llibertat de competència, el qual s’erigeix com a autèntic 
principi informador de la contractació pública, tant per al dret comunitari com per a 
l’espanyol. 

La regulació legal vigent dels encàrrecs a mitjans propis personificats per al supòsit que 
l’entitat que fa l’encàrrec siga un poder adjudicador es recull principalment en l’article 32 
de l’LCSP, el qual bàsicament delimita el concepte de mitjà propi personificat i estableix els 
requisits legals per a poder utilitzar aquesta figura. 

2. ANÀLISI DE LA REGULACIÓ JURÍDICA DE VAERSA COM A MITJÀ 
PROPI PERSONIFICAT 

2.1. Normativa legal aplicable a VAERSA 

La regulació del règim jurídic de VAERSA, en general, i de la seua condició com a mitjà 
propi, en particular, es recull en l’article 4 de l’LMUAP, tal com s’ha esmentat anteriorment 
en l’apartat 1 de l’apèndix 1 d’aquest informe. 
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Tenint en compte la rellevància, extensió, complexitat i especificitat que comporta la seua 
regulació jurídica, cal fer notar que no es considera adequat formular-la en un sol article i 
a més integrat en una llei reguladora de múltiples i diverses matèries, la virtualitat de les 
quals gaudeix de vocació conjuntural en aprovar-se amb motiu de la crisi econòmica de 
l’any 2008 i següents. Per això, es recomana a VAERSA, a fi de garantir una major seguretat 
jurídica, que promoga les mesures oportunes perquè la seua regulació jurídica quede 
recollida en una normativa específica, adequada a la seua extensió, rellevància i complexitat, 
evitant que quede subsumida en un únic article dins d’una norma de caràcter conjuntural i 
transversal. 

D’altra banda, cal destacar que el règim jurídic de VAERSA ha patit una modificació en virtut 
de les disposicions de l’article 103 de l’LMFGA,16 l’entrada en vigor de la qual es va produir 
el dia 1 de gener de 2020. 

D’acord amb la regulació legal vigent, VAERSA té la consideració de mitjà propi personificat 
i servei tècnic, tant de l’Administració de la Generalitat com de les diferents entitats que 
integren l’Administració local, així com de les entitats del sector públic dependents de 
qualsevol d’aquestes que tinguen la condició de poders adjudicadors, sempre que es 
complisquen els requisits establits en l’article 32.2.d.2 de l’LCSP. En conseqüència, la 
condició de mitjà propi no està establida directament per llei, sinó que aquesta condició es 
fa dependre del compliment dels requisits de la normativa de contractació. 

Tot i que en l’LMUAP es faça referència expressa a un apartat en concret de l’article 32.2 de 
l’LCSP com a requisits de compliment específic, l’LCSP estableix en l’article 32.4 tots i cada 
un dels requisits que han de complir les persones jurídiques per a poder ser considerades 
com a mitjà propi personificat de diversos poders adjudicadors independents entre si, que 
són els següents:  

- Que els poders adjudicadors que puguen conferir-li encàrrecs exercisquen sobre l’ens 
destinatari d’aquest un control conjunt anàleg al que ostentarien sobre els seus propis 
serveis o unitats. 

- Que més del 80 per cent de les activitats de l’ens destinatari de l’encàrrec es duguen a 
terme en l’exercici de les comeses que li han sigut confiades pels poders adjudicadors 
que el controlen o per altres persones jurídiques controlades pels mateixos poders 
adjudicadors. 

- Quan l’ens destinatari de l’encàrrec siga un ens de personificació juridicoprivada, a més, 
la totalitat del seu capital o patrimoni haurà de ser de titularitat o aportació pública. 

- La condició de mitjà propi personificat s’haurà de reconéixer expressament en els seus 
estatuts o actes de creació. Aquest últim requisit inclou, a més, la necessitat de la 
conformitat expressa del poder adjudicador respecte del qual haja de ser mitjà propi, 

                                                            
16 Llei 9/2019, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i 
d'Organització de la Generalitat. 
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així com la verificació que el mitjà propi compta amb mitjans personals i materials 
apropiats per a la realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social. 

Quant als ingressos rebuts pel mitjà propi, d’acord amb l’article 4.8 de l’LMUAP, les 
actuacions realitzades per VAERSA pels encàrrecs rebuts en la seua condició de mitjà propi 
personificat s’abonaran en funció d’unes tarifes que recullen els costos directes i indirectes, 
les despeses generals i a més els impostos que haja de satisfer per aquesta actuació. Les 
tarifes hauran de ser elaborades i aprovades per l’Administració de la Generalitat, de 
conformitat amb l’article esmentat. 

Cal destacar, així mateix, que per a l’exercici 2020 s’ha incorporat una modificació legal 
rellevant, continguda en l’article 4.2 de l’LMUAP i operada a través de l’LMFGA. Amb 
aquesta modificació es possibilita que les activitats o treballs que confien a VAERSA els 
poders adjudicadors dels quals depén puguen instrumentar-se no sols per mitjà de la 
formulació d’encàrrecs a mitjans propis personificats en els termes establits en l’LCSP, sinó 
també per mitjà de l’atribució, per imposició unilateral dels poders adjudicadors dels quals 
depenga, com una forma de gestió directa dels serveis d’interés públic. En aquest últim cas 
les seues activitats no seran retribuïdes a través de tarifes, sinó per mitjà de compensació 
econòmica basada en el cost o per preu fixat o pactat. No es determina, en canvi, en l’article 
4.2 de l’LMUAP, ni en cap altre article d’aquest text legal, quines circumstàncies o 
condicions han de produir-se per a confiar a VAERSA els treballs per mitjà d’un instrument 
o altre. 

El marc jurídic específic de VAERSA en la seua condició de mitjà propi es completa amb el 
que es disposa en l’article 4t dels seus estatuts socials, en què es manifesta la seua condició 
de mitjà propi i servei tècnic de la Generalitat i de les entitats que integren l’Administració 
local, en el mateix sentit que s’expressa en la llei que regula el seu règim jurídic. 

D’altra banda, interessa assenyalar que per mitjà de l’Acord de 15 de gener de 2021, del 
Consell, es declara la conformitat perquè VAERSA continue actuant com a mitjà propi 
personificat i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat. 

2.2. Normativa interna sobre els encàrrecs rebuts com a mitjà propi 
personificat 

VAERSA té aprovat un manual de procediments per a l’acceptació i la gestió dels encàrrecs 
rebuts en la seua consideració de mitjà propi personificat. Per a l’exercici 2020 estava vigent 
el manual de data 10 de juliol de 2019. Posteriorment, el 16 de febrer de 2021 es va aprovar 
un nou manual de procediment, si bé amb mínims canvis de caràcter formal. Entre els punts 
a destacar d’aquest manual de procediment cal assenyalar el següent: 

- Els encàrrecs afecten tots els departaments de VAERSA i per això no existeix un 
departament específic d’encàrrecs a mitjans propis, sinó que la gestió, control i 
seguiment competirà al departament de producció corresponent segons l’objecte de 
l’encàrrec. 
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- Segons les necessitats a cobrir es diferencien dos tipus d’encàrrecs: els encàrrecs 
estructurals, que s’estima que es realitzaran de manera periòdica i habitual, en tractar-
se de serveis públics que requereixen cobertura permanent, i d’altra banda 
s’estableixen els encàrrecs conjunturals, que per oposició als anteriors tenen caràcter 
puntual o extraordinari. 

- En virtut del que es disposa en l’esmentat manual de gestió poden distingir-se dos 
tipus d’encàrrecs, atés el procediment de gestió de l’encàrrec. Aquesta distinció ha de 
considerar-se especialment rellevant en termes jurídics i, en aquest sentit, VAERSA 
diferencia entre els encàrrecs amb resolució i els encàrrecs anticipats o d’enriquiment 
injust. Els primers són aquells en què l’encàrrec es requereix pel poder adjudicador per 
mitjà d’una resolució adoptada a aquest efecte. En canvi, els denominats encàrrecs 
anticipats són aquells en què l’encàrrec es trasllada a VAERSA de manera informal pel 
poder adjudicador, sense cap resolució per part d’aquest, però que assumeix en tot cas 
VAERSA, atesa la necessitat de cobrir el servei públic encarregat. 

- Qualsevol que siga el tipus per encàrrec rebut ha de ser aprovat necessàriament pel 
director general de VAERSA abans d’executar-lo, amb examen previ d’un estudi 
economicofinancer orientatiu que permeta comprovar-ne la viabilitat legal (equilibri 
financer, necessitat de subcontractació, etc.). 

- L’execució dels encàrrecs l’efectuarà i controlarà cada departament productiu, atés 
l’objecte de l’encàrrec. 

- Cada departament productiu nomenarà un responsable de l’encàrrec que es 
responsabilitza d’avaluar i sol·licitar les necessitats de mitjans personals i tècnics per a 
executar l’encàrrec. En el cas dels mitjans personals, la sol·licitud la dirigirà al 
departament de recursos humans, que assignarà el personal de VAERSA o bé efectuarà 
els tràmits per a la contractació laboral de personal alié a VAERSA, en cas de no disposar 
de personal suficient. En el mateix sentit, per al cas d’insuficiència de mitjans tècnics 
adequats per a executar l’encàrrec, el responsable del contracte sol·licitarà l’inici d’un 
procediment de contractació pública, de manera que tot o part de l’encàrrec siga 
executat per l’empresa adjudicatària. 

3. REVISIÓ DELS ENCÀRRECS REBUTS EN 2020 

3.1. Qüestions prèvies de rellevància en la fiscalització 

La gestió dels encàrrecs rebuts per VAERSA en l’exercici 2020 s’ha vist molt condicionada 
pels dubtes generats en l’exercici 2019 i anteriors sobre la vertadera consideració de 
VAERSA com a mitjà propi personificat, perquè, d’acord amb l’anàlisi dels requeriments 
legals efectuats per la Intervenció General de la Generalitat (IGG) i amb les conclusions que 
es desprenen d’una consulta efectuada al CJC en 2020, VAERSA no complia en 2019 els 
requisits legals necessaris per a ser considerat mitjà propi personificat de la Generalitat i 
d’altres ens del sector local. 
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Durant l’exercici 2020 VAERSA ha rebut, com a mitjà propi, un total de 28 encàrrecs 
provinents de diferents poders adjudicadors, per una quantia total de 29.983.125 euros, 
d’acord amb la informació facilitada per la mateixa VAERSA. 

Segons aquesta informació, dels 28 encàrrecs rebuts en 2020, 26 han sigut del tipus dels 
denominats encàrrecs anticipats, la gestió dels quals s’efectua per mitjà d’expedients 
compensatoris d’enriquiment injust, atés que no hi ha una resolució formal de l’encàrrec 
per part del poder adjudicador. El motiu que la pràctica totalitat dels encàrrecs s’hagen 
gestionat d’aquesta manera és degut, com s’ha comentat anteriorment, a la situació 
d’incertesa generada fins a aquell moment sobre la vertadera condició de VAERSA com a 
mitjà propi personificat en els termes fixats per l’LCSP, però les actuacions i els serveis de 
la qual s’han d’escometre necessàriament en raó de l’interés públic. 

Referent a això, cal assenyalar que, en cap cas, la incertesa generada sobre la condició de 
mitjà propi personificat de VAERSA ha d’emparar que els pretesos encàrrecs s’efectuen de 
manera informal, sense cap resolució aprovatòria, perquè això podria limitar les garanties 
en els drets i obligacions respectius, així com afectar el principi de seguretat jurídica pel 
qual ha de guiar-se l’actuació de tota entitat pública. Davant això, i de conformitat amb 
l’article 32.1 de l’LCSP, VAERSA hauria d’exigir, en tot cas, que els encàrrecs que reba 
queden formalitzats adequadament, aprovats per l’òrgan competent, emparats per un 
expedient complet del qual es puguen determinar les responsabilitats que incumbeixen a 
cada entitat, les relatives al poder adjudicador que efectua l’encàrrec d’una banda i les de 
VAERSA d’altra banda. 

3.2. Jurisprudència sobre els mitjans personals utilitzats per VAERSA en 
l’execució dels encàrrecs 

La sentència número 973/2020, de 10 de març de 2020, del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana, va dictaminar que havien de ser inclosos en l’RLT de VAERSA un 
total de 879 nous llocs de treball, corresponents als encàrrecs estructurals, indicant la 
denominació de cada lloc, la seua retribució, lloc de treball, requisits de formació i funcions 
a desenvolupar. En la sentència es desestima, per contra, la petició d’incloure en aquesta 
RLT els llocs corresponents als encàrrecs conjunturals. El Tribunal recorda, a més, que 
diversos jutjats socials de la Comunitat Valenciana ja havien estimat les diferents demandes 
individuals de treballadors contractats temporalment, sota les seues diferents modalitats, 
amb sentències favorables a aquests per frau de llei. 

En execució de l’esmentada sentència, VAERSA ha confeccionat una nova RLT, que 
incorpora els mencionats 879 llocs de treball, als quals ha afegit un lloc addicional en virtut 
de sentència de demanda individual que no estava recollida en la demanda de conflicte 
col·lectiu que va determinar la sentència comentada. La nova RLT ha sigut autoritzada per 
mitjà de sengles informes favorables de la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni i 
de la Direcció General de Pressupostos, de 23 de desembre i 30 de desembre de 2020, 
respectivament, i ha sigut publicada en el DOGV de 16 d’abril de 2021. 

Encara que VAERSA disposa d’un sistema de codificació intern que distingeix el tipus de 
personal segons el col·lectiu al qual pertany, es recomana que s’explicite en l’RLT publicada 
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el significat d’aquests codis i s’indique clarament i expressament els llocs que s’han creat 
en virtut de sentència judicial, atesa la seua especial rellevància, així com el gran nombre 
de llocs creats a partir d’aquesta. 

D’acord amb l’informe de la Direcció General de Pressupostos, el cost anual dels 880 nous 
llocs de treball a incloure en l’RLT, a conseqüència de les dues sentències esmentades, és 
de 17.155.819 euros. 

L’article 38.2 de l’LPGV2017 indica expressament que els òrgans competents en matèria de 
personal de les entitats que conformen el seu sector públic instrumental, entre les quals 
s’inclou VAERSA, seran responsables del compliment de la normativa aplicable als 
contractes laborals temporals, a fi d’evitar que qualsevol tipus d’irregularitat en aquest tipus 
de contractació puga donar lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefinit no fix. 
Així mateix, l’article 38.4 del text legal mencionat disposa que les actuacions irregulars en 
aquesta matèria donaran lloc a l’exigència de responsabilitats als òrgans referits en l’article 
38.2 de l’LPGV20, d’acord amb el que s’estableix en les disposicions contingudes en els 
articles 144 a 151 de l’LHP. 

D’altra banda, es considera imprescindible que VAERSA procedisca a cobrir els nous llocs 
de treball inclosos en l’RLT en virtut de compliment judicial a través de la convocatòria 
pública i la realització dels processos selectius oportuns, amb la finalitat de donar 
compliment als principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació 
pública, de conformitat amb l’article 38.1 de l’LPGV20 i amb l’apartat u de la disposició 
addicional 34a de la LGPE17,18 disposició que hi resulta aplicable perquè té vigència 
indefinida, segons es reconeix expressament en el seu apartat 5.  

En el mateix sentit, i com a desenvolupament del fet que els principis constitucionals 
esmentats resulten aplicables als processos selectius que efectue VAERSA, per la seua 
condició de societat mercantil pública, han d’aplicar-se els principis rectors que estableix 
l’article 55.2 de la LEBEP per remissió explícita a aquests de la disposició addicional primera 
del mateix text legal. Per això, la selecció del personal al servei de VAERSA en general, i en 
particular la que s’efectue per a cobrir els 880 nous llocs creats en l’RLT en virtut de 
sentències judicials, ha de respectar necessàriament els principis següents: 

- Publicitat de les convocatòries i les seues bases. 

- Principi de transparència. 

- Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. 

- Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació dels òrgans de selecció. 

- Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a 
desenvolupar. 

                                                            
17 Llei 10/2019, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020. 
18 Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017. 
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- Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció. 

En la data d’aprovació d’aquest informe, VAERSA no ha adoptat cap mesura per a cobrir els 
nous llocs de l’RLT, per mitjà dels processos selectius corresponents. 

3.3. Revisió d’una mostra dels encàrrecs rebuts en 2020 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació dels encàrrecs rebuts en l’exercici 2020, s’han 
seleccionat per a fer-ne la revisió una mostra que es detalla en el quadre següent, en el 
qual les xifres s’expressen en euros i el termini d’execució en mesos, i que representa un 
65,6% de l’import del total d’encàrrecs rebuts en aquest exercici.  

