
ACTA NUMERO 4/2017

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
DEL CONSORCI PLA ZONAL DE RESIDUS V5 DE CINC D’ABRIL DE DOS
MIL DÈSSET.

Sent les dènou hores i  vint-i-cinc minuts es reuneixen en el Saló de de
Sessions de la seu del Consorci, sota la presidència del senyor Roger Cerdà
Boluda, President del Consorci, i amb la finalitat de celebrar sessió ordinària de
la  Comissió  Govern  del  Consorci,  Pla  Zonal  de  Residus  V5,  els  següents
senyors que la componen:
Sr.  Roger  Cerdà  Boluda,  President,  legal  representant  de  l'Ajuntament
de Xàtiva.
Sr. José Vicente Miró Bayarri i el Sr. Javier Civera Martínez,  per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Sr. Pablo Seguí Granero, per la Diputació Provincial de València. 
Sr.  Vicente  Muñoz  i  Jordà,  Vicepresident  2º,  legal  representant  del

municipi de La Font de la Figuera.
Sr.  Antonio  García  Serra,  Vicepresident  3r,  legal  representant  del

municipi de Ròtova.
Sr.  Antonio Vicente Lluch Llorens, Vicepresident 4t,  legal  representant

del municipi de Llanera de Ranes.
Sr. Miguel Angel Picornell Canut Vicepresident 5é, legal representant de

l'Ajuntament de Gandia.
Sra. Mª José Castells Villalta, per l'Ajuntament de Canals.
Sra.  Alicia  Boigues  Moncho,  legal  representant  de  l’Ajuntament  de

Bellreguard.

No assisteixen, el Sr. Marcos García Tudela, legal representant de l’Ajuntament
d’Alfauir,  el   Sr.   Josep  Vicent  Ferre  Domínguez,  legal  representant  de
l'Ajuntament de Bocairent, la Sra. Ruth Martínez Soler, legal representant de
l’Ajuntament de l’Olleria , el Sr. Francisco Moreno Gayá, legal representant de



l’Ajuntament de Torrella, el  Sr. Stefano Torres Jaijo, per l'Ajuntament de Xeraco
i el Sr.  Sr. José Vicente Anaya Roig, legal representant de l'Ajuntament d’Aiora,
qui excusen la seua no assistència.

           Assisteix la Interventora del Consorci, Sra. Carmen Savalls Sanfélix, en
les seues funcions de control i fiscalització i el Sr. Sebastián Gálvez Lara, com
a col·laborador de la Secretaria.

          La sessió dóna inici amb 9 dels 15 membres que la componen i per tant
quòrum per a la vàlida constitució de la Comissió de Govern.

        Actua accidentalment com a Secretaria Sra. Carmen Savalls Sanfélix,
Interventora  del Consorci

         ORDRE DEL DIA

            1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA, NÚMERO 3,  DE 27 DE
FEBRER DE 2017, 

     De  conformitat  amb  el  preceptuat  en  l'article  91  del  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals, de 28 de
novembre de 1986, per remissió de l'article 16.4 dels Estatuts del Consorci, el
senyor President pregunta si algun membre de la Comissió de Govern ha de
formular  alguna  observació  a  l'acta  de  la  sessió  anterior,  que  han  sigut
distribuïda al costat de la convocatòria de què ara se celebra.

          La Comissió de Govern del Consorci, per unanimitat dels nou membres
presents,  aprova  l'acta  de  referència,  corresponent  a  la  sessió  ordinària
celebrada el dia 27 de febrer de 2017.



2n.-  EXPEDIENT  34/2016.  APROVACIÓ  DE  LA  CESSIÓ  DE
DETERMINATS ECOPARCS FIXES MUNICIPALS I ORDENANT A VYTRUSA
L’INICI DEL SERVEI. TERCERA REMESA. 

EL Sr. Gerent  dona compte de la Proposta de la Gerència, amb el tenor
literal següent:

“1.-  Vista  la  competencia  del  Consorcio  de  Residuos  V5  para  la  gestión  y
explotación  de  los  eco-parques  incluidos  en  el  Plan  Zonal,  instrumento  de
desarrollo y mejora del Plan Integral de Residuos.

2.- Vista el Proyecto de Gestión de Residuos aprobado por el Consorcio V5,
donde en síntesis, y en lo que aquí interesa, se establece una implantación
progresiva del mapa de eco-parques fijos, cuya primera fase se pretende llevar
a cabo a la mayor brevedad posible al objeto de materializar la predisposición y
voluntariedad manifestada por los Ayuntamientos. 

3.- Atendiendo a que consta en el Expediente la aprobación del convenio tipo
por parte del Consorcio y del Ayuntamiento de Oliva que integra esta primera
fase,  tercera  remesa,  el  informe  de  la  asistencia  técnica  del  Consorcio
poniendo de manifiesto el estado físico y jurídico del bien-servicio, el informe
del servicio técnico municipal del Ayuntamiento que integra esta primera fase,
tercera  remesa,   coincidente  con  el  informe  de  la  asistencia  técnica  del
Consorcio, así como el Acta de Recepción o entrega que pone de manifiesto la
puesta  a  disposición  del  Consorcio  del  eco-parque  de  esta  primera  fase,
tercera remesa,  concretamente,  la  autorización de los mismos a fin  de que
sean utilizados de forma afecta a la prestación del servicio de eco-parques, con
sujeción a las condiciones impuestas por el Plan Zonal, Proyecto de Gestión y
resto de normativa aplicable, y con una duración temporal de 20 años o la que
resulte de la vigencia del Proyecto de Gestión.

Haciendo especial mención a que, el acta de recepción desplegará todos sus
efectos inherentes a la recepción material del Eco-parque, en su caso, una vez



se haya obtenido la correspondiente licencia de Apertura/Funcionamiento por
parte del Ayuntamiento de Oliva.

Por todo ello, atendiendo a las consideraciones anteriormente expuestas, esta
Gerencia PROPONE a la Comisión de Gobierno:

PRIMERO.-En ejecución del Acuerdo de la Asamblea General de fecha 14 de
diciembre  de 2016,  ratifica  el  acuerdo  suscrito  y  acepta  la  cesión  del  eco-
parque de Oliva, incluido en esta primera fase, tercera remesa.

SEGUNDO.-Ordenar a Vytrusa, concesionario del servicio, el inicio del servicio
en el ecoparque de Oliva, que integra esta primera fase, tercera remesa, previa
la tramitación de los permisos, autorizaciones y licencias que correspondan. 

TERCERO.-Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Oliva que integra
esta primera fase, tercera remesa y al concesionario del servicio, Vytrusa, a los
efectos oportunos.”

Pel Sr.  Gerent,  a la pregunta del Sr.  Vicent Muñoz i  Jordà, representant de
l'Ajuntament de la Font de la Figuera, sobre si la situació d'Ontinyent afecta a la
seua incorporació, li indica que no, confirmant l'indicat la Sra. Interventora del
Consorci.
La Comissió de Govern, per unanimitat dels nou membres presents, adopta el
següent ACORD:

Únic. Aprovar la proposta  de la Gerència d’acceptació de la cessió del
ecoparc fixe del Municipi de Oliva, ordenant a Vytrusa l’inici del servei en els
termes transcrits en la proposta.

3r.-  EXPEDIENT  21/2017.  APROVACIÓ  DEL  CONVENI  DE
COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ESTÉS PER LA GENERALITAT
VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT,  CANVI  CLIMÀTIC  I  DESENVOLUPAMENT  RURAL  I  EL
CONSORCI CONSTITUÏT PER A L’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL



PLA  ZONAL  DE  RESIDUS  V5,  PER  A  INVERSIONS  DESTINADES  A
MILLORES D’INSTAL·LACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS. 

EL Sr. Gerent dona compte de la Proposta de la Gerència, amb el tenor literal
següent:

 “PROPUESTA DE LA GERENCIA SOBRE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE,
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL,  Y EL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS V5, PARA INVERSIONES DESTINADAS A MEJORAS DE INSTALACIONES DE
GESTIÓN DE RESIDUOS”
1.-  Vista  la  necesidad  del  Consorcio  para  la  gestión  de  residuos  V5  de
formalizar el Convenio oportuno con la Generalitat, Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente,  Cambio Climático y Desarrollo Rural,  al  objeto de llevar a
cabo la participación de los consorcios para realizar inversiones destinadas a
mejorar las instalaciones de gestión de residuos. 
 
2.- Considerando que la Conselleria subvencionarà al Consorcio para la gestión
de residuos V5 la cantidad de 150.000 euros. 

3.- Atendiendo las obligaciones del Consorcio para la gestión de residuos V5
que se concretan en Ejecutar Inversiones destinadas a mejora en la red de
ecoparques, ecoparques móviles, recogida selectiva de residuos y en gestión
ambiental de las instalaciones de residuos. 

4.-  Considerando  la  necesaria  justificación  de  avanzar  para  alcanzar  los
objetivos establecidos en la Directiva 1993/31/CE del Consejo , de 26 de abril
de 1999, de vertederos en relación con el objetivo comunitario de reducción de
los residuos depositados en vertederos.

Atendiendo  a  las  consideraciones  anteriormente  expuestas,  esta  Gerencia,
fruto  del  Convenio  facilitado  por  la  Consellería,  propone  a  la  Comisión  de
Gobierno, el siguiente Acuerdo:



PRIMERO.-  Aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Conselleria  de
Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio  Climático  y  Desarrollo  Rural,  y  el
Consorcio  para la gestión de residuos V5. 

SEGON.-  Facultar al Sr. Presidente del Consorcio para la gestión de residuos
V5 para la firma de cuantos actos requiera la efectividad del presente acuerdo. 

TERCER.- Notificar  este  acuerdo  a  la  Conselleria  de   Agricultura,  Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, a los efectos oportunos.

Pel Sr. President, s'indica  que estem en un procés de definir les actuacions,
proposta compost, etc, encara no és clar on destinar aquesta subvenció.
Por  el  Sr.   Miró  Bayarri,  representant  de  la  Conselleria,  s'indica  que  ja  té
l'informe favorable, es tracta d'inversions perfectament definides en la clàusula
tercera de l'esmentat conveni.   
Pel  Sr.  President,  s’indica que tal  com s'ha comentat  en altres ocasions es
tracta d'engegar un sistema de recollida selectiva i engegar alguna experiència
de matèria selectiva. Es va comentar de crear una subcomissió liderada pel Sr.
Vicent Muñoz.
Pel Sr. Vicent Muñoz s’indica que cal treballar en aqueixa línia, treballant en
diversos models depenent del municipi, i que servisca de referència per a la
resta de municipis.
La Comissió de Govern, per unanimitat dels nou membres presents, adopta el
següent ACORD:

Únic. Aprovar la proposta  de la Gerència en els termes transcrits. 



       4art.- EXPEDIENT 24/2017. ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS I
FUNCIONAMENT  DELS  ECOPARCS  REGULATS  PEL  CONSORCI  DE
RESIDUS V5. APROVACIÓ INICIAL. 

EL Sr. Gerent  dona compte de la Proposta de la Gerència, amb el tenor literal
següent:

PROPUESTA DE LA GERENCIA SOBRE ORDENANZA REGULADORA DEL
USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ECOPARQUES REGULADOS POR EL
CONSORCIO DE RESIDUOS V5.

1.- Vista la necesidad del Consorcio de Residuos V5 de la aprobación de una
Ordenanza  reguladora   del  uso  y  funcionamiento  de  los  eco-parques
gestionados por el Consorcio de Residuos V5, con el objeto del establecimiento
de las condiciones generales en el uso de los eco-parques gestionados por el
Consorcio  de  Residuos  V5  y  con  la  finalidad  de  conseguir  el  correcto
funcionamiento  como  centro  de  recogida  selectiva  de  residuos  urbanos  o
municipales  y  asimilables,  completando  lo  dispuesto  en  las  Leyes  y
Reglamentos vigentes. 
 
2.-  Visto  el  informe  de  secretaria  donde  se  pone  de  manifiesto  que  el
instrumento  adecuado  para  regular  Ordenanza  reguladora  del  uso  y
funcionamiento de los eco-parques regulados por el Consorcio de Residuos V5
es la aprobación de una Ordenanza reguladora, disposición administrativa de
rango inferior a la Ley, de exclusiva y mejor aplicación en este Consorcio, que
complete la Ley 10/1998, del 21 de abril, de carácter básico, que fue sustituida
por la Ley 22/11, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados que tiene
como objeto prevenir la producción de residuos, establecer el régimen jurídico
de su producción y gestión y además fomentar por este orden, su reducción,
reutilización, reciclaje y otras formas de valorización, dada su peculiaridad y su
diferenciación con respecto a dichas Leyes y Reglamentos. 

3.-  Considerando que los  servicios  técnicos han elaborado y  presentado la



Ordenanza  Reguladora  del  uso  y  funcionamiento  de  los  eco-parques  del
consorcio de residuos V5.
 
