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RESUM 

DENOMINACIÓ ANTERIOR DENOMINACIÓ ACTUAL 

Consorci per a l’Execució del Pla Zonal 
III i VIII, Àrea de Gestió 2 

Consorci per a l’Execució del Pla Zonal 3,  
Àrea C3/V1, conegut com a 

Consorci Palància Belcaire 
 

 

 

- Una planta de tractament i un abocador de residus a Algímia d’Alfara (València) i un 
abocador previst a la Vall d’Uixó (Castelló) 

- 9 ecoparcs fixos i 5 ecoparcs mòbils  
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El Consorci es constitueix en 2002 per a gestionar el tractament i l’eliminació de residus de 
56 municipis de tres comarques –el Camp de Morvedre a València i l’Alt Palància i la Plana 
Baixa a Castelló (vegeu annex I)–, ja que la recollida és competència municipal. L’òrgan 
plenari, la Junta de Govern, està integrat per la Generalitat (20% de vots), la Diputació 
Provincial de València i la de Castelló (10% cada una) i els municipis consorciats (60% dels 
vots).  

El Consorci opta per una gestió indirecta i tramita dos concursos, un per al tractament de 
residus urbans que suposa l’execució de plantes i abocadors i un altre per al tractament de 
voluminosos (mobles i matalassos) i residus domiciliaris de construcció (enderrocs). 

El contracte de concessió d’obra pública de les instal·lacions de tractament de residus se 
signa en 2005 per un termini de 20 anys. S’estima una inversió de 38,6 milions d’euros en 
dues plantes i dos abocadors contigus, amb una capacitat cada un de 120.000 tones anuals. 
El Pla Zonal de 2002 preveia l’execució d’una sola planta i abocador de 120.000 tones de 
capacitat anual.  

De les dues instal·lacions previstes solament se n’ha executat una, la planta i abocador 
d’Algímia d’Alfara, que estan en marxa des de 2011. Està prevista l’execució d’un abocador 
a la Vall d’Uixó i s’ha desestimat executar la planta de tractament prevista en aquesta 
localització, davant l’excés de capacitat de la instal·lació ja executada. 

El contracte per a la gestió de residus de construcció domiciliaris (RCD) i voluminosos 
s’adjudica en 2004 per un termini de 20 anys, si bé el Consorci resol aquest contracte en 
2018 per incompliments del contractista i al tancament de 2018 tots els residus són tractats 
per la concessionària de les instal·lacions de tractament de residus urbans, per encàrrec del 
CPB. 

El Consorci es finança fonamentalment amb la taxa de valorització i eliminació acordada 
per ordenança local (11,7 milions de drets reconeguts en 2018), que es cobra dels 
contribuents i que és un import fix independentment del volum de residus generats. En 
2018, a més, s’han tractat residus per import d’1,7 milions d’euros procedents d’un altre 
Consorci, el V-5, que no disposa de planta. 

En 2018, la principal despesa del Consorci es paga a la concessionària de les plantes, en 
concepte de cànons de tractament i cost de gestió d’ecoparcs, al voltant de 10,4 milions 
d’euros, així com despeses de voluminosos i RCD per aproximadament 0,9 milions d’euros 
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anuals. Li segueixen les despeses de la recaptació delegada en les diputacions, de prop de 
0,3 milions anuals.  

En 2018 el Consorci no disposa de personal propi, 15 persones de la Diputació de Castelló 
col·laboren en diverses tasques administratives i la gerència és compartida amb el 
Consorci C1. 

La nostra fiscalització ha consistit en una auditoria financera de seguretat raonable dels 
comptes anuals de l’exercici 2018 i a més s’han formulat conclusions sobre l’adequació a la 
legalitat de les operacions revisades. En el nostre informe d’auditoria financera emetem una 
opinió favorable amb quatre excepcions, entre les quals destaca l’existència de deutes no 
comptabilitzats en el balanç per informe de 3,1 milions d’euros. 

En la fiscalització de compliment de legalitat destaquen els incompliments següents: 

1. El Consorci no ha modificat els seus estatuts com exigeix la Llei 40/2015 per a 
determinar l’Administració a la qual s’adscriu. Aquest incompliment suposa una 
indeterminació del seu règim jurídic, pressupostari, comptable i de control. 

2. En 2018 el detall del nombre i retribucions del personal col·laborador de la Diputació 
de Castelló no es recull clarament en un acord regulador i almenys 11 dels 15 
perceptors excedeixen els límits previstos en la llei d’incompatibilitats, considerant la 
seua retribució en la Diputació, sense que hi haja una autorització individual i expressa.  

3. La taxa fixa acordada els últims exercicis no cobreix totes les despeses i el Consorci ha 
acordat un increment del 19,6% per a passar de 66,4 euros en 2019 a 79,3 euros en 
2020. 

4. En la fiscalització del contracte d’obra pública per a l’execució de les instal·lacions de 
tractament i les seues modificacions successives és rellevant:  

 L’oferta adjudicatària planteja un cànon conjunt de valorització i eliminació no 
previst en el plec i suposa el cost més elevat de gestió d’ecoparcs. S’adjudica el 
contracte a una oferta que planteja el doble de capacitat de la prevista en els plecs. 
L’oferta econòmica solament es pondera un 30%. El concessionari no assumeix risc 
d’explotació, atés que percep major preu quan es tracten menys tones. 

 No es recull en l’acta de recepció de la planta i abocador d’Algímia de 2011 l’import 
de les instal·lacions executades ni consta acta de recepció dels ecoparcs amb les 
inversions previstes (2,9 milions i 1,1 milions per a la informatització). 

 Dels 38,6 milions d’inversions previstes, se n’executen 35 (incloent-hi el futur 
abocador de la Vall d’Uixó). No s’executa la planta de la Vall d’Uixó el cost previst 
de la qual era de 15 milions d’euros i els sobrecostos de les instal·lacions d’Algímia 
d’Alfara i el futur abocador de la Vall d’Uixó absorbeixen el pressupost d’aquesta 
planta. 

 El primer modificat substitueix l’execució de 59 ecoparcs fixos per 5 ecoparcs 
mòbils, amb una reducció de la facturació anual de només un 6,6%. 
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 El segon modificat canvia la fórmula de càlcul del preu per tona de cada residu, 
incloent-hi una part fixa i variable. Aquesta fórmula representa un preu equivalent, 
si bé les instal·lacions executades són inferiors a les previstes. 

 No s’ha formalitzat cap de les modificacions realitzades i en 2018 s’acorda un 
ajornament del cànon de matèria orgànica selectiva meritat entre 2011 i 2015 
expressament prohibit en la legislació contractual. 

5. Quant a la gestió de voluminosos i RCD, hauria d’haver-se tramitat l’expedient de 
contractació oportú, després de la resolució del contracte amb la concessionària 
anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les disposicions de 
l’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes,1 i d’acord amb el que es preveu en el Programa Anual d’Actuació de 2020 
(PAA2020), ha auditat els comptes anuals de l’exercici 2018 del Consorci per a l’Execució 
del Pla Zonal 3 de Residus, Àrea de Gestió C3/V1, més conegut com a Consorci Palància 
Belcaire (CPB).  

El Consorci es constitueix per a executar aquest pla zonal, aprovat per ordre de gener de 
2002 i els seus estatuts es publiquen al juliol de 2002. Aquests estatuts consideren el CPB 
com una administració local. En el Consorci participen 56 municipis de tres comarques (el 
Camp de Morvedre a València i l’Alt Palància i la Plana Baixa a Castelló), que es detallen en 
l’annex I d’aquest informe. 

Els municipis consorciats posseeixen el 60% dels vots de la Junta de Govern, la Generalitat 
participa amb un 20% dels vots i la Diputació Provincial de València i la de Castelló 
participen cada una amb un 10%. 

Els comptes anuals del CPB, que es presenten segons el model normal de la Instrucció de 
Comptabilitat de l’Administració Local, comprenen el balanç a 31 de desembre de 2018, el 
compte de resultat economicopatrimonial i l’estat de liquidació del pressupost. La memòria, 
l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu corresponent a l’exercici 
acabat en aquesta data han sigut elaborats posteriorment, amb motiu de la nostra 
fiscalització. Els comptes s’adjunten íntegrament en l’annex II d’aquest informe. 

2. RESPONSABILITATS DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL 

CONSORCI EN RELACIÓ AMB ELS COMPTES ANUALS I 

AMB EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

Els òrgans de govern del CPB són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de 
manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats 
i de l’execució del pressupost del Consorci, de conformitat amb el marc normatiu 
d’informació financera aplicable a la institució i del control intern que consideren necessari 
per a permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material, deguda a frau 
o error.  

D’acord amb els estatuts del CPB, els òrgans de govern són el president, la Comissió de 
Govern i la Junta de Govern, i atribueixen a aquest òrgan l’aprovació del Compte General. 
Aquests estatuts estableixen com a òrgans complementaris el gerent i les comissions 
tècniques. 

                                                           

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 14/11/2017). 
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Aquesta auditoria financera s’ha realitzat sobre els comptes anuals del CPB de l’exercici 
2018 que va aprovar la Junta de Govern del Consorci el 7 de març de 2019. Aquests comptes 
s’han retut a la Sindicatura de Comptes el 22 de juliol de 2019 pel mateix Consorci i l’11 de 
setembre de 2019 per la Intervenció de la Generalitat, si bé encara no s’ha aprovat la 
modificació estatutària que formalitze la seua adscripció a la Generalitat. La memòria 
inclosa en els comptes retuts no correspon al consorci objecte de fiscalització, per la qual 
cosa la memòria completa va ser sol·licitada i elaborada amb posterioritat per part del CPB 
i és aquesta la que ha sigut objecte de la nostra anàlisi. 

A més, els òrgans de govern han de garantir que les activitats, operacions pressupostàries 
i financeres realitzades durant l’exercici i la informació reflectides en els comptes anuals 
resulten conformes amb les normes aplicables i establir el sistema de control intern que 
consideren necessari per a aquesta finalitat. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió sobre els comptes 
anuals basada en la fiscalització realitzada i, si és el cas, formular conclusions sobre 
l’adequació a la legalitat de les operacions revisades. Per a això, hem dut a terme el treball 
d’acord amb els Principis fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de control 

extern i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura 
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests principis 
exigeixen que complim els requeriments d’ètica, així com que planifiquem i executem la 
fiscalització amb la finalitat d’obtindre una seguretat raonable que els comptes anuals estan 
lliures d’incorreccions materials. 

Una auditoria financera requereix l’aplicació de procediments per a obtindre evidència 
d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els 
procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos 
d’incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o error. Quan efectua aquestes 
valoracions del risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulació per 
part de l’entitat dels comptes anuals, amb la finalitat de dissenyar els procediments 
d’auditoria que siguen adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat 
d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. Una auditoria també 
inclou l’avaluació de l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat 
de les estimacions comptables realitzades per la direcció, així com l’avaluació de la 
presentació dels comptes anuals presos en el seu conjunt. 

En l’àmbit de l’auditoria de compliment de determinades obligacions legals i 
reglamentàries, la revisió s’ha limitat bàsicament a l’aplicació de procediments analítics i 
activitats d’indagació. No hem dut a terme una auditoria sobre el compliment general de 
la normativa, per la qual cosa les nostres conclusions proporcionen només seguretat 
limitada, d’acord amb el treball realitzat.  

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base suficient i 
adequada per a la nostra opinió d’auditoria financera amb excepcions i per a fonamentar 
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les nostres conclusions sobre el compliment de determinades obligacions legals i 
reglamentàries.  

4. AUDITORIA FINANCERA 

4.1. FONAMENTS DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

1. Les cessions de huit ecoparcs fixos efectuades pels ajuntaments a favor del Consorci 
entre 2007 i 2017 no figuren comptabilitzades. Aquestes cessions haurien d’haver-se 
registrat en l’immobilitzat del balanç pel seu valor raonable, segons la norma 19 de 
valoració de la ICAL, que ascendeix a 918.390 euros, d’acord amb les taxacions 
realitzades. Els huit ecoparcs són Estivella, Gilet, Algímia d’Alfara, Almenara, Soneja, 
Quart de les Valls, Nules i la Vall d’Uixó. 

A causa de la circumstància esmentada, els deutes al tancament de 2018 que figuren 
en el passiu del balanç estan infravalorats en 918.390 euros, com a conseqüència de les 
compensacions acordades pel CPB a favor d’aquests ajuntaments per aquestes 
cessions. El pressupost de 2018 preveia una compensació a aquests municipis en un 
termini de 14 anys. L’Acord de 26 d’abril de 2018 de la Junta de Govern preveu que el 
termini de pagament s’anticipe a tres anys, amb inici en 2019.   

2. El saldo dels epígrafs “Passiu corrent” i “Passiu no corrent” del balanç es troba 
infravalorat, a més de per les compensacions mencionades en l’excepció anterior, per 
les operacions següents: 

I. L’ajornament del pagament d’1.462.613 euros durant els 13,4 anys restants de la 
concessió pel cost fix de la matèria orgànica selectiva (MOS) meritat entre 2011 i 
2015 i per les revisions de preus de 2016 i 2017, acordat per la junta de govern de 
21 de desembre de 2018. Aquest deute es deriva de la modificació del contracte 
de concessió d’obra de 20 de maig de 2015, que suposa una variació de la fórmula 
de càlcul del preu que assegura la cobertura d’un cost fix, en tot cas, i que 
compensa la concessionària, entre altres aspectes, pel fet que entre 2011 i 2015 no 
s’aportara cap tona de MOS, per al seu tractament (vegeu apèndix 2, apartat 8, 
“Contractes formalitzats en exercicis anteriors”, modificat segon). 

II. El saldo del compte “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost” a 
31 de desembre de 2018, que és d’1.426.459 euros, hauria d’incrementar-se en 
757.717 euros per la regularització de preus de tractament de l’exercici 2017 
derivada del modificat esmentat. 

Com a conseqüència de les excepcions 1 i 2 descrites anteriorment, el passiu del balanç 
està infravalorat en 3.138.720 euros. Addicionalment, el compte del resultat 
economicopatrimonial, que reflecteix un resultat net negatiu d’1.077.939 euros en 2018, no 
inclou les despeses d’exercicis anteriors derivades de les excepcions 1 i 2.  
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3. La memòria dels comptes anuals retuda correspon a un altre consorci, el C1, la gerència 
del qual és compartida amb el consorci fiscalitzat. La memòria del CPB corresponent a 
l’exercici de 2018 ha sigut elaborada posteriorment, a l’abril de 2020, amb motiu de la 
nostra fiscalització i després de l’aprovació dels comptes anuals per la Junta de Govern 
el 7 de març de 2019.  

La memòria elaborada a l’abril de 2020 no informa sobre la demanda interposada el 26 
de juliol de 2018 per la Societat Anònima de Gestió Sagunt, SA (SAG Sagunt) en la qual 
reclama el pagament de factures a càrrec del Consorci, en execució d’un contracte amb 
la concessionària de la planta de residus, la subcontractació del qual l’acorda el CPB el 
20 de maig de 2015. L’import de les factures rebutjades pel Consorci a 31 de desembre 
de 2018 ascendeix a 699.879 euros. Sobre l’estat de tramitació del litigi, l’acte del jutjat 
de primera instància de 23 juny de 2020 considera competent la jurisdicció civil. 

Addicionalment, els comptes anuals aprovats no inclouen l’estat de canvis en el 
patrimoni net ni l’estat de fluxos d’efectiu, que han sigut elaborats amb posterioritat a 
l’octubre de 2020 i, entre la documentació complementària, no consta la memòria 
justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau 
de compliment dels objectius programats. 

4. En la liquidació del pressupost de 2018, el capítol “Despeses corrents en béns i serveis” 
i el capítol “Taxes, preus públics i altres ingressos” estan infravalorats en 1.658.470 
euros, com a conseqüència de les despeses de tractament dels residus del Consorci V5 
en 2018, que la concessionària de les plantes factura, minorant les despeses a càrrec 
del CPB. L’efecte net en el resultat pressupostari de l’exercici és nul, si bé s’ha produït 
una compensació de despeses i ingressos contrària al principi de no compensació 
previst en la ICAL.   

Segons el conveni subscrit entre els dos consorcis el 28 de gener de 2016, el Consorci 
V5 ha de pagar al CPB les tones tractades per aquest. Per tant, correspon al CPB i no a 
la concessionària de les plantes la facturació i cobrament d’aquests imports, així com 
la declaració de l’IVA corresponent. 

4.2. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

En la nostra opinió, excepte per l’efecte de les excepcions descrites en l’apartat “Fonaments 
de l’opinió amb excepcions”, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del Consorci a 31 de 
desembre de 2018, així com la dels seus resultats econòmics i pressupostaris corresponents 
a l’exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació 
financera que hi resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables 
que conté. 
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4.3. PARÀGRAF D’ÈMFASI 

Cridem l’atenció sobre el romanent de tresoreria de 2018, reflectit en la memòria integrant 
dels comptes anuals, que és negatiu en 221.695 euros. No obstant això, per a fer-ne una 
interpretació adequada, s’ha de tindre en compte que hi ha despeses pendents d’aplicar a 
pressupost al tancament de l’exercici, recollides en el compte 413 per import d’1.426.459 
euros i, a més, hi ha despeses amb origen en 2018 no reflectides en aquest compte per 
import de 784.454 euros. Aquesta qüestió no modifica la nostra opinió. 

4.4. QÜESTIONS CLAU D’AUDITORIA 

Les qüestions clau de l’auditoria són aquelles que, segons el nostre judici professional, han 
sigut de la major rellevància en la fiscalització dels comptes anuals del Consorci de l’exercici 
2018. Aquestes qüestions s’han tractat en el context de la nostra auditoria en el seu conjunt 
i en la formació de la nostra opinió, i no expressem una opinió per separat sobre aquestes.  

A més de les qüestions descrites en l’apartat 4.1, “Fonament de l’opinió amb excepcions”, 
hem determinat que hem de comunicar la qüestió clau d’auditoria següent.  

Riscos associats a la complexitat del contracte de concessió d’obra pública de les 
instal·lacions de tractament de residus 

La principal despesa del CPB es deriva del tractament de residus en la planta i abocador 
d’Algímia d’Alfara. El contracte original subscrit en 2005 ha experimentat modificacions 
successives i acords de regularització de preus des de llavors. La determinació del preu per 
tona és una fórmula complexa, que depén a més d’un coeficient de revisió de preu basat 
en quatre índexs de preus. La comptabilització de les factures en l’exercici al qual 
corresponen depén de l’existència de crèdit suficient, per la qual cosa poden existir 
obligacions no reconegudes en l’exercici al qual corresponen.  

En aquest sentit, hem analitzat la legalitat de la tramitació del contracte original i tots els 
modificats tramitats. Hem verificat que els preus aplicats en les factures de tractament de 
l’exercici i els coeficients de revisió de preus aplicats en 2018 són concordes amb el 
contracte i les seues modificacions, així com amb els índexs publicats. A més, hem analitzat 
la composició dels “creditors pendents d’aplicar a pressupost”, i efectuat una prova de tall 
d’operacions per a verificar si hi ha despeses de 2018 imputades a exercicis següents. 
Finalment, hem sol·licitat, per mitjà d’una carta dirigida a la concessionària, la confirmació 
dels deutes i compromisos de pagament pendents del CPB.  
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5. FISCALITZACIÓ DE COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

Conclusions sobre el compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest durant l’exercici 2018 els 
següents incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, 
que es detalla en l’apèndix 2. 

Adscripció del CPB 

1. El Consorci no ha complit l’obligació de determinar estatutàriament l’Administració 
concreta a la qual està adscrit. Aquesta obligació l’exigeix en primer lloc la disposició 
addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció que en fa la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, i també la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, que estableix una jerarquització de criteris per a l’adscripció. 

La Junta de Govern del Consorci de 21 de desembre de 2018 acorda la modificació 
d’estatuts i l’adscripció del Consorci a la Generalitat. No obstant això, no consta que 
aquesta modificació haja sigut convalidada per la Generalitat, les diputacions de 
València i Castelló i els ajuntaments consorciats, per la qual cosa continuen vigents els 
estatuts de 2002, que consideren el CPB una administració local. Posteriorment, les 
juntes de govern de 27 de desembre de 2019 i 6 d’octubre de 2020 han tractat la 
possible adscripció del Consorci a la Diputació Provincial de Castelló, sense que s’haja 
arribat a cap acord. 

El no compliment de l’obligació esmentada és rellevant perquè suposa una 
indeterminació del seu règim jurídic, pressupostari, comptable i de control i podria 
donar lloc a qüestionar la capacitat tributària del Consorci per a establir la taxa de 
valorització i eliminació de residus urbans. 

Règim comptable i de control 

2. El pressupost de 2018 es va aprovar inicialment l’11 de desembre de 2017 per la Junta 
de Govern i després de no presentar-se reclamacions es va aprovar definitivament el 
17 de gener de 2018, per la qual cosa se supera lleugerament el termini legal previst 
en l’article 169.2 del TRLRHL (31 de desembre). L’expedient no conté l’informe de la 
Intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, exigit per 
l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, pel qual s’aprova el reglament de desplegament 
de la Llei d’Estabilitat Pressupostària. Tampoc consta l’informe d’estabilitat relatiu a una 
modificació per crèdit extraordinari tramitada en l’exercici. 

3. La liquidació del pressupost de 2018, aprovada el 7 de març de 2019 per la Comissió 
de Govern, amb un lleuger retard respecte al termini legal previst (1 de març), no conté 
el preceptiu informe d’estabilitat exigit per l’esmentat article. 

Aquest informe s’elabora per la Intervenció a posteriori, el 8 d’abril de 2020, arran de la 
nostra fiscalització, i quantifica la necessitat de finançament de 2018 en termes 
d’estabilitat en 1.470.843 euros, si bé no s’ha aprovat un pla econòmic financer de 
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sanejament segons exigeix l’article 21 de la Llei 2/2012 d’estabilitat. La Intervenció 
interpreta que aquest pla ha de ser acordat, en cas d’existir dèficit en termes 
consolidats, per la Generalitat, com a administració d’adscripció, encara que, com 
indiquem en l’apartat anterior, aquesta adscripció encara no s’ha formalitzat. 

4. En 2018 s’han comptabilitzat despeses de 2017 sense consignació pressupostària per 
import de 349.398 euros, sense que s’haja tramitat el corresponent expedient de 
modificació pressupostària o, si és el cas, el reconeixement extrajudicial de crèdits, 
aprovat per la Junta de Govern del Consorci, fet que incompleix el principi d’anualitat 
recollit en el marc conceptual de la ICAL, que ha de regir com a norma general. 
Aquestes despeses corresponen fonamentalment a despeses de gestió de voluminosos 
de juliol a desembre de 2017, així com a despeses d’informatització d’ecoparcs i 
d’estudi d’olfactometria de 2017. Com a conseqüència d’això, s’han quedat sense 
consignació pressupostària les factures de tractament de voluminosos de juliol a 
desembre de 2018 per import de 367.148 euros. 

Taxa de valorització i eliminació de residus 

5. Per al finançament de les seues despeses, el Consorci va crear la taxa de valorització i 
tractament de residus, a pagar pels propietaris d’habitatges o locals comercials en els 
municipis integrants del CPB, recollida en una ordenança reguladora. La gestió i 
recaptació d’aquesta taxa es troba delegada en les diputacions provincials de València 
i Castelló. 

Les bases de càlcul de la taxa vigent en 2019, aprovada el 21 de desembre de 2018 per 
la Junta de Govern, preveuen unes despeses d’11.866.711 euros, que s’incrementen en 
un 2,5% per possibles incobrables, fins als 12.163.059 euros. D’acord amb la normativa 
tributària vigent, solament poden repercutir-se a través de la taxa despeses estimades 
o reals i la menor recaptació prevista no entra en cap d’aquestes categories. 

Personal  

6. En 2018 no hi ha personal contractat pel CPB, si bé exerceixen com a secretari, 
interventor, viceinterventor i tresorer del Consorci i altres 11 llocs tècnics i 
administratius més, és a dir, un total de 15 funcionaris de la Diputació Provincial de 
Castelló perceben gratificacions directament del Consorci CPB per la seua col·laboració 
amb aquest. 

Els acords de la Junta de Govern de 2003 i 2012 no detallen les retribucions a percebre 
i l’acord de 2016 no detalla la relació de personal col·laborador, de manera que 
continua indeterminat el nombre de personal tècnic i administratiu que percep 
retribucions. Per això, cal considerar que en 2018 no està degudament suportada la 
percepció de retribucions de 68.400 euros pels treballadors de la Diputació de Castelló, 
a excepció del responsable del contracte, que segons acord de 2008 percep 6.000 euros 
anuals.  

Al novembre de 2018, el Consorci sol·licita a la Generalitat pautes per a la substitució 
del seu personal col·laborador amb caràcter permanent, atesa l’adscripció a aquesta 
administració. Al gener de 2019, la Generalitat assenyala que amb caràcter temporal es 
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poden utilitzar mitjans personals de qualsevol de les administracions consorciades, 
cosa que s’ha d’incloure en la relació de llocs de treball (RLT) de l’Administració 
col·laboradora i establir-se les compensacions econòmiques.  