Quadre 4. Mostra d’encàrrecs de 2020 revisats 

Tramitació Objecte  

Import  
(en euros  

sense IVA) 
Entitat que fa 

l’encàrrec 
Data 

formalització 
Termini 

d’execució 

Sense 
resolució 

Treballs relatius al servei de vigilància 
preventiva davant del risc d’incendis 
forestals de març 2020 a febrer 2021 

14.217.936 GVA 01/03/2020 12 

Sense 
resolució 

Prestació dels serveis necessaris per a 
desenvolupar la gestió del projecte 
educatiu del Centre d’Educació Ambiental 
de la Comunitat Valenciana per a 2020-
2021 

401.162 GVA 01/04/2020 12 

Sense 
resolució 

Actuacions mediambientals de 
conservació i manteniment en la xarxa 
valenciana d’espais naturals protegits 
(2020-2021) 

4.602.792 GVA 22/05/2020 12 

Amb 
resolució Servei ecoparc mòbil II Consorci A3 162.551 Consorci A3 14/05/2020 12 

Amb 
resolució 

Encàrrec subministrament nou ecoparc 
mòbil i servei de gestió conjunt Baix 
Segura 

287.711 Consorci A6 30/07/2020 12 

TOTAL 19.672.152       

De la revisió efectuada, cal posar de manifest les circumstàncies següents que afecten tots 
o la majoria dels encàrrecs: 

- Tal com s’ha indicat, i a causa de la situació d’incertesa sobre la consideració de VAERSA 
com a mitjà propi personificat, la pràctica totalitat dels encàrrecs encomanats a VAERSA 
durant 2020 s’han tramitat com a encàrrecs anticipats, en què no existeix una resolució 
formal de l’encàrrec per l’òrgan competent. En la revisió dels encàrrecs tramitats 
d’aquesta manera s’ha comprovat que, a falta d’una resolució per encàrrec formulada 
per l’òrgan competent per a això, apareix un document dirigit a VAERSA, signat per un 
òrgan diferent al competent per a efectuar l’encàrrec i sense que actue per delegació, 
en el qual s’informa o sol·licita, no s’encarrega, que ha de continuar-se amb l’encàrrec 
formalitzat en anys anteriors i ja vençut, però que ha de continuar-se per raó d’interés 
públic. Per tant, no es tracta d’encàrrecs pròpiament dits, sinó de peticions de 
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continuació d’encàrrecs anteriors. Les actuacions o serveis realitzats per VAERSA 
derivats d’aquestes peticions es cobren en virtut de l’aplicació de la doctrina de 
l’enriquiment injust. 

Pel que fa a això és procedent reiterar el que s’assenyala en l’apartat 3.1 d’aquest 
apèndix, de manera que VAERSA no hauria d’iniciar l’execució d’un encàrrec si no prové 
d’una resolució formal de l’entitat que el fa, adequadament subscrita per l’òrgan 
competent en la matèria, i amb tots els documents previs, entre els quals les memòries 
i projectes, que prèviament ha d’aprovar aquesta en els termes establits en l’article 4.9 
de l’LMUAP. Sense això, era ineludible disposar d’un requeriment provinent de l’òrgan 
competent a confiar els encàrrecs formals on es justificara l’actuació de VAERSA en raó 
d’urgència i d’interés públic. 

- Pel que fa al seu contingut, els expedients es caracteritzen per l’escassa documentació 
justificativa que dona suport als encàrrecs, i que en nombroses ocasions es limita a la 
petició de continuïtat de l’encàrrec, l’aprovació de l’obertura del centre de cost i un full 
relatiu a l’estudi previ de viabilitat de l’encàrrec. 

- Encara que la documentació preparatòria de l’expedient corresponga a l’entitat que 
efectua l’encàrrec, en els termes establits en l’article 4.9 de l’LMUAP, es recomana que 
VAERSA, a través del seu departament jurídic i del d’auditoria interna, elabore informes 
de comprovació, respecte de l’existència i adequat contingut dels documents 
preparatoris de l’encàrrec, de la correcta publicitat d’aquest en la plataforma de 
contractació, així com de la viabilitat jurídica i econòmica de l’encàrrec. Aquests 
informes esdevenien obligatoris en les sol·licituds de continuació d’encàrrecs de 2020, 
en les quals en cap cas consta cap informe jurídic ni d’intervenció per part de l’entitat 
que efectua la sol·licitud. 

- Ni en els estudis previs de viabilitat econòmica de l’encàrrec, ni en cap altre document, 
consta clarament si l’encàrrec serà complit amb mitjans propis personals i materials o 
bé si es procedirà a subcontractar la prestació. D’acord amb el manual de procediments 
de gestió d’encàrrecs de VAERSA, el responsable de l’encàrrec ha d’efectuar una petició 
de mitjans, bé al departament de recursos humans o bé sol·licitar una licitació, si es 
projecta realitzar la prestació a través d’una empresa externa. Aquesta petició no consta 
en cap dels expedients revisats. Per consegüent, cal indicar que a partir de la revisió 
dels expedients seleccionats es desconeix si els encàrrecs s’efectuaran, en tot o en part, 
amb recursos propis o bé si es requerirà contractar personal laboral alié a VAERSA o si 
s’ha de subcontractar directament l’execució de l’encàrrec a una empresa externa. 
Aquesta circumstància hauria de quedar perfectament determinada en els documents 
que componguen els expedients. 

- Els estudis previs de viabilitat solen limitar-se a un full que conté una o dues taules en 
què s’assignen determinats imports a diversos conceptes de despesa, però sense major 
detall del concepte, ni la justificació dels imports assignats. Tampoc queden justificades 
en aquest document les quanties assignades al concepte genèric de costos indirectes, 
perquè en uns casos el seu import apareix consignat a tant alçat, sense cap altra 
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informació, i en altres casos constitueixen un percentatge dels costos directes, però 
sense que en aquest cas es justifique el motiu d’aplicar aquest percentatge. 

Per tant, l’estudi previ de viabilitat hauria de ser més extens, i hauria d’explicar cada 
concepte generador de cost, així com la justificació dels imports assignats. 
Addicionalment a això, tampoc queda reflectit clarament en el document la conclusió 
sobre la viabilitat o no de l’encàrrec, que és una de les finalitats d’aquest estudi. 

- En cap expedient hi ha cap document en què es declare expressament l’acceptació de 
l’encàrrec per part del director general de VAERSA. En lloc d’això, la seua signatura es 
fa constar en el full de sol·licitud d’obertura de centre de cost de l’encàrrec. Aquest 
document no ha de suplir en cap cas una resolució formal i expressa d’acceptació de 
l’encàrrec. Addicionalment a això, s’han detectat dos encàrrecs en què no consta la 
seua signatura, ni en el document d’obertura del centre de cost ni en cap altre de 
l’expedient. Aquests dos encàrrecs són “serveis necessaris per a desenvolupar la gestió 
del projecte educatiu del Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana”, 
amb una quantia de 401.162 euros, i l’encàrrec “Servei d’ecoparc mòbil II, del Consorci 
A3”, per una quantia de 162.551 euros. 

- En els expedients dels encàrrecs rebuts s’hauria d’incloure un document on 
expressament es faça constar el nomenament del responsable de l’encàrrec rebut. 
Aquest nomenament hauria d’efectuar-se de manera individualitzada per la Direcció 
General de VAERSA per a cada encàrrec. Pel que fa a això, es recomana que es 
modifique el manual intern de procediment d’encàrrecs, ja que s’hi atribueix de manera 
ambigua i genèrica la competència del seu nomenament al “Departament productiu.” 

- En relació amb els ingressos percebuts per VAERSA com a compensació per l’execució 
dels encàrrecs, cal assenyalar que l’article 32.4 de l’LCSP indica que aquests ingressos 
s’han de referir a unes tarifes que representen els costos reals de les unitats de 
producció i que estiguen aprovades per l’entitat pública de la qual depén el mitjà propi 
personificat. 

No obstant això, per al cas dels encàrrecs efectuats pels consorcis locals, VAERSA, per 
a fixar l’import a facturar, aplica com a referència un cànon obtingut segons cost per 
tona de residus per a les plantes en funcionament, mentre que per a les plantes noves 
s’estableix a partir d’un estudi econòmic presentat per VAERSA. 

VAERSA hauria d’adoptar les mesures oportunes a fi de promoure que els consorcis 
locals dels quals és mitjà propi aproven i publiquen en el DOGV les tarifes a què estan 
obligats per aplicació de l’esmentat article, en la mateixa mesura que les tarifes 
aprovades i publicades per la Generalitat. 

Addicionalment, l’article 4.8 de l’LMUAP recull únicament la possibilitat que les tarifes 
compensatòries que aplique VAERSA siguen elaborades i aprovades per l’Administració 
de la Generalitat. Atés que VAERSA pot tindre també la condició de mitjà propi d’altres 
ens públics diferents de la Generalitat, es recomana que es promoga la inclusió en la 
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redacció de l’article 4.8 de l’LMUAP de la referència a la necessària participació en 
l’aprovació de les tarifes d’aquests ens públics. 

D’altra banda, les tarifes aplicades per VAERSA a la prestació de serveis de vehicles 
turisme i tot terreny són les aprovades per la Generalitat en 2013, sense que s’hagen 
actualitzat des d’aquell any, la qual cosa impedeix obtindre la compensació d’aquests 
serveis a costos reals i es deixa d’obtindre com a ingressos les quantitats pendents 
d’actualitzar.19 En conseqüència, es considera necessari que VAERSA promoga 
l’actualització a la data actual de les tarifes que s’hagen d’aplicar per qualsevol tipus de 
servei que efectue. 

- Els dos encàrrecs de 2020 que s’han tramitat per mitjà d’una resolució formal per 
encàrrec aprovada per l’òrgan competent es corresponen amb els encarregats pels 
consorcis A3 i A6. Els expedients d’aquests encàrrecs, encara que s’encarregaren per 
mitjà d’una resolució formal de l’òrgan competent, no difereixen en el contingut de la 
resta d’encàrrecs no tramitats formalment. En aquest sentit els expedients es limiten a 
adjuntar el document de la resolució de l’encàrrec i els altres documents elaborats per 
la mateixa VAERSA (estudi previ i obertura de centre de costos). En aquests supòsits 
VAERSA hauria d’haver sol·licitat, com a part justificativa de les seues prestacions, una 
còpia de la memòria, projecte o plecs, així com de la resta de documentació 
preparatòria rellevant que siga elaborada pel poder adjudicador que fa l’encàrrec. 
Especialment, no consta en l’expedient l’informe del secretari, o de l’òrgan que exercira 
les funcions d’assessorament jurídic en el consorci que efectua l’encàrrec, en el qual 
s’abordaren els aspectes legals de l’encàrrec. Igualment tampoc figura en l’expedient 
cap informe de l’òrgan d’intervenció del consorci respecte a l’encàrrec fet. 

- La planta de residus de Benidorm compta amb dues seccions, una dedicada a la 
selecció i classificació d’envasos lleugers i residus d’envasos, igual que en les plantes 
d’Alzira, Picassent i Castelló, i l’altra secció dedicada a la gestió dels residus sòlids 
urbans i transferència. 

Cal posar de manifest que, per l’activitat en la secció destinada a la gestió de residus 
sòlids urbans i transferència, VAERSA factura directament als ajuntaments en l’interés 
dels quals es realitzen els serveis. Segons informació facilitada per VAERSA, aquests 
ajuntaments són els d’Altea, Benidorm, Finestrat, la Nucia i Polop. Ha d’assenyalar-se, 
no obstant això, que la facturació per aquests serveis es realitza sense cap cobertura 
jurídica que regule les relacions entre VAERSA i aquests ajuntaments, ja que no 
s’instrumenta per cap contracte administratiu, ni per encàrrec procedent de poder 
adjudicador de qui siga mitjà propi. Durant l’exercici 2020 VAERSA ha facturat a aquests 
ajuntaments un total d’1.107.283 euros pels serveis esmentats. 

                                                            
19 Resolució conjunta de 22 de novembre de 2013, de la Conselleria de Presidència, Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua i la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient (publicada en el DOCV 
de 16 de desembre de 2013). 
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4. REVISIÓ DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS LEGALS PER A 
ACONSEGUIR LA CONSIDERACIÓ DE MITJÀ PROPI PERSONIFICAT EN 
2020 

En l’apartat 2.1 de l’apèndix 3, relatiu a l’anàlisi de la normativa aplicable a VAERSA, s’han 
assenyalat els requisits que estableix l’article 32.4 de l’LCSP perquè una persona jurídica 
puga rebre la consideració de mitjà propi personificat respecte de diversos poders 
adjudicadors independents entre si. En els apartats següents s’efectua una revisió sobre el 
compliment d’aquests requisits en VAERSA, amb data 31 de desembre de 2020. 

4.1. Control anàleg 

L’article 32.4.a de l’LCSP requereix que els poders adjudicadors puguen exercir sobre 
l’entitat mitjà propi un control anàleg al que tindrien sobre els seus propis serveis. 

En aquest apartat, els dubtes se suscitarien únicament pel que fa a la consideració de mitjà 
propi de VAERSA respecte als consorcis A1, A3 i A6, perquè l’Administració de la Generalitat 
i els seus ens, a través d’aquesta, tenen una participació del 99,9% en el seu capital social, 
únicament queda el 0,1% restant en poder dels consorcis esmentats. 

En aquest sentit, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a partir de la sentència del cas 
TRAGSA i altres posteriors, efectua una interpretació flexible del concepte de control anàleg 
sobre el mitjà propi i considera que aquest ha d’interpretar-se en termes de control 
col·lectiu, de manera que resulta admissible estimar complit aquest requisit fins i tot en cas 
de participacions mínimes en el capital social.20 

No obstant això, resulta imprescindible que les relacions de cooperació de caràcter 
horitzontal entre administracions pertanyents a diferent àmbit territorial i que exercisquen 
un control col·lectiu sobre VAERSA queden sustentades per mitjà de la subscripció dels 
convenis respectius, en els termes de l’article 31.1.b de l’LCSP. Aquests convenis han de ser 
comunicats a VAERSA per les entitats que efectuen els encàrrecs, de conformitat amb 
l’article 4.4 de l’LMUAP. 

Referent a això, VAERSA hauria de promoure la subscripció d’un conveni entre els consorcis 
A1, A3 i A6 i l’Administració de la Generalitat per a la cooperació en l’àmbit propi de 
l’objecte social de VAERSA, de conformitat amb l’article 4.4 de l’LMUAP. 

4.2. Requisit de l’activitat essencial 

L’article 32.4.b de l’LCSP exigeix que més del 80% de les activitats de l’ens destinatari de 
l’encàrrec es duguen a terme en l’exercici de les comeses que li han sigut confiades pels 
poders adjudicadors que el controlen o per altres persones jurídiques controlades pels 

                                                            
20 Sentència TJUE, de 19 d'abril de 2007, assumpte C-295/05 (cas TRAGSA II); i sobretot la ratificació 
de manera inequívoca sobre aquest aspecte en l’STJUE de 13 de novembre de 2008, assumpte C-
324/07 (cas Coditel). 
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mateixos poders adjudicadors. Per al mètode de càlcul del percentatge del 80% aquest 
article es remet al que ha s’ha indicat en l’article 32.2.d de l’LCSP. 

La complexitat i l’escassa claredat legislativa per a verificar el compliment d’aquest requisit, 
juntament amb la falta de desplegament reglamentari, ha motivat una anàlisi interpretativa 
abordada de manera conjunta per l’Advocacia General de l’Estat i la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat.21 

Addicionalment, per al cas específic de VAERSA, el compliment d’aquest requisit en 2019 
ha sigut extensament examinat, tant pel CJC en el seu dictamen de 26 de febrer de 2020, 
com per la IGG en el seu informe de 8 de novembre de 2019. 

Amb la finalitat de situar la qüestió resulta imprescindible indicar prèviament diversos 
aspectes d’especial transcendència: 

- VAERSA realitza l’activitat de serveis de classificació d’envasos lleugers en les seues 
plantes d’Alzira, Picassent, Castelló i en una de les dues seccions en què es divideix la 
planta de Benidorm. 

- Per aquests serveis VAERSA factura i rep d’una societat anònima uns ingressos de 
caràcter compensatori. 

- La societat anònima esmentada ha sigut autoritzada per la Generalitat per a implantar 
i gestionar un sistema integrat de gestió de residus d’envasos (actualment, sistema 
col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor de residus d’envasos) en l’àmbit de 
la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l’article 8 de la LERE.22 Aquesta 
autorització ha anat prorrogant-se cada cinc anys des de 1998 fins a l’actualitat. 

- Addicionalment a aquestes autoritzacions, la Generalitat i l’esmentada societat 
mercantil van subscriure un conveni marc el 10 de desembre de 2013, a fi de regular 
els compromisos d’ambdues, així com de les entitats locals que s’hi adherisquen 
voluntàriament, pel que fa al funcionament del sistema col·lectiu de gestió de residus. 

- VAERSA realitza l’activitat de classificació de residus d’envasos lleugers i factura a la 
societat anònima gestora sobre la base de la clàusula 7a del conveni marc esmentat. 

- L’article 1.1 del DLDSP23 declara les operacions de selecció i classificació d’envasos 
lleugers i residus d’envasos recollits selectivament com un servei públic de titularitat 
de la Generalitat. Aquesta assumpció competencial està fonamentada en l’article 8.3 

                                                            
21 Circular conjunta de 22 de març de 2019, de l'Advocacia General de l'Estat i de la Intervenció 
General de l'Administració de l'Estat (circular conjunta AGE-IGAE). 
22 Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos. 
23 Decret Llei 13/2020, de 7 d'agost, del Consell, de declaració de servei públic de titularitat 
autonòmica de les operacions de selecció i classificació d'envasos lleugers i residus d'envasos recollits 
selectivament. 
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de l’LRCV,24 ja que originàriament la competència correspon als municipis en virtut de 
l’article 12.5.a de l’LRSC.25 

En el cas concret de VAERSA, la qüestió nuclear que incideix en el compliment del requisit 
d’activitat essencial durant 2019 i 2020 es recondueix a dirimir si els ingressos percebuts 
per VAERSA de la societat anònima responsable del sistema col·lectiu de gestió de residus 
per les activitats de classificació dels residus d’envasos lleugers han de computar o no a 
l’efecte de calcular el percentatge del 80% d’activitat essencial. 