4.- Considerando la necesaria justificación de avanzar para alcanzar la finalidad
de conseguir  el correcto funcionamiento de los eco-parques regulados por el
Consorcio de residuos V5. 

Atendiendo  a  las  consideraciones  anteriormente  expuestas,  esta  Gerencia,
propone a la Comisión de Gobierno para que traslade a la Asamblea del
Consorcio, el siguiente Acuerdo:

PRIMERO.-Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora  del uso y
funcionamiento de los eco-parques regulados por el Consorcio de Residuos V5,
en los términos en que figura en el expediente. 

SEGON.-  Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios  del  Consorcio  V5,  por  el  plazo  de  treinta  días  para  que  puedan
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por el Consorcio.
De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por la
Asamblea.

TERCER.- Facultar al Sr. Presidente del Consorcio para la gestión de residuos
V5 para la firma de cuantos actos requiera la efectividad del presente acuerdo. 

Pel Sr. President s'explica que es tracta de canvis de l'ordenança pel que fa a
la xarxa d’eco-parcs. Estava molt restrictiva a 2 (Xàtiva - Canals). Es pretén
amb aquesta ordenança una mateixa tipologia de eco-parcs. Tots els veïns del
Consorci poden utilitzar qualsevol eco-parc reestructurant els horaris, unificant-
los. Tots els eco-parcs són gestionats pel Consorci, tots iniciaren a les 10 h. i
tancaren a les 19 h. S'analitza amb detall els aspectes tècnics que ve reflectits



en aquesta ordenança. La Filosofia subjacent és que no hi ha una limitació de
residus.

Per  la  Sra.  Alicia  Boigues,  es pregunta si  hi  ha prevista  una campanya de
comunicació.

Pel Sr. President s’indica que si, a més hi haurà un element molt important que
serà la targeta. Es posa de manifest un error en la segona taula que indica no
perillosos i és perillosos.

Pel Sr. Pablo Seguí, representant de la Diputació, proposa que quan manem la
targeta  i  fem  el  fullet  que  ho  entenga  tothom,  que  siga  molt  senzill.

Pel Sr. Vicent Muñoz, matisa que és molt important anar fent campanyes ja,
abans fins i tot de la targeta. 

La Comissió de Govern, per unanimitat dels nou membres presents, adopta el
següent ACORD:

Únic. Aprovar la proposta  de la Gerència en els termes transcrits. 

5é.- EXPEDIENT 12/2017. ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS. 

EL Sr. Gerent  dona compte de la Proposta de la Gerència, amb el tenor
literal següent:

“Vista la Providència de Gerència, relativa a la necessitat d'establir el règim i
procediment  general  d'actuació  del  Consorci  en  relació  amb  l'àmbit  de  les
subvencions  que  otorgue  el  Consorci  des  de  la  sol·licitud,  concessió,
justificació, reintegrament i el règim sancionador.

Atés  que,  a  l'esmentada  Providència,  es  disposa  que  pel  departament
d'Intervenció  General  es  redacte  el  model  d'Ordenança  General  de
Subvencions que regulen i fixen els criteris i el procediment de les subvencions
atorgades pel propi Consorci.



Atés  que  pel  departament  d'Intervenció,  s'ha  redactat  el  text  d'Ordenança
General de Subvencions del Consorci, del tenor literal següent:

ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DEL CONSORCI V5

 “INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquesta normativa és establir  el  règim i  procediment general
d’actuació del Consorci en relació amb l’àmbit de les subvencions, des de la
sol·licitud, concessió, justificació, reintegrament i el règim sancionador.

La Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i del Reial
decret  887/2006,  de  21  de  juliol,  pel  qual  es  va  aprovar  el  Reglament  de
l’esmentada llei, així com amb l’aprovació més recent de l’Ordre 875/2007, de
29  de  març,  es  fa  necessari  procedir  a  la  regulació  de  la  matèria  de
subvencions per part del Consorci

D’altra banda, pel que fa al règim jurídic, la normativa que ara s’aprova
tindrà caràcter prevalent respecte a la restant normativa sobre la matèria que
no tinga el caràcter de bàsica. 

Aquesta Ordenança té el caràcter de Reglament general i està adaptada
a la  Llei  estatal  38/2003, de 17 de novembre,  general  de subvencions,  i  al
Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions. 

TÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1.-   Objecte 

Aquesta Ordenança té per objecte regular i fixar els criteris i el procediment
de concessió de les subvencions atorgades per Consorci V5, a l’empar del que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) i
altra normativa que sigui d’aplicació. 



Article 2.- Concepte de subvenció i àmbit d’aplicació 

S’entén  per  subvenció,  als  efectes  d’aquesta  Ordenança,  qualsevol
disposició dinerària efectuada pel Consorci, a favor de persones públiques o
privades, i que compleixca els requisits següents:

a) Que el lliurament es faça sense contraprestació directa dels beneficiaris. 

b) Que el lliurament estiga subjecte al compliment d’un determinat objectiu,
l’execució  d’un  projecte,  la  realització  d’una  activitat,  l’adopció  d’un
comportament  singular,  ja  efectuats  o  per  efectuar,  o  la  concurrència  d’una
situació,  en  el  benentès  que el  beneficiari  haurà  de complir  les obligacions
materials i formals que se’n deriven. 

c) Que el projecte, l’acció,  la conducta o la situació finançada tinga per
objecte  el  foment  d’una  activitat  d’utilitat  pública  o  d’interès  social  o  de
promoció d’una finalitat pública.

Article 3.- Supòsits exclosos 

Aquesta Ordenança general no serà d’aplicació en els casos següents: 

 Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial
aplicable. 

 Subvencions atorgades al concessionari d’un servei públic que les rep
com a contraprestació del funcionament del servei. 

 Els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que solucionen
finalitats de caràcter social.

 Aportacions del Consorci destinades a finançar globalment les activitats
dels  ens  receptors:  organismes  autònoms;  entitats  públiques
empresarials; consorcis; mancomunitats; fundacions; associacions; etc.,



en les quals està representat el Consorci i als quals, anualment, es fan
aportacions econòmiques per finançar els seus pressupostos.

 Altres supòsits previstos legalment.

Article 4.- Beneficiaris 

1. Tindran la consideració de beneficiaris de les subvencions les persones
físiques  o  jurídiques  que  d’acord  amb  les  bases  específiques  realitzen  les
activitats que van fonamentar el seu atorgament o que es troben en la situació
que fonamenta la seua concessió. 

2. Quan així es previnga a les bases específiques, podran ser beneficiaris
de les subvencions les agrupacions de persones físiques o jurídiques públiques
o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o
patrimoni separat que, sense tenir personalitat jurídica, puguen portar a terme
projectes, activitats o es troben en la situació que motiva la concessió de la
subvenció.  No  podrà  dissoldre’s  l’agrupació  fins  que  haja  transocrregut  el
termini de prescripció previst a la LGS. 

En aquest cas, s’haurà de fer constar en la sol·licitud i en la resolució de
concessió,  els  compromisos  d’execució  assumits  per  cada  membre  de
l’agrupació, així com l’import de la subvenció a aplicar a cadascun d’ells, que
tindran igualment la consideració de beneficiaris.  Així  mateix,  els interessats
hauran  de  nomenar  un  representant  o  apoderat  únic  de  l’agrupació,  amb
poders  per  complir  les  obligacions  que,  com  a  beneficiari,  corresponen  a
l’agrupació. 

 Article 5.- Caràcter i finalitat de les subvencions 

1. Les subvencions regulades per la present Ordenança general tenen
caràcter  voluntari  i  eventual,  són  lliurement  revocables  i  reduïbles  en  tot
moment,  no  generen  cap  dret  a  l’obtenció  d’altres  subvencions  en  anys
posteriors (llevat que s’hajan concedit amb el caràcter de despeses plurianuals)
i no es poden al·legar com a precedent. 



2. Les subvencions estan afectes al  compliment de la finalitat d’interès
general a què es condicioni l’atorgament i  tenen caràcter no devolutiu, sens
perjudici  del  reintegrament  inherent  a  l’incompliment  de  les  condicions  i
càrregues imposades en l’acte de concessió. 

3.  En  qualsevol  cas,  el  Consorci  quedarà  exempt  de  qualsevol
responsabilitat  civil,  mercantil,  laboral  o  qualsevulla  altra  derivada  de  les
actuacions a què queden obligades les persones o entitats subvencionades.

4. Les subvencions hauran de finançar obres o activitats atribuïdes a la
competència local o que siguin d’interès local.

Queden prohibides les subvencions a criteris de mera liberalitat, les quals
es consideraran nul·les.

TÍTOL II 
PROCEDIMENT I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS 

Article 6.- Principis generals 

La  gestió  de  les  subvencions  a  què  es  refereix  la  present  Ordenança
general s’efectuarà d’acord amb els principis següents: 

a)  Publicitat,  transparència,  concurrència,  objectivitat,  igualtat  i  no
discriminació. 

b)  Eficàcia  en  el  compliment  dels  objectius  fixats  per  l’Administració
atorgant. 

c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Article 7.- Quantia de les subvencions 
1. L’import  de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides

amb  la  mateixa  finalitat  per  altres  administracions  públiques,  no  podrà
ultrapassar el cost de l’obra o activitat subvencionada. 

Article 8.- Consignació pressupostària 
1.  Les  subvencions  tindran  la  consideració  de  despeses  públiques  i

l’efectivitat  d’aquestes  quedarà  condicionada  a  l’existència  de  crèdit
pressupostari suficient. 



2. En la tramesa de l’expedient a la Intervenció per al seu informe s’haurà
d’adjuntar el corresponent document comptable d'existència de crèdit (RC).

Article 9.- Concessió mitjançant concurrència competitiva 

1. La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de les
subvencions. 

2.  Conjuntament o  prèviament a  la  convocatòria  del  procés de selecció
s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents bases específiques. 

3. La convocatòria especificarà, com a mínim: la quantia total màxima de
les subvencions, i la partida pressupostària on s’imputa, el periode d’execució
de les activitats,  la data límit  de presentació de sol.licituds i,  si  s’escau, els
models de documents adaptats a l’esmentada convocatòria. 

4.  L’anunci  de  la  convocatòria  detallarà  els  elements  essencials  de  les
Bases específiques per les quals es regirà el concurs. 

5.  En  el  procés  de  selecció  s’examinaran  conjuntament,  en  un  sol
procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert,  i  es
resoldrà,  amb caràcter  general,  en  un únic  acte administratiu  a  favor  de la
sol·licitud  o  sol·licituds  que  compleixin  els  requisits  previstos  a  les  Bases
específiques i obtinguin, al mateix temps, una major puntuació en aplicació dels
criteris de valoració fixats a les pròpies Bases. 

6. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment,  deixar
desert el procés de selecció o no esgotar l’import total previst a la convocatòria,
els criteris de la subvenció

7. Es crearà un òrgan col·legiat per examinar i valorar les sol·licituds, la
composició del qual s’haurà de determinar en les bases específiques, i el seu
president formularà la proposta de concessió.  

L’òrgan  col·legiat  estarà  integrat  per  un  directiu,  que  el  presidirà,  pel
treballador  que  tramite  la  subvenció  i  per  el  Secretari  o  la  Interventora
(indistintament) 

A través de les bases específiques es podrà incrementar  el  nombre de
components d’aquest òrgan col·legiat. 



Article 10.- Bases específiques 
1.  Per  a  totes  les  subvencions  que  s’hagen  de  concedir  mitjançant

concurrència  competitiva  s’hauran  d’aprovar  les  corresponents  bases
específiques, que s’aprovaran conjuntament o prèviament a la convocatòria i
que no podran contradir la present ordenança general.

L'organ col.legiat emetrà acta amb les valoracions i expressant qualsevol
element que considere a destacar.

2. La competència per a l’aprovació de les bases específiques correspon a
l’òrgan del consorci que tinga atribuïda aquesta funció.

3. Es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) del
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques;  en el BOP; a la pàgina web
municipal i a altres mitjans que garanteixquen la màxima difusió un anunci del
contingut de les bases i de la convocatòria en el qual es determinarà el termini
de presentació de sol·licituds.