El 12 d’abril de 2019 el Consorci aprova un conveni de col·laboració amb la Diputació 
de Castelló que detalla els llocs i retribucions del personal que col·labora amb aquest 
(15 llocs perceben un total de 68.400 euros anuals), si bé l’RLT de la Diputació de 
Castelló de 2019 i 2020 no s’ha adaptat a aquestes exigències. 

7. Els 15 empleats col·laboradors de la Diputació de Castelló i del CPB perceben 
retribucions almenys de tres entitats: la mateixa Diputació i els consorcis C1 i CPB. 
Almenys en 10 dels 15 casos revisats, la suma de les retribucions percebudes en aquests 
llocs, excloent-ne els triennis i la carrera professional, superen el sou de director general 
previst en la llei de pressupostos de 2018, per la qual cosa s’incompleixen els límits de 
l’article 7 de la Llei d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques. 

8. En la convocatòria pública per a la selecció de la Gerència del Consorci, les bases de la 
qual van ser aprovades per la Junta de Govern a l’octubre de 2018, les actes del tribunal 
de selecció es limiten a assignar puntuacions en cada un dels aspectes previstos en les 
bases (formació, experiència, memòria i entrevista) sense motivar aquesta valoració, 
tenint en compte a més que la memòria i entrevista suposen la puntuació majoritària. 
En aquest sentit, podria no quedar assegurat el compliment dels principis d’igualtat, 
mèrit i capacitat, previstos en l’article 55 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

Aspectes generals sobre la contractació  

9. Fins a setembre de 2020, data de la nostra fiscalització, no existeix un perfil de 
contractant en el web institucional del Consorci ni enllaç amb la Plataforma de 
Contractació de l’Estat tal com exigeixen els articles 63 i 347.2 de l’LCSP, si bé sí que es 
publiquen els anuncis en aquesta plataforma. 

10. No consta el compliment d’obligació de comunicació dels contractes al Tribunal o la 
Sindicatura de Comptes, ni la comunicació al Registre de Contractes del Sector Públic 
dels contractes formalitzats en 2018 per estar indeterminada l’administració 
d’adscripció. 

Gestió de residus de construcció i demolició (RCD) i voluminosos 

11. El 13 de juliol de 2018 la Junta de Govern del Consorci acorda la resolució contractual 
de la concessió del servei de gestió de voluminosos i RCD, que es va subscriure en 
2004, per un termini de 20 anys, i el 13 de setembre de 2018 es desestima el recurs de 
reposició de l’adjudicatària. Davant la necessitat de continuar la prestació del servei 
d’RCD, el 23 d’agost de 2018 el Consorci acorda que la gestió es realitze per 
l’adjudicatària de les plantes, a través d’un contracte menor per un import fix de 14.950 
euros més IVA, entre agost i desembre de 2018, amb caràcter provisional, fins que es 
licite un nou contracte.  
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Anteriorment, el 15 de desembre de 2016, el Consorci va encomanar provisionalment 
i transitòriament la gestió de voluminosos a la concessionària de les instal·lacions de 
residus, mentre es tramitava la resolució contractual esmentada. El 7 de març de 2017 
s’accepta el gestor autoritzat proposat per la concessionària i s’acorden els cànons 
provisionals que cal pagar, amb efectes des de l’1 de gener de 2017 fins a l’actualitat. 

Cal concloure que hauria d’haver-se tramitat un procediment obert de licitació d’acord 
amb l’LCSP per a la gestió d’RCD i voluminosos, i que no són concordes amb la 
legislació contractual el contracte menor i l’encàrrec provisional subscrits que regulen 
la gestió en l’actualitat.  

Contracte principal de concessió d’obra pública d’instal·lacions de tractament de residus 
i els seus acords de modificació 

12. Contracte principal. El 30 de juliol de 2004 una unió temporal d’empreses (UTE) 
presenta al Consorci un projecte de gestió d’iniciativa privada, admés a tràmit per 
Resolució del president del Consorci el 10 d’agost de 2004 i, després de la tramitació 
d’un concurs públic, la Junta de Govern adjudica la concessió d’obra pública a aquesta 
UTE el 14 de març de 2005 i es formalitza el contracte el 26 d’abril de 2005. Quant a la 
tramitació de l’expedient cal assenyalar: 

 L’aprovació dels plecs de clàusules administratives de l’expedient de contractació i 
l’obertura del procediment corresponia a la Junta de Govern, no a la Presidència 
del Consorci. 

 No consta informe jurídic dels plecs (article 49 del TRLCAP) ni informe de 
fiscalització de la Intervenció, tal com exigeix l’article 67.2 del TRLCAP. 

 La ponderació de la solució econòmica va representar a penes un 30% del total. Es 
valora amb un 10% i 5% del total l’experiència i solvència tècnica, respectivament, 
que han de servir per a avaluar la capacitat tècnica, no com a criteri de selecció. Es 
va incloure com a criteri l’aportació d’acord plenari dels ajuntaments afectats per 
alguna instal·lació, amb un 35% de ponderació no previst en el Pla Zonal. 

 No consten, al costat del contracte, els plecs tècnics i administratius signats per les 
parts, ni còpia de l’oferta i millores presentades.  

 L’oferta adjudicatària és l’única que preveu l’execució de dues instal·lacions pel 
doble de capacitat del que es preveu en el Pla Zonal i el plec tècnic (120.000 tones), 
sense que conste en la proposta de la mesa de contractació i informes tècnics la 
justificació d’aquesta necessitat. 

 El concessionari no assumeix cap risc d’explotació o demanda, atés que els cànons 
que rep són superiors quan es tracta menor volum de residus. 

13. El 6 de març de 2006 la Junta de Govern acorda millores tècniques en la planta 
d’Algímia que incrementen les inversions inicials en equipament fix i amplien el termini 
d’amortització d’algunes inversions. Aquesta modificació no es va formalitzar ni es va 
actualitzar l’estudi econòmic inicial (articles 101 i 240 del TRLCAP). 
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14. L’acta de 9 de maig de 2011 de comprovació de les obres no detalla l’import de les 
inversions realment executades (en la planta i abocador d’Algímia), tal com requereix 
l’article 244 del TRLCAP. 

15. El 23 d’octubre de 2013 la Junta de Govern acorda reduir el nombre d’ecoparcs fixos 
previstos i els substitueix per ecoparcs mòbils, davant el retard en la seua execució per 
falta de disponibilitat dels terrenys. Sobre aquest tema cal assenyalar les incidències 
següents: 

 No s’ha formalitzat aquesta modificació segons exigeix l’article 101.2 del TRLCAP. 

 No consta acta de comprovació pel Consorci de les inversions efectivament 
realitzades en els ecoparcs fixos i equips fixos i mòbils que preveu aquest modificat, 
2.911.223 euros, d’acord amb l’article 244 del TRLCSP. 

 El nombre d’ecoparcs fixos acordat, nou, és molt inferior al previst en el Pla Zonal 
(67) i en el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV) aprovat en 
2013 (22). El nombre d’ecoparcs mòbils que substitueix els fixos no executats és de 
tan sols cinc ecoparcs mòbils, per la qual cosa el nombre total d’ecoparcs és 
notablement inferior al previst en la normativa. 

16. Primer modificat. La Junta de Govern acorda inicialment el 20 de maig de 2015 
modificar el projecte de gestió amb una nova fórmula de càlcul del preu, la liquidació 
de les inversions executades a Algímia d’Alfara i l’avantprojecte d’abocador de la Vall 
d’Uixó i altres aspectes recollits en un estudi econòmic de 7 de maig de 2015. Consta 
certificat d’absència de reclamacions en el termini atorgat, que finalitzava el 13 de juliol 
de 2015, per la qual cosa es considera definitivament aprovada. Cal assenyalar les 
incidències següents: 

 No consta la formalització de la modificació, segons exigeix l’article 101.2 del 
TRLCAP. 

 La variació de la fórmula de càlcul dels cànons acordada elimina els intervals màxim 
i mínim del contracte de 2005 i consisteix en una fórmula polinòmica en la qual es 
cobreixen costos fixos i variables, que modifica la retribució a la concessionària. Així 
han de pagar-se en tot cas els costos fixos, encara que no es tracte cap tona d’un 
residu determinat. 

 Aquesta modificació suposa un reequilibri econòmic del contracte, en el qual, a 
més de modificar-se les fórmules de càlcul dels cànons, es minoren els ingressos 
previstos per la venda de subproductes, perquè les previsions d’ingressos de 
l’oferta original estaven condicionades a l’estabilitat del mercat i al manteniment 
de les condicions de càlcul inicials. Tot això confirma que en el contracte original 
els riscos d’explotació els assumia el Consorci i en la pràctica el principi de risc i 
ventura del contractista no resultaria aplicable.   

 S’acorda no executar la planta de residus de la Vall d’Uixó, atés que les tones 
tractades no arriben a les 120.000 tones previstes per a la planta d’Algímia i es 
manté la previsió de posada en marxa d’un abocador a la Vall d’Uixó, per a 2023. 
L’estudi econòmic del contracte de 2005 indicava que en cas de construir-se una 
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única instal·lació podria obtindre’s un estalvi de 10 euros per tona, si bé aquesta 
minoració no s’ha traslladat a la modificació acordada en 2015 ni al preu del 
tractament abonat pel Consorci fins a 2018. Els responsables del Consorci entenen 
que aquest descompte solament resultaria aplicable en cas que l’abocador de la 
Vall d’Uixó no arribara a executar-se. 

 Les inversions acordades en aquesta modificació, 35.015.251 euros, són inferiors 
en 4.341.354 euros a les del contracte de 2005. Es descarta la planta de tractament 
de la Vall d’Uixó, el pressupost de la qual rondava els 15 milions d’euros. Per tant, 
els sobrecostos existents en la planta i abocador d’Algímia d’Alfara absorbeixen 
parcialment el pressupost de la planta no executada. 

 El CPB no ha verificat documentalment l’execució, en 2018, de campanyes de 
conscienciació per la concessionària, per import de 72.000 euros anuals, que 
s’inclouen en els cànons repercutits i en l’oferta adjudicatària (dues campanyes de 
36.000 euros, una en cada una de dues plantes previstes). S’ha realitzat una 
auditoria ambiental en 2018 en una instal·lació, si bé s’ha repercutit el cost de dues 
auditories ambientals (30.000 euros per dues instal·lacions previstes). 

17. Segona modificació. La Junta de Govern de 7 de març de 2017 acorda una modificació 
per a la informatització de la xarxa consorciada d’ecoparcs, que suposa un increment 
del cost anual de gestió del 7,1% respecte al contracte inicial. Cal assenyalar les 
incidències següents: 

 No s’ha formalitzat aquesta modificació segons exigeix l’article 101.2 del TRLCAP. 

 No consta acta de comprovació pel Consorci de les inversions efectivament 
realitzades en la informatització d’ecoparcs acordades en aquesta modificació, 
1.112.862 euros, d’acord amb l’article 244 del TRLCSP aplicable a la concessió 
d’obra pública. 

18. Tercera modificació. La concessionària sol·licita a l’abril de 2018 el reequilibri del 
contracte per a cobrar els costos fixos de matèria orgànica selectiva meritats entre 2011 
i 2015 per import d’1.462.613 euros, així com altres regularitzacions pendents. La junta 
de govern de 21 de desembre de 2018 acorda el nou compte d’explotació i 
l’ajornament d’aquest cost en un termini de 13 anys al 5,5% d’interés per mitjà d’un 
préstec francés. Això suposa un cost anual addicional de 145.841 euros, que varia la 
fórmula de càlcul d’aquest cànon.  

 No s’ha formalitzat aquesta modificació segons exigeix l’article 101.2 del TRLCAP. 

 Aquests acords suposen un ajornament del preu del contracte, expressament 
prohibit per l’article 14.2 del TRLCAP.  

Addicionalment, com a part de la fiscalització realitzada, en l’apèndix 2 s’inclou un detall 
d’altres observacions i constatacions que, si bé no afecten l’opinió ni són significatives, 
considerem que poden resultar d’interés als destinataris o usuaris d’aquest informe de 
fiscalització. 
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6. RECOMANACIONS 

Els òrgans responsables del CPB han de tindre en compte les recomanacions que a 
continuació s’assenyalen per a millorar la gestió de l’entitat: 

Aspectes generals 

a) Es recomana la implantació d’un gestor documental que millore l’eficiència en l’arxiu i 
accés de la documentació, així com la signatura electrònica d’expedients i actes. 
Atenent aquesta recomanació, a final de 2020 el CPB està tramitant la contractació 
d’aquesta eina. En la mesura de les seues possibilitats, el Consorci ha d’avançar en el 
camí de l’administració electrònica.  

Despeses de personal 

b) La complexitat del contracte de concessió del projecte de gestió de les plantes de 
tractament i eliminació de residus requereix un control a través de personal tècnic que 
desenvolupe la seua labor de manera permanent amb suficient dedicació al CPB. La 
Generalitat, com a administració d’adscripció, d’acord amb la normativa vigent, ha de 
col·laborar per a proporcionar aquests mitjans.  

Despeses en béns i serveis 

c) El CPB ha d’establir mètodes més eficaços de control de pesatge sobre el volum de 
residus tractats en les plantes, atés que determinen la despesa principal del Consorci. 

d) Les factures de gestió d’ecoparcs han de contindre el detall dels conceptes i ecoparcs 
facturats, a fi d’oferir major transparència. 

e) S’ha d’analitzar degudament l’increment progressiu de residus voluminosos tractats, i 
si és el cas, millorar el control realitzat a través d’albarans del gestor autoritzat. Ha de 
pressupostar-se prou la despesa prevista per a aquest residu, per a evitar l’existència 
de factures sense crèdit.  

Contractació  

f) S’han d’incloure al costat dels contractes subscrits els plecs signats per les parts, les 
ofertes i millores proposades. S’han de formalitzar totes les modificacions. 
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Ingressos 

g) S’ha de reflectir adequadament l’execució de la despesa del programa de subvencions 
“Si més recicles, menys pagues”. En comptabilitat hi ha saldos pendents de pagament 
que haurien de ser nuls. Ha de millorar el flux d’informació entre la gerència, la 
recaptació i tresoreria i el personal de comptabilitat per a conciliar les diferències 
observades. 

h) El CPB aprova una taxa de valorització de residus fixa per a tots els municipis integrants 
del Consorci, independent del volum generat de residus. Aquest fet no constitueix un 
incentiu al contribuent per a reduir la quantitat de residus ni és coherent amb el principi 
de “si més recicles, menys pagues”.  

i) Ha d’efectuar-se un control sobre l’import pendent de cobrament de les despeses de 
funcionament a càrrec de la Generalitat i la Diputació des de la posada en marxa del 
Consorci, agilitant les gestions de cobrament. Per a un millor seguiment, es recomana 
que el CPB comptabilitze el compromís d’ingrés en el moment en què es remeten les 
liquidacions de participació en despeses a aquestes entitats, atés que estan previstes 
en els estatuts. 

Gestió mediambiental 

j) És necessari que les entitats integrants del Consorci incrementen la recollida separada 
de matèria orgànica a fi d’aconseguir els objectius de recuperació de residus exigits en 
els pròxims anys per la Unió Europea i el PIRCV, revisat en 2019. Han d’implementar-se 
les mesures oportunes per a aconseguir els nivells de recuperació i eliminació previstos 
en aquesta normativa. 

Transparència 

k) S’ha d’ampliar i actualitzar la informació que figura en el portal de transparència del 
Consorci.



 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 1 

Objectius, abast de la fiscalització i marc normatiu 
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1. OBJECTIUS GENERALS 

Hem de pronunciar-nos, prenent com a referència els articles 9 i 10 de la Llei de la 
Sindicatura de Comptes, sobre si la informació financera del Consorci es presenta 
adequadament, d’acord amb els principis comptables que hi són aplicables i si s’ha complit 
la legalitat en la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees previstes en l’abast del 
treball. 

Com que aquest és el primer exercici de fiscalització, entre els objectius d’auditoria no es 
troba el seguiment de les recomanacions efectuades en exercicis anteriors. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

L’abast de la fiscalització és una manifestació clara de l’àmbit subjectiu, objectiu i temporal 
de la fiscalització, que en aquest cas són: 

 Subjectiu: el CPB. 

 Objectiu (la matèria o assumpte que se sotmet a la fiscalització): els estats financers. 

 Temporal: l’exercici 2018. 

Els estats financers objecte de la fiscalització són els comptes anuals establits segons la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL normal) aprovada per l’Ordre del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de 20 de setembre de 2013.  

L’auditoria financera ha consistit a verificar que els comptes anuals de l’exercici 2018 
aprovats pel Consorci s’han formulat d’acord amb els principis i normes establits en la ICAL, 
de manera que s’obtinga una seguretat raonable que aquests comptes anuals es troben 
lliures d’incorreccions materials degudes a frau o error. 

A més, la fiscalització s’ha estés a la verificació del compliment de la normativa bàsica, entre 
la qual cal destacar la normativa de contractació. 

3. MARC NORMATIU 

La principal normativa que s’ha tingut en compte en aquesta fiscalització és la següent: 

Normativa general 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). 

 Reial Decret 1463/2007, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 
18/2001, d’Estabilitat Pressupostària. 

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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 Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i 
d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. 

 Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres Mesures 
de Reforma Administrativa. 

 Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació 
Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.  

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.  

 Estatuts del Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus de les 
Zones III i VIII, de la Comunitat Valenciana (actualment Àrea C3/V1), aprovats per la 
Junta de Govern del Consorci l’11 de juliol de 2002. 

Normativa de pressupostos i comptabilitat 

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 

 Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul 
del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques. 

 Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model 
Normal de Comptabilitat Local. 

Normativa de personal 

 Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques. 

 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. 

Normativa de contractació 

 Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP). 

 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGC). 

 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 
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 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

 Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana, pel qual s’aprova la instrucció relativa al subministrament 
d’informació sobre la contractació de les entitats del sector públic valencià, tant 
autonòmic com local. 

Normativa de residus 

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

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

 Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, 
sobre els residus. 

 Directiva (UE) 2018/851, del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, 
per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus, coneguda com a 
mesures d’economia circular. 

 Ordre de 18 de gener de 2002, del conseller de Medi Ambient, per la qual s’aprova el 
Pla Zonal de Residus de les Zones III i VIII. 

 Decret 81/2013, de 21 de juny, d’aprovació definitiva del Pla Integral de Residus de la 
Comunitat Valenciana (PIRCV 13). 

 Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla Integral de 
Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV 19). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 2 

Observacions addicionals de l’auditoria realitzada 
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1. BALANÇ 

El balanç al tancament de 2018 recull “Altre immobilitzat” per import de 144.448 euros, que 
correspon a l’adquisició d’un ecoparc mòbil a través d’una subvenció de la Generalitat del 
100% en 2017. No s’ha reflectit l’amortització de l’immobilitzat en el balanç, si bé l’efecte 
en el resultat econòmic patrimonial és nul, en trobar-se subvencionat íntegrament.  

El saldo de terrenys i construccions és nul. Està pendent de reconéixer la cessió dels 
ecoparcs fixos a favor del Consorci, com es comenta en l’excepció primera de l’apartat 4.1, 
“Fonaments de l’opinió amb excepcions”. Així mateix, en finalitzar la concessió en 2031, 
està previst que els terrenys i instal·lacions de tractament de residus i eliminació executades 
revertisquen a favor del Consorci. No obstant això, també està previst el desmantellament 
de les instal·lacions en finalitzar la concessió i per això s’inclou, entre les despeses que 
determinen el cànon pagat pel Consorci, la dotació d’un fons de desmantellament.  

2. PRESSUPOST INICIAL, MODIFICACIONS I LIQUIDACIÓ 

En 2018 es van tramitar tres modificacions de crèdit que sumen 453.739 euros, la qual cosa 
representa un 3,9% dels crèdits inicials:  

 Una generació de crèdit per 147.655 euros, derivada d’un conveni amb la Generalitat 
que subvenciona campanyes de conscienciació de MOS i la implantació de recollida de 
fracció orgànica i selectiva. 

 La incorporació de romanents de crèdits d’exercicis anteriors per 42.197 euros, 
finançada amb romanent de tresoreria afectat. 

 Un crèdit extraordinari de 330.950 euros que dota de crèdit per a la cobertura de 
despeses de voluminosos de 2017, despeses de gerència compartida amb el consorci 
C1 i per a la subvenció “Si més recicles, menys pagues” que fomenta la recollida en 
ecoparcs. Aquesta modificació es finança amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals de 2017 per 263.887 i amb baixes d’altres partides en l’import restant, 67.063 
euros.  

En el quadre següent es resumeix, en euros, el pressupost inicial, les seues modificacions, 
la seua execució i el resultat de la liquidació.  
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Quadre 1. Execució del pressupost i resultat pressupostari 2018 

Cap. Denominació 
Previsions 

inicials 
Modifica-

cions 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

nets (1) 
Recaptació 

líquida 
Pendent de 
cobrament 

3 Taxes, preus públics i 
altres ingressos 

11.535.428  11.535.428 11.719.501 10.044.481 1.675.020 

4 Transferència corrents 86.644 147.655 234.299 139.959 25.000 114.959 

7 Transferències de capital    25.000 25.000  

8 Actius financers  306.084 306.084    

Total ingressos 11.622.072 453.739 12.075.811 11.884.459 10.094.481 1.789.979 

 

Cap. Denominació 
Crèdits 
inicials 

Modifica-
cions Crèdits totals 

Obligacions 
reconegudes 

netes (2) 
Pagaments 

líquids 
Pendent de 

pagament 
1 Despeses de personal 134.851 -48.563 86.288 68.400 68.400  

2 Despeses en béns 
corrents i serveis 

11.480.971 450.150 11.931.120 11.759.181 8.990.517 2.768.665 

3 Despeses financeres 6.250  6.250    

4 Transferències corrents  52.153 52.153 51.632 4 51.628 

Total despeses 11.622.072 453.739 12.075.811 11.879.213 9.058.921 2.820.292 

 

I. Resultat pressupostari de l’exercici = (1) - (2) 5.246 

3. Crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 306.084  

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 0  

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici 0  

II. Total ajustos (II = 3 + 4 - 5)  306.084 

(I + II) = Resultat pressupostari ajustat        311.331 

Com s’observa en el quadre anterior, la despesa fonamental del CPB són les despeses de 
tractament de residus i gestió d’ecoparcs, que representen un 99,0% del total i l’ingrés 
principal és la taxa de valorització de residus que percep el Consorci, que suposa un 98,6% 
del total. 

Sobre el càlcul del resultat pressupostari ajustat, cal assenyalar que no s’han tingut en 
compte les desviacions de finançament. No obstant això, hem detectat l’existència d’una 
desviació positiva de finançament de 25.000 euros derivada d’una subvenció de capital del 
Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR) cobrada en l’exercici, la despesa del qual no 
s’ha executat en 2018. Després d’aquest ajust, el resultat pressupostari ajustat de 2018 és 
de 286.331 euros. En el gràfic següent es resumeix l’evolució del resultat pressupostari 
ajustat dels últims exercicis. 
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Gràfic 1. Evolució del resultat pressupostari ajustat 2016-2019  

 

Com s’observa en el gràfic anterior, el resultat pressupostari ajustat de 2018 és el més baix 
dels quatre exercicis analitzats.  

Quadre 2. Càlcul del romanent de tresoreria de l’exercici 2018 

Components 2018 2017 
Diferència 
2018-2017 

Variació 
% 

1. Fons líquids 1.027.710 419.258 608.453 145,1% 

2. Drets pendents de cobrament 4.581.237 4.311.617 269.620 6,3% 

3. Obligacions pendents de pagament 2.898.665 1.712.645 1.186.019 69,3% 

4. Partides pendents d’aplicació 0 -306 306 -100,0% 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 2.710.283 3.017.924 -307.641 -10,2% 

II. Saldos de dubtós cobrament 2.931.978 2.711.092 220.886 8,1% 

III. Excés de finançament afectat     

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) -221.695 306.832 -528.528 -172,3% 

Respecte al càlcul del romanent de tresoreria, hem verificat que la dotació dels creditors de 
dubtós cobrament és correcta i fins i tot supera els percentatges mínims previstos 
legalment. No obstant això, aquest romanent ha d’ajustar-se amb les desviacions positives 
acumulades de finançament no calculades pel Consorci, 25.000 euros, per la qual cosa el 
romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat de 2018 és negatiu en 246.695 
euros. 

L’informe de la Intervenció de 26 de febrer de 2019 sobre la liquidació del pressupost de 
2018 assenyala que el romanent de tresoreria per a despeses generals és negatiu, per la 
qual cosa ha d’adoptar-se alguna de les mesures previstes en l’article 193 del TRLRHL 
(reducció de despeses en el nou pressupost, concertar una operació de crèdit o aprovar el 
pressupost de 2020 amb superàvit). 

364.389

531.329

286.331

589.040

2016 2017 2018 2019

Resultat pressupostari ajustat
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A l’octubre de 2019, la Intervenció informa que no és possible complir aquest precepte i 
quantifica l’estalvi net de 2018 ajustat negatiu en 1.115.128 euros, per la qual cosa 
alternativament i segons l’article 53 del TRLRHL, ha d’elaborar-se un pla de sanejament 
financer a un termini màxim de tres anys.  