De conformitat amb el dictamen del CJC i de l’informe de la IGG, la relació jurídica de 
VAERSA amb la societat gestora del sistema col·lectiu per les activitats de classificació de 
residus d’envasos lleugers –realitzades en les plantes de Picassent, Alzira, Castelló i en part 
de la planta de Benidorm– és de caràcter empresarial, sense que calga considerar aquestes 
activitats com a encàrrecs rebuts com a mitjà propi, per la qual cosa els ingressos que se’n 
deriven s’han d’excloure del càlcul del 80% del requisit d’activitat essencial. 

Durant 2020, les relacions jurídiques de VAERSA amb la societat mercantil gestora del 
sistema col·lectiu no han patit cap variació, per la qual cosa igualment en aquest exercici 
s’han d’excloure els ingressos percebuts d’aquesta per al còmput de l’activitat essencial. 

Per al càlcul del percentatge legal del 80% i el compliment d’aquest requisit, l’article 32.2.b 
de l’LCSP estableix que podrà considerar-se, entre altres indicadors, la mitjana del volum 
global de negocis referit als tres exercicis anteriors al de formalització de l’encàrrec. 

D’acord amb les dades consignades en la nota 13 de la memòria dels comptes anuals de 
l’exercici 2020 de VAERSA, i respecte del volum de negocis, els percentatges d’activitat que 
es dedueixen segons el mètode de càlcul legal previst i atesa la interpretació efectuada pel 
CJC comentada anteriorment, s’expressen en el quadre següent elaborat per la Sindicatura 
de Comptes: 

  

                                                            
24 Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana. 
25 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats. 
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Quadre 5. Activitat de VAERSA segons l’origen d’ingressos 

Tipus d’ingressos segons la procedència 

Mitjana 
d’ingressos últims 
3 exercicis (euros) Percentatge 

Ingressos per encàrrecs rebuts 42.835.032 73,5% 
Generalitat Valenciana 38.904.538 66,8% 
Consorci A3 69.801 0,1% 
Consorci A6 30.689 0,1% 
Cànon Villena 3.830.004 6,6% 
Altres ingressos 15.430.109 26,5% 
Ingressos per serveis de classificació de residus d’envasos lleugers 12.510.316 21,5% 
Resta d’Ingressos 2.919.793 5,0% 
Total 58.265.141 100,0% 

Com es desprén del quadre anterior, a 31 de desembre de 2020, VAERSA rep ingressos per 
encàrrecs en un percentatge d’un 73,5%, xifra que no arriba al percentatge mínim legalment 
exigit del 80% establit com un dels requisits necessaris per a ser considerat mitjà propi 
personificat de l’Administració de la Generalitat i d’altres ens públics, en els termes establits 
en l’article 32 de l’LCSP. 

Addicionalment, i tot i que en el quadre esmentat hem computat com a ingressos derivats 
d’encàrrecs els provinents de la Generalitat, s’ha de tindre en compte que durant 2020 
aquests encàrrecs no han sigut tals en termes estrictes, ja que els serveis i treballs efectuats 
ho han sigut sobre la base de peticions o sol·licituds i que a més han hagut d’abonar-se en 
virtut d’expedients d’enriquiment injust. En cas d’haver tingut aquesta circumstància, per a 
l’exercici 2020 el percentatge d’activitat essencial resultaria inferior al 73,5% expressat en 
el quadre 5. 

Finalment, cal significar que l’assumpció competencial genèrica de la Generalitat per mitjà 
de l’article 1.2 del DLDSP i la seua previsió d’exercir-la per mitjà d’un sistema de gestió 
directa a través de mitjans propis no altera per si sola el caràcter empresarial de la relació 
jurídica de VAERSA amb la societat responsable del sistema col·lectiu de gestió de residus, 
ni per tant ha d’afectar el còmput del requisit de l’activitat essencial. 

Això és així perquè, a fi que l’activitat que es confie a VAERSA siga computable com a 
ingressos procedents d’encàrrecs, resulta condició necessària que s’articule per qualsevol 
dels dos instruments expressats en l’article 4.2 de l’LMUAP, i per tant a través d’una 
atribució per imposició unilateral o d’un encàrrec dirigits específicament a VAERSA pels 
poders adjudicadors de qui siga mitjà propi, de manera expressa i dictada per òrgan 
competent, circumstància que en cap moment s’ha produït. 

De conformitat amb això, es considera que VAERSA no complia a 31 de desembre de 2020 
el requisit d’activitat essencial de l’article 32.4.b de l’LCSP. 
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4.3. Requisit de titularitat pública del capital social 

És un requisit exigit per l’article 32.4.c de l’LCSP. No hi ha dubtes sobre el compliment 
d’aquest requisit per part de VAERSA, en tant que el seu capital social pertany, a 31 de 
desembre de 2020, en un 99,9% a la Generalitat Valenciana i la part restant pertany per 
igual als consorcis locals A1, A3 i A6.



 

 

 
 
 

APÈNDIX 4 
El control formal dels comptes anuals 
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S’ha realitzat un control formal dels comptes anuals de VAERSA relatius a l’exercici 2020, a 
fi de verificar si la seua formulació, aprovació i rendició s’ha efectuat d’acord amb la 
normativa aplicable. La revisió del control formal no abasta, per tant, la realització d’una 
fiscalització de caràcter financer que tinga per objectiu emetre una opinió sobre aquests 
comptes. 

Els comptes anuals de VAERSA comprenen el balanç, el compte de resultats, l’estat de 
canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. Aquests documents 
formen una unitat i han de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i 
dels resultats de la seua activitat. 

En la revisió efectuada s’ha comprovat que VAERSA ha elaborat tots els estats i documents 
que integren els comptes anuals de conformitat amb l’estructura i contingut que exigeix la 
seua normativa reguladora, que és el PGC.26 Amb independència de la conclusió anterior 
es recomana que en la memòria dels comptes anuals s’incorpore un apartat específic relatiu 
a la seua activitat contractual, amb la finalitat de millorar la qualitat de la informació que 
s’ofereix. Aquest apartat hauria d’incloure: 

- Un quadre resum dels contractes formalitzats durant l’exercici, dividit per tipus de 
contracte segons el seu objecte, indicant el procediment i imports d’adjudicació, així 
com el nombre de contractes, en forma similar al quadre 1 que es recull en l’apartat 1 
de l’apèndix 2 d’aquest informe. 

- Breu informació respecte dels contractes modificats, prorrogats o resolts 
anticipadament en l’exercici de què es tracte. 

- Es considera imprescindible, així mateix, incloure un resum dels encàrrecs específics o 
dels mandats unilaterals rebuts durant l’exercici, totalitzant la seua quantia i segregant 
la informació segons el poder adjudicador que li confia les activitats. 

 

                                                            
26 Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat. 



 
 

 
 

 
 
 

APÈNDIX 5 
Seguiment de les recomanacions de l’informe de l’any 2018 

  



Informe de fiscalització de Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA).  
Exercici 2020 

   46 

En la fiscalització realitzada s’ha comprovat que VAERSA ha implementat les recomanacions 
següents recollides en l’informe de la Sindicatura de Comptes corresponent a l’exercici 
2018: 

a) Com que no es disposa d’un desplegament reglamentari sobre els requisits de mitjà 
propi personificat previstos en l’article 32 de l’LCSP i amb la finalitat d’evitar dubtes que 
puguen originar incompliments i interpretacions contradictòries, s’ha promogut 
l’emissió d’un informe de la IGG i d’un dictamen del CJC. 

b) VAERSA ha promogut una nova RLT que ha sigut autoritzada per mitjà de sengles 
informes favorables de la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni i de la Direcció 
General de Pressupostos i publicada posteriorment en el DOGV. 

Les recomanacions de l’informe de fiscalització de l’exercici 2018 que no han sigut 
implementades per VAERSA, i que es reiteren en aquest informe, són les següents: 

a) En la contractació s’han de triar fórmules per a avaluar el criteri preu perquè no 
s’atorguen punts a les ofertes sense baixa i permeten que la importància relativa del 
criteri preu siga efectiva. 

b) Per a la tramitació dels contractes menors el valor estimat dels quals siga superior a un 
determinat import ha d’incloure’s en la normativa interna de VAERSA la necessitat que 
se sol·liciten tres pressupostos, sempre que això siga possible. I quan s’opte per 
sol·licitar una única oferta, hauran de justificar-se adequadament les raons d’aquesta 
opció. 

c) S’han d’adoptar les mesures necessàries per a previndre i detectar possibles conflictes 
d’interessos en la contractació, donant un compliment adequat a l’article 64 de l’LCSP. 

d) S’han d’elaborar informes jurídics sobre els PCAP. 

e) En la constitució de les meses de contractació s’ha d’indicar els noms de les persones 
que les integren. 

f) És necessari donar més informació en la memòria dels comptes anuals sobre les 
despeses de personal i sobre l’activitat contractual. Per a això pot prendre’s com a 
referència el que es disposa en el Pla General de Comptabilitat Pública. 

g) VAERSA ha d’aprovar un procediment integral de gestió de nòmina, en el qual 
s’incloguen detalladament, entre altres, els aspectes següents: departaments 
intervinents i atribució de responsabilitats, tramitació i aprovació de les modificacions 
de llocs de treball, procediments de selecció de personal i provisió de llocs, criteris i 
responsabilitats del càlcul de la massa salarial, autoritzacions per a introduir en 
l’aplicació Denario els canvis en dades mestres de nòmina, justificar i aprovar les 
variacions de nòmina, tancament de nòmina, comptabilització i pagament, així com els 
controls a realitzar per a identificar i corregir els possibles errors i anomalies. 
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h) S’ha de realitzar el procés de gestió de personal i, en concret, de la nòmina, sobre la 
base de llocs i no de persones, a fi que puga ser utilitzada com a eina per a la gestió 
de personal. Mentre no es treballe sobre la base de llocs, es recomana implantar 
controls que garantisquen la integritat de les altes i baixes de personal en nòmina, ja 
que en el cas d’encàrrecs el risc de no detectar errors deguts a pagaments indeguts 
(altes de personal no justificades, errors en registrar la data de baixa, etc.) és molt elevat. 

i) S’han de definir expedients de personal electrònics que continguen tota la informació 
de la vida laboral del personal, de manera que la documentació existent en VAERSA 
estiga disponible en un arxiu documental digital. 

j) És necessari que es modifique la forma de disposició dels comptes per al pagament de 
les despeses de personal, de manera que passe a ser mancomunada. El pagament és 
un procés crític i s’ha de considerar la segregació de funcions com un control intern 
clau. En aquest context, es recomana també desenvolupar un procediment per a la 
gestió d’usuaris i permisos de les aplicacions de banca electrònica. 

k) VAERSA ha de desenvolupar els procediments de gestió necessaris després dels canvis 
de l’aplicació Denario. Aquesta aplicació, suport principal del procés de gestió de 
personal i nòmina, ha passat d’estar en les instal·lacions de l’entitat i de ser gestionada 
directament per VAERSA a ser contractada en manera servei (SaaS). Això implica que 
no s’han establit els criteris, els responsables i el canal per a realitzar processos molt 
rellevants de control intern del procés de despeses de personal, com és el procediment 
per a la modificació de dades mestres, entre aquestes, els conceptes retributius, 
paràmetre que determina directament la despesa de personal. 

l) Quan es dona d’alta en nòmina una persona per a treballar en un encàrrec temporal, 
ha d’emplenar-se la data de baixa i els caps de departament han de realitzar revisions 
del personal donat d’alta, amb la finalitat de detectar possibles errors o anomalies que 
s’hagen pogut produir, evitant que empleats la relació laboral dels quals haja finalitzat 
continuen donats d’alta en nòmina. 

m) Han de formalitzar-se els procediments per a la gestió de complements i per al càlcul 
de la nòmina, al mateix temps que han de realitzar-se revisions de les variacions i dels 
càlculs de nòmina introduïts per personal diferent al que les introdueix. Les aplicacions 
d’aquests processos no disposen de controls de validació de les dades introduïdes que 
faciliten la identificació d’errors. 

n)  El control de la despesa de personal dels encàrrecs ha de realitzar-se amb un nivell de 
detall suficient per a garantir un control adequat d’aquesta despesa. En concret ha de 
formalitzar-se i aprovar-se el procés de revisió i seguiment; les dades disponibles en 
l’aplicació Navision respecte a la despesa de personal per encàrrec han de tindre un 
nivell de detall suficient per a permetre un control adequat, i els departaments de gestió 
han de comunicar al de comptabilitat els ajustos en les imputacions als encàrrecs per a 
generar l’assentament definitiu de la despesa de personal. 
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o) Els sistemes d’informació han de proporcionar un nivell de seguretat raonable que evite 
les deficiències significatives de control intern que representen un risc per a la 
integritat, confidencialitat, autenticitat, disponibilitat i traçabilitat de la informació i els 
serveis oferits per l’entorn TI de VAERSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de fiscalització de Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). 
Exercici 2020 

49 

TRÀMIT D’AL·LEGACIONS  

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 del Manual de 
fiscalització de la Sindicatura, l’esborrany previ de l’Informe de fiscalització es va discutir 
amb els responsables de Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA) 
perquè en tingueren coneixement i per tal que, si era cas, hi efectuaren les observacions 
que estimaren pertinents. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la 
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.c del Reglament de 
Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, així com de l’acord del Consell d’aquesta 
institució pel qual va tindre coneixement de l’esborrany de l’Informe de fiscalització 
corresponent a l’exercici 2020, aquest es va trametre al comptedant per tal que, en el 
termini concedit, hi formulara al·legacions. 

Dins del termini concedit, l’entitat ha formulat les al·legacions que ha considerat pertinents.  

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

1. Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament.  

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

En els annexos II i III s’incorporen el text de les al·legacions formulades i l’informe motivat 
que se n’ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura les estimara o desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME  

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, 
de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la Generalitat 
Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim 
Interior i del Programa Anual d’Actuació de 2021 d’aquesta institució, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 15 de desembre de 2021, va aprovar aquest 
informe de fiscalització. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 
Comptes anuals del comptedant 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los accionistas de Vaersa, Valenciana d´Aprofitament Energètic de Residus, S.A.:

1. Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de la sociedad Vaersa, Valenciana 
d´Aprofitament Energètic de Residus, S.A. (en adelante Vaersa o Sociedad) que 
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de 
efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad
a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo, 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se 
identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo.

2. Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas 
anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de 
ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las 
cuentas anuales en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios 
distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias 
que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan 
afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

3. Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio 
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más 
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos 
riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales 
en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos 
una opinión por separado sobre esos riesgos.
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Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son los 
riesgos más significativos considerados en la auditoría, que se deben comunicar en 
nuestro informe.

Reconocimiento de ingresos por grado de avance

Según se indica en la nota 4.h) de la memoria, una parte relevante del importe 
neto de la cifra de negocios de la Sociedad proviene de prestaciones de 
servicios y realización de obras aplicando el grado de avance de los proyectos 
(norma 14 del plan general de contabilidad). Este método de reconocimiento de 
ingresos requiere la realización de estimaciones significativas por parte de la 
Dirección de la Sociedad, relativas principalmente respecto del coste total de los 
contratos, el grado de realización en una fecha determinada, el margen de 
beneficio y las diferencias entre los ingresos ejecutados y la facturación, y por 
ello, hemos considerado la contabilización de este tipo de contratos y sus ingresos 
asociados como un aspecto relevante de la auditoría.

En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, 
nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, un entendimiento 
del proceso de reconocimiento de ingresos en contratos por grado de avance, 
la obtención de confirmaciones externas para una muestra de clientes 
pendientes de cobro con el objetivo de que nos verifique el saldo y el volumen 
de operaciones que han llevado a cabo, realizando, en su caso, procedimientos 
alternativos mediante justificantes de cobro posterior o documentación soporte 
justificativa de la prestación del servicio.

Asimismo, hemos prestado especial atención en la comprobación de la 
imputación del ingreso en el período apropiado mediante la selección de una 
muestra de asientos contables, verificando la documentación de apoyo para 
confirmar que se registraban en el periodo correcto. Por último, hemos evaluado 
la adecuación de la información facilitada en la memoria, de conformidad con 
la normativa vigente aplicable.

Provisiones costes clausura y post clausura vertederos

Según se indica en la nota 14 de la memoria, al cierre del ejercicio la Sociedad 
tiene registradas las provisiones de “sellado y post clausura” del vertedero de 
Villena y de “post clausura” del vertedero de Aspe. La valoración de estas 
provisiones requiere la realización, por parte de la Dirección de la Sociedad, de 
estimaciones complejas, así como la aplicación de determinados juicios e 
hipótesis. Hemos considerado esta materia un aspecto relevante de auditoría 
debido a la complejidad relativa a la asignación de valor a las hipótesis clave 
consideradas y que la variación de tales asunciones podría tener un impacto 
significativo en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de la Sociedad.