4. El contingut de les bases específiques serà, com a mínim, el següent: 
a) Objecte, condicions i finalitat de la subvenció.
b) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d’acreditar-los. 

c) Termini de presentació de sol·licituds.
d) Percentatge màxim subvencionable respecte del cost total de l’activitat. 

e) Possibilitat, o no, de compatibilitzar altres subvencions amb la mateixa
finalitat. 

f)  Criteris  objectius d’atorgament de la  subvenció i  si  procedeix la  seua
ponderació. 

g) Composició de l’òrgan competent per a l’ordenació, instrucció i proposta
de resolució del procediment de concessió, d’acord amb el que preveu l’article
9.7 d’aquesta ordenança. 

h) Termini per al seu atorgament, que no ha d’excedir dels tres mesos des
de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

i) Termini i forma d’acceptació de la subvenció. 



j)  Forma  de  pagament  i,  si  s’escau,  possibilitat  d’efectuar  pagaments
parcials,  així  com  la  possibilitat  d’atorgar  bestretes  i  les  garanties  que
procedeixin. 

k)  Termini  i  forma de  justificació  pels  beneficiaris  del  compliment  de  la
finalitat per a la qual es concedeix la subvenció. 

l) Possibilitat de reformulació de sol·licituds. 
m) Models de documents, sens perjudici que a cada convocatòria es facen

les adaptacions necessàries. 

5. Les bases específiques hauran de fer constar l’obligatorietat de difondre
la participació del Consorci en els termes previstos a l’article 13.c d’aquesta
ordenança.

Article 11.- Concessió directa 

1. Les subvencions podran atorgar-se directament, no sent preceptiva la
concurrència competitiva ni la publicitat prèvia en els casos següents:

a) Quan estiguen consignades nominativament en el Pressupost general
de Consorci o en algun dels seus Annexos. 

b) Subvencions l’atorgament o la quantia de les quals vinga imposada a
l’Administració per una norma de rang legal, que seguiran el procediment de
concessió que resulte d’aplicació d’acord amb la seua pròpia normativa. 

c) Subvencions per atendre situacions d’emergència o d’urgència quan
aquestes situacions siguen incompatibles amb el tràmit de publicitat. 

d)  Amb caràcter  excepcional,  aquelles altres subvencions en les quals
s’acrediten, mitjançant informe tècnic acreditatiu, raons d’interès públic, social,
econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua
convocatòria pública mitjançant concurrència competitiva.

2. La concessió directa es formalitzarà amb acord que tindrà com a mínim
la  forma  de  justificació  i  la  documentació  que,  obligatòriament,  s'haja  de
presentar.



Article 12.- Sol·licituds 

1.- Les àrees administratives que gestionen subvencions, elaboraran un
model de sol·licitud que tindran a disposició d'aquelles entitats, associacions
ciutadanes, etc. que desitgen demanar subvencions per a les seues activitats.

2.  Per  a  la  concessió  de  subvencions  caldrà  la  sol·licitud  prèvia  del
possible beneficiari, en la qual s’haurà de fer constar el següent: 

a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa,
fent constar el domicili a efectes de notificacions. 

b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari, si és diferent a l’anterior. 

c)  Documentació  acreditativa  de  la  representació,  en  el  cas  que  el
sol·licitant actue en nom d’una altra persona física o jurídica. Es podrà substituir
aquest document per una declaració responsable que incloga el  compromís
d’aportar la documentació acreditativa abans de l’atorgament de la subvenció. 

d)  En  el  cas  de  trobar-se  el  beneficiari  en  alguna  de  les  situacions
previstes a l’article 4.2, la documentació que s’indica a l’esmentat article. 

e) Memòria de l’obra o activitat a subvencionar. 
f) Pressupost total d’ingressos i despeses previstos. 
g)  Declaració  de  les  subvencions  obtingudes  o  sol·licitades  per  a  la

mateixa finalitat, amb el compromís de comunicar al Consorci qualsevol altra
que sol.licite o obtinga amb posterioritat a la data de presentació de la seua
sol.licitud. 

h) Declaració de compromís de complir les condicions de la subvenció. 
i) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits. 
j) Dades bancàries on es podrà transferir l’import de la subvenció. 
k) Certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries

i  de  la  Seguretat  Social  (incloent  amb el  Consorci)  o  autorització  a  l’òrgan
gestor de la subvenció per obtenir el document acreditatiu corresponent. Les
bases específiques podran establir la substitució d’aquests certificats per una
declaració responsable, d’acord amb el que preveu l’article 24 del RGLS.

l)  Declaració  responsable  de  no  trobar-se  en  cap  de  les  prohibicions
establertes en l’article 13 de la LGS per obtenir la condició de beneficiari.



3.  Quan  s’observen  defectes  o  omissions  en  les  sol·licituds,  o  es
considere necessari ampliar la informació, es podrà donar als sol·licitants un
termini,  que  no  podrà  excedir  de  10  dies,  per  solucionar  els  defectes  o
omissions o per ampliar la informació. En cas de concurs, el termini haurà de
ser igual per a tots els concursants afectats.

4. En el cas de subvencions inferiors a 600,00 euros, es substituiran els
apartats e) a l) per una declaració jurada de complir amb els citats apartats

La mera  sol·licitud  de la  subvenció  comporta  l'acceptació  de  totes  les
condicions de les bases.

Article 13.- Obligacions dels beneficiaris 
A més de les obligacions assenyalades a l’article 14 de la LGS, s’hauran

de tenir en compte les següents: 
a)  Els  beneficiaris  hauran  d’estar  al  corrent  de  les  seues  obligacions

fiscals  amb  el  Consorci,  la  Generalitat  i  l’Estat,  així  com  de  les  seues
obligacions amb la Seguretat Social. 

b)  Les  associacions  i  fundacions,  per  poder  ser  beneficiàries  de
subvencions, hauran d’estar inscrites en un registre oficial d'un ajuntament del
Pla Zonal.

c)  Els  beneficiaris  de  la  subvenció  estaran  obligats  a  difondre  que
l’activitat  ha  estat  subvencionada  pel  Consorci,  fent  constar  en  el  material
imprès o altres mitjans de difusió la frase “amb el patrocini del Consorci V5”,
conjuntament amb el logotip del Consorci.

Article 14.- Autorització 

Els  beneficiaris  autoritzaran  al  Consorci  V5  a  que  puga  sol.licitar  de
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat
Social, i del propi Consorci, les dades relatives al compliment de les obligacions
fiscals i de Seguretat Social.

Article 15.- Resolució, acceptació i pagament de la subvenció 



1. La competència per a la concessió de subvencions correspondrà als
òrgans de govern que tinguen atribuïda aquesta funció d’acord amb l’estructura
del Consorci executiva. 

2. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en 3
mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i la
falta de resolució, dins d’aquest termini, tindrà caràcter de desestimació. 

3. El procediment de concessió finalitzarà amb una resolució motivada. En
la  resolució,  s’haurà  d’establir  com a  mínim:  la  definició  de  l’objecte  de  la
subvenció, l’import concedit, el termini màxim durant el qual el beneficiari ha
d’efectuar l’activitat subvencionada, la forma de pagament i, si fora el cas, les
bestretes que es concedeixen i les mesures de garantia i el termini i la forma de
justificació de l’aplicació de l’import de la subvenció. 

4.  S'incorporarà  a  l'expedient  l'informe  de  l'òrgan  encarregat  del
seguiment de la subvenció. El pagament de les subvencions s’efectuarà contra
presentació de les justificacions de l’activitat subvencionada, d’acord amb els
criteris establerts a les bases específiques, acreditatiu de la correcta justificació
de la  subvenció,  i  de la falta de resolució  declarativa de la procedència de
reintegrament o mesura cautelar de retenció del pagament de la subvenció o
del seu reintegrament. 

Es  podran  efectuar  pagaments  a  compte,  a  mesura  que  es  vagen
presentant justificants de part de l’obra o activitat efectuada. 

El pagament anticipat, o bestreta de la subvenció abans de la justificació,
s’efectuarà en casos puntuals quan així s’haja previst a les bases específiques
o  en  l’acte  de  concessió.  En  aquest  cas  el  termini  per  presentar  les
justificacions  serà  el  que  s’haja  establert  a  les  corresponents  Bases
específiques o a l’acte de concessió. 

En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats,  es
podran exigir garanties als perceptors per assegurar que s’efectua la totalitat de
l’obra  o  activitat  subvencionada  i  que  es  compleixen  els  objectius  de  la
subvenció. 

En tots  els  casos,  quan el  beneficiari  sigui  deutor  de l’Ajuntament es
podrà efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes
del beneficiari. 



Article 16.- Publicitat 
1. En la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) del Ministeri

d'Hisenda  i  Administracions  Públiques;  en  el  BOP,  en  la  pàgina  web  del
Consorci i en el tauler d’anuncis de la corporació es publicaràn, amb periodicitat
trimestral,  les subvencions concedides amb expressió de la convocatòria,  la
partida pressupostària,  el  beneficiari,  la quantia concedida i  la finalitat  de la
subvenció. 

2. La concurrència als processos de concessió de subvencions implicarà
la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al  tractament de dades de
caràcter personal i a la seua publicació en els termes establerts a l’apartat 1,
d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció  de  dades  de  caràcter  personal,  tret  que  les  bases  específiques
indiquen una altra cosa. 

3. No serà necessària la publicitat assenyalada a l’apartat primer en els
casos següents: 

a) Quan les subvencions tinguen assignació nominativa en el Pressupost
de Consorci. 

b) Quan el seu atorgament i  quantia, a favor d’un beneficiari  concret,
resulten imposats per una norma amb rang legal. 

c)  Quan  l’import  de  les  subvencions  concedides,  considerades
individualment, siga de quantia inferior a 3.000 €. En aquest supòsit s’hauran
d’anunciar en el tauler d’anuncis del Consorci i, a més, les bases específiques,
el conveni o la resolució de concessió podran preveure altres procediments de
publicitat adients. 

d) Quan la publicació de les dades del beneficiari, per raó de l’objecte de
la subvenció, puga ser contrària al respecte i salvaguarda de l’honor, la intimitat
personal i familiar de les persones físiques en virtut del que estableix la Llei
orgànica  1/1982,  de  5  de  maig,  i  sempre  que  l’excepció  a  la  publicitat
assenyalada a l’apartat primer s’haja previst a la normativa reguladora de la
subvenció.

Article 17.- Justificació 



1. La justificació de les subvencions tindrà l’estructura i l’alcanç que es
determinen en les corresponents bases reguladores. 

2. En tot cas, caldrà tenir en compte les regles següents: 
a) S’haurà de justificar la realització de l’obra o activitat subvencionada i

el seu cost. 
b)  Quan la  subvenció tinga per  objecte el  finançament  general  d’una

entitat, siga quin siga el percentatge de la subvenció amb relació al pressupost
general de l’entitat, aquesta haurà de presentar com a justificant una memòria
de l’activitat i els seus comptes i estats financers corresponents a l’exercici a
què es refereixca la subvenció, o l’immediat anterior i les factures justificatives
de les activitats realitzades pel valor subvencionat.

3. L’aportació de factures, minutes i altres justificants de despesa, quan
siga procedent, s’efectuarà en els termes previstos a l’article 30 de la LGS. En
tot cas, es presentaran documents originals que seran retornats a l’interessat
amb el segell previst a l’article 73 del RLGS, quedant una còpia a l’expedient.

4.  S'haurà  d'acreditar  el  pagament  de  les  factures  per  a  que  siguen
admeses com a justificació.

Article 18.- Despeses subvencionables 
1. Es consideren despeses subvencionables, d’acord amb l’article 31 de

la  LGS,  aquelles  que  de  manera  indubtable  responguen  directament  o
indirectament a la naturalesa de l’activitat  subvencionada, i  s’efectuen en el
termini establert per les diferents bases reguladores de les subvencions. 

2.  Quan  l’import  de  la  despesa  subvencionable  supere  les  quanties
establertes a l’article 31 de la LGS, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim,
tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del
compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les
característiques especials de les despeses subvencionables no hi haja en el
mercat un número suficient d’entitats que el subministren o el presten, o llevat
que la despesa s’haja efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció
entre  les  ofertes  presentades,  que  s’han  d’aportar  en  la  justificació  o,  si
procedeix,  en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer d’acord amb criteris
d’eficiència  i  economia,  i  s’ha  de  justificar  expressament  en  una  memòria
l’elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa. 



Article 19.- Comprovació de les justificacions 
1.  El  servei  gestor  que ha tramitat  la  subvenció  comprovarà  la  seua

adequada justificació, la realització de l’activitat i  l’acompliment de la finalitat
que ha determinat la concessió d’aquesta. 

2.  El  Consorci  podrà  comprovar  el  valor  de  mercat  de  les  despeses
subvencionades, utilitzant els criteris assenyalats a l’article 33 de la LGS.

3.  El  Consorci  podrà  comprovar  directament  l’execució  de  l’obra  o
activitat  subvencionada,  ja  siga  mitjançant  personal  propi  o  bé  a  través
d’empreses contractades a aquest efecte.

Article 20.- Subcontractació d’activitats subvencionades 
El beneficiari de subvencions per activitats podrà subcontractar l’execució

total o parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de la subvenció, dins els
límits fixats per l’article 29 de la LGS i 68 del RLGS. 