El 22 d’octubre de 2019 s’aprova el Pla de Sanejament 2020-2022, que preveu una 
modificació de l’ordenança en 2020 amb un increment de la taxa del 19,6% per a cobrir en 
tres anys el romanent de tresoreria i estalvi net negatiu generat i les factures pendents 
d’aplicar al pressupost. Hem verificat que el 27 de desembre de 2019 la Junta de Govern 
acorda la modificació de l’ordenança de la taxa, que creix de 66,4 euros en 2019 a 79,3 
euros en 2020. 

En el gràfic següent es resumeix l’evolució del romanent de tresoreria per a despeses 
generals i de les despeses sense crèdit, no inclosos en aquesta magnitud, comptabilitzats 
en el compte 413, “Creditors per operacions pendent d’aplicar a pressupost”. 

Gràfic 2. Evolució del romanent de tresoreria per a despeses generals i del compte 413 
2016-2019 

 

En 2017, encara que el romanent de tresoreria per a despeses generals era positiu, hi havia 
despeses sense crèdit per import superior, de manera que aquest romanent positiu era 
fictici. Les mesures correctores es prenen en 2019, en liquidar-se el pressupost de 2018 
amb romanent negatiu, i no entren en vigor fins a 2020, per tant s’observa un retard en la 
seua adopció. Així el romanent de tresoreria per a despeses generals de 2019 és encara 
negatiu i a més hi ha despeses en el compte 413 per un import molt elevat. 

Les despeses sense crèdit pressupostari creixen exponencialment entre 2016 i 2019. En 
2018, bàsicament es queda sense crèdit la regularització de preus de 2016, d’acord amb les 
tones reals i el coeficient de revisió de preus de l’exercici, per import de 964.501 euros i les 
factures de gestió de voluminosos de juliol a desembre de 2018. En total hi ha despeses 
sense consignació per 1.426.459 euros. 

En 2019 es queda sense crèdit fonamentalment la regularització de preus de 2017 per 
757.717 euros i les factures de voluminosos entre abril i desembre de 2019, a més del servei 

708.497
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-104.837455.099

599.576
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extraordinari d’ecoparcs entre gener i juny de 2019 i la factura de tractament d’RSU de 
novembre i desembre de 2019. En total hi ha despeses sense consignació per 2.683.397 
euros. 

En resum, fins a 2018 no s’aplica l’estructura de costos fixos i variables prevista en el 
modificat de la concessió subscrit en 2015, acordada precisament per a evitar ajustos de 
tones previstes i reals. Per això, es difereix a exercicis successius el reconeixement de les 
regularitzacions de preus per volum real de residus i nou cànon aplicable. Addicionalment, 
s’observa un increment en el cost de gestió de voluminosos des de 2017, que s’analitza en 
l’apartat 8.a, “Contractes formalitzats en exercicis anteriors vigents en 2018”, sense que 
s’haja incrementat el pressupost paral·lelament. 

3. DESPESES DE PERSONAL 

D’acord amb la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, les despeses de personal 
ascendeixen a 68.400 euros, la qual cosa representa el 0,6% del total de despeses 
(quadre 1), amb el detall que es mostra en el quadre següent: 

Quadre 3. Execució de la despesa de personal 2018  

Denominació 
Crèdits 
inicials 

Modifi-
cacions 

Crèdits 
totals 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Reinte-
graments 

Paga-
ments 
líquids 

Paga-
ments 

pendents 

Retribucions bàsiques 46.595 -34.946 11.649      

Altre personal 69.600  69.600 68.400 68.925 525 68.400 0 

Seguretat Social 18.156 -13.617 4.539      

Assegurança gerència 500  500      

Total 134.851 -48.563 86.288 68.400 68.925 525 68.400 0 

En 2018 no hi ha personal en la plantilla del CPB. En “Altre personal” es recullen les 
retribucions percebudes pel personal col·laborador de la Diputació Provincial de Castelló 
que exerceix funcions per al CPB; en total 15 llocs perceben 68.400 euros anuals.  

En el pressupost de l’exercici 2018 hi ha crèdits per a dotar una plaça de gerència en el 
Consorci fiscalitzat, si bé el procés de selecció s’estén fins a 2020 i per això s’aprova una 
modificació pressupostària que redueix la dotació i no s’arriben a executar els crèdits 
previstos en retribucions bàsiques i Seguretat Social. 

La cobertura d’aquest lloc es preveu a través d’una contractació laboral pel sistema de 
concurs de mèrits. Les bases de la convocatòria s’aproven per la Junta de Govern el 31 
d’octubre de 2018, si bé el 21 de desembre s’estima un recurs de reposició del Col·legi 
d’Enginyers Agrònoms per a incloure aquesta titulació en el perfil dels candidats i es 
publiquen rectificades al gener de 2019. 

En la base 9a s’estableixen els criteris de selecció que consisteixen en: 



Informe de fiscalització del Consorci per a l'Execució del Pla Zonal 3 de Residus de l'Àrea C3/V1. 
Consorci Palància Belcaire. Exercici 2018 

26 

 Formació, fins a 8 punts, i experiència professional, fins a 12 punts (41,7% de 
ponderació sobre el total). 

 Elaboració d’una memòria i entrevista per a la seua presentació, fins a 18 i 10 punts 
respectivament (58,3% de ponderació sobre el total). 

En el procediment es van presentar cinc aspirants i va obtindre la màxima puntuació la 
persona que ocupava el lloc provisionalment. El tribunal valora amb 27 punts sobre 28 la 
memòria i entrevista amb aquesta candidata i és la que obté major puntuació en aquests 
apartats. No hem tingut accés al detall del càlcul de les valoracions que figuren en les actes 
del tribunal. 

En 2018, i mentre es tramita aquest procés, la gerència del CPB es troba compartida amb 
el Consorci C1 i, com s’analitza en l’apartat 5 següent, suposa una despesa de 23.000 euros 
anuals pel 35% de dedicació al CPB, en concepte de transferències corrents. En 2020, la 
gerent passa a ser personal del CPB i aquest assumeix el 65% de la despesa, a través del 
conveni subscrit amb el Consorci C1 en aquest exercici. 

4. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 

El reconeixement d’aquestes despeses depén de si hi ha crèdit suficient en el pressupost 
aprovat. No sempre es comptabilitza la despesa en l’exercici al qual correspon. En el gràfic 
següent es detalla l’evolució de la despesa comptable i la despesa pendent de 
comptabilitzar recollida en el compte 413, “Creditors per factures pendents de 
comptabilitzar”. 

Gràfic 3. Evolució de despeses corrents en béns i serveis comptabilitzats i compte 413  

 

En el gràfic anterior s’observa un augment progressiu de les despeses pendents de 
comptabilitzar, que l’increment de la taxa vigent per a 2020 preveu finançar. 

Centrant-nos en l’exercici 2018, les despeses en béns i serveis representen un 99,0% del 
total d’obligacions reconegudes (quadre 1) amb el detall següent:  
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Quadre 4. Detall de les despeses corrents en béns i serveis de 2018  

Concepte Crèdits definitius 
Obligacions 

reconegudes netes 

Servei de tractament i valorització de residus 7.432.936 7.158.227 

Servei de gestió d’ecoparcs 3.203.910 3.203.910 

Gestió de residus voluminosos 599.318 856.732 

Servei ampliat i extraordinari d’ecoparcs 49.645 49.644 

Servei de gestió d’RCD d’obres menors 45.312 42.680 

Subtotal despeses de tractament de residus 11.331.122 11.311.193 

Despeses de gestió i recaptació de la taxa 341.966 315.632 

Campanyes de conscienciació, publicitat i altres 99.710 66.693 

Arrendament d’ecoparcs 92.215 31.601 

Dietes dels membres del Consorci 24.400 20.984 

Estudis i treballs tècnics 21.500 11.616 

Despeses de locomoció dels òrgans de govern 18.708 1.461 

Altres subministraments 500 0 

Serveis postals 1.000 0 

Subtotal altres despeses en béns i serveis 599.999 447.988 

Total despeses en béns i serveis 11.931.120 11.759.181 

Hem verificat una mostra del 99,8% d’aquestes despeses. La despesa principal correspon al 
servei de tractament de residus i valorització de serveis en la planta i abocador d’Algímia 
d’Alfara, que suposa el 60,9% i, en segon lloc, el servei de gestió d’ecoparcs i el seu servei 
ampliat, un 27,7% de les despeses en béns i serveis. A més, van quedar despeses sense 
crèdit de novembre i desembre de 2018 de tractament i ecoparcs per 94.810 euros. La 
gestió de residus de voluminosos representa un 7,3% del total, si bé hi ha despeses sense 
crèdit per import de 367.148 euros no recollits en la liquidació de 2018. 

En l’apartat 8.b, “Contractes formalitzats en exercicis anteriors vigents en 2018”, s’analitza 
l’execució de les despeses de tractament i ecoparcs que es deriven de la concessió subscrita 
en 2005 i els seus modificats. La despesa de gestió de voluminosos, encomanada a la 
concessionària de les plantes amb efectes des de l’1 de gener de 2017, s’analitza en el 
mateix apartat a, on a més s’indica la seua evolució. El servei ampliat d’ecoparcs se subscriu 
en 2018, juntament amb el contracte menor de gestió d’RCD i s’analitzen en l’apartat 8.b i 
c, “Contractes formalitzats en 2018”. Per tant, al tancament de 2018, tots els residus són 
tractats per la concessionària de les plantes.  

La prestació del servei de recaptació per les diputacions de Castelló i València de la taxa de 
residus representa el 2,7% de les despeses en béns corrents i serveis. Aquest servei es presta 
en virtut dels convenis subscrits amb les diputacions el 26 d’octubre de 2010 i l’11 de 
novembre de 2015, respectivament. 



Informe de fiscalització del Consorci per a l'Execució del Pla Zonal 3 de Residus de l'Àrea C3/V1. 
Consorci Palància Belcaire. Exercici 2018 

28 

La taxa a percebre per la Diputació de Castelló segons l’ordenança vigent en 2018 és del 
2,5% de la recaptació voluntària i en el cas de Diputació de València ascendeix al 2,25%. El 
CPB ha comptabilitzat despeses en concepte dels premis de cobrança de les diputacions 
de Castelló i València de 213.352 euros i 102.280 respectivament. No obstant això, aquests 
imports difereixen dels que figuren en les respectives liquidacions, que són superiors en 
15.932 euros i 60.533 euros, respectivament. 

La despesa de la campanya de conscienciació per a recollida selectiva de matèria orgànica 
es deriva del contracte analitzat en l’apartat 8.a, “Contractes formalitzats en 2018”, d’aquest 
apèndix. 

Quant a la despesa per arrendament dels ecoparcs, prevista en els pressupostos de 2018, 
en concepte de compensació a tots els municipis que van aportar terrenys i/o instal·lacions, 
solament ha percebut aquesta compensació l’Ajuntament de Sagunt, per import de 31.601 
euros en concepte d’arrendament. En l’excepció primera de la nostra opinió es comenta 
l’efecte en els comptes anuals de les compensacions pendents de pagament.  

Respecte a les indemnitzacions per assistència i despeses de locomoció dels òrgans de 
govern, per import de 20.984 euros i 1.461 euros, respectivament, hem analitzat una mostra 
amb resultats satisfactoris. La retribució per assistència a una junta o comissió de govern 
és de 122 euros per sessió i les despeses de locomoció per assistència als òrgans de govern 
són de 0,19 euros/km. 

La despesa per import d’11.616 euros correspon a un contracte menor d’assessorament, 
supervisió, monitoratge i control d’olors de la instal·lació d’Algímia. En 2019 es contracta 
un nou estudi amb una altra empresa. En cas de tractar-se d’una despesa recurrent, hauria 
de licitar-se pel valor estimat del contracte, a fi d’obtindre un estalvi de costos. 

5. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

En el quadre següent es resumeix l’execució d’aquest capítol, que representa un 0,4% del 
total de les despeses reconegudes en 2018 (quadre 1): 

Quadre 5. Detall d’execució de transferències corrents en 2018 

Denominació 
Crèdits 
inicials 

Modifica-
cions 

Crèdits 
totals 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Pagaments 

pendents 

Subvenció Ajuntament de Xilxes  10.653 10.653 10.653 10.653 

Transferència Consorci Pla Zonal 1 (C1)  23.000 23.000 23.000 23.000 

Convocatòria veïns ecoparcs  18.500 18.500 17.979 17.975 

Total transferències corrents   52.153 52.153 51.632 51.628 

La subvenció de l’Ajuntament de Xilxes es regula a través d’un conveni subscrit entre les 
parts el 3 de novembre de 2017 pel qual el CPB finança el 80% de la despesa per a la 
implantació de recollida selectiva de matèria orgànica. El Consorci reconeix la subvenció al 
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febrer de 2018, després de comprovar la justificació i el pagament de l’actuació 
subvencionada. 

Com es comenta en l’apartat 3 anterior, el procés de selecció del lloc de gerent s’inicia en 
2018 però es retarda a exercicis posteriors. Fins a la cobertura d’aquest lloc de manera 
definitiva i a través del conveni subscrit en 2013, la gerència del CPB es comparteix amb el 
Consorci C1, del qual percep la seua nòmina com a personal eventual. El CPB paga al 
Consorci C1 la despesa corresponent al 35% de dedicació, que ha ascendit a 23.000 euros. 

Respecte a la convocatòria de veïns per ús d’ecoparcs, es tracta d’un programa de foment 
de la recollida selectiva denominat “Si més recicles, menys pagues”. Els usuaris del CPB 
disposen d’una “targeta verda” en la qual acumulen punts quan depositen residus en els 
ecoparcs. En el quadre següent es detallen les ajudes reconegudes i pagades per aquest 
concepte des de l’inici del programa.  

Quadre 6. Detall d’ajudes del programa “Si més recicles, menys pagues” 2017-2019 

Exerc. Descripció 
Crèdits 
inicials 

Crèdits 
totals 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Paga-
ments 

2018 

Pagaments 
pendents 
31/12/18 

Paga-
ments 

2019 

Pagaments 
pendents 
31/12/19 

2017 Si més recicles, menys pagues 80.000 80.000 52.728 22.725 30.003  30.003 

2018 Si més recicles, menys pagues 18.500 17.979  17.979  17.979 

2019 Si més recicles, menys pagues 100.000 100.000      

Les ajudes reconegudes en 2017 tenen origen en una prova pilot en quatre ecoparcs 
realitzada entre 2016 i març de 2017. De l’import reconegut, 52.728 euros, està pendent de 
pagament al tancament de 2019 la quantitat de 30.003 euros, si bé la junta de govern de 
13 de juliol de 2018 va acordar compensar la quantitat pendent de pagament del Consorci 
minorant el rebut de la taxa que paguen els contribuents. 

Les ajudes reconegudes en 2018, per 17.979 euros, corresponen als descomptes generats 
al novembre i desembre de 2017 i estan pendents de pagar o compensar al tancament de 
2019. 

Al juny de 2019 la Junta de Govern acorda la concessió de les ajudes de l’exercici 2018, per 
import de 89.679 euros, si bé aquesta obligació no s’ha reconegut en el pressupost de 2019 
i desconeixem si s’ha descomptat el seu import de la taxa de residus d’aquest exercici, com 
preveuen les bases. Es posa de manifest una falta de control dels saldos pendents de 
pagament del programa “Si més recicles, menys pagues” i una demora en el reconeixement 
de l’obligació de les ajudes de l’exercici 2018. 

6. INGRESSOS PER TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 

Aquests ingressos corresponen a la taxa per valorització i eliminació de residus, principal 
font de finançament del CPB, de la qual en 2018 s’han reconegut drets nets per import 
d’11.719.501 euros, un 98,6% del total d’ingressos, i s’han recaptat a través de les 
diputacions de València i Castelló, un 85,7%.  
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Cal indicar que en 2018 els recàrrecs de constrenyiment i interessos de demora percebuts 
pel Consorci no figuren desagregats en el subconcepte comptable corresponent, a 
diferència dels exercicis anteriors. A més, com assenyala l’excepció quarta de l’apartat 4.1, 
“Fonaments de l’opinió amb excepcions”, no s’ha reflectit l’ingrés d’1.658.470 euros derivat 
de les tones tractades del Consorci V5, en compensar-se amb una menor despesa de 
tractament del CPB. Correspon al CPB la facturació d’aquests imports i la declaració de l’IVA 
suportat i repercutit.  

Hem verificat que els saldos pendents de cobrament de la taxa coincideixen amb els 
comptes de recaptació de les diputacions de Castelló i València. Al tancament de 2018, hi 
ha rebuts pendents de cobrament de la taxa de 2018 per 1.675.020 euros i d’exercicis 
anteriors, per 2.754.561 euros. 

En els gràfics següents es mostra l’evolució dels ingressos i cobraments pendents derivats 
de la taxa i l’import d’aquesta en els últims exercicis.  

Gràfic 4. Evolució dels drets reconeguts de la taxa de residus 2016-2019 

 

 
Gràfic 5. Evolució de la taxa de valorització de residus vigent entre 2016 i 2020 
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Cal assenyalar que la taxa és única per a tots els municipis independentment del volum de 
residus generats i de si està implantada la recollida selectiva de matèria orgànica, per la 
qual cosa no es fomenta una menor generació. 

Expedient de modificació de la taxa tramitat en 2017, vigent en 2018 (taxa estàndard de 
64,6 euros) 

Consta en l’expedient l’estudi de costos de la taxa signat per la gerència i el responsable 
de contractes (cap de l’oficina tècnica de la Diputació de Castelló) i l’informe de la 
Intervenció. La quantia de despeses estimades, descomptant l’import a càrrec de la 
Generalitat i les diputacions, se situa en 11.535.428 euros, que cal repercutir entre 178.567 
unitats tributàries previstes.  

L’ordenança de la taxa vigent en 2018 s’acorda inicialment per la Junta de Govern el 26 de 
setembre de 2017. S’estimen parcialment les al·legacions presentades pel diputat de 
sostenibilitat de la Diputació de Castelló, que proposa una modificació de la taxa de 
magatzems/estacionaments de més de 200 m2. L’aprovació definitiva s’acorda l’11 de 
desembre de 2017 i es publica abans de finalitzar l’exercici. 

Cal concloure que, si bé la tramitació de la taxa és formalment adequada, les despeses reals 
són superiors a les previstes, atés que, com s’observa en el gràfic 2, s’han quedat pendents 
d’aplicar a pressupost factures de despeses per import d’1.426.459 euros, bàsicament per 
la gestió de voluminosos i la regularització de preus de tractament de residus de l’exercici 
2016. Per tant, en l’estudi de costos de la taxa vigent en 2018 les despeses previstes estan 
infravalorades i la taxa no cobreix les despeses reals.  

L’import dels drets reconeguts nets de 2018 ha sigut d’11.719.501 euros, superior en 
184.073 euros a l’import estimat en l’estudi de costos. Els responsables del Consorci 
justifiquen aquesta diferència perquè l’aprovació dels padrons definitius és posterior a 
l’estudi de costos, que estima el nombre de rebuts. A més, en 2018, els drets inclouen 
recàrrecs d’executiva. 

Expedient de modificació de la taxa tramitat en 2018, vigent en 2019 (taxa de 66,4 euros) 

L’ordenança de la taxa vigent en 2019 s’aprova inicialment per la Junta de Govern el 31 
d’octubre de 2018, a la vista de l’estudi tècnic de costos i d’informe de la Intervenció que 
justifiquen l’increment de la taxa per majors despeses de voluminosos i previsió de la 
subvenció “Si més recicles, menys pagues”. Al desembre de 2018 es reben al·legacions de 
sis interessats, en termes similars, entre les quals es qüestiona la capacitat del CPB per a 
establir una taxa si la seua adscripció és a la Generalitat. Aquestes al·legacions es 
desestimen amb informe previ i el 21 de desembre de 2018 s’acorda definitivament la nova 
ordenança, que es publica abans de finalitzar l’exercici. 

L’estudi de costos preveu unes despeses d’11.866.711 euros, si bé s’incrementen en un 2,5% 
per possibles incobrables, fins als 12.163.059 euros. Aquesta actuació suposa considerar 
com a major despesa una previsió de menors ingressos, és a dir, una menor recaptació i 
repercutir entre els contribuents que compleixen la seua obligació el cost dels contribuents 
que no la compleixen, per la qual cosa resulta inadequada. 
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Igual que en el cas anterior, hi ha una infravaloració de les despeses que s’han repercutit i 
per tant, de la taxa vigent en 2019. Així les despeses reals són superiors a les previstes en 
almenys l’import del compte 413, que al tancament de 2019 ascendia a 2.683.397 euros. La 
despesa de gestió de voluminosos en 2019 ha crescut per damunt del que es preveu i a 
més, la despesa per servei ampliat d’ecoparcs i tractament de residus ha sigut superior a la 
prevista. 

Expedient de modificació de la taxa tramitat en 2019 vigent en 2020 (taxa de 79,3 euros) 

L’ordenança s’aprova definitivament el 27 de desembre de 2019 després de la desestimació 
de les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer, que qüestiona, 
entre altres aspectes, l’import fix de la taxa per a tots els municipis.  

L’estudi de costos preveu unes despeses i ingressos de 13.716.429 euros i inclou el 
sanejament de despeses sense crèdit i romanent negatius de 3.130.094 euros a repartir en 
tres anys, acordat en el Pla de Sanejament 2020-2022 esmentat en l’apartat 2 anterior.  

Respecte al càlcul realitzat, es redueix un 5% el nombre d’unitats tributàries per a incloure 
solament les que s’espera cobrar. Per tant, com en el cas anterior, el repartiment de la 
despesa estimada entre un menor nombre de rebuts suposa fer recaure el cost total del 
servei entre els contribuents que paguen, per la qual cosa resulta inadequat. 

7. INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES CORRENTS I DE CAPITAL 

Els ingressos per transferències corrents a penes representen un 1,2% del total de drets 
reconeguts de l’exercici 2018 i les transferències de capital suposen només un 0,2% del 
total. 
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Quadre 7. Execució d’ingressos per transferències corrents i de capital en 2018 

Descripció 
Prev. 

inicials 
Modifica-

cions 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

nets 
Recaptació 

líquida 
Pendent 

cobr. 

Convenis subscrits amb la 
comunitat autònoma 

 147.655 147.655 114.959  114.959 

Aportació estatuària de la 
Generalitat Valenciana 

43.322  43.322 25.000 25.000  

Aportació estatuària de la 
Diputació de Castelló 

21.661  21.661    

Aportació estatuària de la 
Diputació de València 

21.661  21.661    

Transferències corrents 86.644 147.655 234.299 139.959 25.000 114.959 

Convenis subscrits amb la 
comunitat autònoma 

   25.000 25.000 
 

Transferències de capital 0 0 0 25.000 25.000 0 

Total ingressos per 
transferències 86.644 147.655 234.299 164.959 50.000 114.959 

Entre les transferències corrents, consta un conveni subscrit amb la comunitat autònoma 
(la Generalitat Valenciana) signat al setembre de 2018, pel qual es financen actuacions de 
recollida selectiva. El conveni subvenciona fins a 200.000 euros, però es preveu 147.655 
euros de despesa, ja que ha d’efectuar-se dins de l’exercici. 

La memòria presentada al desembre de 2018 pel Consorci justifica la realització d’una 
despesa total de 114.959 euros. D’una banda, en una campanya de conscienciació per 
65.315 euros i, d’una altra, per al servei ampliat d’ecoparcs de novembre i desembre de 
2018 per 49.644 euros. Les dues contractacions s’analitzen en l’apartat 8 següent, dins dels 
contractes formalitzats en 2018, a i b. 

Les aportacions estatutàries estan previstes en l’article 23 dels estatuts de 2002. Del total 
de despeses generals del Consorci, excloent-ne les despeses de gestió de residus, la 
Generalitat assumeix un 20% i la Diputació de Castelló i València, un 10% cada una. El 
Consorci no ens ha facilitat la comunicació a aquests ens de les despeses al seu càrrec 
corresponents a 2018 i no es porta un control de quantitats notificades i cobrades des de 
l’inici de l’activitat del CPB. La comptabilització d’aquests ingressos es realitza segons el 
criteri de caixa, per prudència. 

Recomanem que es reconega el compromís d’ingrés en cada exercici pressupostari, en el 
moment de la notificació de les quantitats definitives, per a facilitar el control de les 
quantitats pendents de cobrament. Mentrestant, ha de realitzar-se un control 
extracomptable de les quantitats pendents i agilitar-se les gestions de cobrament. 

La transferència de capital registrada en 2018 correspon al cobrament de la Generalitat de 
25.000 euros corresponents al pla PEMAR. 
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8. CONTRACTACIÓ 

Normativa aplicable 

Resulten d’aplicació les diferents lleis de contractes, en tindre el Consorci la consideració 
d’administració pública, d’acord amb els estatuts vigents. 

A nivell intern, la contractació d’obres, subministraments i serveis correspon a la Comissió 
de Govern, a excepció del servei de valorització i eliminació de residus urbans que 
correspon a la Junta de Govern segons el que es disposa en els estatuts vigents. 

Informació sobre l’activitat contractual 

Respecte a la informació contractual publicada en la Plataforma de Contractació de l’Estat, 
hem observat l’absència de publicitat de l’anunci d’adjudicació i de la formalització del 
contracte de conscienciació mediambiental subscrit en 2018.  