Nuestros procedimientos de auditoría en relación con esta cuestión han incluido, 
entre otros, el entendimiento de los criterios y procedimientos aplicados por la 
Sociedad para la estimación de las provisiones y verificación de la aplicación de 
criterios determinados por el marco normativo de información financiera de 
aplicación para el registro de provisiones y contingencias, verificación de los 
informes técnicos y estudios económicos que sustentan algunas estimaciones, 
realización de procedimientos analíticos consistentes en una revisión de la 
razonabilidad de la evolución de las distintas provisiones, revisión de los desgloses 
incluidos en la memoria del ejercicio de conformidad con la normativa vigente 
aplicable.
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Deterioro del valor del inmovilizado material

Según se indica en las notas 4.b) y 5 de la memoria, la Sociedad evalúa la posible 
pérdida por deterioro de cada una de las plantas de residuos y envases, 
entendiendo que cada una de ellas es una unidad generadora de efectivo. 
Hemos considerado esta materia un asunto relevante de la auditoría por la 
significatividad de los importes y por la alta sensibilidad que presentan los análisis 
realizados por la Dirección.

Nuestros procedimientos de auditoría en relación con esta cuestión han incluido 
el entendimiento de los criterios aplicados y revisión de los procesos establecidos 
por la Dirección de la Sociedad en la determinación del valor en uso de los 
activos materiales. Adicionalmente, hemos evaluado la adecuación de la 
información facilitada en la memoria, de conformidad con la normativa vigente 
aplicable.

4. Otras cuestiones

Las cuentas anuales reformuladas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2019 fueron auditadas por otro auditor, que expresó 
una opinión modificada con salvedades sobre dichas cuentas anuales reformuladas
el 29 de octubre de 2020.

5. Otra información: Informe de Gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 
2020 cuya formulación es responsabilidad del Consejo de Administración de la 
Sociedad y no forman parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. 
Nuestra responsabilidad sobre la otra información contenida en el informe de gestión 
se encuentra definida en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión 
con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la Sociedad obtenido en la 
realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la 
obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad 
consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión 
son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo 
que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos 
obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, la información 
que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del 
ejercicio 2020 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta 
de aplicación.
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6. Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con las cuentas anuales.

El Consejo de Administración es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, 
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que 
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, el Consejo de Administración es 
responsable de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como 
empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones 
relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de 
empresa en funcionamiento excepto si el Consejo de Administración tiene la 
intención de liquidar la Sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista.

7. Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir 
un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto 
grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad 
con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en 
España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de 
forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 
También:

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas 
anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo 
de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que 
en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el 
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad.

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el 
Consejo de Administración.
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Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Consejo de Administración, 
del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la 
evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar 
como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría 
sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones 
futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en 
funcionamiento.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas 
anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las 
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen 
fiel.

Nos comunicamos con el Consejo de Administración de la Sociedad en relación con, 
entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la 
auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al 
Consejo de Administración de la Sociedad, determinamos los que han sido de la 
mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que 
son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS, S.A.P
Nº R.O.A.C.: S-1213

Enrique Nistal García
Auditor de Cuentas
Nª R.O.A.C.: 23.282

11 de junio de 2021
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a) 

b) 

c) 



INMOVILIZADO 
MATERIAL 

SALDO A 
31/12/2018 

ALTAS BAJAS TRASPASO 
SALDO A 

31/12/2019 

Terrenos 3.365.315,81 603,84 3.365.919,65

Construcciones 37.988.489,92 868.026,96 890.467,84 39.746.984,72

Instalaciones 10.940.626,36 293.279,70 704.118,80 492.498,52 11.022.285,78

Maquinaria 14.570.334,68 4.265.275,17 1.473.317,01 847.236,80 18.209.529,64

Utillaje 893.976,63 270.456,99 137.485,92 1.026.947,70

Otras Instalaciones 85.535,49 39.024,16 1.766,97 122.792,68

Mobiliario 736.577,85 17.678,79 2.813,63 751.443,01

Equipo Informática 709.884,61 55.136,14 305.969,50 459.051,25

Elementos transporte 4.076.603,97 31.897,00 467.255,07 3.641.245,90

Otro Inmovilizado 8.981,35 2.999,00 11.980,35

Inmovilizado en curso 2.322.950,37 729.915,93 11.630,52
-

2.230.203,16
811.032,62

TOTAL INMOV. MATER. 75.699.277,04 6.574.293,68 3.104.357,42 0,00 79.169.213,30

AMORTIZACION 
ACUMULADA 

SALDO A 
31/12/2018 

DOTACION BAJAS TRASPASO 
SALDO A 

31/12/2019 

Terrenos 

Construcciones 16.005.629,96 682.846,81 16.688.476,77

Instalaciones 7.855.766,38 553.781,26 143.525,54 8.266.022,10

Maquinaria 12.953.377,55 204.009,96 1.460.374,93 11.697.012,58

Utillaje 574.994,37 70.950,34 137.025,10 686,14 509.605,75

Otras Instalaciones 85.502,57 518,58 1.766,97 84.254,18

Mobiliario 660.431,48 46.147,85 2.813,63 -686,14 703.079,56

Equipo Informática 606.192,44 38.886,96 302.626,39 342.453,01

Elementos transporte 4.031.533,97 18.933,46 467.255,07 3.583.212,36

Otro Inmovilizado 6.851,07 737,52 0,01 7.588,58

TOT. INMOV. MATER. 42.780.279,79 1.616.812,74 2.515.387,64 0,00 41.881.704,89

Deterioro inmovilizado 5.409.257,86 0 567.145,00 4.842.112,86

VALOR NETO 27.509.739,39 32.445.395,55



INMOVILIZADO 
MATERIAL 

SALDO A 
31/12/2019 

ALTAS BAJAS TRASPASO 
SALDO A 

31/12/2020 

Terrenos 3.365.919,65 3.365.919,65

Construcciones 39.746.984,72 12.372,00 329.989,99 39.429.366,73

Instalaciones 11.022.285,78 192.315,80 29.350,00 57.157,54 11.242.409,12

Maquinaria 18.209.529,64 37.457,76 174.838,63 18.072.148,77

Utillaje 1.026.947,70 24.689,35 2.825,36 1.048.811,69

Otras Instalaciones 122.792,68 4.582,88 12.008,22 115.367,34

Mobiliario 751.443,01 5.020,84 2.798,13 753.665,72

Equipo Informática 459.051,25 37.830,02 496.881,27

Elementos transporte 3.641.245,90 4.979,15 260.904,04 3.385.321,01

Otro Inmovilizado 11.980,35 11.980,35

Inmovilizado en curso 811.032,62 1.225.966,51 33.855,63 -57.157,54 1.945.985,96

TOT. INMOV. MATER. 79.169.213,30 1.545.214,31 846.570,00 0,00 79.867.857,61

AMORTIZACION 
ACUMULADA 

SALDO A 
31/12/2019 

DOTACION BAJAS 
TRASPASO 
/REGULARIZ

SALDO A 
31/12/2020 

Terrenos 

Construcciones 16.688.476,77 818.434,71 70.518,13 17.436.393,35

Instalaciones 8.266.022,10 458.875,83 20.382,25 8.704.515,68

Maquinaria 11.697.012,58 669.156,29 174.838,63 197.315,67 12.388.645,91

Utillaje 509.605,75 84.981,23 2.825,36 591.761,62

Otras Instalaciones 84.254,18 4103,13 12.008,22 76.349,09

Mobiliario 703.079,56 9.590,21 1.651,65 711.018,12

Equipo Informática 342.453,01 47.468,79 389.921,80

Elementos transporte 3.583.212,36 14.083,01 260.904,04 3.336.391,33

Otro Inmovilizado 7.588,58 1489,36 9.077,94

TOT. INMOV. MATER. 41.881.704,89 2.108.182,56 543.128,28 197.315,67 43.644.074,84

Deterioro inmovilizado 4.842.112,86 0 455.937,43 4.386.175,43

VALOR NETO 32.445.395,55 31.837.607,34



AÑO 2019         

PLANTA VALOR COSTE AMORT.ACUM A 
31/12/19 

DETERIORO 
A 31-12-19 

VALOR NETO 
31/12/19 

BUÑOL 750.459,90 -372.113,40 -23.174,13 355.172,37

DENIA 1.579.472,96 -1.186.546,40   392.926,56

VILLENA 23.703.429,58 -12.287.605,11 -796.146,47 10.619.678,00

TR.BENIDORM 3.509.002,07 -1.782.444,78   1.726.557,29

ASPE 16.557,88 0   16.557,88

ALZIRA 5.270.201,95 -3.553.286,62   1.716.915,33

ALCOI 2.910.612,46 -604.746,35 -2.238.580,35 67.285,76

ENV.BENIDORM 9.356.194,21 -414.935,37   8.941.258,84

NÁQUERA 1.490.323,71 -180.822,80 -608.293,51 701.207,40

CASTELLÓN 6.345.030,89 -3.539.986,32   2.805.044,57

PICASSENT 7.775.938,14 -5.304.138,20   2.471.799,94

ALICANTE  329.989,99 -70.518,23 -259.471,76 0,00

CHIVA 1.213.144,26 -707.953,77   505.190,49

DOLORES 720.019,46 0,00   720.019,46

A3 ECOPARQUE 231.391,20 -77.747,38   153.643,82

RESTO INMOV. 13.967.444,64 -11.798.860,16 -916.446,64 1.252.137,84

TOTAL 79.169.213,30 -41.881.704,89 -4.842.112,86 32.445.395,55

AÑO 2020         

PLANTA VALOR COSTE AMORT.ACUM A 
31/12/20 

DETERIORO 
A 31-12-20 

VALOR NETO 
31/12/20 

BUÑOL 750.511,00 -385.180,08 -23.174,13 342.156,79

DENIA 1.389.800,75 -1.027.515,35   362.285,40

VILLENA 23.726.364,18 -12.634.219,40 -796.146,47 10.295.998,31

TR.BENIDORM 3.578.727,34 -1.843.175,90   1.735.551,44

ASPE 16.557,88   16.557,88

ALZIRA 5.265.683,05 -3.697.567,22   1.568.115,83

ALCOI 2.910.611,45 -604.746,35 -2.238.580,35 67.284,75

ENV.BENIDORM 9.386.393,66 -1.023.424,71   8.362.968,95

NÁQUERA 1.490.323,71 -395.741,23 -411.831,84 682.750,64

CASTELLÓN 6.379.684,77 -3.659.123,38   2.720.561,39

PICASSENT 7.814.964,43 -5.778.552,71   2.036.411,72

ALICANTE   0,00

CHIVA 1.212.684,62 -732.672,02   480.012,60

DOLORES 1.918.754,13 0,00   1.918.754,13

A3 ECOPARQUE 231.391,20 -105.514,30   125.876,90

RESTO INMOV. 13.795.404,72 -11.756.637,47 -916.446,64 1.122.320,61

TOTAL 79.867.856,89 -43.644.070,12 -4.386.179,43 31.837.607,34





  











N. CONTRATO FACTURADO A 31/12/20 





•



INMOVILIZADO INTANGIBLE SALDO A 
31/12/2018 ALTAS BAJAS TRASPASO SALDO A 

31/12/2019 

Propiedad Industrial 36.731,51 51,09 36.680,42

Derechos de traspaso 18.030,36 18.030,36

Aplicaciones informáticas 545.946,44 75.637,57 110.104,31 511.479,70

Derechos sobre bienes cedidos 3.303.840,00 3.303.840,00

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE. 3.904.548,31 75.637,57 110.155,40 0,00 3.870.030,48

AMORTIZACION ACUMULADA 
SALDO A 

31/12/2018 ALTAS BAJAS TRASPASO 
SALDO A 

31/12/2019 

Propiedad Industrial 36.731,51 51,09 36.680,42

Derechos de traspaso 18.030,36 18.030,36

Aplicaciones informáticas 479.331,40 20.001,13 110.104,31 389.228,22

Derechos sobre bienes cedidos 1.486.727,94 330.384,00 1.817.111,94

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE. 2.020.821,21 350.385,13 110.155,40 0,00 2.261.050,94

VALOR NETO 1.883.727,10 1.608.979,54



INMOVILIZADO INTANGIBLE SALDO A 
31/12/2019 ALTAS BAJAS TRASPASO SALDO A 

31/12/2020 

Propiedad Industrial 36.680,42 36.680,42

Derechos de traspaso 18.030,36 18.030,36

Aplicaciones informáticas 511.479,70 21.109,54 532.589,24

Derechos sobre bienes cedidos 3.303.840,00 3.303.840,00

TOT. INMOV INTANGIBLE 3.870.030,48 21.109,54 0,00 0,00 3.891.140,02

AMORTIZACION ACUMULADA SALDO A 
31/12/2019 ALTAS BAJAS TRASPASO 

/REG. 
SALDO A 
31/12/2020 

Propiedad Industrial 36.680,42 36.680,42

Derechos de traspaso 18.030,36 18.030,36

Aplicaciones informáticas 389.228,22 29.427,98 -225,96 418.430,24

Derechos sobre bienes cedidos 1.817.111,94 330.384,00 2.147.495,94

TOT. INMOV INTANGIBLE 2.261.050,94 359.811,98 0,00 -225,96 2.620.636,96

VALOR NETO 1.608.979,54 1.270.503,06
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c) 
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Cuenta de pérdidas y ganancias 

Aumentos Disminuciones Efecto neto 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio     (2.870.807,26)

Impuesto sobre sociedades 46.343,65   46.343,65 

Diferencias permanentes 163,00   163,00 

Diferencias temporarias:       

   - con origen en el ejercicio     0,00 

   - con origen en ejercicios anteriores 2.132,36 (187.506,94) (185.374,58)

Compensación de bases imponibles negativas de 
ejercicios anteriores     0,00 

Base imponible (resultado fiscal)     (3.009.675,19)



Cuenta de pérdidas y ganancias 

Aumentos Disminuciones Efecto neto 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio     3.058.075,19 

Impuesto sobre sociedades 692.170,76   692.170,76 

Diferencias permanentes 18.437,06   18.437,06 

Diferencias temporarias:       

   - con origen en el ejercicio     0,00 

   - con origen en ejercicios anteriores 1.938,96 (1.656.477,45) (1.654.538,49)

Compensación de bases imponibles negativas de 
ejercicios anteriores   (1.000.000,00) (1.000.000,00)

Base imponible (resultado fiscal)     1.114.144,52 

259.785,43 432.870,07     (484,74) 692.170,76 

            

        (134.266,26) (134.266,26)



0,00 46.876,74    (533,09) 46.343,65 

            

        (158.926,34) (158.926,34)

3.750.245,95 -2.824.463,61

18.437,06 163

-1.654.538,49 -185.374,58

-1.000.000,00 0

1.114.144,52 -3.009.675,19

25% 25%

278.536,13 0

413.634,63 46.343,65

  

692.170,76 46.343,65
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CONCEPTO 2020 2019 
Prestaciones de servicio 37.914.047,88 34.384.515,10
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ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE VAERSA, 
VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIUOS, S.A. (VAERSA) EJERCICIO 2020. 

D Ferran Vicent Garcia Ferrer, en su condición de Director General de la entidad VAERSA, con 
CIF A-46299988 y domicilio en Valencia, Avda. de Les Corts Valencianes, nº 20, formula las 
siguientes alegaciones al informe provisional de auditoría de cumplimiento/operativa: 
 

 PRIMERA ALEGACIÓN 
Apéndice 2, Apartado 3.1 “Incumplimientos y consideraciones de carácter general”, página 17, 
párrafo 7, página 18 párrafo 4 y 5. 
 
Contenido de la alegación 
 
 1.- Emisión de Informe Jurídico previo a la aprobación del expediente 
 
La entidad VAERSA tiene la consideración de poder adjudicador distinto de Administración 
Pública (PANAP), por ese motivo, el Equipo Auditor, afirma en su Informe provisional que NO es 
preceptivo el trámite de asesoramiento legal en materia de contratación con respecto a los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), salvo en los supuestos de contratos 
sujetos a regulación armonizada (SARA). 
 
A ese respecto se refiere el artículo 122.7 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, en los términos siguientes: 
 
“122.7. En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas 
integrantes del sector público estatal, la aprobación de los pliegos y de los modelos requerirá el 
informe previo del Servicio Jurídico respectivo. Este informe no será necesario cuando el pliego 
de cláusulas administrativas particulares se ajuste a un modelo de pliego que haya sido 
previamente objeto de este informe.” 
 
A este respecto, indicar que los PCAP que utiliza VAERSA para la preparación de las licitaciones 
SARA son los remitidos por la Secretaría de la Junta Superior de Contratación Administrativa de 
la Generalitat Valenciana, que cuentan con el Informe favorable de la Abogacía de la Generalitat 
Valenciana que a su vez también nos es remitido, motivo por el cual VAERSA se ajusta a un 
modelo de PCAP que cuenta con el requisito establecido en el artículo 122.7 LCSP in fine, lo que 
supone la innecesariedad de la emisión de informe previo por parte del Departamento Jurídico 
de la entidad para los procedimientos SARA. 
 