TÍTOL III 
INVALIDESA, REVISIÓ I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS 

Article 21.- Invalidesa 

1. Són causes de nul·litat de la resolució de concessió: 
a)  Les previstes a l’article  47.1 de la  Llei  39/2015,  d'1  d'Octubre,  de

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú. 

b) La falta o insuficiència de crèdit pressupostari 
2.  Són  causes  d’anul·labilitat  de  la  resolució  de  concessió  la  resta

d’infraccions de l’ordenament jurídic i en especial les regles contingudes a la
LGS. 

La tramitació i declaració de nul·litat s’efectuarà conforme al que disposa
l’article 36 de la LGS.

 
Article 22.- Revisió 
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser revisada pel Consorci

o  pels  seus  organismes  dependents,  un  vegada  transcorregut  el  termini



d’audiència de 10 dies concedit al beneficiari, bé siga en relació amb el seu
contingut o condicionat, bé siga en relació amb l’import de la subvenció, en els
supòsits següents: 

a)  Quan  es  produeixca  una  alteració  en  les  condicions  que  van
determinar la concessió de la subvenció. 

b)  Quan  el  beneficiari  haja  obtingut  per  a  la  mateixa  actuació  altres
subvencions,  ajuts  o  aportacions  de  qualsevol  origen,  públic  o  privat,  que
sumats  a  la  del  Consorci  superen  el  cost  total  de  l’obra  o  de  l’activitat
subvencionada o aquell percentatge que s’haja fixat en les bases específiques. 

Quan el beneficiari no haja justificat adequadament la totalitat de l’import
de les despeses subvencionables previstes a les bases específiques o en el
conveni que les regule.

Article 23.- Reintegrament de subvencions ja satisfetes 
1.  Quan  a  conseqüència  de  l’anul·lació,  revocació  o  revisió  de  la

subvenció, l’import definitiu d’aquesta siga inferior a l’import pagat, el perceptor
estarà obligat a reintegrar-ne l’excés. Així mateix, estarà obligat a reintegrar el
beneficiari  que ha percebut  la subvenció falsejant  les condicions exigides o
amagant aquelles que hagueren impedit la concessió; per incompliment total o
parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació
de  justificar  en  els  terminis  establerts;  per  resistència  o  obstrucció  a  les
actuacions  de  comprovació  i  de  control  financer  i  en  els  altres  supòsits
previstos en la normativa de la LGS. 

2.  A més,  l’entitat  subvencionada haurà  d’ingressar  els  interessos de
demora,  calculats  segons els  tipus  d’interès  legal  incrementats  en  un 25%,
calculats  des  del  moment  del  pagament  fins  a  la  data  de  l’acord  de
reintegrament. 

3. Aquests ingressos tindran el caràcter d’ingressos de dret públic. La
resolució  serà  notificada  a  l’interessat  amb  el  requeriment  perquè  realitze
aquest  reintegrament en el  termini  i  forma establerts  en la  normativa sobre
recaptació aplicable als ens locals. 

4. Quan el subvencionat siga una persona jurídica, en seran responsables
subsidiaris els administradors.



TÍTOL IV 
INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES I RESPONSABILITATS

EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS 

Article 24.- Infraccions i sancions administratives 
Constitueixen  infraccions  administratives  en  matèria  de  subvencions  les

accions i omissions tipificades en els article 52 i següents de la LGS. 
Les infraccions es consideraran lleus, greus o molt greus d’acord amb els

supòsits  de  la  Llei  esmentada  i  s’aplicaran  als  infractors  les  sancions  que
aquesta Llei tipifica. 

Les sancions podran consistir en una multa fixa o proporcional. La sanció
pecuniària proporcional s’aplicarà sobre la quantitat indegudament obtinguda,
aplicada o no justificada. 

Aquesta multa serà independent de l’obligació de reintegrament prevista a
l’article 23, i pel seu cobrament es considerarà com un ingrés de dret públic i
s’aplicarà la normativa sobre recaptació aplicable als ens locals. 

En  els  supòsits  que  la  conducta  poguera  ser  constitutiva  de  delicte,  el
Consorci passarà la denúncia a la jurisdicció competent i s’abstindrà de seguir
el  procediment  sancionador  mentre  l’autoritat  judicial  no  dicte  sentència  en
ferm, tinga lloc el sobreseïment o l’arxiu de les actuacions o es produeixca la
devolució de l’expedient pel Ministeri Fiscal. 

Article 25.- Responsabilitats 
Els  perceptors  de  subvencions  concedides  pel  Consorci,  s’obliguen  a

executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració i bona fe. 

L’incompliment  d’aquests  principis  originarà  les  responsabilitats  que  en
cada cas corresponguen i  la incoació de l’expedient de reintegrament de la
subvenció. 

En qualsevol cas, el Consorci quedarà exempt de qualsevol responsabilitat
civil, mercantil, laboral o de qualsevol classe derivada de les actuacions a què
queden obligades les persones o entitats subvencionades. 



Les responsabilitats comptable i penal s’exigiran pels òrgans competents
de conformitat amb la normativa que regula la fiscalització de comptes dels ens
locals i el que disposa sobre aquesta matèria el Codi penal. 

TÍTOL V 
CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS 

Article 26.- Control financer de les subvencions 
1. El control financer de les subvencions s’exercirà per la Intervenció del

Consorci respecte dels beneficiaris, d’acord amb l'article 214 del text refós de la
Llei d’Hisendes Locals. 

2. El control financer té per objecte garantir l'adequada i correcta obtenció
de les subvencions, l'acompliment de les càrregues i obligacions en la gestió i
aplicació  de  la  subvenció  i  la  correcta  justificació  de  les  despeses
subvencionades.  Aquest  control  podrà  consistir  en  l'examen  dels  registres
comptables,  comptes i  estats  financers dels  beneficiaris  de la  subvenció,  la
comprovació  material  de  les  inversions  finançades  i  qualsevol  altra
comprovació que resulte necessària en atenció a les característiques especials
de l'activitat subvencionada. 

3. Els beneficiaris i tercers relacionats amb l'objecte o la justificació de la
subvenció  estaran  obligats  a  prestar  col·laboració  i  facilitar  tota  la
documentació que els siga requerida en l'exercici de les funcions de control
financer. 

4.  Quan en l'exercici  de les funcions de control  financer es deduixquen
indicis de la incorrecta obtenció, destí o justificació de la subvenció percebuda,
la  Intervenció  formularà  proposta  d'adopció  de  les  mesures  cautelars
proporcionades i precises per tal d'impedir la desaparició, destrucció o alteració
dels documents relatius a les operacions en què s'hagen manifestat aquests
indicis.

ENTRADA EN VIGOR:  



Aquesta Ordenança general de subvencions entrarà en vigor l’endemà de
la  publicació  del  seu  text  íntegre  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  i  es
mantindrà en vigor mentre no s’acorde de modificar-la o derogar-la.”

Per tot allò propose a la Comissió de Govern per a que traslade a  l'Assemblea
del Consorci, i s'adopte el següent ACORD:

Primer. Aprovar inicialment l'Ordenança General de Subvencions del Consorci,
tal i com ha quedat transcrita anteriorment.

Segon. Sotmetre l'esmentada Ordenança a informació pública i audiència dels
interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d'anuncis
de  del  Consorci,  pel  termini  de  trenta  dies  perquè  puguen  presentar
reclamacions  o  suggeriments,  que  seran  resoltes  pel  Consorci.  De  no
presentar-se  reclamacions  o  suggeriments  en  el  mencionat  termini,  es
considerarà  aprovada  definitivament  sense  necessitat  d'acord  exprés  de
l'Assemblea.

Tercer.  Facultar  al  Sr.  Gerent  per  a subscriure i  firmar qualsevol  classe de
documents relacionats amb aquest assumpte”.

Pel la Sra. Interventora s’indica que aquest punt en relació directa amb el
següent, Pla estratègic de subvencions, tracta de dotar el paraigües legal per a
l'atorgament de subvencions que posteriorment s'aproven. 

La Comissió de Govern, per unanimitat dels nou membres presents, adopta el
següent ACORD:

Únic. Aprovar la proposta  de la Gerència en els termes transcrits. 

6è.- EXPEDIENT 13/2017. PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS.



EL Sr. Gerent  dona compte de la Proposta de la Gerència, amb el tenor
literal següent:

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL CONSORCI DE RESIDUS V5 –
COR (2017-2019)

La Llei 38/2003, de 17 de novembre més en el procés de perfeccionament i
racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix la Llei és el
de la transparència que, junt amb la gran varietat d’instruments que s’articulen
en la  Llei,  afecta  de forma directa  en un increment  dels  nivells  d’eficàcia  i
eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.

En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà possible
eliminar les distorsions i interferències que puguen afectar el mercat, a més de
facilitar la complementarietat  i  coherència de les actuacions de les diferents
Administracions Públiques, evitant qualsevol tipus de solapament.

Per millorar l’eficàcia, la legislació preveu que es procedeixca a elaborar un Pla
Estratègic de Subvencions instrument d’organització de les polítiques públiques
que té com a finalitat el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o
de promoció d’una finalitat pública,de caràcter plurianual i amb caràcter previ al
naixement de les subvencions.

Per això, aquest Consorci aprova el Pla Estratègic de Subvencions l’articulat
del qual figura tot seguit.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1.



L’establiment  de  subvencions  per  part  d’aquest  Consorci  durant  el  període
2017-2019 amb una vigència de tres anys, s’ajustarà a allò que preveu aquest
Pla.

ARTICLE 2.

L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la
inclusió de les consignacions corresponents als pressupostos de cada any i
l’aprovació  de  les  Ordenances que continguen les  bases reguladores de la
seua concessió.

ARTICLE 3.

L’establiment  de  subvencions  queda  supeditat  al  compliment  dels  objectius
d’estabilitat pressupostària, fet pel qual les consignacions pressupostàries que
s’aproven i les bases reguladores de la seua concessió s’acomodaran en cada
moment a aquests objectius.

ARTICLE 4.

L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap
dret  en  favor  dels  potencials  beneficiaris,  que  no  podran  exigir  cap
indemnització o compensació en cas que el Pla no se porte a la pràctica en el
seus propis termes.

CAPÍTOL  II.  BENEFICIARIS  I  MATÈRIES  EN  QUÈ  S’ESTABLIRAN
SUBVENCIONS

ARTICLE 5.

El Consorci concedirà subvencions a favor de persones o Entitats privades amb
la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social



o  per  promoure  la  consecució  de  fins  públics  atribuïts  a  les  seues
competències.

ARTICLE 6.

El  Consorci  establirà  anualment  subvencions  a  les  àrees  de  la  seua
competència:  promoció  del  reciclatge  i  la  recollida  selectiva,  així  com  la
conscienciació ambiental i la disminució de la generació de residus.

CAPÍTOL III. TIPUS DE SUBVENCIONS

ARTICLE 7.

El Consorci podrà atorgar, prèvia disponibilitat pressupostaria i comptant amb
els informes preceptius que siguen necessaris, les següents subvencions:

- Als usuaris de l’àmbit d’actuació del Consorci V5, per l’ús dels ecoparcs i
els ecoparcs mòbils.

- A les entitats de la societat civil i el sector públic de l’àmbit de gestió del
Consorci,  per la realització d’activitats  i  campanyes de conscienciació
relacionades  amb  el  reciclatge  i  la  recollida  selectiva,  així  com  la
disminució de l’emissió de residus. Aquestes ajudes hauran de comptar
amb  un  informe  previ,  de  caràcter  no  vinculant,  de  l’empresa
encarregada de la gestió de la comunicació del consorci en ares a la
justificació de la seua oportunitat.

ARTICLE 8.



Les  bases  d'aprovació  de  les  ajudes  i  subvencions seran publicades en el
Butlletí  Oficial  de  la  Província  València,  a  la  Base  Nacional  de
Subvencions(BDNS) i  al el tauler d’anuncis del Consorci, després de la seua
aprovació per la Comissió de Govern.

Dates de concessió: Les sol·licituds i projectes podran presentar-se fins 30 dies
naturals al següent de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Mecanismes d'actuació: les subvencions seran concedides per la Comissió de
Govern, a proposta de la Gerència.

La  concessió  de  les  ajudes  previstes  en  aquesta  convocatòria  estarà
condicionada  a  l'existència  de  fons  adequats  i  suficients  en  la  partida
pressupostària corresponent dels pressupostos del Consorci.

CAPÍTOL IV. CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC

ARTICLE 9.

La Gerència efectuarà el  control  del  compliment  d’aquest  Pla durant  el  seu
període de vigència. En el primer trimestre de cada any, el Gerent presentarà
davant de la Comissió de Govern un informe en què s’avaluï l’execució del Pla.

ARTICLE 10.