La informació de les relacions de contractes facilitades pel CPB es resumeix a continuació:  

Quadre 8. Contractes formalitzats en 2018 

Tipus de contracte 
Procediment 
d’adjudicació 

Import 
d’adjudicació 

(IVA exclòs) 
Nre. de 

contractes 

Serveis Obert urgent 63.180 1 

Total serveis   63.180 1 

Gestió de serveis Negociat sense publicitat 45.131 1 

Total contractes de gestió de serveis 45.131 1 

Serveis Menor 14.950 1 

Total contractes menors  14.950 1 

Total contractes formalitzats 2018 123.261 3 

Entre març i juliol de 2018 el període mitjà de pagament econòmic oscil·la entre 45,1 i 53,1 
dies i per tant és superior al previst legalment (30 dies). No es compleix l’article 6.2 del Reial 
Decret 635/2014, que preveu l’obligació de publicitat en la web institucional, ja que es troba 
en construcció a la data de la nostra revisió, ni es remet aquesta informació al Ministeri 
d’Hisenda com preveu aquest precepte, al no tindre accés a la plataforma corresponent, si 
bé es remet a la Generalitat. 

No ens han facilitat els informes de compliment del període mitjà de pagament de la llei 
de morositat i no consta la seua publicitat en la seu electrònica institucional.  
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Revisió d’expedients de contractació 

Hem verificat els tres contractes formalitzats en 2018 que figuren en la relació certificada 
pel Consorci, incloent-hi el contracte menor.  

Quadre 9. Mostra de contractes formalitzats en 2018 revisada 

Tipus de 
contracte 

Tramitació i 
procediment Objecte 

Import 
sense IVA 

Data 
contracte 

Data de 
finalització 

Servei Obert urgent 
Campanya de conscienciació per a la 
recollida selectiva de matèria orgànica 

63.180 27/11/2018 06/12/2018 

Gestió de 
servei públic 

Negociat 
sense 
publicitat 

Servei extraordinari ampliat de dos 
ecoparcs mòbils al novembre i 
desembre de 2018 

45.131 09/11/2018 31/12/2018 

Serveis Menor 
Gestió de residus de construcció i 
demolició (RCD) recollits en ecoparcs 

14.950  23/08/2018 31/12/2018 

A més hem revisat tots els contractes formalitzats en exercicis anteriors vigents en 2018, 
dels quals es deriva la despesa principal del CPB i que es mostren en el quadre següent: 

Quadre 10. Contractes formalitzats en exercicis anteriors vigents en 2018 

Tipus de 
contracte 

Data 
contracte Objecte Import sense IVA Duració 

Concessió 
d’obra pública 

04/06/2004 
Gestió de residus de 
construcció domiciliaris (RCD) i 
voluminosos 

Sense detall 
20 anys (resolució 
anticipada en 2018) 

Concessió 
d’obra pública 

26/04/2005 

Contracte de concessió d’obra 
pública per a l’execució 
d’instal·lacions de valorització i 
eliminació per al tractament de 
residus urbans del CPB 

Estimacions anuals: 
Tractament 6.846.840 
Ecoparcs 1.975.916 

20 anys des de 
posada en marxa 
d’instal·lacions 

Modificat 
núm. 1 de la 
concessió 

23/10/2013 
Modificat de la xarxa d’ecoparcs 
per substitució d’ecoparcs fixos 
per mòbils 

Ecoparc: 1.845.329 
El mateix termini 
que la concessió 

Modificat 
núm. 2 de la 
concessió 

20/05/2015 
Modificació del cànon de 
tractament i del cost d’ecoparcs 

Tractament 6.658.080 
Ecoparc 1.938.282 

El mateix termini 
que la concessió 

Modificat 
núm. 3 de la 
concessió 

07/03/2017 
Modificació d’ecoparcs per 
informatització de la xarxa 

Ecoparcs: 2.115.667 
El mateix termini 
que la concessió 

Encàrrec 07/03/2017 
Encàrrec provisional a la 
concessionària per a la gestió 
de residus voluminosos  

75,66 €/tona de 
voluminosos i 9,7 €/tona 
de matalassos 

El mateix termini 
que la concessió 
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La gestió dels residus del Pla Zonal 3 es va adjudicar a través de dues concessions. D’una 
banda, la concessió d’obra per a l’execució de plantes de residus i abocadors subscrita en 
2005, de la qual s’han aprovat diverses modificacions, i, d’una altra, la concessió subscrita 
en 2004 per a la gestió d’RCD i residus voluminosos (enderrocs i mobles), que el Consorci 
ha resolt anticipadament en 2018. Mentre es tramitava aquesta resolució, el Consorci va 
encomanar provisionalment a la concessionària de les plantes la gestió de voluminosos, 
amb efectes des de l’1 de gener de 2017. La gestió d’RCD no s’inclou en aquest encàrrec, 
sinó que se subscriu un contracte menor amb la concessionària de les plantes a l’agost de 
2018. 

Contractes formalitzats durant 2018 

a) Campanya de conscienciació per a la recollida selectiva de la fracció orgànica 

 La necessitat de la campanya es justifica perquè la recollida selectiva orgànica solament 
s’ha implantat en 16 municipis dels 56 que agrupa el Consorci i per la necessitat de 
millorar els percentatges de recuperació i eliminació previstos en la normativa 
mediambiental. Aquest contracte es finança amb un conveni subscrit el 8 setembre de 
2018 amb la Generalitat per a executar accions amb un termini de justificació fins al 10 
de desembre de 2018. L’inici de l’expedient pel Consorci es retarda fins al 2 de 
novembre i es justifica la urgència en la tramitació del procediment obert pel termini 
de la subvenció concedida. Cal assenyalar que la urgència no està justificada com 
exigeix l’article 119 de l’LCSP, atés que entre la subscripció del conveni, la seua 
aprovació pel CPB i l’inici de la tramitació passen quasi dos mesos. 

 El preu es pondera un 55% i els criteris no objectius, un 45%. Es presenten dues ofertes 
i s’adjudica a la més baixa, a la vista d’informes tècnics, per import de 63.180 més IVA. 
El contracte se signa el 27 de novembre de 2018 per 76.448 euros. No obstant això, 
solament es paguen les campanyes realment executades per import de 65.316 euros, 
segons consta en la memòria justificativa presentada davant la conselleria que 
concedeix la subvenció i les factures revisades. 

 En 2019 el Consorci adjudica un nou contracte de campanyes de conscienciació per 
102.951 euros més IVA a una altra empresa. Es recomana que el CPB analitze si la 
necessitat de campanyes periòdiques exigeix una dotació pressupostària adequada, 
independentment de les subvencions a percebre, per la qual cosa ha de licitar-se el 
contracte de serveis pel seu valor estimat. 

b) Servei extraordinari ampliat de dos ecoparcs mòbils al novembre i desembre de 2018  

 L’objecte del contracte és un servei extraordinari de dos ecoparcs mòbils en dos mesos, 
el cost dels quals és subvencionable per la Generalitat al 100%, a través del conveni 
subscrit el 8 de setembre de 2018, esmentat en l’apartat anterior. 

 El procediment de contractació és un negociat sense publicitat en el qual es justifica 
que solament la concessionària pot prestar el servei ampliat d’ecoparcs, atés l’article 
168.a.2n de l’LCSP. El contracte se subscriu el 9 de novembre de 2018 per 49.644 euros, 
IVA inclòs. Hem observat que la comptabilització i pagament de la factura per part del 
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Consorci es realitza a mitjan desembre, abans que finalitze la prestació del servei, el 31 
de desembre de 2018. Aquesta anticipació s’explica previsiblement per la necessitat de 
justificar l’execució de la subvenció, ja que el termini de justificació és el 10 de 
desembre de 2018 segons el conveni regulador. 

 El servei es continua prestant entre gener i juny de 2019 sense consignació 
pressupostària ni contracte vigent, per un import de 100.386 euros, atés que la 
Conselleria no considera aquesta despesa subvencionable en 2019, per la qual cosa és 
objecte d’informe de disconformitat per la Secretaria i Intervenció i la factura s’aprova 
a través d’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits en 2019, de manera que 
queda pendent de la seua dotació en el pressupost de 2020. 

c) Contracte menor de serveis per a la gestió d’RCD recollits en ecoparcs 

 El 13 de juliol de 2018 la Junta de Govern del Consorci acorda la resolució contractual 
de la concessió del servei de gestió de voluminosos i RCD que es va contractar en 2004 
per un termini de 20 anys i el 13 de setembre de 2018 es desestima el recurs de 
reposició de l’adjudicatària. Davant la necessitat de continuar la prestació del servei 
d’RCD, el 23 d’agost de 2018 el Consorci acorda que la gestió la realitze l’adjudicatària 
de les plantes, a través d’un contracte menor per un import fix de 14.950 euros més 
IVA, entre agost i desembre de 2018, amb caràcter provisional, fins que es licite un nou 
contracte. En la revisió de les factures de 2018 hem verificat que l’anterior gestora i la 
seua entitat absorbent presenten factures fins al 4 de setembre de 2018, per la qual 
cosa la concessionària de les plantes gestiona el servei des d’aquesta data. 

 En 2019 el servei es continua prestant per la concessionària de les plantes al mateix 
preu que l’anterior gestora, 6 euros per tona d’RCD, sense contracte en vigor, atés que 
els contractes menors no admeten pròrroga.  

Contractes formalitzats en exercicis anteriors vigents en 2018 

a) Contracte de concessió d’obra pública del projecte de gestió d’RCD i voluminosos. 
Resolució anticipada del contracte de concessió i encàrrec de gestió de voluminosos a 
la concessionària de les plantes  

 Resolució contracte de concessió per a la gestió d’RCD i voluminosos 

 El 4 de juny de 2004 el Consorci subscriu un contracte de concessió d’obra pública per 
a la gestió de voluminosos i RCD amb una UTE situada a Moncofa durant un termini 
de 20 anys. 

 En 2016 consta una denúncia de l’empresa contigua per acumulació de voluminosos i 
sol·licitud d’informe de la Guàrdia Civil, així com diversos informes tècnics 
d’incompliments del gestor. La Junta de Govern inicia en sengles ocasions la resolució 
contractual. El primer acord d’inici del procediment de resolució és de maig de 2017 i 
es justifica per informes tècnics que indiquen que no s’han realitzat les inversions 
previstes, no s’ha comunicat la situació concursal i que el concessionari no té 
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l’autorització de gestor final de voluminosos (només disposa d’autorització per a 
acumular-ne), en trobar-se en tràmit. 

 Davant una possible prescripció administrativa del procediment anterior i pel retard en 
l’avaluació dels danys i perjudicis, s’inicia un nou procediment de resolució per la Junta 
General el 26 d’abril de 2018 i es denega la cessió del contracte a una compradora l’11 
de maig. S’estimen les al·legacions presentades per la societat de garantia recíproca i 
l’administrador concursal sobre la confiscació de la fiança i el 13 de juliol de 2018 es 
resol el contracte. La Junta de Govern desestima el 13 de setembre de 2018 el recurs 
de reposició interposat per la gestora contra aquesta resolució. 

Encàrrec provisional per a la gestió de voluminosos per la concessionària de la planta 
de residus 

 El 30 de maig de 2016 la Junta de Govern va autoritzar provisionalment la integració 
de la gestió de voluminosos en el contracte de concessió de les plantes de residus 
subscrit en 2005, al mateix preu que l’anterior gestor, abans de la resolució del 
contracte de 2004, per a garantir el servei. La concessionària de les plantes accepta 
l’encàrrec, sol·licitant l’actualització de preus. El 15 de desembre de 2016, el Consorci 
desestima les al·legacions del gestor original de voluminosos i confirma l’encàrrec 
provisional i transitòriament a la concessionària de les plantes de residus. 

 El 7 de març de 2017 la Junta de Govern accepta el gestor autoritzat final proposat per 
la concessionària de les plantes, la seu de les quals se situa a la Vall d’Uixó, autoritza la 
gestió del rebuig en l’abocador d’Algímia i acorda els cànons provisionals següents, 
amb efectes des de l’1 de gener de 2017, lleugerament superiors als vigents perquè 
inclouen el cost de transport del rebuig a l’abocador:  

Quadre 11. Comparatiu de preus de voluminosos en la concessió 2004 i encàrrec 2017 

  
Preus contracte de 2004 

aplicats des de 2010 
sense IVA 

Preus encàrrec aplicables des de 
2017 sense IVA 

Gestió de voluminosos 70 euros/tona 75,7 euros/tona 

Matalassos 9 euros/unitat 9,7 euros/unitat 

En la data de la nostra revisió, setembre de 2020, continua vigent l’encàrrec provisional, 
sense que s’haja licitat el contracte per a la gestió de voluminosos d’acord amb la 
legislació contractual. La gestió d’RCD que també realitza la concessionària de les 
plantes requereix així mateix un contracte en vigor, com es comenta en paràgrafs 
anteriors. 

El Consorci estudia la integració de la gestió dels voluminosos i RCD en el contracte de 
la concessió de les plantes, per a la qual cosa es requereix que la concessionària 
d’aquestes obtinga l’autorització corresponent. 
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En el gràfic següent es mostra l’evolució de la despesa de voluminosos entre 2016 i 
2019. L’import comptabilitzat depén del crèdit existent, si bé cal observar la tendència 
creixent de la despesa real. Com hem assenyalat, l’increment de preus aplicat des de 
2017 no és significatiu i, per tant, l’augment de la despesa és degut al major volum 
generat d’aquest tipus de residus. 

Gràfic 6. Evolució de la despesa comptable i despesa real de voluminosos entre 2016 i 
2019 

Ha de millorar-se el control realitzat a través d’albarans del gestor de residus de 
voluminosos i analitzar la tendència que ha duplicat la generació d’aquests residus 
entre 2016 i 2018. A més ha de dotar-se adequadament en els pressupostos aquesta 
despesa a fi d’evitar despeses sense consignació. 

b) Contracte de concessió d’obra pública del projecte de gestió de residus urbans del Pla 
Zonal de Residus de les Zones III i VIII, de l’Àrea de Gestió 2 (actualment Pla Zonal 3, 
Àrea de Gestió C3/V1) i els seus modificats 

Contracte principal 

L’objecte del contracte és dotar de plantes de tractament de residus i abocador la zona 
del nord de la província de València (el Camp de Morvedre) i zona sud de Castelló (la 
Plana Baixa i l’Alt Palància), definida com a tal pel Pla Zonal de Residus aprovat el 18 
de gener de 2002.  

Aquest pla defineix zones aptes i preveu l’execució d’un complex de valorització amb 
capacitat per a 120.000 tones anuals (91.953 tones a tractar segons balanç de masses) 
i d’una planta per a la gestió de residus de construcció i demolició (RCD) i voluminosos. 
A més determina un nombre i tipus d’ecoparcs que cal executar d’acord amb la 
població dels municipis integrants del Consorci i estableix compensacions a favor dels 
ajuntaments afectats. Així mateix, detalla els criteris per a l’adjudicació sense establir 
cap ponderació. Es tracta d’un document equivalent a un pla de viabilitat previst en 

160.891

462.967

856.732

541.869

306.906

544.298

659.720

792.690

2016 2017 2018 2019

Despesa comptable residus voluminosos Despesa real de residus voluminosos
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l’article 22 del TRLCAP, si bé no s’estableix el valor de cost de la inversió ni l’import dels 
cànons, solament les tones estimades de cada tipus de residu.  

Es tramiten dues concessions d’obra pública: la primera per a la gestió d’RCD i 
voluminosos, que s’analitza en l’apartat anterior, i la segona, per a l’execució i 
explotació de les instal·lacions de valorització, eliminació i ecoparcs, que s’analitza en 
aquest apartat. 

Els criteris de valoració i la seua ponderació s’estableixen en els plecs de clàusules 
tècniques, aprovats inicialment per la Junta de Govern de 14 d’abril de 2004 i modificats 
el 16 de juliol de 2004 per a incloure, entre altres aspectes, l’execució de dues 
instal·lacions de valorització i eliminació, una en cada província, amb capacitat nominal 
conjunta de 120.000 tones anuals. Aquests criteris inclouen l’experiència i solvència 
tècnica amb ponderacions del 10% i del 5% respectivament, la solució tècnica amb un 
20% i els cànons a repercutir que representen el 30% del total. A més s’afig el criteri 
d’acord de conformitat del Ple de l’ajuntament afectat per instal·lació de valorització o 
eliminació amb una ponderació del 35%, no previst en el Pla Zonal.  

El 30 de juliol de 2004 una unió temporal d’empreses presenta al Consorci un projecte 
de gestió d’iniciativa privada, admés a tràmit per resolució del president del Consorci 
el 10 d’agost de 2004. Aquesta resolució aprova els plecs de clàusules administratives 
particulars i convoca concurs públic per a la presentació de projectes alternatius. Els 
plecs administratius qualifiquen el contracte com una concessió d’obra pública.  

Es dona publicitat de la resolució en diaris oficials i de difusió pública a l’agost de 2004 
i es prorroga a sol·licitud dels interessats el termini de presentació d’ofertes fins a l’11 
de novembre de 2004, la qual cosa se sotmet a informació pública fins al 14 de febrer 
de 2005. 

El 23 de febrer de 2005 una comissió tècnica valora cinc de les dotze variants 
presentades per quatre grups empresarials i proposa l’adjudicació a l’UTE que va 
presentar l’oferta al juliol de 2004, i que preveu l’execució de dues plantes i dos 
abocadors de 120.000 tones de capacitat cada un. Hi havia una altra oferta més 
econòmica que es queda en segon lloc, al no ajustar-se al plec la justificació presentada 
de l’acord del Ple. El 3 de març de 2005 la comissió tècnica desestima totes les 
al·legacions presentades.  

La Junta de Govern de 14 de març de 2005 acorda l’adjudicació proposada per la mesa 
de 7 de març i la comissió tècnica mencionada. El contracte se subscriu el 26 d’abril de 
2005. Entre la documentació aportada es preveu que tant els terrenys com les 
instal·lacions passaran a ser propietat del Consorci en finalitzar la concessió de 20 anys. 

Quant a la tramitació del contracte principal cal assenyalar les observacions següents: 

 L’adjudicatària proposa en la seua oferta un cànon conjunt de valorització i 
eliminació que els plecs consideren cànons independents. La comissió tècnica i la 
proposta de la mesa realitzen un càlcul del cànon per a 101.818 tones a l’efecte de 
comparar totes les ofertes i ha d’homogeneïtzar el cànon conjunt de l’adjudicatària. 
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En els seus càlculs consideren que el cànon de valorització de l’adjudicatària per al 
volum esmentat és de 53,28 euros per tona, de manera que rep la segona millor 
puntuació. En l’oferta presentada el cànon conjunt per a 102.000 tones és de 67,17 
euros, inclòs l’IVA del 7%. No ha quedat degudament acreditat el càlcul del cànon 
de valorització que realitza la comissió tècnica i assumeix la mesa de contractació, 
al no detallar-se la fórmula de càlcul del cànon conjunt ni en l’oferta ni en l’estudi 
econòmic. Una de les al·legacions desestimades es refereix al fet que aquest cànon 
conjunt no estava previst en el plec. 

 No es valoren aspectes econòmics del contracte significatius, com les mesures de 
compensació a ajuntaments i les fórmules de revisió de preus en considerar que 
no estan previstos com a criteri de valoració en el Pla Zonal ni en els plecs de la 
licitació. No obstant això, s’incorpora als plecs com a criteri l’aportació d’acord 
plenari amb un 35% de ponderació. 

 La ponderació del cost dels ecoparcs respecte a l’oferta econòmica és d’1,5 punts 
sobre 30, i és l’oferta adjudicatària la que major cost anual de gestió proposa, prop 
de 2 milions d’euros anuals. La ponderació restant és per als diferents cànons de 
tractament, el cost anual dels quals s’estima en 7 milions d’euros anuals. A més, els 
plecs no determinen els horaris i característiques de cada tipus d’ecoparcs, perquè 
han de ser harmonitzades segons un criteri horari pres per la comissió tècnica.  

 Cal assenyalar que els cànons de la plica adjudicatària són a data d’elaboració de 
l’oferta, al juny de 2004, i no a la data de posada en marxa de les instal·lacions.  

 Totes les ofertes presentades preveuen l’execució de dues instal·lacions, no obstant 
això, l’oferta adjudicatària és l’única que preveu l’execució de dues instal·lacions pel 
doble de capacitat de la que es preveu en el Pla Zonal, una a Algímia d’Alfara i una 
altra a la Vall d’Uixó. Sobre aquest tema, l’estudi econòmic de l’adjudicatària indica 
que en cas de construir-se una única instal·lació podria obtindre’s un estalvi de 10 
euros per tona. 

El 6 de març de 2006 la Junta de Govern acorda millores tècniques en la planta 
d’Algímia que incrementen les inversions inicials en equipament fix i amplia el termini 
d’amortització d’algunes inversions, en tot cas inferior al termini de la concessió (20 
anys). En aquest acord s’indica que no afecta el cànon aplicat i no es calcula l’efecte en 
aquest, si bé en el modificat de 2015 se n’observa un increment derivat d’aquest acord. 

L’oferta inicial preveia inversions en dues plantes i dos abocadors per import de 
38.608.316 euros. L’acta de 9 de maig de 2011 de comprovació de les obres indica que 
les obres s’han executat segons el projecte constructiu aprovat i l’acord de millores 
tècniques de 2006, però s’ha produït un increment de costos per requeriments de 
l’autorització ambiental que ascendeix a 2.860.389 euros. En tot cas, cal assenyalar que 
aquesta acta solament es refereix a la finalització de la planta i abocador d’Algímia 
d’Alfara. 
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Modificat 1r: Acord de 23 d’octubre de 2013 de la Junta General de modificat de la 
xarxa consorciada d’ecoparcs per substitució d’ecoparcs fixos per mòbils 

La justificació d’aquest modificat es basa en el retard observat en l’execució dels 
ecoparcs previstos en el contracte de 2005 per la no disponibilitat de terrenys. El 
responsable del contracte i la comissió tècnica informen favorablement sobre la 
modificació al gener i febrer de 2003 per l’experiència d’altres consorcis i l’estalvi de 
costos. 

L’informe jurídic de 30 de maig de 2013 justifica la concurrència de causes imprevistes 
i d’interés públic exigida pels articles 240 i 250 del TRLCAP, davant la nova redacció del 
PIRCV en 2013 i la legislació de residus d’aparells elèctrics i electrònics. La modificació 
consisteix en la substitució d’ecoparcs fixos previstos no executats (57 fixos tipus A i 
dos de tipus C) per cinc ecoparcs mòbils i conclou que no es tracta d’una modificació 
essencial. 

A continuació es resumeixen els ecoparcs previstos en l’oferta i contracte original, els 
executats en la data d’aquesta modificació i els previstos en la redacció del PIRCV de 
2013 i 2019. També es detallen les inversions previstes en el contracte original i en 
aquest modificat. 

Quadre 12. Comparatiu d’ecoparcs previstos en el contracte de 2005, executats i 
modificat de 2013 i PIRCV 2013 I 2019 

Ecoparc fix 
tipus 

Pla zonal 
2002 

Contracte 
2005 

Executat 2013 Modificat 2013 
PIRCV 2013 

i 2019 Nre. previst Nre. previst 

A 61 57 0 

4 mòbils tipus 2 

6 

1 mòbil tipus 1 + camió  

12 contenidors 
voluminosos 

Vehicles de suport 

B 2 6 
4+2 pendents cessió 

Soneja i execució Almenara 
6 8 

C 4 5 2+1 pendent cessió Sagunt 3 3 

D 0 0 0 0 5 

Total 67 68 6 14 22 

Quadre 13. Comparatiu d’inversions previstes contracte 2005 i modificat 2013 

Concepte  Contracte 2005 Modificat 2013 

Inversions 2.666.349 1.070.098 

Equip fix 547.241 318.286 

Equips mòbils 616.617 1.522.839 

Total 3.830.207 2.911.223 
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En la data de la nostra revisió, setembre 2020, s’han executat nou ecoparcs fixos i cinc 
ecoparcs mòbils. El nombre total d’ecoparcs existents és de 14, notablement inferior 
als requeriments mínims del PIRCV de 2013 i 2019, que preveu l’execució de 22 
ecoparcs fixos. La necessitat de contractar serveis extraordinaris d’ecoparcs analitzada 
anteriorment posa de manifest les limitacions de la xarxa existent. 

El cànon anual estimat per la gestió dels ecoparcs previstos en el contracte original a 
preus de l’oferta de 2004 era d’1.975.915 euros més IVA (2.475.032 euros a preus de 
2011). Els informes tècnics quantifiquen en 2.311.459 euros la facturació del modificat 
a preus de 2011, la qual cosa representa una reducció de costos respecte al contracte 
original.  

Quant a la metodologia de càlcul dels nous costos, les inversions en ecoparcs mòbils 
són inversions noves no previstes en l’oferta i s’hi han afegit els costos de 
funcionament, consums i gestió de residus dels ecoparcs no executats que estaven 
previstos en el contracte de 2005. 