 2.- Instaurar medidas en los procedimientos de contratación para prevenir los supuestos 
de conflictos de intereses. 
 
Con respecto a este punto, señalar que VAERSA incorpora un punto específico de la “Propuesta 
de Adjudicación del expediente al Órgano de Contratación”, una declaración expresa y firmada 
por parte de los miembros de la Mesa de Contratación donde ponen de manifiesto que no se 
encuentran en ninguna situación de conflicto de intereses con respecto a la contratación del 
expediente en concreto. Por otro lado, el órgano de contratación, en los “Acuerdos de 
Adjudicación” declara, a los efectos establecidos en el artículo 64 de la LCSP, en relación a la 
lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses, la ausencia de acto alguno 
que suponga fraude, favoritismo, corrupción alguna así como ningún conflicto de intereses en 
el transcurso del procedimiento de contratación llevado a cabo que pudiera haber distorsionado 
la competencia al mismo, habiendo garantizado en todo momento la transparencia en el 
procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 
 



- 1 -

No obstante lo anterior, VAERSA va a implantar en los procedimientos de contratación de 
VAERSA la firma de una declaración expresa de ausencia de conflicto de intereses a todo el 
personal de la entidad que intervenga en aquéllos.

3.- Órgano y fecha que se aprueba el Manual Interno para la preparación de contratos 
no sujetos a regulación armonizada.

El “Manual de preparación de expedientes de contratación para contratos no sujetos a 
regulación armonizada que celebre la entidad VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A” fue aprobado por el Consejo de Administración de VAERSA en 
sesión celebrada en fecha 26 de marzo de 2018.

Documentación justificativa de la alegación

Se adjunta como DOCUMENTO Nº 1 Acta del Consejo de Administración de VAERSA de la 
reunión celebrada en fecha 26 de marzo de 2018 en cuyo punto noveno del Orden del Día de la 
sesión se procede a aprobar, por unanimidad de los Consejeros, el referido Manual.

SEGUNDA ALEGACIÓN
Apéndice 2, Apartado 3.2 “Contrato PAS 14-2020”, página 19, párrafos 5 a 9 y página 20 
párrafos 1 al 4.

Contenido de la alegación

Con respecto al reparo formulado por el equipo auditor relativo a la indeterminación en el 
presente expediente sobre la composición concreta de la Mesa, cabe señalar que, en este caso,
la propia herramienta informática de la Plataforma de Contratación del Sector Público donde se 
aloja el perfil del contratante de VAERSA, al tratarse de un expediente de contratación 
electrónica, absorbe en el certificado a todos los miembros que en su día han sido propuestos 
para formar parte de la mesa de contratación, dependiendo del Departamento o Área de la 
entidad que participe en el expediente.

No obstante, como puede comprobarse en el propio certificado, en el apartado de "Información 
Adicional", en el único campo que la herramienta informática habilita, se especifica para el 
expediente de adjudicación concreto, qué miembros van a formar parte de esa mesa de 
contratación. Se adjunta copia de este certificado que obra en el expediente de contratación y 
publicado en el perfil del contratante en el propio expediente.

Asimismo, y con respecto al comentario relativo al  número de miembros que componen la Mesa 
de Contratación, figurando dos personas que ostentan el puesto de Secretaría, hay que señalar 
que, en el Acta que se menciona, dadas las fechas en las que se celebró el acto, la Secretaria 
titular de la Mesa se encontraba de vacaciones, de ahí que convocado el acto por el Secretario 
suplente la identidad de éste quede reflejada en el acta, todo ello de manera mecánica como 
edita la herramienta informática de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Pero en 
ningún momento se ha visto incumplido precepto alguno en relación a la composición de la 
mesa y/o al número de sus miembros.
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Con respecto a la utilización de un procedimiento alternativo al actualmente utilizado por 
VAERSA para evitar la realización de actos que pudieran dar lugar a conflictos de intereses, 
señalar que VAERSA incorpora en un punto específico de la “Propuesta de Adjudicación del 
expediente al Órgano de Contratación”, una declaración expresa y firmada por parte de los 
miembros de la Mesa de Contratación donde ponen de manifiesto que no se encuentran en 
ninguna situación de conflicto de intereses con respecto a la contratación del expediente en 
concreto. Por otro lado, el órgano de contratación, en los “Acuerdos de Adjudicación” declara, 
a los efectos establecidos en el artículo 64 de la LCSP, en relación a la lucha contra la corrupción 
y prevención de los conflictos de intereses, la ausencia de acto alguno que suponga fraude, 
favoritismo, corrupción alguna así como ningún conflicto de intereses en el transcurso del 
procedimiento de contratación llevado a cabo que pudiera haber distorsionado la competencia 
al mismo, habiendo garantizado en todo momento la transparencia en el procedimiento y la 
igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

No obstante lo anterior, VAERSA va a implantar en los procedimientos de contratación de 
VAERSA la firma de una declaración expresa de ausencia de conflicto de intereses a todo el 
personal de la entidad que intervenga en aquéllos

Documentación justificativa de la alegación

Se adjunta como DOCUMENTO Nº 2 Informe del contenido de la Mesa de Contratación del 
expediente PAS 14-2020.

TERCERA ALEGACIÓN
Apéndice 2, Apartado 3.3 “Contrato PAS 12-2020 (Lotes 1 y 2)”, página 20, párrafos 5 a 7 y 
página 21 párrafos 1 al 4.

Contenido de la alegación

La licitación PAS 12/2020 deriva de la licitación PAS 18/2019 tras resultar esta incursa en causa 
de nulidad. El objeto del contrato, por tanto, es el mismo en ambas, siendo este el SUMINISTRO 
POR ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NUEVAS PRENSAS DE RECUPERADOS Y RECHAZOS EN LA 
CLASIFICACIÓN DE ENVASES LIGEROS.

La causa de nulidad de la licitación PAS 18/2019 es la falta de publicación del anuncio de 
licitación en el DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA, siendo este medio de publicidad 
preceptivo, conforme lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014 (en adelante, LCSP) (artículo 39.2.c de la LCSP).

VAERSA detectó en el momento que iba a formalizar los contratos correspondientes a la 
licitación PAS 18/2019,  que no estaba publicado el inicio de la licitación en el DOUE, pero sin 
embargo, la plataforma de contratación del estado SÍ permitió su publicación en la misma e 
incluso la de todos los trámites siguientes hasta llegar a la  formalización de los contratos, lo cual 
resulta extraño debido a que si no se publica previamente en el DOUE la plataforma no permite 
su publicación. No obstante, ante la duda de no saber qué había ocurrido exactamente y como 
no constaba su publicación en el DOUE, se procedió internamente a anular el procedimiento, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2.c de la LCSP.
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Mientras VAERSA estudiaba efectuar todos los trámites correspondientes a la revisión de oficio, 
quedaba en suspenso la ejecución de los contratos derivados de la licitación PAS 18/2019, a 
tenor de lo establecido en el artículo 108 de la LPAC. Paralelamente, VAERSA inició de nuevo la 
licitación, con el cumplimiento de todos los trámites legalmente establecidos para un 
procedimiento sujeto a regulación armonizada, llegando hasta la formalización de los contratos. 

Por otra parte, se menciona en el informe que se presenta solo un licitador y que VAERSA debe 
velar por que exista una concurrencia real de licitadores, en previsión de los principios de la 
salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

Pues bien, en contestación a esta cuestión, hay que señalar que sin ningún lugar a dudas, 
VAERSA promovió la mayor concurrencia entre licitadores, por cuanto se trataba de un 
procedimiento sujeto a regulación armonizada sujeto al mayor nivel de publicidad que la LCSP 
prevé para los expedientes de licitación (PCSP y DOUE). Así pues, la publicación de los pliegos y 
de toda la información referente a este procedimiento estuvo publicada durante un plazo de 30 
días, el plazo más largo de todos los procedimientos, pudiendo acceder a dicha documentación 
cualquier potencial interesado. Además, una vez se adjudicado el contrato, se aperturó un plazo 
de 15 días hábiles, donde cualquier interesado podía presentar un recurso especial en materia 
de contratación, sin que se diera esa circunstancia Por tanto, entendemos que por nuestra parte 
se han cumplido estrictamente los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad 
y transparencia de los procedimientos.. (artículo 1.1. de la LCSP).

CUARTA ALEGACIÓN
Apéndice 2, Apartado 3.4 “Contrato PA 10-2020”, página 21, párrafos 5 y 6 y página 22.

Contenido de la alegación

En lo que respecta a la afirmación puesta de manifiesto por el equipo auditor relativa al valor 
estimado indicado en la resolución de aprobación del expediente, señalar que, en efecto, se 
trata de una errata, siendo el correcto el valor estimado el de 620.968,34 €, IVA excluido, tal y 
como consta en el resto de documentos de la licitación, así como en el anuncio de licitación, 
habiéndose tramitado el expediente conforme a las reglas procedimentales que le eran 
exigibles.

En cuanto a la tramitación de urgencia del expediente, más allá de dejar reparo o constancia en 
el expediente, lo cierto es que la tramitación de la licitación con tal carácter es un mandato que 
recibe VAERSA, medio propio de la GVA y del CONSORCIO A6, de obligado cumplimiento.

Por otra parte, la tramitación de urgencia no es consecuencia de la ilegalidad, sino el mecanismo 
para adecuar la actuación del Reino de España a la legalidad comunitaria vigente en materia de 
gestión de residuos, y cesar a la mayor brevedad en el uso del vertedero como mecanismo de 
gestión de residuos, con el consiguiente beneficio para el interés público.

Conviene citar, entre otras, la Resolución nº 152/2016 del Tribunal Administrativo Central De 
Recursos Contractuales, de 19 de Febrero de 2016, que afirma:

"la aplicación del procedimiento de urgencia del artículo 112 del TRLCSP exige, como ha señalado 
este Tribunal (Resoluciones 148/2012 y 149/12, ambas de 16 de julio), que exista una necesidad 
inaplazable -esto es, la necesidad de atender un asunto de forma inmediata e ineludible- o que 
la adjudicación deba acelerarse por razones de interés público, siendo necesario que el 
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expediente de contratación contenga la declaración de urgencia acordada por el órgano de 
contratación, debidamente motivada. A juicio de Tribunal, la motivación de que se procure el 
servicio de transporte sanitario objeto de este contrato, pone de manifiesto la necesidad de 
acelerar la adjudicación por razones de interés público, ajustándose la aplicación del 
procedimiento de urgencia a lo dispuesto en el artículo 112 del TRLCSP tanto desde el punto de 
vista formal como material"

Por tanto, estimamos que las razones de interés público esgrimidas en el expediente de 
contratación justifican motivadamente el cumplimiento de los presupuestos legales para la 
tramitación de urgencia del expediente.

QUINTA ALEGACIÓN
Apéndice 2, Apartado 3.5 “Contrato PAS 17/2019 (Lote 2)”, página 23 y página 24, párrafos 1 
y 2.

Contenido de la alegación

En relación con las consideraciones formuladas con respecto a los criterios de adjudicación, cabe 
indicar lo siguiente:

De los criterios de adjudicación, uno de ellos está relacionado con aspectos económicos de la 
oferta y recibe una ponderación de 85 puntos. Este criterio económico se divide a su vez en tres 
subcriterios que son la oferta económica del alquiler propiamente, el mantenimiento preventivo 
y el mantenimiento correctivo, recibiendo cada uno de ellos su propia ponderación, a saber:

Criterios de adjudicación Ponderación
Económico 85
Alquiler del separador balístico 52
Mantenimiento preventivo 25
Mantenimiento correctivo 8

El anterior desglose de puntuación se realiza teniendo en cuenta el peso específico de cada uno 
de ellos, es decir, si al importe total (460.226,25 €) le corresponden 85 puntos, a cada uno de 
los apartados que lo componen le corresponderían los porcentajes indicados en la tabla 
siguiente, en función de su peso específico. Finalmente se realiza un pequeño ajuste, asignando 
un 25% al mantenimiento preventivo, en lugar de un 27%, para incrementar un poco el 
mantenimiento correctivo, del 6 al 8%, ya que este se factura en base a los precios de mano de 
obra ofertados para el Servicio de Asistencia Técnica (S.A.T) y se considera desde la experiencia 
que requiere un mayor peso específico.

Porcentajes del 
total

IMPORTE MÁX. LICITACIÓN ALQUILER BALÍSTICO 280.009,25 0,52
IMPORTE MÁX. LICITACIÓN MANT. PREVENTIVO BALÍSTICO 145.217,00 0,27
IMPORTE MÁX. LICITACIÓN MANT. CORRECTIVO BALÍSTICO 35.000,00 0,06
TOTAL LOTE 2 BALÍSTICO 460.226,25
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Por otra parte, es lógico que los importes de arrendamiento y el destinado a mantenimiento 
preventivo, tengan mayor peso específico que el destinado a mantenimiento correctivo, ya que 
los dos primeros serán cantidades cuyo abono está garantizado durante la vigencia del contrato, 
mientras que la parte destinada a mantenimiento correctivo puede utilizarse o no, siendo baja 
la probabilidad de que se haga uso de esta partida, tratándose de un equipo nuevo. No obstante, 
se le asigna un 8% de peso específico porque puede darse el caso de que haya averías por 
entrada de residuos impropios en la instalación, por ejemplo, y sí sea necesario utilizar parte de 
esta partida, por lo que hay que regular también el coste del S.A.T.

El asignar 85 puntos a la parte económica y 15 puntos a los criterios de reducción de plazo, es 
debido a que dados los elevados importes, se consideró que la gran parte de la puntuación debía 
asignarse al criterio económico. No obstante, dado que las plantas de clasificación de envases 
no pueden permitirse parar la producción, es para VAERSA fundamental que las actuaciones de 
cambio de maquinaria o de mantenimiento que requieran parada de Planta, se realicen en el 
menor tiempo posible, ya que el residuo se sigue generando y no hay en las Plantas capacidad 
de almacenamiento, por lo que cada parada, requiere el desvío del residuo a otras Plantas, que 
a su vez ven incrementada su capacidad y tampoco tienen mucho margen ni de almacenamiento 
ni de incremento de producción, de ahí que se asigne el doble de puntuación a la reducción del 
plazo de montaje que del plazo de fabricación, ya que el primero influye en la parada de la 
Planta, con los problemas de logística que se han comentado, así como las consiguientes 
pérdidas económicas, mientras que el segundo factor no.

Al respecto de la reducción del plazo de fabricación, comentar que se asignó puntuación a este 
criterio porque el separador balístico de la Planta estaba en un estado de deterioro muy elevado, 
teniendo averías casi a diario por el estado en que se encontraba y teniendo en cuenta que se 
trataba de un equipo que estaba ya descatalogado, por lo que las reparaciones eran sumamente 
complicadas al no existir ya recambios. Luego, debido a esta situación, también era muy 
importante que el plazo de suministro fuese el menor posible, para poder acometer la actuación 
cuanto antes, por lo que también se consideró como factor de adjudicación.

De este modo, se justifica que los criterios cualitativos empleados, están relacionados con el 
plazo de entrega y ejecución, tal como se recoge en el artículo 45, apartado 2. 3º, de la Ley de 
Contratos del Sector Público, donde se establece lo siguiente:

“3.º El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como la fecha en 
que esta última debe producirse, el proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecución y los 
compromisos relativos a recambios y seguridad del suministro.

Los criterios cualitativos deberán ir acompañados de un criterio relacionado con los costes….()”

Además en nuestro caso, los criterios cualitativos están también relacionados con los costes, 
como recoge el anterior artículo, ya que cuanto menor es el tiempo de ejecución de la prestación 
(montaje), menores son las pérdidas en que incurre la Planta por parada de producción.

Así mismo, el artículo 45, apartado 3, de la Ley de Contratos del Sector Público, también 
contempla la reducción del plazo de ejecución como criterio de adjudicación, en los términos 
siguientes:

“3. La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en la 
adjudicación de los siguientes contratos:
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b) Cuando el órgano de contratación considere que la definición de la prestación es susceptible 
de ser mejorada por otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo de ejecución.”

SEXTA ALEGACIÓN
Apéndice 2, Apartado 3.6 “Contrato PA 9/2020”, página 24, párrafos 3 a 5.

Contenido de la alegación

En relación con el reparo puesto de manifiesto por el equipo auditor, señalar que la ejecución 
del servicio contratado finalizó en el mes de febrero de 2021, cumpliendo en consecuencia el 
plazo de ejecución referido en el contrato, lo cual queda acreditado con los albaranes que se 
adjuntan al presente escrito.

Documentación justificativa de la alegación

Se adjunta como DOCUMENTO Nº 3 albaranes donde se refleja las fechas de prestación y 
finalización del servicio.

SÉPTIMA ALEGACIÓN
Apéndice 2, Apartado 3.7 “Contrato PAS 19/2019 (Lote 2)”, página 24, párrafos 6 al 10 y página 
25 apartados 1 y 2.

Contenido de la alegación

En lo que respecta a la obligación referida de constituir un comité de expertos contemplada en 
el artículo 146.2.A de la LCSP , dado que en esta licitación hay criterios sujetos a un juicio de 
valor y que además son superiores a los de la oferta económica, señalar que el referido artículo 
refiere que debe constituirse un comité de expertos con cualificación apropiada, que cuente con 
un mínimo de tres miembros, que podrán pertenecer a los servicios dependientes del órgano 
de contratación, pero no indica la forma en las que debe constituirse ese comité de expertos. 