Finalitzada la vigència del Pla, abans de l’elaboració del següent i una vegada
l’any com a mínim, el  Gerent haurà de presentar davant de la Comissió de
Govern una actualització dels  plans en una Memòria  en què es contemple,
almenys, el grau de compliment del Pla, l’eficàcia i l’eficiència de l’atorgament
de  subvencions  en  consecució  dels  objectius  i  els  efectes  pretesos  i
conclusions, amb proposta de suggeriments per a l’elaboració del següent Pla



Estratègic de Subvencions.

Per la Sra. Interventora s’indica que la configuració i l'elaboració del Pla,
que correspon als gestors polítics, suposa el compliment del mandat legal de
respecte escrupolós als principis de transparència i equilibri pressupostari en
política de les Subvencions, és a dir, on van destinades, en relació directa amb
l'ordenança general de subvencions del punt anterior.

Per tot allò propose a la Comissió de Govern per a que traslade a  l'Assemblea
del Consorci, i s'adopte l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions”.

La Comissió de Govern, per unanimitat dels nou membres presents, adopta el
següent ACORD:

Únic. Aprovar la proposta  de la Gerència en els termes transcrits. 

7é.-  EXPEDIENT 45/2016.  ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ
AMB LA MANCOMUNITAT DE LA VALL D’ALBAIDA PER A LA UTILITZACIÓ
DE LES INSTAL.LACIONS DE TRANSFERÈNCIA DE BUFALÍ DURANT EL
PERIODE TRANSITORI. 

EL Sr. Gerent  dona compte de la Proposta de la Gerència, amb el tenor
literal següent:

ADDENDA A L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI
DE  GESTIÓ  DE  RESIDUS  V5  I  LA MANCOMUNITAT  DE  LA VALL
D’ALBAIDA PER A LA GESTIÓ INTEGRADA DELS RESIDUS PER LA
UTILITZACIÓ  DE  LA PLANTA DE  TRANSFERÈNCIA UBICADA EN
BUFALI

Sr. Roger Cerdà i Boluda, President del Consorci de Residus V5,



Sr. Vicent Gomar i Moscardó, President de la Mancomunitat de Municipis de la
Vall d'Albaida,
MANIFESTEN:

PRIMER.- El Ple de la mancomunitat en sessió de 4 d’octubre de 2016 va
donar  aprovació  a  l’ACORD  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL
CONSORCI DE GESTIÓ DE RESIDUS V5 I LA MANCOMUNITAT DE LA
VALL D’ALBAIDA PER A LA GESTIÓ INTEGRADA DELS RESIDUS

SEGON.-  El 26 d’octubre de 2016 es va signar l’esmentat acord per les
Presidències del Consorci i la Mancomunitat.

TERCER.- Prenent en consideració l’informe de la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de 13 de setembre de 2016, mitjançant
el  qual  es  proposava  la  immediata  posada  en  marxa  de  la  planta  de
transferència de Bufali i la corresponent autorització del Consorci V5 per
fer-ho possible per part de la seua Assemblea General.

QUART.-  L’apartat  5  de  les  obligacions  assumides  pel  Consorci  es
determina  com  a  obligació  del  mateix:  (...)  Col·laborar  amb  la
Mancomunitat de Municipis de La Vall d’Albaida, per poder fer realitat les
instal·lacions  previstes  al  seu  Pla  de  Minimització,  dins  de  la  legalitat
vigent i amb respecte a la solidaritat intercomarcal. 

CINQUÈ.- L’apartat 4 de les obligacions assumides per la Mancomunitat
es determina com a obligació de la mateixa: (…) Acceptar la immediata
posada  en  funcionament  de  la  instal·lació  de  transferència  de  la  Vall
d'Albaida i fer-la servir, en el que als residus d’eixa Comarca es refereix, el
temps que dure el període transitori del Projecte de gestió de residus del
Consorci.

SISÈ.- El  Consorci presenta un contracte de concessió d’obra pública
per  a l’execució de les previsions del  projecte de gestió  de residus el



concessionari del qual és Vytrusa, S.A. (en acrònim). En el marc de dit
contracte es preveuen unes instal·lacions de transferència en el municipi
de El Palomar que han de servir per a dita activitat respecte als residus
que  recull  la  Mancomunitat.  La  instal·lació  de  El  Palomar  no  està  en
funcionament, havent sigut Vytrusa requerit  per part del Consorci per a
que pose en funcionament les instal·lacions de El  Palomar o presente
alternatives en el marc del projecte de gestió i del Pla Zonal. 

Vytrusa ha presentat davant del Consorci un preacord amb la mercantil
Recisa,  concessionària  de  la  Mancomunitat,  que  permetria  utilitzar  les
instal·lacions  existents  al  municipi  de  Bufali,  prèvia  legalització  de  les
mateixes  i  sense  variar  les  magnituds  econòmiques  del  contracte  de
concessió,  i  amb  això  fer  possible  la  transferència  de  residus  en  els
termes previstos al Pla Zonal i al projecte de gestió.

SETÈ.- La Comissió de Govern del Consorci, en sessió de 25 de gener
de 2017, va acordar iniciar la tramitació de l’expedient tendent a conveniar
amb la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida la utilització de les
instal·lacions  de  Bufali  per  a  la  realització  de  les  operacions  de
transferència  dels  residus  que,  d’acord  amb  el  projecte  de  gestió  i  el
contracte que el desplega hagen de practicar-se en cada moment en la
referida instal·lació. D’arribar-se al mateix, aquest acord deurà ser elevat
a l’Assemblea per a l’aprovació donant peu a l’inici de l’expedient per a la
modificació del  projecte de gestió de residus del  Consorci,  així  com al
contracte per al seu desplegament. 

HUITÈ.- El Ple de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, en
la seua sessió de data XXX, acordà XXX.

NOVÈ.- Tenint en compte l’apartat 1.4.3. del document d’ordenació del
Pla Zonal de Residus de les zones X, XI i XII, aprovat mitjançant Ordre del
Conseller de data 24 d’octubre de 2004, “amb l’objecte de minimitzar el
cost  del  transport,  les instal·lacions de residus deuen situar-se el  més
pròximes possible al centre de gravetat de la producció i, en el seu cas,
dissenyar estacions de transferència quan el temps del trajecte d’anada
entre el  centre  productor  i  la  planta  de valorització  siga  superior  a  30
minuts”.

D’acord  amb  les  previsions  del  projecte  de  gestió  de  residus,  les
instal·lacions de transferència són de caràcter provisional, útils únicament



per al període transitori, i deuran de servir al seu ús en el moment en el
que entren en funcionament les instal·lacions definitives de tractament i
valorització.

La  finalitat  d’aquest  conveni  és,  doncs,  establir  les  condicions  de
col·laboració entre el Consorci i la Mancomunitat, amb alcanç per a les
seues  respectives  empreses  concessionàries  a  fi  de  fer  efectiu  el
compliment  de  les  previsions  del  Pla  Zonal  i  del  projecte  de  gestió
mitjançant  la  transferència  de  residus urbans a les  instal·lacions de la
Mancomunitat a Bufali.

Invocant  els  principis  de  cooperació  i  col·laboració  que  contenen  els
articles 3.1. k) i 140 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre del regim jurídic del
sector públic,  així com l’article 111 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de
règim local de la Comunitat Valenciana, ambdues Administracions

ACORDEN EL SEGÜENT:
PRIMER.- OBJECTE.

L’objecte del present conveni és regular les condicions de col·laboració
entre el Consorcio V5 y la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida.
Aquesta cooperació comprendrà la transferència dels residus urbans del
Consorci  V5,  segons  les  previsions  del  projecte  de  gestió,  en  las
instal·lacions ubicades al  municipi  de  Bufali  amb caràcter  provisional  i
transitori. 

SEGON.-  ADSCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE TRANSFERÈNCIA
UBICADA EN BUFALI.

La  Mancomunitat  de  Municipis  de  la  Vall  d’Albaida  efectuarà  la
transferència  dels  residus  procedents  de  la  gestió  del  seu  Pla  de
Minimització de Residus de la Vall d’Albaida (34 municipis que la integren)
en la planta de transferència,  adscrita al  seu Pla de Minimització,  que
gestiona el contractista del servei mancomunat RECISA al municipi Bufali
(Pol. Industrial c/ Calvari s/n).



També  la  transferència  de  residus  provinents  d’altres  municipis  de
conformitat amb la distribució de fluxes en aplicació i necessitats de les
previsions del Pla Zonal i del projecte de gestió.

TERCER.- FUNCIONAMENT DEL SERVEI. 

La  Mancomunitat  donarà  les  corresponents  instruccions  de  servei  al
concessionari  (RECISA)  per  poder  atendre  adequadament  estes
operacions de transferència amb una antelació  mínima de quinze dies
naturals a l’inici de la transferència.

Es  procedirà a la instal·lació d’una bascula per al pesatge dels camions
de residus.

Els horaris de funcionament de la planta seran els següents: 24 hores de
l’1 de maig a 31 d’octubre. La resta de l’any la instal·lació estarà tancada
en el torn de vesprada i permaneixent oberta 16 hores al dia.

El  règim d’entrades,  dintre  del  volum de residus màxim autoritzat  de
40.000 tones per any, serà conforme a l’annex del present conveni, que
contempla la planificació mensual amb la que estan conforme les parts.
Per al cas de que, per motiu de necessitat del servei haguera de modifi-
car-se aquesta quantitat, aquesta deurà justificar-se i comptar amb la con-
formitat de la Mancomunitat de municipis de la Vall d’Albaida.

QUART.-  CONTRAPRESTACIÓ  ECONÒMICA  A  REBRE  PER  LA
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL D’ALBAIDA.

La Mancomunitat comunicarà mensualment al Consorci V5 la relació de
tones gestionades  a la planta de transferència de Bufali. La informació de
les tones tractades mensualment o en la desagregació que siga requerida
serà facilitada per l’equip de control  de pesatges a la Intervenció de la
Mancomunitat  de manera que sempre es puga tenir,  en temps real,  la
facultat de supervisar les dades i emetre el certificat corresponent. 



El Consoci de Residus V5 abonarà a la Mancomunitat l’import dels costos
de transferència en la planta de Bufali, que s’ha fixat en 7,88 euros mes
IVA, per si mateix o per mitjà de la seua empresa concessionària. Aquest
import s’actualitzarà anualment amb referencia a l’IPC publicat per l’INE a
31 de desembre de cada anualitat.

El pagament s’efectuarà dintre del termini màxim dels 60 dies següents a
la data de notificació de la factura, explicitant les quantitats gestionades,
el període de referència i els preus aplicats. La present obligació inclou la
d’abonar els interessos que s’originen com a conseqüència de l’incompli-
ment del termini que s’estipula per al pagament. Sense perjudici d’allò an-
terior, el no pagament de les factures facultarà a la Mancomunitat a la
suspensió de l’entrada de residus procedents del Consorci V5 en les in-
stal·lacions de transferència  de  Bufali,  suspensió  que s’alçarà  quan el
Consorci V5 o la seua empresa concessionària acredite estar al corrent
del pagament de les seues deutes a la Mancomunitat.

CINQUÈ.- TERMINI.

La durada d’aquesta  addenda ho serà mentre el servei de transferència
continue essent necessari  per l’execució de les previsions del Pla Zonal
de Residus i el projecte de gestió.

En tot cas amb una durada màxima de quatre anys comptadors des de
la entrada de la primera tona en las instal·lacions de Bufali.

Les  parts,  de  mutu  acord  manifestat  de  manera  expressa,  podran
acordar successives pròrrogues anuals, fins un màxim de quatre. De l’inici
de la  vigència  del  conveni  es deixarà constància mitjançant  l’alçament
d’una acta d’inici.

SISÈ.- CONDICIÓ SUSPENSIVA



La validesa del present conveni queda supeditada a que la instal·lació de
transferència de Bufali  obtinga la llicència ambiental  i  de funcionament,
així como a les condicions d’explotació que puguen derivar-se de l’informe
vinculant del òrgan ambiental i de la resolució de l’òrgan substantiu.

El  Consorci  es  compromet  a  col·laborar  en  la  obtenció  de  les
autoritzacions, facilitant la evacuació de quants informes corresponga.

Si la instal·lació no estigués en funcionament en el termini màxim de tres
mesos des de  de  la  signatura  del  present  conveni,  el  Consorci  podrà
realitzar  la  transferència  en  una  altra  localització,  sense  que  es  puga
derivar d’aquest fet qualsevol reclamació indemnitzatòria.

SETÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT.

Es  crea  una  Comissió  de  seguiment  del  present  conveni  que  estarà
integrada pels   dos  Presidents  o  vocal  membre del  Consorci   i  de  la
Mancomunitat en qui deleguen, junt amb un tècnic de cada Entitat.

Aquesta  comissió   es  reunirà  com a mínim dues vegades a  l’any per
supervisar el  seu funcionament i  proposar si  es el  cas els  acords que
corresponguen.

NOVÈ.- RESOLUCIÓ.
El present conveni podrà ser rescindit de mutu acord entre les parts.
DESÈ.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI.