A tall d’exemple, l’ecoparc mòbil tipus 1 substitueix els 27 tipus A i en el seu cost s’han 
inclòs les assegurances, combustible, desratització, vestuari i equips mòbils previstos 
en el contracte de 2005 per a cada un dels 27 ecoparcs no executats, a més de la gestió 
dels residus recuperats. Això suposa que el cost anual d’aquest ecoparc se situe en 
171.841 euros a preus de 2011 i que per això cada un tinga un cost diferent, en realitzar-
se l’equivalència amb els ecoparcs previstos, com es mostra en la taula següent: 

Quadre 14. Detall de costos del servei de cada ecoparc en el modificat de 2013 

Concepte Tipus 
Cost del servei modificat 

(preus 2011) 

Ecoparc Estivella Tipus B 61.048 

Ecoparc Algímia d’Alfara Tipus B 55.115 

Ecoparc Gilet Tipus B 60.376 

Ecoparc Quart de les Valls Tipus B 55.115 

Ecoparc Almenara (pendent executar) Tipus B 68.389 

Ecoparc Soneja (pendent de cessió) Tipus B 56.261 

Ecoparc La Vall d’Uixó Tipus C 312.820 

Ecoparc Nules Tipus C 309.853 

Ecoparc Sagunt (pendent de cessió) Tipus C 265.439 

Mòbil suport voluminosos Suport 42.915 

Ecoparc mòbil 1 Tipus 1 171.841 

Ecoparc mòbil 2 Sogorb Tipus 2 262.340 

Ecoparc mòbil 2 Port de Sagunt Tipus 2 262.340 

Ecoparc mòbil 2 Les Alqueries, Canet, Xilxes Tipus 2 173.686 

Ecoparc mòbil 2 Xèrica, Viver, Moncofa Tipus 2 153.921 

 Total 2.311.459 
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Cal considerar que aquesta metodologia de càlcul suposa un cost elevat dels equips 
mòbils i dels ecoparcs en general, que ha sigut acceptada pel responsable del contracte 
i la gerència del CPB, així com per la Comissió tècnica. 

El 31 de maig de 2013 la Junta de Govern acorda l’aprovació inicial del modificat amb 
el vot particular en contra de Sagunt (que es nega a cedir el seu ecoparc) i de Sogorb, 
que el considera una modificació substancial que altera la lliure competència. El 23 
d’octubre de 2013 s’aprova definitivament el modificat i es desestimen les al·legacions 
presentades per aquests municipis. La facturació d’aquest servei al Consorci no es va 
iniciar fins a 2014.  

Modificat 2n: Acord de 20 de maig de 2015, de la Junta General, de modificació de 
la fórmula de càlcul del cànon de tractament i del cànon anual de gestió d’ecoparcs 

Aquest modificat té per objecte, bàsicament, adequar el projecte a les tones reals 
d’entrada, inferiors a les previstes en el contracte inicial, la regularització de les 
inversions reals executades en la planta i abocador d’Algímia i la modificació de la 
fórmula de càlcul dels cànons de tractament en les instal·lacions, de manera que no es 
realitza per trams sinó a través d’una fórmula polinòmica, el component fix de la qual 
assegura la cobertura de despeses fixes i el component variable de la qual depén de 
les tones efectives tractades. 

A més de diversa documentació de la liquidació de les obres, requerida pel president, 
la concessionària presenta estudi econòmic modificat datat el 7 de maig de 2015, sobre 
el qual la comissió tècnica emet un informe favorable el 13 de maig i la Intervenció, el 
15 de maig. 

L’informe jurídic de la modificació de 14 de maig de 2015 assenyala que es compleixen 
els requisits d’interés públic i causes imprevistes dels articles 101 i 240 del TRLCAP i 
justifica el reequilibri econòmic de la concessió, considerant la modificació no 
substancial. 

La Junta de Govern acorda inicialment la modificació el 20 de maig de 2015 i consta 
certificat segons el qual no es van presentar reclamacions en el termini atorgat, que 
finalitzava el 13 de juliol de 2015, per la qual cosa es considera definitivament aprovada.  

Les modificacions més significatives d’aquest nou estudi són les següents: 

 Es descarta l’execució de la planta de residus de la Vall d’Uixó, atés que les tones 
tractades no arriben ni tan sols a les 120.000 tones (t) previstes per a la planta 
d’Algímia. Sí que està prevista l’execució d’un abocador a la Vall d’Uixó que es 
preveu executar en 2023 i el cost del qual s’inclou anticipadament en els cànons a 
repercutir des de 2015. 

Quadre 15. Instal·lacions previstes en el contracte 2005 i modificat de 2015 

Localització 

Instal·lacions oferta adjudicada 2005 Instal·lacions modificat 2015 

Planta valorització Abocador Planta valorització Abocador 

Algímia d’Alfara 120.000 t/anual 1.056.071 m3 120.000 t/anual 1.425.824 m3 
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La Vall d’Uixó 120.000 t/anual 808.000 m3 - 560.000 m3 

 El contracte de 2005 preveia l’execució de dues plantes i dos abocadors i una 
estació de transferència amb una inversió estimada de 38.608.316 euros. No 
obstant això s’incrementa el cost dels terrenys i es descarten els equips mòbils de 
la planta de transferència, per la qual cosa la inversió inicial ajustada ascendeix a 
39.356.605 euros. 

Com s’observa en el quadre següent, la inversió real executada en la planta i 
abocador d’Algímia i la prevista en l’abocador de la Vall d’Uixó, així com els 
sobrecostos elèctrics i del centre de recuperació de combustibles sòlids (CSR) i 
piezòmetres sumen una inversió de 35.015.251 euros, un 11% menys del que es 
preveu. No s’executa una planta de residus de 120.000 tones anuals prevista, si bé 
el seu cost, al voltant de 15 milions euros, s’absorbeix pràcticament entre les 
actuacions restants. 

Quadre 16. Inversions previstes en el contracte 2005 i el modificat de 2015 

Inversions 

Algímia La Vall d’Uixó Comú Sobrecostos 

Total 
general Valorització Abocador Valorització Abocador 

Planta 
lixiviats 
portàtil 

Grup 
electrogen 

CSR i 
piezò-
metres 

Contracte 2005 15.568.115 4.327.833 15.392.504 3.076.046 992.107   39.356.605 

Modificat 2015 21.352.467 7.155.725 0 5.227.242  1.112.789 167.029 35.015.251 

Diferència 5.784.352 2.827.892 -15.392.504 2.151.196 -992.107 1.112.789 167.029 -4.341.354 

Variació %  37,2% 65,3% -100,0% 69,9% -100,0%     -11,0% 

 Es modifica l’import dels ingressos per venda de subproductes, que es redueix 
d’1.748.317 a 1.043.842 euros, és a dir 704.475 euros menys, per falta d’eixida 
comercial d’alguns recuperats, encara que s’inclouen ingressos per compostos i 
CSR no previstos en el contracte original. En l’oferta inicial aquesta previsió es 
condiciona a l’estabilitat dels mercats.  

 Varia la fórmula de càlcul del cànon de valorització, eliminació i matèria orgànica 
selectiva, que era una fórmula per trams entre 96.000 i 144.000 tones, considerant 
un 44% d’aquestes per a eliminació. El cànon d’eliminació no s’arriba a aplicar, atés 
que l’oferta proposava un cànon conjunt de valorització més eliminació. A més en 
aquest modificat varia el percentatge d’eliminació, que es rebaixa al 34%. Això no 
suposa en la pràctica un menor cost, atés que, si bé el nombre de tones d’eliminació 
estimades es redueix, les despeses fixes d’aquest cànon es reparteixen entre menys 
tones. 

Aquest modificat introdueix una fórmula lineal que evita els salts entre els trams, 
però que elimina l’existència del cànon màxim i mínim que constituïa l’esmentat 
interval de tones. A més aquesta fórmula té una part de costos fixos i una altra de 
costos variables. Això suposa que s’hagen de pagar els costos fixos de tractament 
de matèria orgànica selectiva, encara que no es tracte cap tona.  
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El quadre següent mostra un càlcul comparatiu del cànon original i del modificat 
per a un volum de 108.000 tones (incloses les d’altres consorcis), pròxim al real. 

Quadre 17. Comparatiu cànons del contracte de 2005 i del modificat de 2015 (euros/ tona 
sense IVA) 

 
Tones 

Contracte 
2005 

Modificat 
2015 Diferència % Variació 

Cànon RSU valorització i 
eliminació  

108.000 57,06 57,13 0,07 0,1% 

El cànon conjunt d’eliminació i valorització, que constitueix la despesa principal del 
Consorci, augmenta lleugerament, un 0,1% entre 2005 i 2015. Per tant, la variació 
de la fórmula de càlcul i els menors ingressos previstos fan que aquest cànon no 
es reduïsca encara que les inversions siguen un 11% inferiors a les previstes i 
s’execute una sola planta de residus.  

 Aquest modificat suposa un increment de la facturació anual d’ecoparcs de 92.963 
euros a preus de 2004 sense IVA, respecte al modificat de 2013, incloent-hi una 
compensació anual de 30.000 euros a favor del municipi de Sogorb. El cost total 
de gestió ascendiria anualment a 1.938.292 euros a preus de 2004. Aquest cost és 
fix independentment del volum tractat. 

 L’avantatge de la nova fórmula de càlcul del cànon acordada en 2015 que evita 
regularitzacions posteriors no s’observa fins a la facturació de l’exercici 2018. En 
2016 i 2017 es continuaven estimant les tones anuals i això ha donat lloc a 
regularitzacions segons les entrades reals, acordades en 2018 i 2019. 

Modificat 3r: Acord de 7 de març de 2017 de modificació per a la informatització de 
la xarxa consorciada d’ecoparcs 

L’origen d’aquest modificat és la nova legislació de gestió d’aparells elèctrics acordada 
al febrer de 2015 i del PIRCV en la seua redacció de 2013, que fa referència a la 
necessitat de millorar els sistemes d’informació i recollida de dades de pesatge, entre 
altres aspectes. La Junta de Govern autoritza al maig de 2016 la realització d’una prova 
pilot en quatre ecoparcs per a analitzar-ne la rendibilitat. Els serveis tècnics del CPB 
emeten un informe favorable sobre els resultats d’aquesta prova i proposen l’ampliació 
de la informatització a tota la xarxa d’ecoparcs. 

A la vista d’això, la Junta de Govern inicia el 15 de desembre de 2016 la modificació del 
contracte per raons d’interés públic segons preveu l’article 101 del TRLCAP. Els serveis 
jurídics i la Intervenció emeten un informe favorable sobre la modificació al març de 
2017, si bé aquesta última no es pronuncia sobre l’existència de crèdit necessari per a 
finançar l’increment de despesa que aquesta suposa (264.364 euros amb IVA a preus 
de 2016). 

La Junta de Govern acorda la modificació el 7 de març de 2017, que suposa inversions 
d’1.112.862 euros en els nou ecoparcs fixos i cinc mòbils existents, a amortitzar en 16 
anys, així com un cost de manteniment addicional de 98.745 euros. 
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Posteriorment, la Junta de Govern de 26 d’abril de 2018 redueix l’amortització de 16 a 
13,4 anys i s’estableix un nou preu anual, 2.127.702 euros. El 13 de juliol de 2018 
s’acorda la revisió de preus vigent en 2017 i 2018, d’un 36,9% i 37,4%, respectivament, 
en relació amb els preus de l’oferta, que hem aplicat per a calcular la facturació anual 
actualitzada d’aquests exercicis, l’evolució dels quals es mostra en el quadre següent: 

Quadre 18. Evolució de cost d’ecoparcs entre el contracte de 2005 i 2018 

Facturació 
anual a preus 

2004 sense 
IVA 

Variació 
modificat 

anterior 

% 
Variació 

contracte 
anterior 

Variació 
acumulada 

a preus 
oferta 

% revisió 
aplicable 

Facturació 
total sense 

IVA 

Facturació 
anual 

prevista 
amb IVA 

Contracte 2005 1.975.916     1.975.916 2.114.230 

Modificat JG 23/10/13 1.845.329 -130.587 -6,6% -6,6% 34,4% 2.475.032 2.722.535 

Modificat JG 20/5/15 1.938.292 92.963 5,0% -1,9% 38,0% 2.655.875 2.921.463 

Modificat JG 7/3/17 2.116.519 178.227 9,2% 7,1% 36,9% 2.912.398 3.203.638 

Reducció termini amortització 
i revisió de preus 13/7/18 

2.127.702 11.183 0,5% 7,7% 37,4% 2.922.824 3.215.106 

Diferència última modificació 
i contracte 

151.786   7,7%    

En resum, aquest modificat i l’esmentada revisió de preus signifiquen un increment 
anual del 7,7% en el cost de gestió dels ecoparcs, respecte al contracte inicial. 

Altres: Acord de 21 de desembre de 2018 del cost fix de MOS 2011-2015 i diverses 
regularitzacions 

La concessionària sol·licita a l’abril de 2018 el reequilibri del contracte per a cobrar els 
costos fixos de MOS meritats entre 2011 i 2015 i regularitzacions d’aquest cost de 2016 
i 2017, que ascendeixen a 1.462.613 euros, a més de regularitzacions de preus i tones 
reals de 2016 de 964.501 euros. En relació amb la fracció de MOS, aquesta sol·licitud té 
el seu origen en les tones reals d’entrada en aquest període, que van ser molt inferiors 
a les previsions del contracte inicial. La quantificació del cost fix es realitza a través de 
la fórmula acordada en el modificat de 2015. 

Inicialment la Junta de Govern acorda el 26 d’abril de 2018 l’ajornament de l’import 
total pendent de facturar en concepte de costos fixos de MOS en 14 anys, a la vista de 
l’informe tècnic favorable. No obstant això, la concessionària proposa una nova forma 
de pagament, acordada pel Consorci el 21 de desembre de 2018 i corregida el 14 de 
març de 2019, que suposa l’ajornament dels costos fixos de MOS d’1.462.613 euros en 
13 anys, al 5,5% d’interés per mitjà d’un préstec francés. Això suposa un cost fix anual 
addicional de 145.841 euros que modifica la fórmula de càlcul de MOS que cal aplicar 
des de 2019.  

Aquest acord suposa interpretar que l’aplicació de les noves fórmules acordades en el 
modificat de 2015 té efectes retroactius, i per tant no s’apliquen des de l’aprovació de 
la modificació sinó des de la data de posada en marxa de les instal·lacions en 2011.  
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El 27 de desembre de 2019 la Junta de Govern aprova la factura de regularització de 
preus de 2017 per import de 757.717 euros, si bé no existeix crèdit pressupostari en 
2019 per a reconéixer la despesa realitzada. 

Revisió de factures de la concessionària de les plantes 

En el quadre següent es mostren l’evolució de les tones tractades pròpies i externes del 
CPB i s’observa que el volum total està per davall de les 120.000 tones en els últims 
anys i que els residus procedents del Consorci V5 compensen la menor generació del 
CPB respecte a la prevista. 

Quadre 19. Evolució de tones tractades del Consorci i externes entre 2016 i 2019 

Descripció 2016 2017 2018 2019 

Tones tractades RSU totals 111.890 106.148 109.792 107.018 

Tones tractades RSU pròpies 80.062 79.124 78.749 78.201 

Tones tractades RSU Consorci V5 31.828 27.024 31.043 28.817 

Tones tractades MOS pròpies No disponible 422 1.025 1.096 

En 2018 l’import comptabilitzat pel CPB en concepte de tractament de residus (RSU i MOS) 
és de 7.158.227 euros i el de gestió d’ecoparcs, de 3.203.910 euros. En la despesa de 
tractament s’ha descomptat el cost a càrrec del Consorci V5, que aporta part dels seus 
residus en el CPB, al no disposar de planta de tractament, la qual cosa ha suposat una 
excepció en la nostra opinió. 

En 2018 no existeix crèdit per a reconéixer la totalitat de la factura de novembre de 2018 
de tractament i de desembre de 2018 d’ecoparcs. La despesa de tractament de 2018, 
independentment de l’exercici de comptabilització, és de 7.196.934 euros i la despesa 
d’ecoparcs de 2018 és de 3.215.106 euros. 

Com a debilitat rellevant, cal posar de manifest que el pesatge és realitzat per la mateixa 
concessionària, i és aquesta la que determina el volum de tones tractades que cal facturar. 
El control realitzat pel mateix CPB es realitza a partir dels tiquets de la concessionària i 
només puntualment a partir de les dades dels gestors de la recollida de residus. 

Hem verificat que aquests imports corresponen als cànons acordats en el contracte de 2005 
i els seus modificats, aplicant la corresponent revisió de preus, basada en els índexs i 
fórmules previstos en el contracte per a 2018. En 2018 el cànon de tractament d’RSU vigent 
és de 78 euros/tona i el de MOS és de 287 euros/tona, IVA inclòs. 

Respecte al cost d’ecoparcs, les factures revisades no detallen els serveis facturats, és a dir, 
el nombre i tipus d’ecoparcs i cost unitari d’aquests. Ha d’ampliar-se la informació a l’efecte 
d’una major transparència. 

En termes comparatius amb el Consorci València Interior, fiscalitzat per la Sindicatura 
l’exercici anterior, cal assenyalar que en 2018 el cost anual de la gestió de 26 ecoparcs fixos 
i 9 ecoparcs mòbils en aquest consorci era fins i tot inferior al cost de gestió de 9 ecoparcs 



Informe de fiscalització del Consorci per a l'Execució del Pla Zonal 3 de Residus de l'Àrea C3/V1. 
Consorci Palància Belcaire. Exercici 2018 

49 

fixos i 5 ecoparcs mòbils en el CPB, de manera que era equivalent el nombre de 
contribuents en els dos consorcis (nombre de rebuts emesos). 

En el quadre següent es mostra l’evolució dels coeficients de revisió de preus. 

Quadre 20. Evolució de les revisions de preus de la concessió 2011-2019  

Exercici 
% revisió cànon 
valorització + 

eliminació 

% revisió cànon 
MOS 

% revisió 
ecoparcs 

2011 10,6% 23,3% 23,0% 

2012 17,3% 26,6% 25,3% 

2013 23,7% 36,5% 34,4% 

2014 25,5% 39,3% 38,3% 

2015 25,5% 39,2% 38,0% 

2016 24,9% 38,4% 36,3% 

2017 25,6% 39,5% 36,9% 

2018 25,8% 39,8% 37,4% 

2019 26,1% 40,2% No acordada 

Com es comenta en els paràgrafs precedents, el contracte se subscriu en 2005 i l’oferta es 
refereix a preus de juliol de 2004. Per tant, des de la posada en marxa de les plantes en 
2011 s’apliquen índexs d’actualització de preus. La concessió preveu una fórmula de preus 
diferent per a RSU i MOS, així com per a ecoparcs, basada en cada cas en quatre índexs de 
referència. Hem verificat els coeficients de revisió de 2018 i corresponen a les fórmules i 
índexs previstos. S’observa en tot cas que el coeficient de revisió del cànon de MOS i del 
cost d’ecoparcs és elevat. 

9. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA MEDIAMBIENTAL 

Nivells de recuperació i eliminació previstos en la normativa vigent 

El Pla Zonal de Residus de 2002 exigia l’execució d’una instal·lació de valorització i 
eliminació amb un percentatge de recuperació no inferior al 9% en les plantes de residus i 
un percentatge de rebuig o eliminació màxim del 44% per al conjunt del Pla Zonal. El PIRCV 
manté aquests percentatges, fins que la revisió aplicable al 2019 redueix el percentatge 
d’eliminació al 42%. 

D’acord amb les dades facilitades pel Consorci, en el quadre i gràfic següents es mostren 
els índexs de recuperació i eliminació o rebuig obtinguts en els últims exercicis. Es detallen 
les dades considerant el total de les tones pròpies i les procedents del Consorci V5, així 
com considerant exclusivament les tones pròpies. 
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Quadre 21. Evolució d’índexs de recuperació i eliminació 2017-2019 

ANY 

% recuperació de la planta % eliminació Pla Zonal 

CPB+V5 CPB 
% mínim 

PIRCV CPB+V5 CPB 

% 
màxim 
PIRCV 

2017 8,3% 9,5% 9,0% 34,7% 33,4% 44,0% 

2018 8,0% 8,1% 9,0% 34,0% 31,7% 44,0% 

2019 9,1% 9,4% 9,0% 33,2% 29,2% 42,0% 

Gràfic 7. Evolució de percentatges de recuperació i rebuig entre 2017-2019, incloent-hi i 
excloent-ne els residus tractats del Consorci V5 

 

Com s’observa en el quadre anterior, els percentatges de recuperació de les plantes de 
2018, tant si es considera els residus tractats del V5, com si no, són del 8% i 8,1%; és a dir, 
inferiors als previstos en el Pla Zonal i el PIRCV (un 9%). Això s’explica per una menor 
demanda de CSR, que constitueix un subproducte obtingut del plàstic que se subministra 
a una única empresa com a combustible i no pot emmagatzemar-se, en perdre propietats 
i ser inflamable. 

Cal assenyalar que hi ha una divergència entre les dades oferides pel Consorci i les 
derivades de l’auditoria ambiental encarregada per la concessionària. Aquesta auditoria 
considera com a dades de recuperació de 2017 a 2019 les següents: 9,1%, 6,1% i 6,9%. 

En el període analitzat, els percentatges d’eliminació del Pla Zonal estan per davall dels 
percentatges màxims previstos en el PIRCV. 

Nivells de recuperació i eliminació futurs 

Existeix diversa normativa que fixa un horitzó temporal per al compliment d’uns objectius 
de recuperació i eliminació totals. Així, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls 
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Contaminats, estableix que abans de 2020 la quantitat de residus ha de reciclar-se almenys 
un 50% en pes. El Consorci no calcula aquest percentatge perquè no està establida encara 
la fórmula per a calcular-lo. 

Les mesures d’economia circular aprovades pel Parlament Europeu al maig de 2018 
suposen un nou repte en la gestió de residus. La UE marca objectius obligatoris de 
reciclatge de residus urbans que aniran creixent de manera gradual fins a arribar al 65% de 
recuperació en 2035, així com la reducció dels residus depositats en els abocadors fins a un 
màxim del 10% en aquell mateix any. 

Aquesta regulació constitueix un repte per al CPB, que ha d’incrementar els esforços per a 
donar compliment a la normativa aplicable. 

Recollida selectiva de MOS 

El Pla Zonal de Residus de 2002 exigia l’execució d’una línia de tractament de matèria 
orgànica recollida selectivament que estava previst posar en marxa per a grans productors 
entre 2003-2009 i en contenidors de vorera entre 2010-2015.  

La revisió del PIRCV, aprovada en 2019, estableix que abans de 2020 tots els municipis i 
entitats locals han de tindre implantada una recollida separada de bioresidus, comptant 
amb els sistemes de recollida més eficients per a cada cas. El 31 de desembre de 2020 haurà 
d’aconseguir-se un percentatge de recollida selectiva de bioresidus en l’àmbit autonòmic 
del 25% del total produït.  

Les instal·lacions d’Algímia d’Alfara estan preparades per a aquest tractament separat. No 
obstant això, segons les dades facilitades pel CPB, al tancament de 2018, solament està 
implantada en 15 municipis i representava tan sols el 3,4% del volum total generat en 
aquests municipis i en 2019, un 3,7%. Per tant, el CPB es troba lluny d’aconseguir els 
objectius previstos en la normativa mencionada. 

10. TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN 

La Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació 
Ciutadana de la Comunitat Valenciana, resulta d’aplicació al CPB en virtut del que es preveu 
en l’article 2.1.d. 

Analitzada la informació disponible en la seu electrònica, cal assenyalar que a l’inici de la 
nostra fiscalització el Consorci no disposava de portal de transparència. Arran de la nostra 
revisió, s’ha creat un portal, de l’anàlisi del qual al setembre de 2020 cal assenyalar les 
conclusions següents: 

 No s’han publicat les actes de la Junta i Comissió de Govern de 2020. 

 No consta informació publicada del contracte de concessió d’obra pública de les 
instal·lacions de valorització adjudicat en 2005 i les seues modificacions, acordades 
entre 2013 i 2018. No es publiquen el preu del cost del servei de tractament i gestió 
d’ecoparcs. Tampoc s’informa sobre l’encàrrec temporal per a la gestió de voluminosos, 
encarregada a la concessionària de les plantes. 
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 No consta informació estadística sobre els contractes adjudicats. 

 No s’ha publicat informació sobre convenis subscrits amb el Consorci V5 ni amb la 
Diputació de Castelló en relació amb el personal col·laborador. 

 No consta informació sobre les subvencions concedides del programa “Si més recicles, 
menys pagues” per l’ús de la targeta verda. 

 No consta publicada la liquidació i el compte general de 2019, l’última aprovada. 

 Quant a les retribucions d’alts càrrecs o assimilats, no figuren les retribucions de la 
Gerència. 

 No consta informació sobre l’inventari de béns i drets, en els quals s’hauria d’incloure 
el dret de reversió de les instal·lacions de valorització i sobre els ecoparcs cedits pels 
ajuntaments. 
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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, es va remetre als gestors de l’entitat el document de treball 
que recollia els principals aspectes de la fiscalització realitzada (objectiu i abast de 
l’auditoria, conclusions, recomanacions, observacions i evidències obtingudes) una vegada 
finalitzada la fase del treball de camp per a la seua l’anàlisi i perquè ens enviaren els seus 
comentaris i observacions. 

En l'esborrany de l'informe elaborat a partir del document de treball esmentat es van 
recollir, quan era el cas, les observacions i es van efectuar les modificacions que la 
Sindicatura va considerar oportunes, derivades de la fase a què adés s'ha fet referència. 