En el caso del supuesto que nos ocupa, en el momento de la apertura del SOBRE 2 (criterios 
sujetos a un juicio de valor), indicar que se realiza una reunión presencial de todos los 
responsables de la uniformidad laboral de cada Departamento de VAERSA, con el propósito de 
analizar todas y cada una de las muestras aportadas por los licitadores a efectos de considerar 
cuál es la más ajustada a nuestras necesidades, teniendo en cuenta la mejor relación calidad-
precio. El resultado de dicha reunión se plasma en un Informe al que se le da publicidad en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, donde cualquier licitador tiene ocasión de 
presentar recurso especial en caso de disconformidad, sin que se haya dado el caso hasta la 
fecha. En consecuencia, se entiende que para la valoración de los criterios sujetos a juicio de 
valor que se dan en el presente expediente, VAERSA efectivamente reunió a su Comité de 
Expertos, entendiendo como tales los representantes de los departamentos que van a hacer uso 
de dicha uniformidad. Al no prever la LCSP forma y dinámica alguna de constitución de Comité 
de Experto, entendemos como válida la fórmula empleada.
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OCTAVA ALEGACIÓN
Apéndice 3, Apartado 2.2 “Normativa interna sobre los encargos recibidos como medio propio 
personificado”, páginas 31 y 32.

Contenido de la alegación

VAERSA aprobó, en fecha 10 de julio de 2019, un manual de procedimientos para la aceptación 
y gestión de los encargos recibidos en su consideración de medio propio personificado, que fue 
posteriormente modificado en algunos aspectos formales en fecha 16 de febrero de 2021.

El equipo auditor realiza diversas consideraciones a lo largo del Informe sobre aspectos a 
mejorar en la gestión de los encargos recibidos, por lo que VAERSA va a proceder a revisar el 
citado Manual, adaptándolo a las consideraciones expuestas y a efectos de dotar a la gestión de 
los encargos de un mayor control y seguridad jurídica.

Las relaciones no habituales o de carácter extraordinario para prestaciones específicas de 
carácter extraordinario y no de servicio, se considera un supuesto de cooperación vertical. En 
estos casos, se distinguen dos posibilidades de actuación concretas:

1º.- El denominado “encargo a medio propio”, en el supuesto de que se trate de 
determinadas prestaciones de contratos o materias propias dentro del ámbito de regulación de 
la LCSP, aplicándose el artículo 32 de la referida Ley.

2º.- La “encomienda de gestión”, que se encuentra excluida de la LCSP por el artículo 
6.3 y que se remite a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuyo artículo 11 
permite “encomendar” a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o de distinta 
Administración, la realización de actividades de carácter material o técnico siempre que entre 
sus competencias estén esas actividades.

Con lo cual, es fundamental empezar por otorgar la denominación correcta a los cometidos 
confiados a VAERSA por parte de las Administraciones públicas de las que depende que 
consistan en la ejecución de trabajos no habituales o extraordinarios: encargos de gestión, 
debiéndose omitir en todo caso la referencia a “encomiendas de gestión”.

NOVENA ALEGACIÓN
Apéndice 3, Apartado 3 “Revisión de las encomiendas recibidas en 2020”, páginas 32 a 39.

Contenido de la alegación

El equipo auditor pone de manifiesto en su Informe que “Durante el ejercicio económico 2020 
VAERSA ha recibido, como medio propio, un total de 28 encomiendas provenientes de diferentes 
poderes adjudicadores, por una cuantía total de 29.983.125 euros, de acuerdo con la información 
facilitada por la propia VAERSA. Según esta información, de las 28 encomiendas recibidas en 
2020, 26 han sido del tipo de las denominadas encomiendas anticipadas, cuya gestión se efectúa 
mediante expedientes compensatorios de enriquecimiento injusto”.

Ello tuvo su causa en la situación de incertidumbre generada en ese momento respecto de la 
condición de VAERSA como medio propio personificado en los términos fijados por la LCSP, pero 
las actuaciones debían tener su continuidad necesariamente en aras al interés público. Según 



- 8 -

manifiesta el equipo auditor en su informe, “no se trata de encomiendas propiamente dichas, 
sino de peticiones de continuación de encargos anteriores”. 

Al respecto de todo lo anterior, cabe poner de manifiesto las siguientes consideraciones:

- La anualidad 2020 vino marcada por la declaración del estado de alarma mediante Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. Todo ello motivó que determinados servicios prestados por VAERSA en virtud 
de encargo de gestión formulado por la Conselleria de adscripción, fueran declarados “servicios 
esenciales”.

Incluso, con carácter previo a la declaración del estado de alarma, con fecha 6 de febrero de 
2020 los portavoces de los grupos parlamentarios acordaron una enmienda transaccional por la 
que Les Corts instaban al Consell, en relación con la empresa pública VAERSA, al efecto de que 
continuara la prestación de determinados servicios, en tanto se resolvía la discrepancia de 
interpretación con respecto al cumplimiento por VAERSA del requisito de actividad (80/20) 
exigido para los medios propios personificados en virtud de lo establecido en el artículo 32 de la 
LCSP.

Así pues, encontrándose sub judice la condición de medio propio de VAERSA, pero sin haber 
emitido, por parte de los poderes adjudicadores de los que depende (GVA y CONSORCIOS A1, 
A3 y A6), Resolución por la que concluyeran que VAERSA dejaba de revestir tal condición, 
considerando las especiales circunstancias provocadas  por la pandemia COVID, que provocó 
una importante reducción de la actividad sobre el terreno, limitaciones de movilidad y 
confinamiento como medida para atajar y prevenir los contagios, la Administración de la 
Generalitat y su sector público empresarial (al cual pertenece VAERSA), aunaron esfuerzos, 
recibiendo VAERSA órdenes de continuidad de la ejecución de encargos de gestión que 
concluían, habida cuenta de las gravísimas consecuencias que suponía suspender la prestación 
de determinados servicios, riesgos de salud pública, graves afecciones a la evolución y al estado 
de conservación de la fauna y flora silvestre y para la agricultura de la Comunitat Valenciana.

- Por otro lado,  hay que señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
86.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las entidades 
que configuran el sector público institucional podrán ser consideradas medios propios y 
servicios técnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y sociedades que no tengan 
la consideración de poder adjudicador, siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos 
establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP, en  lo 
sucesivo) y en la propia Ley 40/2015. A su vez, el apartado tercero de la Disposición Final Cuarta 
de la referida LCSP, dispone que, en relación con el régimen jurídico de los medios propios 
personalizados, en lo no previsto en la referida Ley 9/2017, resultará de aplicación lo establecido 
en la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El artículo 4 de la Ley 12/2010, de 21 de julio, de la Generalitat, de Medidas Urgentes para 
Agilizar el Ejercicio de Actividades Productivas y la Creación de Empleo, en su redacción dada por 
el artículo 103 de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, configura a la sociedad 
mercantil VAERSA como una sociedad mercantil de la Generalitat de las previstas en el artículo 
156 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones, que tiene la consideración de medio propio personificado y 
servicio técnico de la Administración de la Generalitat, de las diferentes entidades que integran 
la Administración Local, y de las entidades del sector público dependientes de cualquiera de 
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ellas que tengan la condición de poderes adjudicadores, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 32.2.d.2º de la LCSP, o normativa que la sustituya.

La entidad AUREN AUDITORES SP, S.L.P, con fecha 15 de septiembre de 2020, emitió el Informe 
de Auditoría de Regularidad Contable correspondiente al ejercicio 2019, dentro del marco del 
Plan de Auditorías del Sector Público 2020 de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana. En relación con la condición de medio propio personificado de la mercantil VAERSA, 
en la página 4 del referido informe se incorpora un Párrafo de Énfasis donde se indicaba lo 
siguiente “Llamamos la atención con respecto a lo señalado en la nota 22 de la memoria en la 
que se indica que la Sociedad se halla en un proceso de incertidumbre en la gestión continuada 
como consecuencia de no cumplir la condición de medio propio a que se refiere el artículo 32.2.b) 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Esta cuestión no modifica 
nuestra opinión.”

Habida cuenta de lo anterior, la Junta General de Accionistas de VAERSA, en sesión celebrada 
en fecha 30 de octubre de 2020, ratificó la Resolución de la Dirección General de la entidad 
emitida en fecha 23 de octubre de 2020, en virtud de la cual se dictaminó el inicio del 
procedimiento de declaración/confirmación de la condición de medio propio personificado y 
servicio técnico de la Generalitat Valenciana y de los Consorcios A1, A3 y A6, y de los poderes 
adjudicadores dependientes de dichas Administraciones, todo ello en los términos establecidos 
en el artículo 86.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 
en la Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Intervención General de la Administración del 
Estado por la que se aprueba la Instrucción para la elaboración del Informe a emitir en virtud del 
artículo 86.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En su virtud, con fecha 26 de noviembre de 2020 la Subsecretaría de la Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, presentó, por registro 
interdepartamental, ante la Intervención General de la Generalitat Valenciana, la solicitud 
correspondiente, junto con Memoria Justificativa y documentación pertinente, a efectos de la 
emisión de Informe en los términos indicados en el referido artículo 86.3 de la Ley 40/2015.

Con fecha 23 de diciembre de 2020, la Intervención General de la Generalitat Valenciana emitió 
el Informe requerido, que concluyó en lo siguiente:

“...ésta Intervención General concluye que no puede deducirse de la memoria presentada 
por VAERSA la existencia de aspectos significativos que impidan el cumplimiento de las 
condiciones y requisitos establecidos en el artículo 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014.

La aplicación efectiva de la conclusión señalada en el párrafo anterior en relación con la 
continuación de la configuración de VAERSA como medio propio y servicio técnico de la 
Generalitat, en la medida en que esta supone un elemento estructural de su régimen jurídico, 
requerirá de un acuerdo del Consell en tal sentido”.

No obstante lo anterior, el punto IV de la anteriormente referida Resolución de 16 de mayo de 
2019, determina lo siguiente: “La emisión del informe previsto en el artículo 86.3 de la LRJSP, es 
un requisito previo a la adquisición de la condición y, por lo tanto, no supone un acto declarativo 
de la IGAE sobre la condición de medio propio de cualquier entidad, entendiéndose que dicha 
declaración positiva ha de corresponder necesariamente al órgano competente para la 
modificación estatutaria de la entidad que vaya a ser medio propio”.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 c) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el órgano 
competente para aprobar la modificación de los Estatutos Sociales de una sociedad mercantil, 
es su Junta General de Accionistas.

A la vista de lo anterior, la Junta General de Accionistas de VAERSA, en sesión celebrada en fecha 
29 de diciembre de 2020, adoptó los siguientes Acuerdos:

“- Declarar a la entidad VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE 
RESIDUOS, S.A., medio propio personificado y servicio técnico de la Generalitat Valenciana, de 
los Consorcios A1, A3 y A6, y de las entidades del sector público dependientes de las referidas 
Administraciones Públicas que tengan la consideración de poderes adjudicadores, todo ello en 
los términos establecidos en el artículo 32.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público.

- Proceder a elevar al Consell de la Generalitat Valenciana la declaración positiva 
formulada anteriormente a efectos de la adopción del correspondiente Acuerdo, todo ello en 
base a las directrices marcadas por la Intervención General de la Generalitat Valenciana en su 
Informe emitido con fecha 23 de diciembre de 2020.”

Posteriormente, a efectos de dar cumplimiento al segundo de los Acuerdos adoptados por la 
Junta General de Accionistas de VAERSA, atendiendo a la recomendación formulada por la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana en su Informe de fecha 23 de diciembre de 
2020, el Pleno del Consell de la Generalitat, en sesión celebrada en fecha 15 de enero de 2021, 
adoptó el siguiente Acuerdo: 

“Declarar la conformitat amb que Valenciana Aprofitament Energètic de Residus, SA 
(VAERSA) continue actuant com a mitjà propi personificat i servei tècnic de l’Administració de la 
Generalitat.» 

Así pues, tras la finalización del procedimiento de revisión de la condición de medio propio 
personificado de VAERSA con respecto a los poderes adjudicadores de los que depende, habida 
cuenta de los Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas de la entidad y por el 
propio Consell de la Generalitat, queda perfectamente avalada la actuación desarrollada por 
VAERSA durante el ejercicio 2020 en tal condición.

DECIMA ALEGACIÓN
Apéndice 3, Apartado 4.2 “Requisito de la actividad esencial”, páginas 40 a 43.

Contenido de la alegación

El equipo auditor, después de realizar una exposición sobre la actividad realizada por VAERSA, 
concluye el apartado 4.2 del Apédice 3 del Informe con las siguientes consideraciones:

“La asunción competencial genérica de la Generalitat mediante el artículo 1.2 del DLDSP y su 
previsión de ejercerla mediante un sistema de gestión directa a través de medios propios no 
altera por sí sola el carácter empresarial de la relación jurídica de VAERSA con la sociedad 
responsable del sistema colectivo de gestión de residuos, no por tanto debe afectar al cómputo 
del requisito de la actividad esencial.

Ello es así puesto que, para que la actividad que se confíe a VAERSA sea computable como 
ingresos procedentes de encomiendas, resulta condición necesaria el que se articule  por 
cualquier de los dos instrumentos expresados en el artículo 4.2 de la LMUAP, y por tanto a través 
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de una atribución por imposición unilateral o de un encargo dirigidos específicamente a ella por 
los poderes adjudicadores de quien sea medio propio, de forma expresa y dictada por el órgano 
competente, circunstancia que en ningún momento se ha producido.

De conformidad con lo anterior, se considera que VAERSA no cumplía a 31 de diciembre de 2020 
con el requisito de actividad esencial del artículo 32.4.b) de la LCSP”.

A tal efecto, se pone de manifiesto lo siguiente:

En la página 31 del Dictámen 107/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 (página 31 in fine) 
emitido por el Consell Jurídic Consultiu se establece lo siguiente: “La necesidad de acomodar la 
situación actual de VAERSA a la normativa de contratación pública, y a lo informado por la 
Intervención General de la Generalitat, justificaría el empleo del Decreto-Ley para cualquier 
actuación de la Generalitat que debe efectuarse por disposición legal”.

Por otro lado, las conclusiones 1º y 2º del referido Dictámen, rezan lo siguiente:

“1º.- Que, a los efectos de computar en el 80% del volumen de negocios (requisito de actividad a 
efectos de ser considerado medio propio personificado establecido en el artículo 32 de la LCSP), 
la relación de VAERSA con sus entes matrices puede formalizarse no solo a través de encargos 
de gestión de los previstos en el artículo 32 de la LCSP, sin que cabe la posibilidad de utilización 
de otras formas jurídicas, como la consideración de la sociedad como un modo de gestión directa 
de un servicio público, siempre que nos encontremos realmente ante este último supuesto.

2º.- No debería incluirse, en línea con el Informe de Intervención General, en el cómputo del 80%, 
a que se refiere el artículo 32 de la LCSP, el volumen de negocios resultante de la explotación de 
las plantas de clasificación de envases ligeros que realiza VAERSA en las Plantas de Picassent, 
Alzira y Castellón, al no constituir la gestión de un servicio o actividad competencia de la 
Generalitat,  ni encargo a medio  propio ex art. 32 de la LCSP (prestaciones propias de los 
contratos de obra, suministros, servicios, concesión de obras y de servicios)”.

Con la publicación y entrada en vigor del Decreto Ley 13/2020, de 7 de agosto, del Consell, de 
declaración de servicio público de titularidad autonómica de las operaciones de selección y 
clasificación de envases ligeros y residuos de envases recogidos selectivamente,  la gestión de 
dicho servicio público pasa a ser competencia de la Generalitat. En consecuencia, una 
interpretación a sensu contrario de la conclusión 2º del Dictámen 107/2020 emitido por el 
Consell Jurídic Consultiu posibilita que VAERSA preste el servicio público en su condición de 
medio propio personificado de la Generalitat Valenciana y que el volumen de negocios 
resultante de la explotación por VAERSA de las Plantas de selección y clasificación de residuos 
de envases ligeros de Alzira, Benidorm, Castellón y Picassent, compute en el 80% a efectos de 
dar cumplimiento al requisito de actividad previsto en el artículo 32 de la LCSP.

El que la Generalitat Valenciana pase a ser titular de la clasificación de los envases conlleva que 
ECOEMBES no actúe con VAERSA de acuerdo con el principio de libertad de empresa y aunque 
mantenga la condición de empresa u operador económico de VAERSA, dicha condición proviene 
de la forma de autoorganización de la Generalitat, no pudiendo existir otras instalaciones o 
plantas de clasificación de envases explotadas por operadores del mercado que no estén 
autorizados y reconocidos para la prestación del servicio por la Generalitat.
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El artículo 1.2 del Decreto Ley 13/2020 determina lo siguiente: “La prestación de las actividades 
objeto del servicio público de clasificación de envases ligeros recogidos selectivamente en la vía 
pública, así como en las redes globales de ecoparques de la Comunitat Valenciana que 
corresponda a la Generalitat, se realizará por gestión directa, a través de las entidades que 
integran el sector público instrumental de la Generalitat definido en el artículo 2.3 de la Ley 
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental 
y de Subvenciones”.