El present conveni podrà ser modificat de mutu acord entre les parts,
mitjançant la subscripció per elles de l’oportú acord de modificació, que
deurà ser subscrit abans de la finalització del termini de duració o de les
seues  pròrrogues.  Els  acords  de  modificació  relacionats  amb  el
desenvolupament  i  execució  del  mencionat  conveni  s’adoptaran  pels
òrgans competents de cadascuna de les parts. 
Tot el que s'ha dit declaren conforme i es comprometen els sotasignats a
complir. De la qual cosa, DONE FE, a XXX el dia  XXX de XXX.

I  per  deixar-ne  constància  s'estén  la  present  acta  que,  com a
Secretari, autoritze amb la meua signatura. 

Il·lm Sr. Roger Cerdà i Boluda
President del Consorci de Residus V5



Sr. Vicent Gomar i Moscardó
President de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida

.

ANNEX: Planificació Mensual d’entrades a la instal·lació

( A omplir pel COR)

Previsión  entradas  en ET VALL D'ALBAI-
DA. Escenario  de mínimos mensuales en
caso de admisión máxima en Guadassuar
para recolectores de La Costera y La Canal
de  Navarrés.
Estimación realizada bajo datos reales del
año 2016. 
enero 2.211,88 t
febrero 2.121,96 t
marzo 2.152,52 t
abril 2.239,14 t
mayo 3.419,00 t
junio 3.055,72 t
julio 5.011,28 t
agosto 5.399,76 t
septiembre 3.088,06 t



octubre 2.207,22 t
noviembre 2.129,84 t
diciembre 2.449,02 t

TOTAL ANUAL BASE 2016
35.485,4
0 t

Previsión  entradas  en ET VALL D'ALBAI-
DA. Escenario de máximos mensuales en
caso de inadmisión de residuos en Guada-
ssuar para recolectores de La Costera y La
Canal  de  Navarrés.
Estimación realizada bajo datos reales del
año 2016.  
enero 4.834,54 t
febrero 4.554,04 t
marzo 4.722,72 t
abril 4.798,62 t
mayo 4.960,28 t
junio 4.930,46 t
julio 5.011,28 t
agosto 5.399,76 t
septiembre 4.823,08 t
octubre 4.710,48 t
noviembre 4.559,34 t
diciembre 5.355,96 t



TOTAL ANUAL BASE 2016
58.660,5
6 t

Pel Sr.  Gerent s’indica que l'Addenda presentada és fruit  de cinc mesos de
negociació i que pivota sobre tres punts fonamentals, el termini, és a dir, vigent
durant el període transitori, la condició suspensiva i forçar al fet que es fique en
marxa.

            Pel Sr. President s’indica que com és sabut, tenim 7 o 8 convenis
signats,  es  tracta  d'informar  d'aquesta  Addenda  a  la  Comissió,  sol·licitar
l'informe  de  l'assistència  tècnica  i  elevar-la  per  a  la  seua  aprovació  a
l'Assemblea.  

             Per Sr. Javier Civera, de la Conselleria, s’indica que la Conselleria
anirà de gom a gom en aquest assumpte i que des del passat 27 de gener
estan preparats.  

Per  tot  allò  es  proposa  a  la  Comissió  de  Govern  per  a  que  trasllade  a
l'Assemblea del Consorci,  i  s'adopte  l'aprovació de l’Addenda al Conveni de
col·laboració amb la Mancomunitat de la Vall d’Albaida per a la utilització de les
instal·lacions de transferència de Bufalí durant el període transitori. 

La Comissió de Govern, per unanimitat dels nou membres presents, adopta el
següent ACORD:

Únic. Aprovar la proposta  de la Gerència en els termes transcrits. 

8é.-  EXPEDIENT  33/2016.  RESOLUCIÓ  DE  RECLAMACIÓ  DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LA MANCOMUNITAT DE LA VALL
D’ALBAIDA.

Vistos  los  antecedentes  que  obran  en  el  expediente  y  del  informe  de  la
Secretaría que se transcribe a continuación: 



1.- En fecha 20 de julio de 2016, registro de entrada nº142, se ha recibido en el
COR  escrito  del  President  de  la  Mancomunitat  de  Municipis  de  La  Vall
d’Albaida remitiendo Resolución  de la  dicha Presidencia en reclamación de
responsabilidad patrimonial al Consorcio de Residuos del Plan Zonal v5 por la
inejecución de estación de transferencia.
En la misma se resuelve “solicitar al Consorcio de Residuos del Plan Zonal V5
la incoación de expediente de responsabilidad patrimonial para indemnizar a la
Mancomunitat de Municipis de La Vall d’Albaida por los perjuicios económicos
ocasionados  por  la  no  ejecución  y  puesta  en  funcionamiento  del  punto  de
entrega provisional de El Palomar, y que ha supuesto un sobrecoste de cada
desplazamiento a la planta de Ròtova cuyo importe acumulado hasta junio del
año en curso asciende a 599.841,22 euros”. 
2.- Que, previa la pertinente emisión de los informe técnicos y jurídicos, por
acuerdo de la Comisión de Gobierno del Consorcio de 19 de octubre de 2016
se  acordó  admitir  a  trámite  la  reclamación  por  responsabilidad  patrimonial
objetiva de este Ente, formulada por la Mancomunitat de Municipis de La Vall
d’Albaida y,  en  su razón,  incoar  expediente dando traslado del  mismo a  la
Administración  reclamante  y  al  concesionario  VYTRUSA  a  efectos  de
alegaciones.
.-  Que  en  el  trámite  habilitado  para  ello  se  han  presentado  las  siguientes
alegaciones:
A. Por la Mancomunitat de Municipis de La Vall d’Albaida que, en síntesis, dice:

1. Que conforme a los informes obrantes en el expediente incoado por el
Consorcio queda confirmada la existencia de  responsabilidad patrimonial por
el daño ocasionado por éste a la Mancomunidad reclamante que, en su importe
acumulado hasta junio de 2016, ascendía a 599.841’22 euros.

2. Que en el relato fáctico del acuerdo de la Comisión de Gobierno se
omiten antecedentes que la alegante considera esenciales, sin identificarlos ni
explicitar el motivo de su relevancia.

3.  Que  los  34  municipios  que  integran  la  Mancomunidad  deben  ser
considerados  interesados,  toda  vez  que,  en  última  instancia,  son  quienes
sufragan mediante sus aportaciones a la Mancomunitat los sobre costes por
haber de desplazar los camiones recolectores de los residuos urbanos hasta
Rótova  y  no  hasta  Palomar.  En  este  sentido  la  Mancomunitat  pone  de



manifiesto que ha notificado a los Municipios que la integran el acuerdo de
incoación del presente expediente.

B. Por la mercantil concesionaria del servicio, VYTRUSA, que, en síntesis, dice:
1. Que el 25 de noviembre de 2011 VYTRUSA solicitó del Ayuntamiento

de El Palomar licencia de obras para adecuar las instalaciones de transferencia
prevista  en  el  Proyecto  de  gestión  de  residuos  y  en  el  contrato  para  su
ejecución, así como autorización al Consorcio, en fecha 4 de abril de 2012, en
relación con ese mismo proyecto.

2. Que el Ayuntamiento de El Palomar no resolvió la concesión de las
licencias ambiental y de obras hasta el 15 de abril de 2014.

3. Que el Consorcio no resolvió la aprobación del proyecto instado por
VYTRUSA aun a pesar de haber sido requerido para ello y para formalizar el
acta de comprobación del replanteo, dando el Consorcio por única respuesta
un  escrito  de  su  Presidente  de  fecha  16  de  junio  de  2015,  ordenando  a
VYTRUSA la puesta en funcionamiento de la estación de transferencia de El
Palomar.

4.  Que,  con  posterioridad,  cuando  VYTRUSA anunció  que  las  obras
darían comienzo el 25 de junio de 2015 el Consorcio reaccionó requiriendo la
subsanación  de  defectos  del  proyecto  constructivo.  De  nuevo  VYRUSA
procedió  con  inmediatez  a  enmendar  los  defectos  apreciados,  según  lo
requerido, sin obtener respuesta del Consorcio.

5.  Finalmente,  VYTRUSA  volvió  a  solicitar  la  firma  del  acta  de
comprobación del  replanteo el  6 de julio de 2016 oponiéndose de nuevo el
Consorcio el 13 de septiembre de 2016 al aducir la persistencia de defectos.

6.  Considera  prescrita  la  responsabilidad  patrimonial  por  daños
ocasionados a partir del año en que se produjeron lo que, en el caso que nos
ocupa, situaría el dies a quo en el 20 de julo de 2015, respecto del Consorcio, y
el 8 de noviembre de 2015, respecto de VYTRUSA.

7. Inexistencia de acción u omisión culpable atribuible a VYTRUSA que
haya  podido  motivar  el  retraso  en  la  puesta  en  funcionamiento  de  las
instalaciones  pues  ésta  habría  presentado  los  proyectos  a  efectos  de
autorizaciones  y  licencias  y  subsanado  cuantos  requerimientos  le  hubiesen
sido exigidos.



8. Inexistencia de daño indemnizable toda vez que el centro productor de
los residuos es la Mancomunitat de Municipis de La Vall d’Albaida y uno de los
Municipios integrados, concretamente Terrateig, se encuentra a menos de 30
minutos de la estación de transferencia de Rótova. La modificación del contrato
entre la Mancomunitat reclamante y su concesionaria RECISA provienen de la
adaptación  a  las  exigencias  del  Plan  Zonal  y  no  por  la  inejecución  de  la
estación de transferencia de El Palomar.

3.- Que en la Orden, de 29 de octubre de 2004, del Conseller de Territorio y
Vivienda, por la que se aprueba el Plan Zonal de residuos de las Zonas X, XI, y
XII  (hoy V5), concretamente en el apartado 2.1.3 de la Memoria Justificativa,
se establecen las determinaciones de aplicación, en relación con las estaciones
de transferencia a contemplar en los Proyectos de Gestión del modo siguiente:
 “Los proyectos de gestión alternativos que se presenten para la adjudicación
de la gestión de cada una de las áreas de gestión definidas con anterioridad
deberán justificar la minimización de los costes de transporte de los residuos
recogidos por los servicios municipales desde los municipios hasta la planta de
valorización de residuos. Para la minimización de los costes de transporte
de  los  residuos  recogidos  por  los  servicios  municipales  de  recogida
hasta  las  plantas  de  valorización  se  propondrá  la  construcción  de
estaciones  de  transferencia  cuando  el  tiempo  de  ida  desde  el  centro
productor a la planta de valorización sea superior a 30 minutos..”

4.-  Que  el   Proyecto  de  Gestión  adjudicado  a  VYTRUSA en  fecha  21  de
diciembre de 2009 preveía para el periodo transitorio (periodo en el que nos
encontramos desde  julio de 2012), según la propuesta  formulada por dicha
mercantil en orden a las exigencias contempladas en los Pliegos rectores y a
su propia estrategia empresarial en el marco de la concurrencia competitiva,
estaciones de transferencia en los siguientes municipios:  Font d'En Carròs (La
Safor); Teresa de Cofrentes (Valle de Ayora-Cofrentes) y El Palomar (La Vall
d’Albaida). A propuesta del concesionario, de mutuo acuerdo con el Consorcio,
la estación de Font d’En Carrós pasó a Rótova.
Según  la  oferta  formulada  por  Vytrusa,  que  se  integra  en  el  contrato
adjudicado, las estaciones transitorias de El Palomar y Teresa de Cofrentes se
pondrían en funcionamiento a los tres meses de la firma del  contrato. Para



mayor detalle nos remitimos al informe  que, en relación a la  reclamación de la
Mancomunitat, fue evacuado por la Asistencia Técnica del Consorcio en fecha
31 de agosto de 2016.

5.-  Sin  embargo,  la  realidad  pone  de  manifiesto  que,  a  pesar  de  haber
transcurrido   más de 7  años desde la  firma del  contrato  la  estación  de El
Palomar (como también la de Teresa de Cofrentes) no está en funcionamiento
y, a pesar de que el periodo transitorio dio comienzo hace más de 4 años (1 de
julio de 2012), la dicha instalación no está hecha ni, por ende, está operativa.

6.-  También  resulta  de  importancia  hacer  notar  que  la  Mancomunitat  de
Municipis  de  La  Vall  d’Albaida,  ente  supramunicipal  que  integra  los  34
municipios de la comarca y que presta, por encomienda de estos, el servicio de
recogida de residuos urbanos, comenzó a entregar los residuos de su ámbito
de  gestión  al  Consorcio  el  1  de  agosto  de  2014,  debiendo  hacerlo  desde
entonces y hasta ahora  en la estación de transferencia de Rótova al no estar
operativa la de El Palomar. 