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 d’Informe, aquest es va trametre a 
la gerent del Consorci per a l’Execució del Pla Zonal 3 de Residus de l’Àrea C3/V1 per tal 
que hi formulara les al·legacions que estimara convenients, per a la qual cosa el termini 
finalitzava l'1 de febrer de 2021. 

Dins del termini concedit, es van presentar al·legacions que s'inclouen en l'annex II d'aquest 
informe.  

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 2020 d’aquesta institució, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 19 de febrer de 2021, va aprovar aquest 
informe de fiscalització. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Relació de municipis participants en el Consorci Palància 
Belcaire 
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Albalat dels Tarongers La Llosa  

Alfara de la Baronia Matet 

Alfondeguilla Moncofa 

Algar de Palància Navaixes 

Algímia d’Alfara Nules 

Algímia d’Almonesir Pavies 

Almedíxer Petrés 

Almenara Pina  

Les Alqueries Quart de les Valls 

Altura Quartell 

Artana Sacanyet 

Assuévar Sagunt 

Barraques Segart 

Begís Sogorb 

Benafer Soneja 

Benavites Sot de Ferrer 

Benifairó de les Valls Teresa 

Canet d’en Berenguer Toràs 

Castellnou El Toro 

Caudiel Torres Torres 

Eslida La Vall d’Almonesir 

Estivella La Vall d’Uixó 

Faura Vilanova de la Reina 

Figueres La Vilavella 

La Font de la Reina Viver 

Gaibiel Xèrica 

Geldo Xilxes 

Gilet Xóvar 

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Al·legacions presentades 
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ALEGACIONES FORMULADAS AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSORCIO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN ZONAL 3 DE RESIDUOS DEL ÁREA C3/V1. EJERCICIO 2018

Primera alegación.

Apartado  4.1.2.I del borrador del Informe, página  5, párrafo:  “El aplazamiento del pago de 1.462.613 
euros durante los 13,4 años restantes de la concesión por el coste fijo de la materia orgánica selectiva 
(MOS) devengado entre 2011 y 2015 y por las revisiones de precios de 2016 y 2017, acordado por la junta  
de  gobierno  de  21  de  diciembre  de  2018.  Dicha  deuda  se  deriva  de  la  modificación  del  contrato  de  
concesión de obra de 20 de mayo de 2015 que supone una variación de la fórmula de cálculo del precio que 
asegura la cobertura de un coste fijo, en todo caso, y que viene a compensar a la concesionaria, entre otros  
aspectos,  por  el  hecho de que entre 2011 y 2015 no se aportara  ninguna tonelada de MOS, para su  
tratamiento (véase apéndice 2, apartado 8, “Contratos formalizados en ejercicios anteriores”, modificado 
2º)”. 

Contenido de la alegación:
La  modificación  del  contrato  acordado  en  la  Junta  de  Gobierno  de  21/12/2018  no  es  la 
causante de la deuda de 1.462.613 €,  sino que en la misma se procedía a restablecer  el  
equilibrio económico del contrato provocado por no entrar en la planta ninguna de las toneladas 
de materia orgánica selectiva que según el Plan Zonal y las bases técnicas de la contratación 
estimaban en 12.000 toneladas anuales y a cuyos efectos obligaba al contratista a efectuar las 
inversiones pertinentes para su tratamiento. Con la modificación  se establece la cantidad a 
abonar a la contrata para cubrir los costes fijos anuales imputados al tratamiento de la MOS 
durante los años en que no se trató ninguna tonelada de este tipo de residuo, siguiendo los  
mismos criterios del estudio económico financiero de la oferte adjudicada.
Las formulas de abono al contratista para el pago del tratamiento de los residuos solo eran de 
aplicación entre los márgenes de entrada de residuos que se fijaban en las bases técnicas de 
la contratación (+- 20% de las previsiones de entradas). Al resultar las entradas fuera del rango 
se hizo necesario establecer las formulas adecuadas que resultaban del contenido del estudio 
económico financiero que acompañaba a la oferta adjudicada circunstancia que se formalizó 
con el modificado.

Se cita la existencia del aplazamiento del pago de dicha cantidad, 1.462.613 € durante los 13,4 
años  restantes  de  la  concesión  por  el  coste  fijo  de  la  materia  orgánica  selectiva  (MOS) 
devengados entre 2011 y 2015.
Consideramos que la citada apreciación no es correcta ya que no existe una deuda devengada, 
líquida y exigible por el citado importe, en consecuencia no podemos considerar que exista un 
aplazamiento en el pago.
Tal y como ya se ha indicado, se pone de manifiesto con objeto de la modificación del contrato 
que la previsión inicial de compensación por los costes fijos de la inversión en MOS no se está  
cumpliendo, ya que inicialmente se prevé su retribución con el precio por la entrada de MOS, al 
no existir entrada en la planta de MOS no se cumple con la previsión inicial de compensación 
en el tiempo de los costes fijos, por lo que existe un diferimiento en la compensación de los 
mismos. Este diferimiento se tiene en cuenta a la hora de formular la variación en la fórmula de 
cálculo del precio.

Entendemos que no podemos considerar de conformidad con el contrato de concesión de la 
existencia de una deuda vencida, líquida y exigible, sino de la existencia de un desequilibrio 
económico en la concesión al no existir entrada de MOS durante el periodo 2011 a 2015 en el  
flujo anual inicialmente considerado en la concesión, esta circunstancia es tenida en cuenta en 
la modificación del contrato de concesión.
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Segunda alegación.

Apartados  5.6 y 5.7 del borrador del Informe, páginas  9 y 10, párrafo:  “En 2018 no existe personal 
contratado por el CPB, si bien ejercen como secretario……..de la Diputación de Castellón de 2019 y 2020 
no se ha adaptado a dichas exigencias (punto 6) + “ Los 15 empleados colaboradores de la Diputación……
los límites del artículo 7 de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas (punto 7)”.

Contenido de la alegación:
En el epígrafe “Fiscalización de cumplimiento de la legalidad”, apartados 6 y 7, “Personal”, se 
estima que se incumple el artículo 7 de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las  Administraciones  Públicas,  al  superar  la  suma  de  las  retribuciones  percibidas  en  la 
Diputación y en los consorcios de residuos (C1 y C3/V1) las propias de un Director General 
según LPGE 2018.
Al respecto, pudiera matizarse en los siguientes términos:

A) Ninguno de los funcionarios colaboradores y que perciben por ello una retribución de los 
consorcios ocupa formalmente un segundo puesto de trabajo en los consorcios, porque no hay 
una plantilla y RPT legalmente aprobadas en los consorcios que contengan los puestos de 
trabajo cuyas funciones se desempeñan. No hay expresas solicitudes de compatibilidad por 
parte  del  personal  colaborador,  porque  ni  los  consorcios,  que  por  acuerdo  de  su  órgano 
plenario establecieron su colaboración y fijaron por ella una compensación económica, ni la 
Diputación, que por acuerdo plenario la autorizó, y autorizó igualmente que percibieran dicha 
compensación económica, indicaron que debían solicitar caso por caso la compatibilidad. Los 
empleados públicos de la Diputación Provincial que vienen colaborando con los consorcios se 
han limitado a cumplir los acuerdos de la Junta de Gobierno de éstos, y del Pleno de la entidad  
provincial.

B)  El  informe  entiende  que,  dado  que  los  acuerdos  de  la  Junta  de  Gobierno  del 
Consorcio  no detallan las  retribuciones  a  percibir,  y  que el  acuerdo de 2016 no detalla  la 
relación de personal colaborador, no cabe considerar que en 2018 esté debidamente soportada 
la  percepción  de  retribuciones  por  los  trabajadores  de  la  Diputación,  a  excepción  del 
responsable del contrato, en base a un acuerdo de 2008.

Al  respecto,  debe  tenerse  en  cuenta  que  mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  del 
Consorcio  C3/V1  de  15  de  diciembre  de  2016,  se  fijó  expresamente  el  régimen  de 
gratificaciones  de  todo  el  personal,  y  no  sólo  del  responsable  del  contrato,  tanto  de  los 
funcionarios de Grupo A (5.400 euros anuales), como del Grupo C (2.100 euros anuales), y se 
ratificó la necesidad de contar con el personal colaborador con carácter ordinario y en los

términos en que consta en acuerdos anteriores; y que el Pleno de la Diputación Provincial, en 
sesión de 21 de febrero de 2017, expresamente ratificó todos los acuerdos plenarios anteriores 
que constan en su expositivo (y que especifican el personal colaborador), y autorizó el régimen 
de retribuciones acordado por la Junta de Gobierno del Consorcio C3/V1 de 15 de diciembre de 
2016. 

Por ello, puede interpretarse que el Pleno de la corporación local correspondiente, ha otorgado 
la  plena  autorización  al  personal  colaborador,  con  expresa  indicación  tanto  del  personal  
colaborador, como de los importes a percibir,  por  lo que creemos pudiera entenderse que, 
cuanto  menos  desde  entonces  (si  no  anteriormente),  está  debidamente  soportada  la 
percepción de retribuciones por parte del personal colaborador. 

Como quiera que el artículo 7, 1, último párrafo, de la Ley de Incompatibilidades, prevé que 
puedan superarse dichos límites (tanto los porcentuales, como el relativo a la remuneración 
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prevista para un Director General), siempre que exista acuerdo expreso del Gobierno, órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, o Pleno de la Corporación Local, en base a razones 
de  especial  interés  para  el  servicio,  entendemos  que  el  citado  Acuerdo  Plenario  de  la 
Diputación Provincial  de Castellón de 21 de febrero de 2017 (y  otros posteriores),  pueden 
considerarse hábiles y suficientes a dichos efectos.

Documentación justificativa de la alegación:
Anexo 1: Adjuntamos, por si no obraran en poder de esa Sindicatura, copia de los citados 
acuerdos del Consorcio C3/V1, y del Pleno de la Diputación Provincial de Castellón.

Tercera alegación.

Apartado 5.8 del borrador del Informe, página 10, párrafo: “En las bases de la convocatoria pública para 
la selección de la Gerencia del  Consorcio, aprobadas por la Junta de Gobierno en octubre de 2018, la 
ponderación de los criterios evaluables subjetivamente por el tribunal (memoria y entrevista) superan a los 
criterios evaluables subjetivamente por el tribunal (memoria y entrevista) superan a los criterios objetivos  
(formación y experiencia). En este sentido, podría no quedar asegurado el cumplimiento de los principios de 
igualdad, mérito y capacidad, previstos en el artículo 55 del Estatuto Básico el Empleo Público”.

Contenido de la alegación:
En el informe de fiscalización no se determina la normativa que se infringe con motivo de la 
selección del puesto de Gerente, estimando que no se tienen en cuenta las premisas 
particulares que legitiman la opción de selección de personal aprobada por el Consorcio, a 
saber:

• Carácter estatutario de la figura del gerente, asimilable a determinados puestos de 
carácter directivo.

• Régimen laboral del vinculo con el consorcio, de acuerdo con el formato de contrato de 
alta dirección regulado en el RD 1382/1985.

Por otra parte, tampoco se comparte la valoración sobre la ponderación de los criterios se 
selección, referenciados en el informe de Sindicatura a los supuestos de criterios objetivos y 
subjetivos, (propio de la legislación de contratos del sector publico), ya que en la selección de 
personal  la  subjetividad  viene  afectada  por  la  solvencia  técnica  que  se  presumen  en  los 
miembros del  tribunal  de selección para la valoración de los ejercicios que determinen las 
bases reguladoras. 

Cuarta alegación.

Apartado 5.12 del borrador del Informe, página 11, párrafo: “No consta informe jurídico de los pliegos 
(artículo 49 del TRLCAP) ni informe de fiscalización de la Intervención, tal y como exige el artículo 67.2. del 
TRLCAP”.

Contenido de la alegación:
La Junta de Gobierno celebrada en fecha 14 de abril de 2004 aprobó las bases técnicas que 
tenían que regir  en el  concurso de proyectos  de gestión de residuos  urbanos del  área de 
gestión 2, correspondiente al Plan Zonal de Residuos de las Zonas III  y VIII. Dichas bases 
fueron  elaboradas  por  la  Comisión  Técnica  en  fecha  8  de  marzo  de  2004,  encargada  de 
elaborar las mismas por acuerdo de la Junta de Gobierno de 12 de diciembre de 2004, tal y 
como se indica en el Acuerdo de 14 de abril de 2004.
La creación de dicha Comisión Técnica fue aprobada en la Junta de Gobierno de fecha 12 de 
diciembre de 2003 para “emitir cuantos informes técnicos sean necesarios durante el desarrollo  
del procedimiento de aprobación de proyectos y adjudicación de la condición de agente del  
servicio público”.
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Por ello, con esta Comisión Técnica de carácter multidisciplinar, compuesta por funcionarios de 
las administraciones consorciadas y pertenecientes a grupos de titulación económica, técnica y 
jurídica, se elaboraron las bases técnicas que sustituyeron los informes referidos en el informe 
de fiscalización, incorporando su concurso en todas las fases procesales del expediente en las  
que se precisaba de su participación, ya que el  consorcio en ningún momento dispuso de 
personal  propio,  debiendo  recurrir  a  la  colaboración  del  personal  especializado  de  las 
administraciones que integraban el consorcio. 

Documentación justificativa de la alegación:
Anexo 2:  Acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada en fecha 14 de abril de 2004 y Acuerdo  
de la Junta de Gobierno celebrada el 12 de diciembre de 2004.

Quinta alegación.

Apartado 5.12 del borrador del Informe, página 11, párrafo: “La ponderación de la solución económica 
representó apenas un 30% del total, lo que no aseguraba la selección de la oferta más ventajosa. Se valora 
con un 10% y 5% del  total  la experiencia y solvencia técnica, respectivamente,  que deben servir  para  
evaluar  la  capacidad técnica,  no  como criterio de selección.  Se incluyó como criterio  la  aportación de  
acuerdo plenario de los ayuntamientos afectados por alguna instalación, con un 35% de ponderación no 
previsto en el Plan Zonal”.

Contenido de la alegación:
El expediente tramitado no se puede analizar con los parámetros actuales de la legislación 
contractual puesto que nos encontramos ante un “Proyecto de gestión de residuos” regulado en 
la Ley valenciana 10/2000, de Residuos. Esta figura es realmente compleja y engloba tanto la 
ejecución de obras como la elaboración del proyecto de gestión de residuos y la prestación del  
servicio  público  de  gestión  de  residuos.  Constituye  un  instrumento  de  planificación  de  un 
servicio público como instrumento bisagra entre las previsiones de los planes autonómicos y la 
gestión de los residuos de servicio público, por lo que excede de lo que es la tramitación de un 
contrato de gestión de servicios públicos sin más.

Sexta alegación.

Apartado 5.12 del borrador del Informe, página 11, párrafo: “No constan, junto al contrato, los pliegos 
técnicos y administrativos firmados por las partes, ni copia de la oferta y mejoras presentadas”.

Contenido de la alegación:
En el contrato de 26 de abril del 2005, los puntos “I” y “II” de los “Antecedentes” se refieren a 
las Bases Técnicas y  al  Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares  que regían en la  
contratación.
Asimismo, lo hacen las cláusulas “primera”  y  “sexta”  del  citado contrato.  Concretamente la 
cláusula sexta dice literalmente:
“El contratista declara conocer el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y las Bases  
Técnicas. Estos documentos forman parte integrante de este contrato”.

Documentación justificativa de la alegación:
Anexo 3: Se adjunta el contrato de fecha 26/04/2005
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Séptima alegación.

Apartado  5.12 del  borrador del  Informe,  página  12,  párrafo:  “El  concesionario  no asume riesgo de 
explotación o demanda alguno, dado que los cánones que recibe son superiores cuando se trata menor 
volumen de residuos y por tanto, a la vista de la normativa actual, no cabría calificar el contrato como de  
concesión de obra pública, sino como de servicios”.

Contenido de la alegación:
Al  respecto,  entendemos  puede  tenerse  en  cuenta  que,  en  puridad,  el  concesionario,  de 
acuerdo con la normativa sectorial de aplicación, lo era para el desarrollo de un proyecto de 
gestión de residuos,  en los términos  de lo establecido en los artículos  33 a  38 de la  Ley  
10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana; que, en cuanto a su  
contenido, dicha norma prevé (artículo 33) no sólo la gestión del servicio, sino la localización,  
dimensiones y características de las infraestructuras, obras e instalaciones necesarias, y que el 
coste de las obras, instalaciones, explotación y cualquier otro derivado de su construcción o 
gestión será a cargo del adjudicatario; siendo que, la normativa entonces vigente en materia de 
contratos de las administraciones públicas, a la que con carácter supletorio se remite el propio 
artículo  38  de  la  ley  sectorial  citada  (Ley  13/1995,  de  18  de  mayo,  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas, y su Texto Refundido, aprobado mediante R. D. Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, sólo comenzaba a dibujar el contrato de concesión de obra pública, sin que 
entonces aún no existiera la nitidez legal y doctrinal suficiente para la clara distinción entre un 
contrato de servicios o uno de concesión (con obra y servicio), en función de un riesgo de  
explotación o demanda.
Consideramos que no deberían citarse parámetros actuales que en la fecha de la licitación no 
existían como es la exigencia actual de transferencia del riesgo al contratista que se refleja en 
la Directiva 2014/23/UE y que, en el mejor de los casos, pasaría a ser de obligatoria aplicación 
desde el 18 de abril de 2016, en que finaliza la fecha de transposición de la Directiva.

Octava alegación.

Apartado  5.14 del  borrador  del  Informe,  página  12,  párrafo:  “El  acta  de  9  de  mayo  de  2011  de 
comprobación de las obras no detalla el importe de las inversiones realmente ejecutadas (en la planta y 
vertedero de Algimia), tal y como requiere el artículo 244 del TRLCAP”.

Contenido de la alegación:
El acta de comprobación si detalla que las obras ejecutas responden al proyecto constructivo 
aprobado  y  a  las  mejoras  técnicas,  detalla  también  los  reajustes  motivándolos  y 
cuantificándolos,  indicando el  incremento de coste sobre el  original   para dar  respuesta al  
artículo 241 del TRLCAP.
La propia acta de replanteo insta a realizar la liquidación de las obras que es la que da fe de la  
inversión real ejecutada.

Documentación justificativa de la alegación:
Anexo 4: Se adjunta el acta de comprobación.

Novena alegación.

Apartado 5.15 del borrador del Informe, página 12, párrafo:  “El número de ecoparques fijos acordado, 
nueve, es muy inferior al previsto en el Plan Zonal (67) y en el Plan Integral de Residuos de la Comunitat  
Valenciana (PIRCV) aprobado en 2013 (22). El número de ecoparques móviles que sustituye a los fijos no 
ejecutados  es  de  tan  solo  cinco  ecoparques  móviles,  por  lo  que  el  número  total  de  ecoparques  es 
notablemente inferior al previsto en la normativa”
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Contenido de la alegación:
Si  bien  en  el  “Anexo  1.1.  Norma  Técnica  Reguladora  del  Uso  de  los  Ecoparques  del  
PIRCV2013”, indica que “Los ecoparques móviles se consideran un complemento a los

ecoparques fijos, por lo que no eximen de las necesidades mínimas de los fijos (tipo A, B, C y  
D)”, en el artículo 20.2 de dicho PIRCV2013 se indica que en general se prevé la utilización de 
ecoparques móviles en todos aquellos casos en los que se considere como mejor opción a  
nivel logístico, considerando tanto la población servida, su dispersión geográfica, y la cantidad  
de residuos a recoger frente a un ecoparque fijo.
Indicando  también  que, en  cualquier  caso,  los  ecoparques  móviles  siempre  tendrán  una  
gestión de los residuos asociada al ecoparque fijo más cercano a la zona en la que preste  
servicio. Todo esto se traslada al PIRCV 2019.
La modificación del 2013 se implementó para solventar entre otros aspectos la dilación de la 
cesión  de  los  terrenos  por  los  Ayuntamientos  para  la  ubicación  y  explotación  de  los 
ecoparques. Con el nuevo modelo propuesto (red consorciada que presta servicio a todos los 
ciudadanos del Plan Zonal independiente del municipio en el que estén empadronados), se 
dispone de una red con unos ecoparques fijos y otros móviles asociados a los fijos, que en 
conjunto dan servicio de manera muy satisfactoria a los 56 municipios de la red, tal y como 
evidencia  las  recogidas  en  ellos  realizadas  y  la  cada  vez  menor  producción  de  vertidos 
incontrolados.
La opinión cada vez más creciente de la ciudadanía es el deseo de disponer de ecoparques 
móviles, principalmente por su operatividad, se acercan al ciudadano, se pueden cambiar de 
localización si se requiere siendo por tanto, más funcionales, se ubican en días de mercado, 
plaza…., lo que facilita su utilización por las persona mayores, población bastante significativa 
en el área de gestión objeto y disponen de capacidad de admisión de todos los residuos porque 
los ecoparques móviles llevan detrás 2 contenedores para recoger voluminosos y RCD, no 
restando por tanto servicio respecto de los fijos.
La modificación de contrato dotando la red de ecoparques del número de ecoparques fijos y 
móviles indicado fue aprobada tanto por la Comisión Técnica como por la Junta de Gobierno 
del  Consorcio y  su posterior  operatividad ha puesto de manifiesto  que con una  adecuada 
logística y organización de rutas cubre el área de gestión satisfactoriamente.

Décima alegación.

Apartado  5.16 del borrador del  Informe, página  12,  párrafo:  “No consta la aprobación definitiva del 
órgano de contratación ni la formalización de la modificación, según exige el artículo 101.2 del TRLCAP”.

Contenido de la alegación:
La Junta de Gobierno celebrada en fecha 14 de marzo de 2005 aprobó la modificación del  
proyecto de gestión de residuos urbanos valorización y eliminación de residuos y explotación 
de la red global de ecoparques del Plan Zonal III y VIII (AG2). Plan Zonal C3/V1, aprobando 
literalmente lo siguiente: 
“Someter a información pública las modificaciones del proyecto de gestión, por el plazo de un  
mes en los Boletines Oficiales de las Provincias de Castellón y de Valencia. Entendiendo que  
de  no  presentarse  ninguna observación  o  sugerencia  durante  este  periodo  se  entenderán  
definitivamente aprobadas”.
Tal y como ya se aportó durante la auditoría, no se presentaron alegaciones a la modificación, 
por lo que se aprobó definitivamente.

Documentación justificativa de la alegación:
Anexo 5:  Acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada en fecha 14 de marzo de 2005 y Acuerdo  
de la Junta de Gobierno celebrada el 12 de diciembre de 2004.
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Décimo primera alegación.

Apartado 5.16 del borrador del Informe, página 12, párrafo: “La variación de la fórmula de cálculo de los 
cánones acordada elimina los intervalos máximo y mínimo del contrato de 2005 y consiste en una fórmula 
polinómica en la que se cubren costes fijos y variables, que modifica la retribución a la concesionaria. Así  
deben pagarse en todo caso  los  costes  fijos,  aunque no se trate  tonelada  alguna de un  determinado 
residuo”.

Contenido de la alegación:
La fórmula de pago aprobada en el 2015 no modifica sustancialmente la retribución económica 
al  contratista  ya que tiene en consideración la  misma estructura  de costes  e  ingresos  del 
estudio económico de la oferta adjudicada tal y como se detalla a continuación:

RSU:
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MOS:
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• En la  oferta adjudicada, la estructura de las retribuciones a percibir por la contrata 
incluye la retribución por todos los conceptos de costes fijos y variables integrados en 
un concepto único de coste unitario por tn tratada, que varía según las tn efectivamente 
entradas en las instalaciones, disminuyendo el coste unitario al aumentar la cantidad 
de las tn entradas. 
La oferta sólo establece los costes unitarios para determinados intervalos de tn, en el 
caso de RSU entre 96.001 tn hasta 150.000 tn y en la MOS entre 9.601 tn hasta 15.000 
tn, tal como se solicitaba el expediente de contratación.

• Y la fórmula  de  pago aprobada en el  modificado del  2015 mantiene  la  misma 
estructura de costes  e ingresos que el  estudio económico de la oferta  adjudicada, 
diferenciando por un lado, los costes fijos que no dependen de la entrada de residuos 
para su tratamiento, y por otro, los costes variables que sí dependen de las tn tratadas  
de residuos en las instalaciones por el coste unitario de tratamiento.
En cambio, esta fórmula modificada sí permite aplicarla a cantidades de entradas de 
residuos  inferiores  o  superiores  a  los  intervalos  mínimos  y  máximos  citados 
anteriormente para cada fracción.

La necesidad de modificar la fórmula de pago viene motivada por las siguientes circunstancias:
• La  entrada  real  de RSU del  Plan Zonal  no ha  llegado nunca  a  las  80.000  tn,  no 

pudiendo aplicar la fórmula de la oferta.
• La  estructura  retributiva  prevista  en  el  contrato  establece  bloques  de  precios 

identificados por distintos intervalos de tn entradas en planta provocándose un salto 
importante  del  coste  unitario  correspondiente  a  dos  bloques  contiguos.  Esta 
circunstancia puede provocar que la variación de una tonelada anual de residuo de 
entrada en planta pueda representar al Consorcio un coste añadido de varios cientos 
de miles de €, situación contraria a la razón y que podía incitar a la contrata a modular 
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las entradas de residuos en  el  final  de año para  cambiar  de bloque 
retributivo  y  obtener  ingresos  adicionales  por  tan  solo  1  tn  de  residuos  de menor 
entrada.