En el referido precepto no se efectúa una mención expresa a que sea VAERSA la entidad 
integrante del sector público instrumental de la Generalitat de la que se sirva la Administración 
autonómica para la gestión directa del servicio, pero sí que se referencia claramente a la 
sociedad mercantil en todo el Preámbulo de la norma, especialmente en el apartado IV in fine
(en relación a la conclusión 2º del  Dictámen 107/2020 del Consell Jurídic Consultiu), y, de facto
es VAERSA la única empresa integrante del sector público instrumental de la Generalitat que 
gestiona las Plantas de clasificación y selección de envases ligeros anteriormente referidas.

Así pues, se considera que la entrada en vigor del Decreto Ley 13/2020 implica que se eliminen 
las causas que según el Dictámen del Consell Jurídic Consultiu implicaban que en el numerador 
el volumen de negocios en la estimación del requisito de actividad no se incluyesen las 
operaciones de explotación de las Plantas de clasificación de envases que lleva a cabo VAERSA. 
Asimismo, al suponer una reorganización de la actividad y que la situación a fecha 31 de 
diciembre de 2020 difiera de la de ejercicios anteriores, provoca que el cálculo del 80% de las 
actividades se establezca con el cálculo del nivel de actividad real de VAERSA y la proyección de 
la actividad se prevea que será estable en los próximos ejercicios.

Así pues, confirmada la condición de medio propio personificado de VAERSA de los poderes 
adjudicadores de los que depende (GVA y CONSORCIOS A1, A3 y A6) mediante la tramitación 
del procedimiento que culminó con el Acuerdo de la Junta General de Accionistas de VAERSA 
celebrada en fecha 29 de diciembre de 2020 y el Acuerdo del Consell de la Generalitat 
Valenciana en sesión de fecha 15 de enero de 2021 y considerando la actual prestación por 
VAERSA del servicio de gestión de residuos de envases ligeros en las Plantas de clasificación sitas 
en los términos municipales de Alzira, Benidorm, Castellón y Picassent como opción de gestión 
directa de la prestación del servicio del que es titular la Generalitat Valenciana, se considera que 
VAERSA cumple plenamente el requisito de actividad establecido en el artículo 32 de la LCSP.

Prueba de ello es que, a fecha actual, VAERSA está recibiendo con regularidad encargos de 
gestión formulados por la Generalitat Valenciana cuya ejecución por el medio propio está siendo 
informada favorablemente por la Abogacía General y por la Intervención de la Generalitat en 
cada uno de los expedientes que se tramitan.

DECIMO PRIMERA ALEGACIÓN
Apartado 4.e del apéndice 2 del borrador del informe, página 27.

Contenido de la alegación

Se omitió, por error, la remisión del análisis de las ofertas realizadas por el responsable del 
contrato CM20/119, en la que se recoge la oferta seleccionada es la que asegura la posibilidad 
de ampliación del disco de almacenamiento SSD a 1 Tb, tiene un mejor procesador y una batería 
con mayor duración, motivo por el que se selecciona la oferta más conveniente desde el punto 
de vista técnico.
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Documentación justificativa de la alegación:

Documento CM20-119 Valoracion ofertas

DECIMO SEGUNDA ALEGACIÓN
Apartado 4.g del apéndice 2 del borrador del informe, página 27.

Contenido de la alegación

Los contratos menores de la entidad se gestionan mediante la aplicación de gestión solicitud de 
contratos menores del portal del empleado de VAERSA.

En la misma, se trabaja con dos números que identifican de forma única e inequívoca cada 
expediente:

- Un nº de expediente, que asigna la aplicación de forma automática al solicitarse el inicio 
del mismo. Dicho nº de expediente empieza por “EXPCM/20” + un nº de orden, 
numerado de forma correlativa. De esta manera, EXPCM/20/276, identifica el 
expediente nº 276 del año 2020.

- Un nº de contrato menor, que asigna la aplicación de forma automática a la aprobación 
del inicio del mismo por el órgano de contratación. Este nº empieza por “CM20”
(contrato menor 2020) + un nº de orden, numerado de forma correlativa. 

De esta manera, el CM20/007, identifica el contrato menor nº 7 del año 2020.

Se adjuntan a continuación los contratos menores de la muestra con sus correspondientes 
números de expediente y de contrato, respectivamente:

Nº Expte Nº Contrato

EXPCM/20/035 CM20/026
EXPCM/20/044 CM20/036
EXPCM/20/040 CM20/038
EXPCM/20/045 CM20/039
EXPCM/20/091 CM20/079
EXPCM/20/108 CM20/095
EXPCM/20/121 CM20/100
EXPCM/20/120 CM20/101
EXPCM/20/149 CM20/116
EXPCM/20/153 CM20/119
EXPCM/20/160 CM20/128
EXPCM /20/176 CM20/142
EXPCM/20/261 CM20/214
EXPCM/20/275 CM20/218
EXPCM/20/276 CM20/221
EXPCM/20/286 CM20/223

Entendemos, por tanto, que se evidencia que no existen errores en la asignación del código de 
identificación de todos los expedientes de contrato menor revisados.
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VAERSA, no obstante, está revisando sus instrucciones internas de contratación menor, estando 
previsto que en los documentos que conforman el expediente se incorpore el nº del contrato 
menor para evitar este tipo de confusiones.

Documentación justificativa de la alegación:

DECIMO TERCERA ALEGACIÓN
Apartado 3.2 del apéndice 3 del borrador del informe, página 34, párrafo 2.

Contenido de la alegación:

VAERSA tiene establecido un sistema de codificación para la identificación de los puestos de 
trabajo de la entidad. El código del puesto de trabajo se compone de una letra inicial más 6 
dígitos, cuya composición se describe a continuación: 

Identificación colectivo + código + nº orden.

F: personal fijo de estructura. 
P: personal fijo de plantas de residuos. 
R: personal fijo de encomiendas estructurales. 
X: personal eventual de encomiendas estructurales (acumulaciones de 
tareas, refuerzos, etc.).
E: personal eventual vinculado a encomiendas no estructurales.

Los puestos creados en virtud de sentencia judicial son aquellos puestos de la RPT de VAERSA 
que empiezan por la letra R, estando, por tanto, identificados con exactitud dichos puestos.

Documentación justificativa de la alegación:

Documento Sistema de codificación puestos de trabajo VAERSA – 2020.

DECIMO CUARTA ALEGACIÓN
Apartado 7.g del borrador del informe, página 8, párrafo 2.

Las resoluciones de aprobación de encargo, recibidas por parte de la entidad que realiza el 
encargo, recoge, entre otras, que se ha considerado el régimen jurídico de VAERSA, establecido 
en la Ley 12/2010, de 21 de julio, de medidas urgentes para agilizar el ejercicio de actividades 
productivas y la creación de empleo, que resulta la existencia de crédito adecuado y suficiente, 
y que cuenta con el informe favorable de gasto efectuado por la Intervención Delegada y el 
informe favorable de la Abogacía General de la Generalitat. Por lo que, entendemos que la 
revisión e informe por el departamento jurídico y el departamento de auditoría interna no 
resultan necesarios.
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Por otra parte, en virtud de lo establecido en el art. 63.6 de la LCSP, deberá publicarse en el
perfil del contratante la formalización de los encargos a medios propios, conteniendo, al menos, 
su objeto, duración, las tarifas aplicables y la identidad del medio propio destinatario del 
encargo, ordenándose los encargos por la identidad del medio propio.

Por lo que entendemos que la publicación de la información relacionada con el encargo le 
corresponde a la entidad que realiza el encargo, y no a VAERSA.

En Valencia, a 18 de noviembre de 2021

D Ferran Vicent Garcia Ferrer

Director General de Vaersa



 

 

 

 

 

 

ANNEX III 
Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A l’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE VAERSA. EXERCICI 2020 

S’han analitzat les al·legacions presentades, en data 22 de novembre de 2021, pel director 
general de VAERSA, respecte de les quals s’informa del que segueix: 

Primera al·legació 

Apèndix 2, apartat 3.1, pàgina 17, paràgraf 7, i pàgina 18, paràgrafs 4 i 5 
Comentaris 

Es tracta en realitat de tres al·legacions diferenciades: 

a) Relativa a l’informe jurídic en la preparació dels contractes 

VAERSA indica que es tracta d’un tràmit que no deriva d’una obligació legal. 
Addicionalment s’assenyala que VAERSA utilitza els plecs tipus preparats per la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana (JSCA GVA). 

Respecte al fet que l’emissió de l’informe jurídic no resulta una obligació legal, 
l’esborrany de l’Informe de fiscalització ja s’expressa exactament en els mateixos 
termes, encara que s’inclou com una recomanació, a causa de la gran importància 
jurídica que revisten els plecs administratius en l’adjudicació dels  contractes. 

En relació amb el fet que VAERSA s’acull als plecs preparats per la JSCA GVA, és evident 
que es tracta de plecs tipus o models, i que els informes jurídics han d’opinar sobre els 
plecs o annexos específics de cada contracte en concret, que és on han de figurar, entre 
altres, els criteris d’adjudicació, possibilitat de modificats, subcontractació, entre altres 
qüestions. 

b) Relativa a les actuacions de lluita contra el frau o el favoritisme en els procediments de 
contractació 

VAERSA assenyala que en la proposta de l’adjudicació s’inclou un punt específic per a 
aquest aspecte. D’altra banda, indica que, no obstant això, exigirà una signatura de 
declaració d’absència d’interessos en el procediment de contractació per part de totes 
les persones que hi intervinguen i es tindrà en compte la recomanació efectuada per la 
Sindicatura en aquesta matèria. 

En relació amb l’al·legació de VAERSA, cal destacar que s’han revisat novament els 
expedients de contractes seleccionats en la mostra i no hi consta la informació a què 
es refereix la societat. D’altra banda, assumeix que implantarà unes actuacions en el 
mateix sentit que s’indica en l’esborrany de l’Informe. 
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c) En relació amb la signatura del manual intern de contractes no SARHA 

La Societat expressa que el manual va ser aprovat pel seu consell d’administració en 
sessió celebrada en data 26 de març de 2018. 

L’esborrany fa referència al fet que és en el mateix manual on han de figurar la data i 
òrgan d’aprovació d’aquest, ja que s’ha facilitat un document sense cap signatura i 
data. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apèndix 2, apartat 3.2, pàgina 19, paràgrafs 5 a 9, i pàgina 20, paràgrafs 1 
al 4 
Comentaris 

Reuneix dues al·legacions diferenciades 

a) VAERSA assenyala que en la composició de la mesa de contractació d’aquest contracte 
figuren 18 persones per limitacions del sistema informàtic de la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic, però que no obstant això en la informació addicional 
que figura en el certificat s’assenyala que únicament seran quatre les persones que 
integren aquesta mesa. 

Pel que fa a això, cal assenyalar que es desconeixen les causes, informàtiques o no, per 
les quals consten identificades 18 persones amb competència per a actuar en la mesa 
de contractació. És cert, tal com es diu en l’escrit d’al·legacions, que en el certificat 
s’indica que la mesa la compondran quatre persones únicament, però no estan 
delimitades quines són, més enllà de la determinació de la presidenta de la mesa per 
referència al seu lloc. 

Per això, ha d’entendre’s que el paràgraf al·legat de l’esborrany de l’Informe ha de 
mantindre’s en els seus propis termes, ja que d’una banda manifesta una dada 
objectiva, que és la possibilitat d’actuar com a membre de la mesa a 18 persones, 
aspecte diferenciat del nombre efectiu de persones que realment l’hagen d’ocupar, i 
d’altra banda es critica la indefinició de les persones que es designen específicament 
per a compondre-la, aspecte que queda avalat en el certificat de publicació en la 
Plataforma de Contractació. 

b) Respecte al paràgraf relatiu a la participació en una mateixa sessió de la mesa de 
contractació de dues persones que estaven designades per a actuar com a secretàries, 
VAERSA al·lega que no s’ha vulnerat cap precepte quant al nombre mínim de 
participants. Així mateix indica que en la data de l’esmentada sessió la secretària titular 
estava de vacances i que hi va acudir el secretari suplent. 
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Aquesta qüestió ja va ser objecte de consulta explícita durant la fiscalització i es va 
admetre la incidència que es reflecteix finalment en el paràgraf al·legat de l’esborrany. 
Es va indicar també que la secretària titular estava de vacances en aquelles dates, i va 
assumir el seu càrrec el suplent, no obstant això, la prova documental de l’acta de la 
mesa assenyala exactament el que s’indica en el paràgraf que ara s’al·lega, es tracta 
d’una dada objectiva que és la manifestada en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apèndix 2, apartat 3.3, pàgina 20, paràgrafs 5 a 7, i pàgina 21, paràgrafs 1 
al 4 
Comentaris 

D’una banda, VAERSA reitera els fets que van motivar la incursió en un supòsit de nul·litat 
en el procediment del contracte PAS 18/2019 i per això la necessitat de tramitar el contracte 
PAS 12/2020. Es tracta, per tant, d’una qüestió de fet que ja recull l’esborrany de l’Informe, 
de manera que no es tracta d’una al·legació en sentit estricte. 

D’altra banda, s’al·lega que en el procediment de contractació es van respectar en tot 
moment els principis generals de publicitat, llibertat d’accés de licitadors i transparència, ja 
que es van efectuar totes les publicitats legalment establides i que permetien conéixer els 
detalls de la contractació a qualsevol empresari amb interés a participar-hi. 

Respecte a aquesta última qüestió, és pràctica reiterada en els informes de la Sindicatura 
de Comptes, en aquells contractes en què es presente un sol candidat, màximament si es 
tracta de contractes de quanties elevades com succeeix en aquest cas, incloure una 
recomanació a l’entitat fiscalitzada amb la finalitat que, encara que es complisquen en rigor 
les obligacions de publicitat, adopte totes les mesures de previsió possibles per a garantir 
una concurrència real a les licitacions. 

En aquest contracte, es dona la circumstància que, a més de ser un sol·licitador el que es 
presenta a la licitació, resulta que és el mateix que el que s’havia presentat també com a 
licitador únic en el contracte incurs en causa de nul·litat. 

No obstant això, podria deixar-se constància expressa en el paràgraf corresponent de 
l’esborrany de l’Informe que VAERSA ha donat compliment a les obligacions legals respecte 
dels principis de la publicitat de la licitació, no restricció d’accés de licitadors, etc. recollits 
en l’article 1.1 de l’LCSP, si bé mantenint la recomanació efectuada en l’esborrany de 
l’Informe. 
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Conseqüències en l’Informe 

Es proposa la modificació del paràgraf 4 de la pàgina 22 de l’esborrany de l’Informe, que 
quedaria amb la redacció següent: “En el contracte PAS 12/2020 es presenta un sol·licitador 
als dos lots, que a més és el mateix empresari que era l’adjudicatari del contracte PAS 
18/2019. En aquest sentit, hem d’assenyalar que, tot i que s’han complit totes les 
obligacions legals de publicitat en el procediment de licitació, VAERSA hauria d’adoptar 
totes les mesures al seu abast amb la finalitat de procurar una concurrència real de licitadors 
que permeta una competència efectiva entre aquests i poder així seleccionar l’oferta 
econòmicament més avantatjosa tal com preveu l’article 1.1 de l’LCSP.” 

Quarta al·legació 

Apèndix 2, apartat 3.4, pàgina 21, paràgrafs 5 i 6, i pàgina 22 
Comentaris 

VAERSA addueix sobre la declaració d’urgència del contracte al qual es refereix aquesta 
al·legació. 

D’una banda, indica que la tramitació de l’expedient amb aquest caràcter és un mandat del 
Consorci de qui resulta mitjà propi, mentre que d’altra banda justifica la tramitació de la 
urgència en raons d’interés públic per a ajustar-se a la normativa europea en matèria de 
residus, per a la qual cosa esgrimeix una Resolució del Tribunal Administratiu Central de 
Recursos Contractuals (TACRC) de 19 de febrer de 2016. 

Que la sol·licitud de la tramitació d’urgència procedeix de la mateixa entitat que efectua 
l’encàrrec ja s’ha posat de manifest en l’esborrany de l’Informe, no obstant això, aquesta 
circumstància no hauria d’haver sigut obstacle perquè VAERSA haguera objectat 
jurídicament a aquest aspecte, de conformitat amb el que s’expressa en l’esborrany de 
l’Informe. 

Respecte a la motivació de la urgència en una raó d’interés públic, hem de mantindre el 
criteri expressat en l’esborrany de l’Informe, de manera que de cap manera es pot justificar 
un suposat interés públic, el qual resulta concretat a evitar les sancions de la Unió Europea 
per incompliments en l’adaptació de la normativa europea. Així es dedueix de l’escrit de la 
Direcció General del Canvi Climatic i Qualitat Ambiental de 17 de desembre de 2018 dirigit 
al Consorci local i del qual transcrivim els paràgrafs següents: 

“A aquest efecte, a fi de fer un treball efectiu tendent a tractar d’eximir les entitats locals de 
la Comunitat Valenciana, competents dels serveis de recollida, recollida selectiva, 
transferències, gestió d’ecoparcs i valorització i eliminació de residus urbans (ajuntaments, 
mancomunitats, diputacions provincials i consorcis de residus), de possibles sancions 
econòmiques procedents de la UE (com, per exemple, recentment ja ha ocorregut amb la 
depuració d’aigües residuals en alguns territoris d’Espanya), li sol·licite la major de les 
col·laboracions i diligència administrativa, a fi de desenvolupar les diferents eines, 
instruments i infraestructures equipaments de gestió de residus en la seua àrea geogràfica. 