7.- De lo dicho hasta ahora queda claro que la necesidad de la instalación de El
Palomar deriva del mandato genérico la norma superior (Plan Zonal) respecto
de establecer estaciones de transferencia cuando el tiempo de ida desde el
centro productor a la planta de valorización sea superior a 30 minutos. 

8.- Igualmente queda claro:
1. Que, en desarrollo de esa premisa, y sólo para el  periodo transitorio, el

Proyecto  de  Gestión  propuesto  por  VYTRUSA establece  un  punto  de
entrega provisional en la localidad de El Palomar.

2. Que a partir del 1 de julio de 2012 el Consorcio asumió la Gestión de los
Residuos con el inicio del periodo transitorio contando, únicamente, con la
estación de  La Safor en Ròtova.

3. Que las estaciones de El Palomar y Teresa de Cofrentes no está hechas ni
en funcionamiento.

4. Que los municipios que integran la Mancomunitat de La Vall’Albaida, que
deberían transferir en Palomar, se ven obligados desde el primer momento
a hacer lo propio en Rótova.



VII

9.-  Sobre  los  motivos  por  los  que  la  instalación  de  El  Palomar  no  está
construida  ni  en  funcionamiento,  el  informe  de  la  Asistencia  Técnica  del
Consorcio al que antes hemos hecho referencia pone de relieve lo siguiente:

n Que la primera solicitud de licencia por parte de VYTRUSA fue presentada
ante  el  Ayuntamiento  con  fecha  25  de  noviembre  de  2011  aunque  el
proyecto fue presentado al COR para su aprobación con fecha 4 de abril de
2012.  En  este  particular  conviene  recordar,  como  primer  incumplimiento
notorio, que el contrato obligaba a presentar proyectos durante el año 2010
lo que evidencia que cuando VYTRUSA dio los primeros pasos hacia el
cumplimiento de sus obligaciones (en lo que aquí concierne) arrastraba ya
una demora superior al año.

n Que tras sucesivas subsanaciones el  Proyecto de Licencia Ambiental,  el
Proyecto  de  Construcción,  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  Estudio  de
Integración  Paisajística  y  demás estudios  complementarios  contaron con
informe favorable por parte de la Asistencia Técnica el  30 de agosto de
2012, siendo presentada la documentación definitiva ante el ayuntamiento
de  El  Palomar  con  fecha  3  de  septiembre  de  2012.  Evidentemente  la
dilación en la configuración de un proyecto en condiciones de ser tramitado,
si  bien es mínima (4 meses) resulta imputable única y exclusivamente a
VYTRUSA,  por  ser  de  su  única  responsabilidad  precisar  de  sucesivas
enmiendas para conformar, finalmente, un proyecto técnicamente apto a la
tramitación. 

n Que con fecha 15 de diciembre de 2014 el Ayuntamiento de El Palomar
concedió  licencia  ambiental  para  Planta  de  Transferencia  de  residuos
urbanos en la parcela 18 del polígono 2 de El Palomar. Asimismo, otorgó
licencia de obras para el proyecto de reforma presentado. 

n Que  en  la  actualidad,  VYTRUSA  tiene  todavía  pendiente  de  justificar
adecuadamente el cumplimiento de algunas de las condiciones impuestas
en la licencia ambiental como requisito previo a la autorización del inicio de
las obras en el acta de comprobación del replanteo. Y ello a pesar de haber



sido  requerido  en  múltiples  ocasiones  por  la  Asistencia  Técnica  del
Consorcio  sin  que,  finalmente,  haya  podido  recibirse  un  documento  en
condiciones técnicas aptas para ser autorizado dando, con ello, paso a la
firma del acta de comprobación del replanteo.

Siendo, como es, que la legislación imperante en aquel momento (artículo 55.1
de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad
ambiental, de la Generalitat Valenciana) establecía lo siguiente en relación con
la licencia ambiental “El plazo máximo para resolver y notificar la licencia
ambiental será de seis meses, a contar desde la fecha en que la solicitud
haya tenido entrada en el registro del ayuntamiento competente para resolver.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa,
podrá entenderse estimada la solicitud presentada,  salvo que la licencia
suponga conceder  al  solicitante o a terceros facultades relativas al  dominio
público o al servicio público, tales como la utilización de la vía pública, en cuyo
caso  se  entenderá  desestimada”,  VYTRUSA debió  entender  estimada  por
silencio  administrativo  la  licencia,  procediendo a  la  tramitación  del  proyecto
constructivo y ulterior licencia de funcionamiento.
En consecuencia queda claro el motivo del incumplimiento de las obligaciones
del Consorcio para con la Vall d’Albaida, si bien, éste no es sino un alcance de
la responsabilidad patrimonial “ad intra” que deberá ser objeto de tratamiento
separado (en su caso), siendo ahora, el objeto de este informe el análisis de la
responsabilidad “ad extra”.

10.- Se ha acreditado la existencia de un anormal funcionamiento del servicio,
así como que dicha distorsión es, objetivamente hablando, responsabilidad del
Consorcio.  Queda  ahora  por  evaluar  la  existencia  de  daño  o  lesión  a  la
Mancomunidad, así como la posible presencia de nexo causal entre el anormal
funcionamiento y la lesión patrimonial.
Según el informe de la asistencia técnica, de 31 de agosto de 2016, apartado
segundo: 

“La  existencia  de  un  perjuicio  derivado  del  retraso  en  la  puesta  en
marcha de la ET Palomar para todos o alguno de los municipios a los que les
corresponde dicha planta, y que pueda resultar responsabilidad del COR como
administración competente, podremos determinarla a partir de lo siguiente: En



el apartado 2 del Volumen 1 “Solución Transitoria” del sobre B de la oferta de
VYTRUSA se  indicaba  que  “La  ubicación  de  los  puntos  de  transferencia
provisionales  se  realiza  teniendo  en  cuenta  las  áreas  de  influencia  de  las
plantas  de  transferencia  existentes  o  en  proyecto  y  con  el  criterio  de
localización de no superar los 30 minutos de tránsito de camión desde el centro
de recogida de los residuos hasta el punto de transferencia provisional más
cercano.”

Siendo dicho criterio  el  fijado por el  COR con carácter  general  en el
apartado 1.4.4 del ”Pliego de condiciones técnicas del Contrato de Concesión
de la Obra Pública del Proyecto de Gestión de residuos urbanos de la Zona X,
XI  y  XII,  Área  de  Gestión  2  de  la  Comunidad  valenciana”  al  indicar  que:
“Partiendo de la premisa de que cualquier municipio debe disponer de un
punto de  entrega de sus residuos urbanos a  una distancia  en tiempo
inferior a 30 minutos en trayecto de ida. (apartado 2.1.3 del Plan Zonal), el
número,  la  ubicación  y  la  capacidad  de  cada  una  de  las  estaciones  de
transferencia  propuestas  vendrán  determinados  por  la  ubicación  de  la
instalación de valorización de residuos urbanos considerada en el proyecto de
gestión.”

Podremos deducir la existencia de perjuicios económicos a municipios
con presunta responsabilidad del COR si,  con la no ejecución del punto de
entrega provisional de El Palomar, han quedado municipios a una distancia en
tiempo superior a los indicados 30 minutos, y así ha sido comprobado por esta
Asistencia. El COR deberá incoar expediente para depurar la responsabilidad
de su concesionario en el retraso de dicha planta y repercutirle, si procede, el
perjuicio económico correspondiente”.

Según el informe de la asistencia técnica, de 31 de agosto de 2016, apartado
tercero: 

“Desde el punto de vista estrictamente técnico, el perjuicio económico
cuya responsabilidad habría  de  recaer  sobre el  COR es aquel  derivado de
recorridos de los camiones recolectores de cada municipio superiores a los 30
minutos para efectuar la entrega de sus residuos en Ròtova.

Para determinar ese sobrecoste de forma objetiva, en el informe técnico
de esta Asistencia Técnica de referencia 150-UTE-72/01 de 10 de noviembre



de 2014 se calculó el coste horario de cada vehículo recolector empleando el
programa ACOTRAM, aplicación informática de ayuda al cálculo de los costes
de explotación de los vehículos de transporte de mercancías por carretera del
Ministerio de Fomento.

En base a los datos de entradas reales en Ròtova se estimó el número
de trayectos de cada uno de los vehículos tipo considerados y se estimaron los
tiempos de viaje desde el centro de cada uno de los municipios hasta la planta
de  Ròtova  mediante  el  programa  TOM  TOM,  con  una  velocidad  máxima
limitada a 70 km/h.

Ese  cálculo  se  efectuó  para  todos  los  municipios  que  habrían  de
depositar sus residuos en la ET de El Palomar y un extracto del mismo se
incluyó en el informe de esta Asistencia de referencia 150-UTE-101-3A/01, de
10 de julio de 2015, y que fue trasladado a la Mancomunitat de Municipis de La
Vall d’Albaida. En el mismo, se estima una compensación anual de 81.000 € +
IVA con precios de julio de 2014, para dicha Mancomunitat.

11.- Analizando la información aportada por la Mancomunitat, parece que
la  discrepancia  entre  ambos  cálculos  se  localiza  en  objeto  mismo  de  la
valoración, pues se están valorando cosas diferentes.

La Mancomunitat reclama el sobrecoste de su servicio mancomunado de
recogida y transporte de los 34 municipios entre la situación anterior (donde
descargaban los vehículos recolectores en el municipio de Bufali) y la situación
actual  de  acudir  a  Ròtova,  según  una  modificación  de  su  contrato  con  su
empresa recolectora, que aprobó su Junta de Gobierno en fecha 22.12.2014.

Esta  Asistencia  Técnica  ha  valorado  el  coste  de  transportar  durante
7,784 minutos en trayecto de ida, los residuos de la Mancomunitat de la Vall
d’Albaida. (En horas de camión, un total de 7,784x2 + 5 min. de margen de
seguridad = 0.34 horas). Y esa distancia/tiempo proviene de restar 30 minutos
al tiempo de recorrido en trayecto de ida de los residuos hasta Ròtova desde el
centro de gravedad de los residuos que, al tratarse de 34 municipios no se
localiza en el  centro de ninguna población concreta.  O lo que es lo mismo
numéricamente, se ha calculado la distancia en tiempo media, desde el centro
de  producción  de  cada  municipio  a  la  ET  Ròtova,  ponderada  por  los
habitantes2 de cada uno de esos municipios, obteniendo la distancia media en
tiempo ponderada del servicio de RECISA, a la que restamos 30 minutos para
obtener el exceso de recorrido respecto del límite establecido.



Se considera que el COR sí tendría responsabilidad pero sólo sobre ese
exceso de tiempo respecto de los 30 minutos en trayecto de ida, como sucede
como  con  el  resto  de  municipios.  No  entendemos  que  el  COR  tenga
responsabilidad sobre aumentos de tiempo de recorrido entre los puntos de
descarga anteriores actual de Ròtova que no supongan un trayecto total de ida
de más de los citados 30 minutos.

Por  todo  ello,  esta  Asistencia  Técnica  se  ratifica  en  lo  indicado  en
informes  anteriores  y  estima  que  el  sobrecoste  para  municipios  de  la
Mancomunitat de La Vall d’Albaida por no estarse cumpliendo las previsiones
del Plan Zonal y del Proyecto de Gestión y no disponer de un punto de entrega
de los residuos municipales a menos de 30 minutos asciende a 81.000 €/año,
con precios del 2014”.

IX

Centrada  hasta  aquí  la  cuestión  cabe  proceder,  sobre  los  antecedentes  y
consideraciones que han sido expuestos, a la resolución de las alegaciones
planteadas cuya desestimación íntegra proponemos en orden a la siguiente
fundamentación jurídica:

12.-.  En  contra  de  lo  que  alega  el  concesionario,  VYTRUSA,
entendemos que concurre responsabilidad patrimonial objetiva del Consorcio
derivada  del  anormal  funcionamiento  del  servicio  consistente  en  haber
incumplido las obligaciones dimanantes del Plan Zonal, Proyecto de gestión y
contrato para su ejecución, al no haber ejecutado y puesto en funcionamiento
una  estación  de  transferencia  de  residuos  en  el  municipio  de  El  Palomar,
comarca de la Vall d’Albaida, ni, en su sustitución, ninguna otra que permitiese
a los camiones recolectores del servicio de recogida de residuos urbanos de
los municipios de tal comarca, que gestiona la Mancomunitat de Municipis de
La Vall d’Albaida por encomienda de los ayuntamientos agrupados, entregar
tales residuos con desplazamientos no superiores a 30 minutos. 