• La retribución obtenida por  esta nueva formula es inferior a la que recibiría por el  
tratamiento de las mismas toneladas aplicando la fórmula de la oferta (véase tabla y 
ejemplo anterior).

Por todo ello, la nueva fórmula de cálculo del canon no implica en absoluto la traslación de 
mayor riesgo de explotación al Consorcio del que ya soportaba en la adjudicación del contrato.

Asimismo, la cantidad real producida de 80.000 tn es muy inferior a las 120.000 tn previstas en  
el  Plan Zonal  de Residuos,  considerando que, se ha de implantar la recogida selectiva de 
materia orgánica según los siguientes objetivos planteados en el Plan Zonal, de forma, que la 
cantidad de materia orgánica selectiva irá incrementando paulatinamente y la línea de sólo 
materia orgánica deberá adaptarse a cada una de las situaciones:

La instalación de Algimia está diseñada para tratar diferenciadamente las 120.000 tn previstas y 
12.000  tn  de  MOS.  Sin  embargo,  la  implantación  de  la  recogida  selectiva  de  la  fracción 
orgánica por parte de los Ayuntamientos no está siendo realizada según los objetivos del Plan 
Zonal indicados (20% en 2009 y 44% en 2015). De hecho, hasta el año 2017 no ha entrado  
ninguna tn de MOS y en la actualidad no supera el 2% de las entradas totales.
Considerando esto, en cuanto al pago de los costes fijos, aunque no se trate tn alguna de un 
determinado residuo como puede ser  el  caso de la MOS, no puede considerarse como un 
riesgo de la contrata  ya que la instalación para el  tratamiento de la MOS se implanta por 
imposición del Plan Zonal de Residuos. 
Por ello, difícilmente podría entenderse que el concesionario no compensase las inversiones  
realizadas por orden de la Administración cuando la causa es un incumplimiento de la propia  
Administración.

Décimo segunda alegación.

Apartado 5.16 del borrador del Informe, páginas 12 y 13, párrafo: “No existe una solicitud expresa de la 
concesionaria de reequilibrio del contrato, si bien la modificación de las fórmulas de cálculo de los cánones,  
así como la minoración de los ingresos previstos por la venta de subproductos y otros aspectos, constituyen  
elementos  esenciales  del  contrato  que solamente cabe modificar  en dicho supuesto,  pues  implica  una 
excepción al principio de riesgo y ventura del contratista. A través de esta modificación se evidencia que los 
riesgos de explotación los asume el Consorcio”.

Contenido de la alegación:
En la documentación aportada por la Concesionaria en respuesta a la solicitud del Consorcio 
relativa a la liquidación de las obras observadas en el acta de comprobación previa al inicio del  
plazo de explotación,  se incluye entre  otros,  el   documento denominado  “Modificación del  

Página 10 de 17

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
W

N
SH

SZ
LP

TD
AL

P5
6E

X3
XH

7E
W

3 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//c
on

so
rc

io
re

si
du

os
c3

v1
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

0 
de

 1
7 



estudio  económico  de  los Complejos de Valorización y Eliminación de  
Algimia de Alfara y Vall  d´Uxó” de fecha  07 de mayo del  2015 redactado por el  Dr. José 
Alcarria Jaime, del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universidad Jaume I, que 
recoge cuatro propuestas de la concesionaria consistentes en:

• Propuesta 1: gestionar el tratamiento de todo el Plan Zonal en la Planta de Algimia. 
• Propuesta  2:  seguir  utilizando el  vertedero de Algimia hasta  el  2023 y construir  el  

segundo vertedero en Vall d´Uxó para que comience su explotación a partir del 2023.
• Propuesta 3: tened en cuenta la repercusión sobre los costes de explotación netos y en 

consecuencia sobre los cánones, de la situación real en cuanto a % de recuperación 
subproductos, precios e ingresos correspondientes.

• Propuesta 4: adecuar las fórmulas propuestas de cálculo de cánones para que puedan 
aplicarse a cualquier tonelaje de entrada. En particular, proponed una formulación para 
las entradas de MOS.

En el citado documento, además de las fórmulas de variabilidad según el tonelaje, se describen 
las inversiones adicionales necesarias en Algimia y Vall d´Uxó que conllevan estas propuestas, 
estimando los cánones derivados sobre la base de unas entradas de 120.000 tn de RSU y 
12.000 tn de MOS. 
Estas  inversiones  propuestas  por  la  concesionaria  implican  un  proyecto  modificado  que 
conlleva un reequilibrio económico en el contrato.
Y tal y como se ha indicado anteriormente, la nueva fórmula de cálculo del canon no implica en  
absoluto la traslación de mayor riesgo de explotación al Consorcio del que ya soportaba en la  
adjudicación del contrato.

Décimo tercera alegación.

Apartado  5.16 del  borrador  del  Informe,  página  13,  párrafo:  “Se  acuerda  no  ejecutar  la  planta  de 
residuos de La Vall d’Uixó, dado que las toneladas tratadas no alcanzan las 120.000 toneladas previstas 
para la planta de Algimia y se mantiene la previsión de puesta en marcha de un vertedero en La Vall d’Uixó,  
para 2023. El estudio económico del contrato de 2005 indicaba que de construirse una única instalación 
podría obtenerse un ahorro de 10 euros por tonelada, si bien dicha minoración no se ha trasladado a la 
modificación acordada en 2015 ni  al  precio del  tratamiento abonado por  el  Consorcio hasta 2018. Los 
responsables del Consorcio entienden que dicho descuento solamente resultaría aplicable en caso de que 
el vertedero de La Vall d’Uixó no llegara a ejecutarse”.

Contenido de la alegación:
La  oferta  cita  literalmente:  “De  construirse  una  única  instalación  de  Valorización  y  
Eliminación se podrían obtener ahorros en el canon de hasta 10 Euros/Tm. Si es deseo del  
consorcio se podrían elaborar diferentes alternativas de gestión a la planteada con el objetivo  
de obtener los mencionadas economías de escala”. 
Posteriormente, la modificación del 2015 establece la eliminación de la Planta de tratamiento  
de Vall d´Uxó, no del Complejo entero de Vall d´Uxó (vertedero, acceso….). En el caso en el 
que finalmente no se ejecute el  vertedero de la Vall  d´Uxó, eliminando por  tanto,  todo un 
complejo (instalación y eliminación) tal y como se indica en la oferta del 2005, se procederá si 
el Consorcio lo estima oportuno a elaborar las diferentes alternativas de gestión indicadas en la 
oferta económica.

Décimo cuarta alegación.

Apartado  5.18 del  borrador  del  Informe,  páginas  13  y  14,  párrafo:  “Tercera  modificación.  La 
concesionaria solicita en abril de 2018 el reequilibrio del contrato para cobrar los costes fijos de materia 
orgánica  selectiva  devengados  entre  2011  y  2015  por  importe  de  1.462.613  euros,  así  como  otras 
regularizaciones pendientes. La junta de gobierno de 21 de diciembre de 2018 acuerda la nueva cuenta de  
explotación y el  aplazamiento de dicho coste en un plazo de 13 años al  5,5% de interés mediante un 
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préstamo francés. Ello supone un coste anual adicional  de  145.841  euros,  que  varía  la 
fórmula de cálculo de dicho canon. 

• No se ha formalizado dicha modificación según exige el artículo 101.2 del TRLCAP. 

• Estos acuerdos suponen un aplazamiento del precio del contrato, expresamente prohibido por el 

artículo 14.2 del TRLCAP. ”.

Contenido de la alegación:
Esta situación se pone de manifiesto y evalúa en el modificado del 2015.
Estos costes de MOS del 2011-2015 de 1.462.613 € son consecuencia del incumplimiento por 
parte de los Ayuntamientos consorciados en la implantación de la recogida selectiva de la MO, 
lo que motivó que la concesionaria no tratase ninguna tn de MOS del 2011-2015, no recibiendo 
remuneración alguna por los costes fijos e inversiones, surgiendo el desequilibrio indicado, por 
ello el modificado del 2015 se implementó para evitar un mayor desequilibrio futuro. 
Con la variación de la fórmula del cálculo del precio aprobada en el modificado del 2015, se 
establece diferenciadamente el  coste fijo  anual  de tratamiento y  el  coste variable a aplicar 
según las tn entradas.
Asimismo, las otras regularizaciones deriva de la aplicación de la fórmula de pago del contrato 
inicial. Con la variación de la fórmula del cálculo del precio indicada anteriormente, se minoran 
las regularizaciones a final de año porque sólo se pueden producir regularizaciones por los 
costes  exclusivos  de  tratamiento  de  las  toneladas  tratadas  de  más  respecto  de  las 
presupuestadas, es decir sobre los costes variables. Esta situación generaba una importante 
indeterminación en la presupuestación del servicio.
No supone un aplazamiento del pago dado que estaba reconocida la obligación. Lo que se 
hace  es  modificar  la  concesión  reestableciendo  el  equilibrio  económico  financiándose  el 
Consorcio en el  periodo que resta hasta  el  fin  de la concesión a  través  del  canon de las 
toneladas que entran en planta.

Décimo quinta alegación.

Apartado  6.c. del  borrador del  Informe, página 14, párrafo:  “El  CPB debe establecer  métodos más 
eficaces de control de pesaje sobre el volumen de residuos tratados en las plantas, dado que determinan el 
gasto principal del Consorcio”.

Contenido de la alegación:
El Consorcio sí realiza un control  informático mensual de las tn tratadas y rendimientos de 
recuperación  y  eliminación  producidos,  así  como  de  los  lixiviados  generados  y  consumos 
(eléctricos….). Este control se realiza tanto a nivel mensual (el mes anterior al mes de consulta) 
como el  acumulado producido desde enero del año al mes consultado, comparando ambos 
datos (mensual y acumulado) con los datos mensual y acumulado del año anterior. 
También  se  realizan  auditorias  de  tickets  y  seguimiento  de  los  aspectos  ambientales  del 
vertedero y de la planta de tratamiento.
No obstante, para mejorar el control de la gestión, en la actualidad se está programando un 
sistema  de  control  remoto  que  dará  acceso  a  la  báscula  y  otros  controles  internos  de 
producción  (generación  de  informes,  costes,  seguimiento  ambiental….)  a  la  Gerencia  y 
Responsable  de  Contratos.  Esto  permitirá  comprobar  diariamente  los  datos  de  manera 
automática y totalmente actualizada.

Décimo sexta alegación.

Apartado Apéndice 1, apartado 8. del borrador del Informe, página 37, párrafo: “En 2019 el Consorcio 
adjudica un nuevo contrato de campañas de concienciación por 102.951 euros más IVA a otra empresa.  
Cabe indicar que, por tratarse de una necesidad recurrente, debería licitarse la ejecución del servicio por el 
valor estimado del contrato”.
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Contenido de la alegación:
En el valor estimado no se pueden contemplar eventuales prorrogas dado que se desconocen 
las subvenciones futuras en el momento en el que se redacta el pliego. Se trata de un gasto 
con financiación aceptada. En los créditos iniciales del presupuesto no constan las dotaciones 

para este contrato,  se habilitan a través de generación de créditos cuando se formaliza el 
convenio que regula la subvención.
Estas campañas se contratan con procedimiento abierto.

Décimo séptima alegación.

Apartado  Apéndice 1,  apartado 8.  Contratación del  borrador del  Informe,  página 42,  párrafo: “La 
oferta inicial preveía inversiones en dos plantas y dos vertederos por importe de 38.608.316 euros. El acta 
de 9 de mayo de 2011 de comprobación de las obras indica que las obras se han ejecutado según el 
proyecto  constructivo  aprobado  y  el  acuerdo  de  mejoras  técnicas  de  2006,  pero  se  ha  producido  un 
incremento de costes por requerimientos de la autorización ambiental que asciende a 2.860.389 euros. En 
todo caso,  cabe señalar  que solamente se ha ejecutado actualmente la  planta  y  vertedero de Algimia 
d’Alfara”.

Contenido de la alegación:
Siendo que en la actualidad está ejecutada la Planta de Tratamiento y el Vertedero de Algimia  
de Alfara, en el 2023 será cuándo deba estar ejecutado el Vertedero de Vall d´Uxó.

Décimo octava alegación.

Apartado Apéndice 1, apartado 8. Contratación del borrador del Informe, página 44, párrafo: “A fecha 
de nuestra revisión, septiembre 2020, se han ejecutado nueve ecoparques fijos y cinco ecoparques móviles.  
El número total de ecoparques existentes es de 14, notablemente inferior a los requerimientos mínimos del  
PIRCV de 2013 y 2019, que prevé la ejecución de 22 ecoparques fijos. La necesidad de contratar servicios 
extraordinarios  de  ecoparques  analizada  anteriormente  pone  de  manifiesto  la  insuficiencia  de  la  red 
existente”.

Contenido de la alegación:
Si  bien  en  el  “Anexo  1.1.  Norma  Técnica  Reguladora  del  Uso  de  los  Ecoparques  del  
PIRCV2013”, indica  que  “Los  ecoparques  móviles  se  consideran  un  complemento  a  los  
ecoparques fijos, por lo que no eximen de las necesidades mínimas de los fijos (tipo A, B, C y  
D)”, en el artículo 20.2 de dicho PIRCV2013 se indica que en general se prevé la utilización de 
ecoparques móviles en todos aquellos casos en los que se considere como mejor opción a  
nivel logístico, considerando tanto la población servida, su dispersión geográfica, y la cantidad  
de residuos a recoger frente a un ecoparque fijo.
Indicando  también  que, en  cualquier  caso,  los  ecoparques  móviles  siempre  tendrán  una  
gestión de los residuos asociada al ecoparque fijo más cercano a la zona en la que preste  
servicio. Todo esto se traslada al PIRCV 2019.
La modificación del 2013 se implementó para solventar entre otros aspectos la dilación de la 
cesión  de  los  terrenos  por  los  Ayuntamientos  para  la  ubicación  y  explotación  de  los 
ecoparques. Con el nuevo modelo propuesto (red consorciada que presta servicio a todos los 

ciudadanos del Plan Zonal independiente del municipio en el que estén empadronados), se 
dispone de una red con unos ecoparques fijos y otros móviles asociados a los fijos, que en 
conjunto dan servicio de manera muy satisfactoria a los 56 municipios de la red, tal y como 
evidencia  las  recogidas  en  ellos  realizadas  y  la  cada  vez  menor  producción  de  vertidos 
incontrolados.
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La  opinión  cada  vez  más creciente  de  la  ciudadanía  es  el  deseo  de 
disponer de ecoparques móviles, principalmente por su operatividad, se acercan al ciudadano, 
se pueden cambiar de localización si se requiere siendo por tanto, más funcionales, se ubican 
en días de mercado, plaza…., lo que facilita su utilización por las persona mayores, población 
bastante significativa en el área de gestión objeto y disponen de capacidad de admisión de 
todos los residuos porque 

los ecoparques móviles llevan detrás 2 contenedores para recoger voluminosos y RCD, no 
restando por tanto servicio respecto de los fijos.
La modificación de contrato dotando la red de ecoparques del número de ecoparques fijos y 
móviles indicado fue aprobada tanto por la Comisión Técnica como por la Junta de Gobierno 
del  Consorcio y  su posterior  operatividad ha puesto de manifiesto  que con una  adecuada 
logística y organización de rutas cubre el área de gestión satisfactoriamente. 

El  contrato  realizado supuso un refuerzo al  actual  servicio,  no se realizó  para corregir  un 
servicio insuficientemente dotado:

• En  las  Mancomunidades  a  las  que  prestó  el  servicio  el  ecoparque  móvil  tipo  2, 
Mancomunidad  de  los  Valles  y  Mancomunidad  de  la  Baronia,  disponen  en  su 
proximidad de cuatro ecoparques fijos, Estivella, Gilet, Algimia de Alfara y Quart de 
Les Valls, se puso en marcha este ecoparque para el objetivo inicial para el que se 
adquirió, prestar servicio móvil a la población más adulta.
El objetivo del Consorcio es poner en marcha este ecoparque móvil tipo 2 actualmente 
parado para  prestar  de manera  continuada el  servicio  en  estas  Mancomunidades, 
cuando finalice la tramitación administrativa que en la actualidad se está desarrollando 
para  modificar  nuevamente  el  contrato  para  su  adaptación  a  la  nueva  Normativa 
ambiental. El motivo de este nuevo servicio no es ampliar un servicio insuficiente sino 
atender  de  manera  más  eficaz  a  la  población  más  adulta  de  estas  dos 
Mancomunidades.

• Asimismo,  se  reforzó  el  servicio  en  los  municipios  de   Alfondeguilla,  Vilavella, 
Almenara y Moncofar que actualmente disponen de 3 ecoparques fijos en La Plana 
(Almenara, Vall d´Uxó y Nules), además del servicio del ecoparque móvil tipo 1. En 
este caso, se reforzó el servicio para cubrir el aumento poblacional de ciertas épocas 
del año.

En  caso  de  haber  identificado  un  servicio  inferior  a  las  necesidades,  ambos  ecoparques 
móviles se habrían puesto en marcha para los municipios con carencia de servicio, en lugar de 
reforzar municipios que ya disponen de servicio.

Décimo novena alegación.

Apartado Apéndice 1, apartado 8. del borrador del Informe, página 35, párrafo: “No nos han facilitado 
los informes de cumplimiento del periodo medio de pago de la ley de morosidad y no consta su publicidad  
en la sede electrónica institucional”.

Contenido de la alegación:
Los datos de morosidad y PMP trimestrales y mensuales respectivamente se envía a la entidad 
de  adscripción  Generalitat  Valenciana  que  es  quien  la  publica  en  su  plataformas 
correspondientes lo cual se puede consultar en los siguientes enlaces:

http://www.gvaoberta.gva.es/es/a-proveedores/-/documentos/BpJBDxY2LK9b/folder/169649778
? p_auth=L5KYen9J 

PMP 
http://www.hisenda.gva.es/es/web/intervencion-general/periodo-medio-de-pago-por-entidades 
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Documentación  justificativa  de  la alegación:
Anexo  6:  Se  adjunta  el  último publicado  correspondiente  a  noviembre  de  2020  donde  se 
pueden observar los datos del consorcio analizado.

Vigésima alegación.

Apartado Apéndice 1, apartado 8. Contratación del borrador del Informe, página 45, párrafo: “Cabe 
considerar  que esta metodología de cálculo supone un coste elevado de los equipos móviles y de los  
ecoparques en general, que ha sido aceptada por el responsable del contrato y la gerencia del CPB, así  
como por la Comisión técnica”.

Contenido de la alegación:
Fue informada  aceptada por  el  responsable del  contrato  y  la  gerencia  y  aceptada por  la 
Comisión  Técnica  (GVA,  Diputación  Castellón  y  Ayuntamientos  de  Sagunto,  Vall  d´Uxó, 
Segorbe, Algimia de Alfara y Segorbe) con la ausencia de Diputación de Valencia y Chilches.
Finalmente fue aprobada por los órganos de gobierno del Consorcio.

Vigésimo primera alegación.

Apartado  Apéndice 1, apartado 8. Contratación del borrador del Informe, página 45, párrafo: “Este 
modificado tiene por objeto, básicamente, adecuar el proyecto a las toneladas reales de entrada, inferiores a 
las previstas en el  contrato inicial, la regularización de las inversiones reales ejecutadas en la planta y 
vertedero de Algimia y  la  modificación de la  fórmula de cálculo  de los  cánones de tratamiento en las  
instalaciones,  de manera que no se realiza por  tramos sino a  través  de una fórmula polinómica,  cuyo 
componente fijo asegura la cobertura de gastos fijos y cuyo componente variable depende de las toneladas 
efectivas tratadas.”.

Contenido de la alegación:
Este modificado tiene por objeto tomar en consideración o no las propuestas indicadas en la 
página 18 del Documento del Modificado denominado “Modificación del estudio económico de 
los complejos de valorización y eliminación de Algimia de Alfara y Vall d´Uixó”, de fecha 07 de 
mayo de 2015, presentado por la Concesionaria, siendo éstas las siguientes:
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Cabe indicar que, no se asegura la cobertura de los gastos fijos y el porcentaje de los gastos  
variables, sino que se cubren los gastos fijos y el tratamiento de las tn que se tratan (costes 
variables) en consonancia con el contenido de la oferta adjudicada. 

Vigésimo segunda alegación.

Apartado Apéndice 1, apartado 8. Contratación del borrador del Informe, página 47, párrafo: “Varía la 
fórmula de cálculo del canon de valorización, eliminación y materia orgánica selectiva, que era una fórmula  
por tramos entre 96.000 y 144.000 toneladas, considerando un 44% de estas para eliminación. El canon de 
eliminación no se llega  a aplicar,  dado que la  oferta  proponía  un canon conjunto  de valorización más 
eliminación. Además en este modificado varía el porcentaje de eliminación, que se rebaja al 34%. Ello no 
supone en la práctica un menor coste, dado que, si bien el número de toneladas de eliminación estimadas 
se reduce, los gastos fijos de dicho canon se reparten entre menos toneladas”.

Contenido de la alegación:
No supone un menor coste respecto de los gastos fijos pero si en los costes de las tn entradas 
porque se ajusta a las entradas que ya no son el 44% sino el 34%.

Vigésimo tercera alegación.

Apartado Apéndice 1, apartado 8. Contratación del borrador del Informe, página 50, párrafo: “Como 
debilidad relevante, cabe poner de manifiesto que el pesaje es realizado por la propia concesionaria, siendo 
esta la que determina el volumen de toneladas tratadas a facturar. El control realizado por el propio CPB se 
realiza a partir de los tiques de la concesionaria y solo puntualmente a partir de los datos de los gestores de  
la recogida de residuos”.

Contenido de la alegación:
El  Consorcio  realiza  un  control  informático  mensual  de  las  tn  tratadas  y  rendimientos  de 
recuperación  y  eliminación  producidos,  así  como  de  los  lixiviados  generados  y  consumos 
(eléctricos….). Este control se realiza tanto a nivel mensual (el mes anterior al mes de consulta) 
como el  acumulado producido desde enero del año al mes consultado, comparando ambos 
datos (mensual y acumulado) con los datos mensual y acumulado del año anterior. 
También  se  realizan  auditorias  de  tickets  y  seguimiento  de  los  aspectos  ambientales  del 
vertedero y de la planta de tratamiento.
No obstante, para mejorar el control de la gestión, en la actualidad se está programando un 
sistema  de  control  remoto  que  dará  acceso  a  la  báscula  y  otros  controles  internos  de 
producción  (generación  de  informes,  costes,  seguimiento  ambiental….)  a  la  Gerencia  y 
Responsable  de  Contratos.  Esto  permitirá  comprobar  diariamente  los  datos  de  manera 
automática y totalmente actualizada.

Vigésimo cuarta alegación.

Apartado  Apéndice  1,  apartado  8.  Contratación del  borrador  del  Informe,  página 50,  párrafo: 
“Respecto al coste de ecoparques, las facturas revisadas no detallan los servicios facturados, es decir, el  
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número y tipo de ecoparques y coste unitario de  estos.  Debe  ampliarse  la  información  a 
efectos de una mayor transparencia”.

Contenido de la alegación:
Esto es así porque se trata de un pago único por el servicio conjunto de la red consorciada. No 
obstante, el Consorcio procederá a la tramitación con la Concesionaria para que la emisión de 
las facturas del servicio de ecoparques responda a lo indicado por la Sindicatura de Cuentas  
desde enero 2021.

Vigésimo quinta alegación.

Apartado Apéndice 1, apartado 9. Cumplimiento de la Normativa Ambiental del borrador del Informe, 
página 51, párrafo: “De acuerdo con los datos facilitados por el Consorcio, en el cuadro y gráfico siguientes 
se muestran los índices de recuperación y eliminación o rechazo obtenidos en los últimos ejercicios. Se 
detallan los datos considerando el total de las toneladas propias y las procedentes del Consorcio V5, así  
como considerando exclusivamente las toneladas propias”.

Contenido de la alegación:
Los datos facilitados son los de las memorias anuales de gestión.

Castellón de la Plana, a 29 de enero de 2021

Gerente del Consorcio de Residuos C3/V1     
(firmado digitalmente) 
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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 DEL CONSORCI PALÀNCIA BELCAIRE DE 
L’EXERCICI 2018 

Per mitjà d’un escrit de data 15 de gener de 2021 de la Sindicatura es va remetre al Consorci 
l’esborrany de l’Informe de fiscalització perquè efectuara les al·legacions que considerara 
oportunes. Dins del termini concedit es van rebre les al·legacions formulades i respecte a 
aquestes s’assenyala el que segueix: 

Primera al·legació  

Apartat 4.1, “Fonaments de l’opinió amb excepcions”, excepció 2.I 

Comentaris 

Respecte a l’ajornament del pagament en 13,4 anys del cost fix de matèria orgànica 
selectiva meritat entre 2011 i 2015, el Consorci manté que no es tracta d’un ajornament 
sinó del restabliment de l’equilibri patrimonial del contracte acordat per la Junta de Govern 
al desembre de 2018. Indiquen que no es pot considerar que aquests costos fixos siguen 
un deute meritat, vençut, líquid i exigible. 