Informe de fiscalització de Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). 
Exercici 2020 

6 

Tot això, fins i tot a través dels procediments de declaració d’urgència, prioritzant el despatx 
dels procediments relacionats i fins i tot amb la corresponent reducció de terminis en 
tràmits que ho permeten, com ara emissió d’informes, terminis màxims per a resoldre, 
convocatòria d’òrgans col·legiats inclòs el recurs de sessions extraordinàries i urgents dels 
òrgans de govern de l’entitat que vosté presideix, informació pública, etc., tal com preveuen 
els estatuts dels consorcis de residus i la normativa reguladora de bases de règim local […].” 

Ha d’advertir-se, a més, que la sol·licitud dirigida des de la direcció general esmentada 
al·ludeix expressament a una reducció de terminis en els tràmits on no intervenen els tercers 
sinó els que depenen exclusivament de l’Administració, com ara l’emissió d’informes, 
adopció de resolucions, convocatòria d’òrgans col·legiats i altres similars. 

L’adaptació en matèria de residus a la normativa europea i el compliment de les 
disposicions que s’hi preveuen era i havia de ser plenament previsible, cosa que debilita el 
suposat caràcter urgent de les mesures. 

Addicionalment, les conseqüències derivades d’un incompliment de la normativa vigent 
han de ser assumides íntegrament pels subjectes causants de l’incompliment, per tant 
resulta inacceptable jurídicament que es puguen traslladar, ni tan sols mínimament, a 
tercers totalment aliens a aquest de manera que resulten limitats els seus drets. En aquest 
contracte, la reducció en el termini per a presentar els licitadors les seues ofertes suposa 
una limitació dels seus drets i garanties per a poder preparar-les adequadament i ajustades 
al compliment exacte de les necessitats del poder adjudicador. A més, la sol·licitud 
d’adoptar mesures d’urgència per part de l’òrgan de la Generalitat referit és de desembre 
de 2018, quan l’inici de la tramitació del contracte PA 10-2020 és de setembre de 2020 
(data de l’informe de necessitats), la qual cosa suposa que la sol·licitud d’actuar d’urgència 
s’ha mantingut durant, almenys, quasi dos anys, cosa que desvirtua igualment el suposat 
caràcter urgent d’aquesta. 

Respecte a la resolució del TACRC que se cita, es considera que el cas que s’hi analitza no 
resulta assimilable a les circumstàncies del contracte actual, perquè no s’hi consideren com 
a raons d’interés públic el fet d’evitar sancions per incompliments de la normativa, sinó que 
es tractava de situacions plenament previsibles i la urgència queda plenament 
desnaturalitzada quan el procediment ha durat quasi dos anys, entre altres diferències 
respecte al contracte fiscalitzat. 
Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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Cinquena al·legació 

Apèndix 2, apartat 3.5, pàgina 23, i pàgina 24, paràgrafs 1 i 2 
Comentaris 

En l’al·legació s’expliquen els motius de la diversitat dels subcriteris que componen el criteri 
del preu i les causes de la seua diferent ponderació, no obstant això resultava ineludible 
que aquesta informació quedara continguda i justificada adequadament en el plec 
administratiu que integra l’expedient de contractació, d’acord amb el que preveu l’article 
116.4.c de l’LCSP. 

També l’al·legació justifica les ponderacions globals dels criteris relatius al preu (85 punts) 
i la seua diferència de ponderació amb la dels criteris qualitatius (15 punts). Igual que s’ha 
manifestat en el paràgraf anterior, aquesta informació no consta en l’expedient i, 
addicionalment, l’al·legació continua sense explicar el motiu que porta a considerar dins 
dels dos criteris qualitatius una mateixa reducció de termini amb diferents puntuacions (10 
i 5 punts), en el sentit expressat en l’esborrany de l’Informe (paràgraf quart de la pàgina 24). 
Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació 

Apèndix 2, apartat 3.6, pàgina 24, paràgrafs 3 a 5 
Comentaris 

VAERSA ha aportat en al·legacions copia de tots els albarans relatius a l’execució d’aquest 
contracte. S’ha comprovat que l’últim albarà és de 25 de febrer de 2021, data de finalització 
per tant de l’execució del contracte. No obstant això, cal assenyalar que aquesta data de 
finalització resulta posterior a l’estipulada en el contracte, que era el 3 de febrer de 2021. 
Es proposa modificar el paràgraf segon de l’apartat 3.6 per a assenyalar la data de 
finalització del contracte i indicar així mateix que s’ha sobrepassat el termini d’execució 
estipulat. 
Conseqüències en l’Informe 

Es proposa la modificació del paràgraf quart de la pàgina 25 de l’esborrany de l’Informe, 
que quedaria amb la redacció següent: “Les clàusules del contracte estipulen una duració 
de la prestació de tres mesos comptadors des de la seua signatura. El contracte se subscriu 
el dia 3 de novembre de 2020, de manera que la finalització quedava fixada en el 3 de 
febrer de 2021; no obstant això, de les tres factures emeses pel contractista, les dues últimes 
són de maig de 2021. En el concepte de les factures no consta a quins períodes correspon 
el servei prestat, encara que, d’acord amb els albarans facilitats en la fase d’al·legacions, 
s’ha constatat que l’últim servei prestat correspon al 25 de febrer de 2021, una vegada ja 
vençut el termini d’execució del contracte. No obstant això, VAERSA hauria d’exigir que en 
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tota factura relativa a serveis rebuts es faça constar expressament a quines dates 
corresponen aquests.” 

Setena al·legació 

Apèndix 2, apartat 3.7, pàgina 24, paràgrafs 6 al 10, i pàgina 25, apartats 1 
i 2 
Comentaris 

VAERSA al·lega que el comité d’experts va ser el de la reunió dels tècnics que va valorar les 
proposicions i va donar lloc a l’informe tècnic, per a això al·lega, a més, que l’LCSP no indica 
de quina manera s’ha de constituir aquest comité d’experts. 

No resulta admissible de cap manera l’argumentació formulada. La formació del comité 
d’experts ha de constituir un procediment clarament identificat i no es pot pretendre que 
els informes tècnics que s’elaboren comunament en tots els contractes equivalen a aquest 
informe de comité d’experts, perquè quan l’LCSP ha decidit especificar-los i diferenciar-los 
és perquè no s’han de confondre amb la resta d’informes tècnics a l’ús i sobre el que afig 
una garantia procedimental i de resultat. 

Però, a més, no és acceptable pretendre convertir l’informe tècnic de valoració de 
proposicions en el que correspondria a la reunió del comité d’experts legalment establit, 
quan ni tan sols el nombre de components que signen aquell reuneix el nombre mínim que 
prescriu la llei per a la composició del comité d’experts. En aquest contracte el nombre de 
signants de l’informe tècnic és de dues persones, quan el comité d’experts ha d’estar 
compost com a mínim per tres membres, segons estableix l’article 146.2 de l’LCSP. 
Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Huitena al·legació 

Apèndix 3, apartat 2.2, pàgines 31 i 32 
Comentaris 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, perquè VAERSA assumeix expressament el que 
s’indica en l’esborrany de l’informe en relació amb el manual de procediments en la gestió 
dels encàrrecs rebuts. 
Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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Novena al·legació 

Apèndix 3, apartat 3, pàgines 32 a 39 
Comentaris 

No consisteix en una al·legació específicament, per això VAERSA la refereix en general a les 
huit pàgines de l’esborrany de l’Informe (32 a 39), en les quals s’explica extensament les 
circumstàncies en què s’ha desenvolupat la seua activitat durant 2020 i especialment la 
situació d’incertesa sobre la seua consideració com a mitjà propi durant aquest exercici, 
però justifica la necessitat de continuar amb la seua activitat, encara que no reba encàrrecs 
formalment. 

Fa referència també l’al·legació a la reunió del 29 de desembre de 2020 de la seua junta 
general d’accionistes i a la del Consell de la Generalitat de 15 de gener de 2021 que tracten 
sobre la seua condició de mitjà propi. Pel que fa a això ha d’assenyalar-se que la condició 
de mitjà propi no s’obté per la mera declaració dels òrgans esmentats, sinó que necessita 
el compliment dels requisits legalment establits per a obtindre-la, que han sigut objecte de 
fiscalització i analitzats en l’esborrany de l’Informe. 

Tal com s’ha exposat i atés que no s’ha al·legat contra cap paràgraf en concret de 
l’esborrany de l’Informe, no és procedent fer-ne cap modificació. 
Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Desena al·legació 

Apèndix 3, apartat 4.2, pàgines 40 a 43 
Comentaris 

VAERSA difereix de les conclusions emeses en l’esborrany de l’Informe sobre 
l’incompliment del requisit de l’activitat essencial per a ser considerat mitjà propi, i això ho 
basa directament en el fet de l’aprovació del Decret Llei 13/2020, de 7 d’agost, del Consell, 
per mitjà del qual la Generalitat assumeix la titularitat competencial d’operacions de 
selecció i classificació d’envasos lleugers i residus d’envasos recollits selectivament. Addueix 
que una interpretació sensu contrario de la conclusió 2a del Dictamen 107/2020 de data 26 
de febrer emés pel Consell Jurídic Consultiu  (CJC), i després de l’assumpció competencial 
per la Generalitat abans referida, permet solucionar el problema suscitat i computar ara 
com a activitat essencial els ingressos obtinguts per VAERSA de la societat responsable del 
sistema col·lectiu de gestió de residus. 

En aquest sentit cal reiterar l’opinió expressada en l’esborrany de l’Informe, en què es posa 
de manifest que de cap manera l’aprovació de l’esmentat decret llei i el canvi de titularitat 
en la gestió de residus d’envasos lleugers altera per si sola la naturalesa de l’activitat 
realitzada, ja que, encara que el canvi legislatiu puga, si és el cas, establir les bases per a 
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regularitzar en un futur la situació, és indubtable que resulta ineludible, més enllà del canvi 
normatiu, que la seua activitat en aquest sector de residus s’instrumente adequadament a 
través de qualsevol dels dos mecanismes previstos en la llei de règim jurídic de VAERSA 
per a rebre encàrrecs confiats com a mitjà propi, circumstància que amb data 31 de 
desembre de 2020 no s’havia produït. 

Ha de recordar-se, a més, tal com s’ha posat de manifest expressament en l’esborrany de 
l’Informe, punt 1, de l’apèndix 3 (paràgraf quart de la pàgina 30), que: “Els encàrrecs a 
mitjans propis constitueixen una excepció als principis que regeixen la contractació pública 
i que estan recollits en l’article 1 de l’LCSP, que són els de llibertat d’accés a les licitacions, 
publicitat i transparència dels procediments, i no-discriminació i igualtat de tracte entre els 
licitadors, així com la salvaguarda de la lliure competència. La seua utilització comporta el 
compliment estricte d’unes exigències legals, que han d’interpretar-se en tot cas de manera 
restrictiva, especialment ja que suposen una forma d’assignació directa d’unes prestacions 
a una entitat determinada, la qual cosa, en definitiva, afecta el principi de llibertat de 
competència, el qual s’erigeix com a autèntic principi informador de la contractació pública, 
tant per al dret comunitari com per a l’espanyol.” 

D’acord amb això, no cal efectuar interpretacions extensives de la legislació de contractes 
que permeten considerar que amb la simple atribució competencial per part de la 
Generalitat de la gestió de residus d’envasos lleugers, les activitats realitzades per VAERSA 
en aquest sector es converteixen per si mateixes en encàrrecs confiats susceptibles 
d’incloure’s com a computables a l’efecte d’activitat essencial, ja que resulta necessari com 
a mínim d’una banda delimitar jurídicament les relacions entre VAERSA i la societat 
responsable del sistema col·lectiu de gestió de residus i d’una altra rebre els encàrrecs a 
través dels mecanismes legalment previstos per a això, aspectes que en cap moment s’han 
produït durant l’any 2020, ni tampoc fins a la data actual. 
Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Onzena al·legació 

Apèndix 2, apartat 4, pàgina 27, paràgraf 4 
Comentaris 

VAERSA, per a al·legar que es va triar la millor oferta, aporta l’informe del responsable del 
contracte on s’expressa que l’equip tècnic ha optat per l’oferta seleccionada finalment a 
causa de les seues característiques tècniques, expressant quines són aquestes, si bé no hi 
ha constància fefaent de cap informe elaborat pels tècnics esmentats. 

Com que s’ha aportat la justificació de la selecció efectuada per motius tècnics cal 
incorporar aquest aspecte en el paràgraf corresponent de l’esborrany de l’Informe. 
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Conseqüències en l’Informe 

Es proposa modificar el paràgraf quart de la pàgina 28 de l’esborrany de l’Informe, que 
quedaria amb la redacció següent: “En l’expedient del contracte menor CM 20/119 per al 
subministrament de quatre ordinadors portàtils tipus workstation s’ha sol·licitat oferta a tres 
empresaris. El contracte s’ha atorgat a l’empresari amb el segon millor preu, ateses les 
característiques tècniques de l’oferta seleccionada, segons informació facilitada en el tràmit 
d’al·legacions. No obstant això, VAERSA hauria d’haver recollit en l’expedient les raons per 
les quals aquestes prevalen sobre el preu.” 

Dotzena al·legació 

Apèndix 2, apartat 4, pàgina 27, paràgraf 6 
Comentaris 

VAERSA indica que no hi ha errors en l’assignació dels codis dels contractes menors, perquè 
els genera automàticament l’aplicació informàtica. L’explicació que addueixen és que 
l’aplicació informàtica no sols genera un número de contracte menor, sinó també un 
número d’expedient vinculat a aquest. S’han aportat les equivalències entre els dos codis 
respecte dels contractes menors seleccionats. 

Es considera adequat suprimir el paràgraf al·legat, atesa l’explicació facilitada i l’escassa 
rellevància, en termes pràctics, de la circumstància ressenyada. 
Conseqüències en l’Informe 

Es proposa la supressió del paràgraf sisé de la pàgina 28 de l’esborrany de l’Informe. 

Tretzena al·legació 

Apèndix 3, apartat 3.2, pàgina 34, paràgraf 2 
Comentaris 

VAERSA ha facilitat una documentació en la qual s’especifiquen uns codis interns i el tipus 
de personal que es representa per aquests codis. En l’RLT publicada es designen 
directament aquests codis, però sense cap explicació addicional sobre què representen o 
signifiquen. 

En l’al·legació formulada s’ha manifestat que en L’RLT els codis que comencen amb la lletra 
R es corresponen amb el personal fix d’encàrrecs estructurals i que, segons diu la mateixa 
al·legació, són els creats en virtut de la sentència judicial del Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana (TSJCV) analitzada. En la revisió d’aquesta al·legació s’ha 
procedit al recompte d’aquests llocs, del resultat dels quals s’ha comprovat que és 
coincident amb el nombre de llocs que s’han ordenat crear en virtut de la sentència del 
TSJCV. 
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D’acord amb això, es proposa modificar el paràgraf al·legat en la mesura que existeix un 
document, encara que siga intern, que permet identificar els llocs nous creats per sentència. 
No obstant això, es considera encertat mantindre la recomanació que siga en la mateixa 
RLT on s’aclarisquen els llocs creats en virtut de la resolució judicial, bé explicant el significat 
dels codis interns assignats o bé afegint una columna en què s’indique per a cada lloc si ha 
sigut creat en virtut de sentència judicial. 
Conseqüències en l’Informe 

Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf segon de la pàgina 35 de l’esborrany de 
l’Informe, que quedaria amb la redacció següent: “Encara que VAERSA disposa d’un sistema 
de codificació intern que distingeix el tipus de personal segons el col·lectiu al qual pertany, 
es recomana que s’explicite en l’RLT publicada el significat d’aquests codis i s’indique 
clarament i expressament els llocs que s’han creat en virtut de sentència judicial, atesa la 
seua especial rellevància, així com el gran nombre de llocs creats a partir d’aquesta.” 

Catorzena al·legació 

Punt 7, “Recomanacions”, apartat g, pàgina 8, paràgraf 7 

Comentaris 

VAERSA indica que els encàrrecs rebuts compten amb un certificat d’existència de crèdit i 
que ja venen amb un informe de legalitat emés per l’Advocacia General de la Generalitat i 
per la Intervenció Delegada, per la qual cosa considera que no resulta necessari emetre 
informes addicionals. 

L’esborrany de l’Informe ha deixat perfectament clar que la recomanació efectuada es 
refereix a un control formal, no material, de la documentació rebuda, que no exigeix una 
revisió exhaustiva i de fons sobre els mateixos aspectes verificats ja per l’Advocacia General 
de la Generalitat. Es tracta, en definitiva, d’un control documental, de caràcter bàsic i 
ineludible per a qualsevol entitat pertanyent al sector públic quan de la seua activitat 
deriven obligacions economicopatrimonials. 
Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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