Sobre aquest tema, cal assenyalar que l’equilibri patrimonial es restableix en el modificat 
de 2015. Arran d’aquest, el Consorci paga les diferències de preus entre les fórmules inicials 
del contracte original i les noves fórmules de 2015, a excepció del cost fix de MOS que 
haguera correspost abonar entre 2011 i 2015, i que queda com un deute pendent de 
regularitzar fins a l’acord de pagament ajornat de desembre de 2018. Per això, el deute 
existeix, és líquid i quantificable, d’acord amb els imports acordats en les noves fórmules 
de 2015, i està vençut, ja que correspon als exercicis 2011 a 2015 i es tracta d’un cost fix a 
abonar, independentment de si es tracten o no tones de MOS. 

El fet que la Junta de Govern de desembre de 2018 acorde expressament ajornar el 
pagament dels imports que haguera correspost abonar entre 2011 i 2015 no fa més que 
posar en evidència l’existència d’aquest deute, el pagament del qual es difereix a exercicis 
futurs.  

Conseqüències en l’Informe 

Mantindre la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartats 5.6 i 5.7, “Fiscalització de compliment de la legalitat” 

Comentaris 

En relació amb el personal de la Diputació de Castelló que presta els seus serveis per al 
CPB, al·leguen que cap dels seus membres ocupa formalment un segon lloc en aquest i 
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altres consorcis, ja que el CPB no té RLT ni plantilla i que no tenen sol·licituds expresses de 
compatibilitat perquè ni la Diputació ni el Consorci, que van acordar les compensacions 
econòmiques, van indicar que havia de sol·licitar-se la compatibilitat cas per cas. L’al·legació 
no contradiu l’esborrany de l’Informe, que es refereix al fet que les retribucions han de 
figurar en l’RLT de la Diputació, seguint indicacions de la circular de la Generalitat, sense 
que fem referència a l’RLT del CPB. La llei d’incompatibilitats, en el seu article 7.2, és molt 
clara i exigeix que la sol·licitud de compatibilitat siga expressa i en cada cas. 

Aporten acord del Ple de la Diputació de Castelló de 21 de febrer de 2017 on es ratifiquen 
acords anteriors, que estableixen una retribució per a funcionaris del grup A i una altra per 
al grup C i entenen que aquesta circumstància podria interpretar-se com que existeix una 
indicació expressa que el personal col·laborador perceba aquests imports. Revisat aquest 
acord, no es detalla expressament quin personal de la Diputació percebrà aquestes 
retribucions, sinó que s’autoritza de manera genèrica la col·laboració puntual del personal 
de la Diputació, en funció de les necessitats dels consorcis. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantindre la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 5.8, “Fiscalització de compliment de la legalitat”  

Comentaris 

En relació amb la selecció del lloc de Gerència, argumenten que no s’especifica la normativa 
que s’infringeix i que no s’ha tingut en compte el caràcter directiu del lloc. Al·leguen que la 
classificació entre criteris subjectius i objectius és pròpia de la contractació i no de la 
selecció de personal, ja que en aquesta la subjectivitat està determinada per la solvència 
tècnica que es presumeix dels membres del tribunal. 

En aquest sentit, matisem la redacció pel que fa a la ponderació dels criteris objectius i 
subjectius incidint en la falta de motivació en les actes del tribunal quant a la justificació de 
les puntuacions assignades. 

Conseqüències en l’Informe 

Modificar la redacció de l’apartat 5.8, que quedaria de la manera següent: 

“8.  En la convocatòria pública per a la selecció de la Gerència del Consorci, les bases de la 
qual van ser aprovades per la Junta de Govern a l’octubre de 2018, les actes del tribunal 
de selecció es limiten a assignar puntuacions en cada un dels aspectes previstos en les 
bases (formació, experiència, memòria i entrevista) sense motivar aquesta valoració, 
tenint en compte a més que la memòria i entrevista suposen la puntuació majoritària. 
En aquest sentit, podria no quedar assegurat el compliment dels principis d’igualtat, 
mèrit i capacitat, previstos en l’article 55 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.” 
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Quarta al·legació 

Apartat 5.12, “Fiscalització de compliment de la legalitat”  

Comentaris 

Quant a l’absència d’informe jurídic dels plecs i informe de fiscalització de la Intervenció 
exigits per la legislació contractual, al·leguen que el CPB no disposava de personal propi i 
que per això va ser assistit per una comissió tècnica de caràcter interdisciplinari, habilitada 
per a emetre informes tècnics, que va elaborar les bases tècniques que van substituir els 
informes requerits i que va participar en totes les fases de l’expedient. 

El mateix acord de creació d’aquesta comissió assenyala que està habilitada per a emetre 
informes tècnics, sense que per això calga interpretar que el seu abast es referisca a 
aspectes econòmics i jurídics, independentment de la seua composició. L’exigència 
d’aquests informes per la legislació contractual és una mesura de control en la tramitació 
dels expedients per departaments diferents dels que elaboren els plecs que, no obstant 
això, en aquest cas no s’ha produït.  

Conseqüències en l’Informe 

Mantindre la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartat 5.12, “Fiscalització de compliment de la legalitat”  

Comentaris 

Quant a la ponderació del preu i altres criteris per a seleccionar l’oferta, el CPB al·lega que 
l’expedient no es pot analitzar amb els paràmetres actuals de la legislació contractual, sinó 
amb els de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, i la 
legislació de contractació vigent en aquest moment, que era el TRLCAP de 2/2000. Cal 
assenyalar la ponderació del preu a efectes informatius, eliminant el seu efecte sobre la 
selecció de l’oferta, ja que en la normativa llavors vigent encara no es regulava la 
preponderància dels criteris objectius en la selecció. 

Respecte a l’experiència, en la data de la licitació ja hi havia pronunciaments de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa com l’informe 36/01, de 9 de gener de 2002, que 
assenyalava que l’experiència és valorable com a criteri de selecció quan existeix adscripció 
concreta de mitjans personals i materials, circumstància que no concorre en el contracte 
actual. 

Conseqüències en l’Informe 

Modificar la redacció del paràgraf eliminant en la primera frase “la qual cosa no assegurava 
la selecció de l’oferta més avantatjosa”. 
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Sisena al·legació  

Apartat 5.12, “Fiscalització de compliment de la legalitat”  

Comentaris 

El CPB al·lega que en el contracte l’adjudicatari declara conéixer el plec i les clàusules 
administratives particulars i les bases tècniques, documents que formen part del contracte. 
Sobre aquest tema, en el nostre treball de camp ens han sigut facilitades diverses versions 
de plecs que, per seguretat jurídica, haurien de figurar signats al costat del contracte en la 
seua versió definitiva, atés que formen part d’aquest. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantindre la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Setena al·legació 

Apartat 5.12, “Fiscalització de compliment de la legalitat”  

Comentaris 

S’al·lega que el TRLCAP que regulava el contracte de concessió d’obra pública en aquest 
moment no establia una distinció clara entre el contracte de serveis i el de concessió en 
funció del risc d’explotació o de demanda, a més que la directiva comunitària que sí que el 
regula seria d’aplicació obligatòria el 18 d’abril de 2016, per la qual cosa no haurien 
d’esmentar-se paràmetres actuals que en la data de la licitació no estaven vigents. En virtut 
d’això, matisarem aquesta circumstància en l’Informe.  

Conseqüències en l’Informe 

Modificar la redacció del paràgraf, eliminant “i per tant, a la vista de la normativa actual, no 
caldria qualificar el contracte de concessió d’obra pública, sinó de serveis”. 

Huitena al·legació 

Apartat 5.14, “Fiscalització de compliment de la legalitat”  

Comentaris 

L’acta de comprovació de 9 maig de 2011 aportada es limita a assenyalar de manera 
genèrica que les obres executades corresponen al projecte constructiu aprovat i solament 
detalla els sobrecostos. Sobre aquest tema, l’article 241 del TRLCAP exigeix que aquesta 
acta s’acompanye d’un document de valoració de l’obra pública executada. Aquest detall 
no s’aporta fins al modificat de 2015, quan es presenta la liquidació, amb considerable 
retard, i a més aquest modificat incorpora sobrecostos molt superiors als que assenyala 
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aquesta acta, per la qual cosa es corrobora que l’acta de comprovació subscrita és 
incompleta i insuficient i no quantifica la valoració total de l’obra executada. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantindre la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Novena al·legació 

Apartat 5.15, “Fiscalització de compliment de la legalitat”  

Comentaris 

En relació amb la substitució d’ecoparcs fixos per ecoparcs mòbils en el modificat de 2013, 
el Consorci justifica aquesta circumstància per falta de disponibilitat de terrenys, que ja 
s’exposa en el nostre esborrany, i també per la proximitat al ciutadà i major operativitat, i 
assegura que es dona servei de manera molt satisfactòria als 56 municipis de la xarxa. Sobre 
aquest tema, cal posar de manifest que la compra d’un ecoparc fix addicional per part del 
Consorci i la contractació d’un servei extraordinari amb la concessionària fent ús d’aquesta 
instal·lació en 2018 i 2019 posa de manifest les limitacions de la xarxa existent. En tot cas, 
cal indicar la diferència existent entre el nombre total d’ecoparcs previst en el PIRCV i els 
acords en la modificació de 2013.  

Conseqüències en l’Informe 

Mantindre la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Desena al·legació 

Apartat 5.16, “Fiscalització de compliment de la legalitat”  

Comentaris 

Ens indiquen que la modificació del contracte de 2015 va esdevindre definitiva en no haver-
hi reclamacions en el termini atorgat, com consta en el certificat facilitat durant la 
fiscalització, que s’esmenta en el nostre esborrany d’Informe, per la qual cosa cal corregir 
l’absència d’aprovació definitiva. 

Conseqüències en l’Informe 

Modificar la redacció del paràgraf, eliminant “no consta l’aprovació definitiva de l’òrgan de 
contractació”. 
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Onzena al·legació 

Apartat 5.16, “Fiscalització de compliment de la legalitat” 

Comentaris 

Al·leguen que la fórmula de pagament aprovada en 2015 no modifica substancialment la 
retribució econòmica del contractista, ja que està sustentada en la mateixa estructura de 
costos i ingressos que l’oferta adjudicatària, detallant mostres de càlcul. Argumenten que 
la necessitat de modificar la fórmula ve perquè no és contínua i hi ha salts de preus en cada 
interval i perquè les tones reals no arriben a les 80.000 en el CPB i no es tracten tones de 
MOS fins a 2018, per la qual cosa s’incompleixen les previsions del tractament del Pla Zonal. 

Sobre aquest tema, cal assenyalar que les tones reals tractades, incloent-hi les externes 
(quadre 19 de l’apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe), superen les 100.000 i per tant es 
troba dins de l’interval previst en l’oferta, entre 96.000 i 122.000 tones. D’altra banda, en el 
nostre informe ja assenyalem l’incompliment de previsions de tractament de MOS en 
diversos apartats. 

En la mateixa al·legació s’assenyala que l’oferta adjudicatària inclou un preu únic de cost 
per tona tractada i no dos conceptes, un de fix i un altre de variable; per tant, hi ha 
diferències evidents en la fórmula de càlcul del preu. Quant a les comparatives de preus 
que es detallen per a diferents tonatges i de les quals resulta que la nova fórmula llança un 
preu per tona fins i tot inferior a la fórmula anterior, cal assenyalar que l’oferta original 
incloïa l’execució de dos complexos de tractament i que, no obstant això, no s’executa la 
planta de la Vall d’Uixó, amb una inversió prevista de 15 milions d’euros. Per tant, els preus 
per tona que es comparen no són homogenis, ja que els segons inclouen menor import 
d’amortització d’instal·lacions i no es pot concloure que el preu es reduïsca, ja que es paga 
quasi el mateix per unes instal·lacions de tractament menors. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantindre la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Dotzena al·legació 

Apartat 5.16, “Fiscalització de compliment de la legalitat” 

Comentaris 

Al·leguen que hi ha una sol·licitud de la concessionària de reequilibri del contracte a través 
del document “Modificació de l’estudi econòmic”, de 7 de maig de 2015, que es presenta 
davant la sol·licitud de la liquidació d’obres realitzada pel Consorci, en el qual es modifiquen 
les inversions previstes i les fórmules de preu. Manifesten que la variació d’aquestes 
fórmules no suposa translació de major risc al Consorci del que ja suportava en l’adjudicació 
del contracte original. 
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Sobre aquest tema, cal considerar que aquest estudi té data anterior a la modificació del 
contracte iniciada per la Junta General de 20 de maig de 2015. La reducció dels ingressos 
previstos en la venda de subproductes estava prevista en l’oferta original, ja que aquests 
ingressos estan condicionats per l’evolució dels mercats. D’acord amb això, incloem en 
l’informe aquestes matisacions. 

Conseqüències en l’Informe 

El paràgraf es redacta en els termes següents: 

“- Aquesta modificació suposa un reequilibri econòmic del contracte, en el qual, a més de 
modificar-se les fórmules de càlcul dels cànons, es minoren els ingressos previstos per 
la venda de subproductes, perquè les previsions d’ingressos de l’oferta original estaven 
condicionades a l’estabilitat del mercat i al manteniment de les condicions de càlcul 
inicials. Tot això confirma que en el contracte original els riscos d’explotació els assumia 
el Consorci i en la pràctica el principi de risc i ventura del contractista no resultaria 
aplicable.” 

Tretzena al·legació  

Apartat 5.16, “Fiscalització de compliment de la legalitat”  

Comentaris 

Des de 2011 solament està en marxa la instal·lació de valorització i eliminació (planta i 
abocador) d’Algímia d’Alfara i en la data actual, segons ens ha manifestat la mateixa 
gerència, no s’han iniciat les obres de l’abocador de la Vall d’Uixó, que estan en fase de 
renovació d’autoritzacions administratives. És per això que esmentem la interpretació del 
CPB d’aquesta clàusula en el nostre esborrany de l’Informe, atés que el Pla Zonal preveia 
l’execució d’una sola planta de residus de 120.000 tones de capacitat i l’adjudicatària 
presenta una oferta de dues plantes de 120.000 tones de capacitat cadascuna, és a dir, el 
doble de la quantitat prevista, com es comenta en l’apartat 5.12. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantindre la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Catorzena al·legació 

Apartat 5.18, “Fiscalització de compliment de la legalitat”  

Comentaris 

El CPB reitera el que s’exposa en l’al·legació primera, i incideix a dir que no hi ha ajornament 
del cost fix de MOS de 2011 a 2015 sinó un reequilibri del contracte. En aquest període la 
concessionària no va percebre cap remuneració dels costos d’aquesta fracció i per això, per 
a evitar major desequilibri futur, es va tramitar el modificat de 2015, que ja diferencia una 
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part fixa anual i una altra part variable. Insisteix a dir que l’obligació estava reconeguda i 
que l’única cosa que fa és finançar el Consorci durant el període que resta de la concessió. 

Cal matisar que el reequilibri del contracte es produeix en el modificat de 2015, que és 
quan se subscriu el nou estudi econòmic del qual es deriva l’exigència d’aquest cost fix. Per 
tant, l’obligació existeix i es pot quantificar des d’aquell moment i havia d’haver-se facturat 
al CPB, perquè corresponia als exercicis 2011 a 2015, ja vençuts, igual que s’ha regularitzat 
la part variable als nous preus aprovats en 2015 i igual que en 2017 i 2018 s’han facturat i 
pagat els costos fixos de cada una d’aquestes anualitats. 

El deute o obligació meritada entre 2011 i 2015 no està reconeguda en els comptes del 
Consorci i per això no compartim l’opinió del CPB, segons el qual aquesta obligació ja està 
reconeguda. En 2018 el que es produeix és una operació de finançament, és a dir, un 
ajornament amb la concessionària d’un import que havia d’haver-se pagat en 2015 en virtut 
de la modificació subscrita, fet expressament prohibit per la legislació contractual. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantindre la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Quinzena al·legació 

Apartat 6.c, “Recomanacions” 

Comentaris 

En relació amb el pesatge de les plantes de residus, manifesten que realitzen un control 
mensual “informàtic” de les tones tractades i rendiments de recuperació i eliminació 
produïts. El control que es realitza actualment és fonamentalment a partir de les dades del 
pesatge que facilita la concessionària, per tant no és independent. S’indica que es realitza 
un control informàtic, però es tracta més aviat d’una estadística o anàlisi comparativa 
d’aquestes dades. El fet que el Consorci es plantege la implantació d’un sistema de control 
remot de les bàscules posa en evidència que el control actual és millorable. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantindre la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Setzena al·legació 

Apartat 8 de l’apèndix 2, “Contractes formalitzats durant 2018”, a 

Comentaris 

El que s’exposa en el nostre esborrany és una recomanació, no un incompliment de la 
normativa de contractació. El fet que es contracten campanyes anualment posa de manifest 
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que les campanyes de conscienciació podrien ser necessàries per a obtindre uns índexs de 
recuperació òptims i la seua contractació pluriennal podria obtindre economies d’escala. 

Conseqüències en l’Informe 

Modificar la redacció del paràgraf, que quedaria en els termes següents: 

“En 2019 el Consorci adjudica un nou contracte de campanyes de conscienciació per 
102.951 euros més IVA a una altra empresa. Es recomana que el CPB analitze si la necessitat 
de campanyes periòdiques exigeix una dotació pressupostària adequada, 
independentment de les subvencions a percebre, per la qual cosa ha de licitar-se el 
contracte de serveis pel seu valor estimat.” 

Dissetena al·legació 

Apartat 8 de l’apèndix 2, “Contractes formalitzats en exercicis anteriors 
vigents en 2018”, b, contracte principal 

Comentaris 

El CPB indica que en l’actualitat està executada la planta i abocador d’Algímia però que en 
2023 ha d’estar executat l’abocador de la Vall d’Uixó. La previsió d’execució de l’abocador 
ja s’indica en desenvolupar el modificat de 2015. Cal matisar la redacció per a assenyalar 
les obres acabades en la data de l’acta de comprovació. 

Conseqüències en l’Informe 

Modificar la redacció del paràgraf, que quedaria en els termes següents:  

“L’oferta inicial preveia inversions en dues plantes i dos abocadors per import de 38.608.316 
euros. L’acta de 9 de maig de 2011 de comprovació de les obres indica que les obres s’han 
executat segons el projecte constructiu aprovat i l’acord de millores tècniques de 2006, 
però s’ha produït un increment de costos per requeriments de l’autorització ambiental que 
ascendeix a 2.860.389 euros. En tot cas, cal assenyalar que aquesta acta solament es refereix 
a la finalització de la planta i abocador d’Algímia d’Alfara.” 

Dihuitena al·legació 

Apartat 8 de l’apèndix 2, “Contractes formalitzats en exercicis anteriors 
vigents en 2018”, b, modificat 1r 

S’afig al que s’exposa en l’al·legació novena que el contracte de serveis extraordinaris d’un 
ecoparc mòbil per a la Mancomunitat de les Valls i tres municipis més té per objecte un 
reforçament de l’actual servei de manera puntual, atés que ja disposen en les seues 
proximitats d’ecoparcs fixos i que no té per objecte ampliar un servei insuficient, sinó 
atendre de manera més eficaç la població, i reforçar el servei per augment de la seua 
població en determinades èpoques de l’any. Afigen que està previst que l’ecoparc mòbil 
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tipus 2, propietat del Consorci, actualment parat, s’integre en la concessió i passe a prestar 
serveis de manera continuada. 

El fet que el Consorci haja adquirit un ecoparc mòbil tipus 2 addicional i que preveja 
integrar-lo en la futura modificació administrativa de la concessió posa de manifest unes 
certes limitacions en la xarxa actualment contractada i en aquests termes ha d’indicar-se 
en el nostre informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Modificar la redacció del paràgraf substituint “la insuficiència de la xarxa existent” per “les 
limitacions de la xarxa existent”. 

Dinovena al·legació 

Apartat 8 de l’apèndix 2, “Informació sobre l’activitat contractual” 

Comentaris 

El Consorci manifesta que envia el PMB trimestral i mensual de morositat a la Generalitat 
com a entitat d’adscripció i aporta evidència de la publicació per aquesta. No obstant això, 
cal matisar que el PMP que elabora el CPB és l’econòmic de la Llei Orgànica d’Estabilitat, 
no el PMP de morositat establit en el TRLCSP i en la Llei per la qual s’estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que és addicional a l’anterior i 
l’absència del qual és el que esmentem en el nostre esborrany d’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantindre la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Vintena al·legació 

Apartat 8 de l’apèndix 2, “Contractes formalitzats en exercicis anteriors 
vigents en 2018”, b, modificat 1r 

Comentaris 

Entre els informes emesos per a aprovar la modificació de 2013 es troba el de la comissió 
tècnica, els components de la qual detalla el Consorci en aquesta al·legació, assenyalant 
l’absència de la Diputació de València i de l’Ajuntament de Xilxes. L’aprovació per la Junta 
de Govern, a la vista dels informes tècnics, es descriu amb suficient detall i indica els vots 
particulars i no considerem rellevant detallar la composició d’aquesta comissió. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantindre la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Vint-i-unena al·legació 

Apartat 8 de l’apèndix 2, “Contractes formalitzats en exercicis anteriors 
vigents en 2018”, b, modificat 2n 

Comentaris 

S’al·lega que la modificació de la concessionària davant l’excés d’estimacions de residus 
inicials es resumeix en la modificació de l’estudi econòmic de 7 de maig de 2015 que recull 
quatre propostes concretes. Sobre aquest tema, aquestes propostes són les que exposem 
en l’explicació del modificat segon, però s’ordenen de manera alternativa i se’n quantifica 
l’efecte per a facilitar-ne la comprensió. En tot cas, assenyalem tant la previsió d’utilitzar 
una sola planta i d’executar en el futur l’abocador de la Vall d’Uixó, com la necessitat que 
els cànons s’adapten als percentatges reals de recuperació i adequar les fórmules de càlcul 
al tonatge real. 

El Consorci manifesta que la fórmula acordada no assegura la cobertura de despeses fixes 
i el percentatge de despeses variables, sinó que es cobreixen despeses fixes i costos 
variables d’acord amb l’oferta adjudicatària. En tot cas, el canvi de les fórmules del preu és 
reconegut pel mateix CPB en l’al·legació onzena, que descriu que en l’oferta original el preu 
era un import variable en funció de les tones tractades i en el modificat passa a tindre un 
component fix i un altre variable, i el component fix té per objecte cobrir les despeses fixes, 
que és un aspecte quantificat en el mateix estudi econòmic modificat. No es pot considerar 
que les despeses fixes siguen equivalents a l’oferta adjudicatària perquè el cost de les 
infraestructures difereix notablement, com es recull en l’estudi esmentat.  

Conseqüències en l’Informe 

Mantindre la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-dosena al·legació 

Apartat 8 de l’apèndix 2, “Contractes formalitzats en exercicis anteriors 
vigents en 2018”, b, modificat 2n 

Comentaris 

Respecte a la modificació del percentatge d’eliminació que s’aplica per al càlcul del cànon 
conjunt de valorització i eliminació, que passa del 44% al 34%, el Consorci al·lega que es 
redueix el nombre de tones d’eliminació perquè les entrades a l’abocador s’ajusten al 34% 
i que no suposa menor cost fix però sí menor cost variable o per tona. Cal reiterar que 
l’efecte net d’aquesta modificació no representa una reducció del preu o cànon conjunt, ja 
que, encara que la part variable de la fórmula es redueix, el component fix supera aquest 
descens, ja que es reparteix el cost fix entre menor nombre de tones eliminades. 
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Conseqüències en l’Informe 

Mantindre la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-tresena al·legació 

Apartat 8 de l’apèndix 2, “Contractes formalitzats en exercicis anteriors 
vigents en 2018”, b, revisió de factures de la concessionària de les 
plantes 

Comentaris 

Es reitera el que s’exposa en en l’al·legació quinzena pel que fa al control informàtic del 
pesatge que realitza el CPB amb caràcter mensual i anual acumulat, comparatiu amb 
l’exercici anterior. Sobre aquest tema, cal reproduir la resposta a aquesta al·legació, en el 
sentit que el control realitzat és estadístic i puntual, no representatiu de la totalitat de les 
pesades i fonamentalment a partir de les dades de la concessionària. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantindre la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-quatrena al·legació 

Apartat 8 de l’apèndix 2, “Contractes formalitzats en exercicis anteriors 
vigents en 2018”, b, revisió de factures de la concessionària de les 
plantes 

Comentaris 

En relació amb la falta de detall dels serveis inclosos en les factures d’ecoparcs, el Consorci 
argumenta que en els contractes modificats està previst un pagament únic per tota la xarxa 
consorciada. Considerem que això no exclou concretar el nombre d’ecoparcs fixos i mòbils 
i el seu cost unitari en les factures i, en tot cas, el CPB manifesta la seua intenció de prendre 
en consideració el que s’exposa en el nostre esborrany d’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantindre la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Vint-i-cinquena al·legació 

Apartat 9 de l’apèndix 2, “Nivells de recuperació i eliminació previstos en 
la normativa vigent” 

Comentaris 

El CPB matisa que les dades facilitades pel Consorci dels nivells de recuperació s’obtenen 
de les memòries anuals de gestió. La recopilació i control de les dades de recuperació 
facilitades per la concessionària en les seues memòries correspon, en tot cas, al Consorci i 
és el mateix CPB la font de dades dels quadres elaborats en el nostre esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantindre la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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