Al entender de este órgano informante concurren, pues, los requisitos
exigidos en el artículo 139 de la Ley 30/1992 (de aplicación al expediente de



razón)  y  acuñados  por  la  jurisprudencia,  toda  vez  que  (a)  existe  una
determinada obligación de hacer de la Administración reclamada que se ha
incumplido, (b) consecuencia de la falta de cumplimiento de esa obligación de
hacer  se  ha producido  un perjuicio  o  lesión  patrimonial  a  la  Administración
reclamante que ésta no tiene el deber jurídico de soportar, (c) existe un nexo de
causalidad entre  el  anormal  comportamiento  de la  Administración  titular  del
servicio  y  el  daño  causado  a  la  Administración  reclamante,  (d)  el  daño  es
evaluable  económicamente,  y  (e)  no  se  aprecia  concurrencia  de  causa  de
fuerza mayor motivadora del incumplimiento.
 

13.-. En contra de lo que alega VYTRUSA no puede considerarse como
hecho  determinante  de  la  falta  del  requisito  esencial  de  responsabilidad
patrimonial  de  la  Administración  aquel  que  situa  un  municipio  del  ámbito
territorial que abarca la Mancomunitat  a menos de 30 minutos de la estación
de  Rótova  lo  que,  al  entender  del  meritado  concesionario,  daría  por  no
incumplido el presupuesto del Plan zonal y Proyecto de gestión invocados por
la reclamante pues, además de que el centro productor de los residuos no es la
Mancomunitat, (esta es el órgano recolector) sino cada uno de los Municipios,
resulta  determinante  pulsar  la  exigencia  del  Plan  Zonal  cuando  “para  la
minimización de los costes de transporte de los residuos recogidos por
los servicios municipales de recogida hasta las plantas de valorización”
propone estaciones de transferencia en trayectos no superiores a 30 minutos, a
lo  que  cabe  unir  el  pronunciamiento,  mucho  más  expeditivo  del  Pliego  de
condiciones  técnicas  del  Contrato  de  Concesión  de  la  Obra  Pública  del
Proyecto  de Gestión  de residuos urbanos de la  Zona X,  XI  y  XII,  Área de
Gestión 2 de la Comunidad valenciana”  cuando, en su apartado 1.4.4, indica
que “cualquier municipio debe disponer de un punto de entrega de sus
residuos  urbanos a  una  distancia  en tiempo inferior  a  30  minutos  en
trayecto de ida”.

El elemento territorial determinante en el cumplimiento de la previsión de
desplazamiento  es  el  municipio,  en  tanto  centro  productor,  y  no  la
mancomunidad, en tanto ente gestor.

14.-. En contra de lo que sostiene la Mancomunitat, la indemnización por
la  responsabilidad  patrimonial  debe  quedar  fijada  en  el  exceso  de



desplazamiento  que,  sobre  el  establecido  en  la  norma  imperante  y  en  el
proyecto de gestión de los residuos y en el contrato para su ejecución, se haya
visto obligado a soportar la Administración reclamante. Es decir, el exceso de
desplazamiento sobre los 30 minutos desde el  municipio productor hasta la
estación  de  transferencia  de  Rótova  y  no  el  mayor  desplazamiento  que  la
Mancomunitat  ha  tenido  que  asumir  como  consecuencia  de  la  entrega  de
residuos al Consorcio desde el 1 de octubre de 2014, por ministerio de la Ley. 

Esa responsabilidad, lejos de los 599.841’22 euros que la Mancomunitat
exige hasta junio de 2016, cifra que se basa en  la reclamación de reequilibrio
concesional  que  RECISA (concesionario  de  la  recogida  de  residuos  de  la
Mancomunitat) hace a ésta como consecuencia de su incorporación al ámbito
de  gestión  de  Consorcio,  ha  de  circunscribirse  únicamente  al  exceso  de
desplazamiento sobre lo legalmente establecido, pues este, y no otro,  es el
daño que la Mancomunitat no tiene el deber jurídico de soportar. En este
sentido el quantum indemnizatorio debe quedar fijado, como ha informado la
Asistencia  técnica  del  Consorcio  y  no  ha  desvirtuado  la  Administración
reclamante, en 81.000 €/año, según precios de 2014, cantidad que deberá ser
actualizada hasta el momento en que cese 

15.-.  En  contra  del  criterio  sostenido  por  la  Mancomunitat,  sobre  la
omisión de antecedentes que ésta considera esenciales, ni se identifican ni se
explicita el motivo de su relevancia en relación con tal omisión por lo que tal
alegación no es tomada en consideración.

16.-.  En  contra  del  criterio  sostenido  por  la  Mancomunitat  sobre  la
condición de interesados que atribuye a los  34 municipios, toda vez que, en
última  instancia  y  según  su  criterio,  son  quienes  sufragan  mediante  sus
aportaciones a la Mancomunitat  los sobrecostes por haber de desplazar los
camiones  recolectores  de  los  residuos  urbanos  hasta  Rótova  y  no  hasta
Palomar, este órgano considera que sólo quien tiene derecho a reclamar el
daño sufrido o, en su caso, quien pueda resultar indirectamente obligado a su
satisfacción  deben  ser  entendidos  como  partes  interesadas  en  el  presente
procedimiento  toda  vez:  (a)  que  la  condición  de  interesado  la  tiene  la
Mancomunitat  quien  presta  el  servicio  de  recogida  de  residuos  de  los
municipios  mancomunados  por  encomienda  de  estos,  (b)  que  es  la



Mancomunitat  quien  ha  sufrido  la  lesión  patrimonial  cuyo  restañamiento  se
reclama, lo contrario sería negar el derecho a la indemnización, (c) el hecho
que ello tenga consecuencias en las aportaciones de los municipios agrupados
no  puede  suponer  que  se  les  reconozca  la  condición  de  legitimados  para
reclamar pues lo contrario significaría reconocérsela, igualmente, a cada sujeto
pasivo de la Tasa por recogida domiciliaria de residuos de cada uno de los 34
municipios mancomunados, y (d) que la propia Mancomunitat reconoce haber
notificado a los municipios que la integran el acuerdo de incoación del presente
expediente quienes, en su caso, podrían haber comparecido en el expediente y
no lo han hecho.

17.-.  En contra  del  criterio  sostenido  por  VYTRUSA no  se  considera
prescrita  la  acción  para  el  ejercicio  de  la  responsabilidad patrimonial  de  la
Administración (ni la de la Mancomunitat al Consorcio ni tampoco una eventual
exigencia por derivación del Consorcio a su concesionario) por cuanto, a pesar
de que la reclamación de la Mancomunitat se hubiese producido el 20 de julio
de 2016 y la notificación del  Consorcio a VYTRUSA el  8 de noviembre del
mismo año, mientras que la producción del daño tendría su origen en el inicio
de la prestación del servicio, es decir, el 1 de agosto de 2014, la producción del
daño presenta naturaleza continuada de forma y manera que, sin solución de
continuidad, ha venido y viene produciéndose desde el inicio de la prestación
hasta hoy. Ello impide fijar el  dies a quo de la prescripción en el momento en
que pretende la concesionaria alegante permaneciendo, en consecuencia, la
acción no prescrita sino viva en toda su extensión.

 18.-.  En  contra  del  criterio  sostenido  por   VYTRUSA,  este  órgano
informante considera, a nivel apirorístico y sin perjuicio de lo que resulte de la
tramitación  del  oportuno  expediente,  que  la  indemnización  que  finalmente
tendrá que soportar el Consorcio, si finalmente acontece, tiene su origen en un
incumplimiento  de  las  previsiones  del  Plan  Zonal,  Proyecto  de  gestión  y
contrato del que sería responsable el concesionario (VYTRUSA) causante, por
falta  de  diligencia  debida,  del  hecho  cierto  de  que  unas  instalaciones  de
transferencia  (las  del  municipio  de  El  Palomar)  que  tendrían  que  estar  en
funcionamiento  desde   finales  de  2010,  hoy,  más  de  seis  años  después,
continúen  inoperativas  pues:  (a)  o  bien  se  solicitaron  los  permisos



dilatadamente,  (b)  o  se  presentaron  en  condiciones  no  aptas  para  su
tramitación, requiriendo de subsanaciones, (c) o pudiendo concurrir el instituto
del silencio administrativo no se hizo uso de los efectos positivos o estimatorios
que de dicha figura, en relación con las licencias, dimanan. 

Por ello debe dejarse dicho que, sin perjuicio de la respuesta directa que
debe  dar  el  Consorcio  a  la  Mancomunitat  lesionada  por  la  responsabilidad
patrimonial objetiva y directa que se le ha reclamado, el incumplimiento de que
trae causa el daño causado sería, en principio, imputable a VYTRUSA, en tanto
concesionario  del  servicio,  si  bien tal  consideración deberá  dirimirse tras  la
tramitación, en su caso, del correspondiente expediente de repetición, en pieza
separada,  una  vez  sea  declarada  con  carácter  firme,  en  su  caso,  la
responsabilidad patrimonial del Consorcio para con la Mancomunitat.

EN CONCLUSION

 A la luz de los antecedes y consideraciones que han sido esgrimidos es del
parecer del funcionario informante que deben desestimarse las alegaciones
presentadas tanto por la Mancomunitat de Municipis de La Vall d’Albaida
como por VYTRUSA.

 Es de nuestra opinión que en el supuesto objeto de este informe concurre, a
resultas de lo que finalmente dictamine el Consejo Jurídico Consultivo de la
Comunitat  Valenciana,  responsabilidad patrimonial  objetiva del  Consorcio
por cuanto estando obligado a poner y mantener en funcionamiento una
estación  de  transferencia  de  residuos  en  El  Palomar  no  lo  ha  hecho,
provocando con ello una lesión patrimonial a la Mancomunitat de La Vall
d’Albaida,  gestora  de  la  recogida  de  residuos  de  los  municipios  que  la
integran, valorada, según informes de la asistencia técnica del Consorcio,
en 81.000 €/año, según precios de 2014, siendo el dies a quo el día 1 de
agosto de 2014 y el dies ad quem el del cese de dicha situación irregular.

 La Comisión de Gobierno del Consorcio debe pronunciarse al respecto y, de
entender que concurren causas para ello, acordar preliminarmene sobre la
concurrencia de responsabilidad patrimonial dando traslado de lo actuado al



Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana pues, por razón de la
materia y de la cuantía, su dictamen es preceptivo. 

 Finalmente la Comisión de Gobierno del Consorcio resolverá pudiendo, en
función del sentido final de tal resolución, decidir sobre el ejercicio de la
acción de repetición al concesionario.

Visto todo lo anterior la Comisón de Gobierno, haciendo propio el informe de la
Secretaria,  por  unanimidad  de  sus  nueve  miembros  presentes,  acuerda  lo
siguiente: 

Primero.- Reconocer,  a  resultas  de  lo  que  dictamine  el  Consejo  Jurídico
Consultivo de la Comunitat Valenciana, que existe responsabilidad patrimonial
del  Consorcio  ante  la  Mancomunidad  de  La  Vall  d’Albaida,  gestora  de  la
recogida  de  residuos  de  los  municipios  que  la  integran,  por  no  estarse
cumpliendo las  previsiones del  Plan  Zonal  y  del  Proyecto  de Gestión  y  no
disponer de un punto de entrega de los residuos municipales a menos de 30
minutos, y la consiguiente lesión patrimonial causada a dicho Ente que se cifra
en 81.000 €/año,  según precios de 2014,  siendo el  dies a quo el  día 1 de
agosto de 2014 y el  dies ad quem el  del  cese de dicha situación irregular,
cantidad que equivaldría al quantum indemnizatorio.
Segundo.- Entender que tal  responsabilidad tiene relación causal directa en la
no puesta en funcionamiento de la estación de transferencia de residuos en El
Palomar y, a resultas de lo que dictamine el Consejo Jurídico Consultivo de la
Comunitat Valenciana, derivar la responsabilidad del Consorcio, si finalmente
se declara, en el meritado concesionario, a saber, la mercantil VYTRUSA.
Tercero.- Otorgar trámite de audiencia a la mercantil VYTRUSA por plazo de
15 días, dándole vista del expediente, para que exponga lo que a su derecho
convenga, y proponga cuantos medios de prueba estime oportunos. 
Cuarto.- Remitir  el  conjunto  de  las  actuaciones  de  este  expediente  de
responsabilidad  patrimonial  al  Consell  Jurídic  Consultiu  para  que  emita
dictamen preceptivo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.8.a de la
Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, al tratarse de



una reclamación superior a 15.000 euros formulada contra entidad de derecho
público. 
Quinto.- Una vez emitido el  informe del  Consell  Juridic  Consultiu,  elevar  el
expediente a la Comisión de Gobierno para su resolución. 

9è.- EXPEDIENT 28/2017.   APROVACIÓ DEL PROJECTE D’EXPURGO DE
DOCUMENTACIÓ DE L’ARXIU DEL CONSORCI.

El Sr. Gerent  dona compte de la Proposta de la Gerència, amb el tenor
literal següent:

PROPUESTA DE GERENCIA SOBRE EXPURGO DE DOCUMENTACIÓ DE
L’ARXIU DEL CONSORCI.

Por parte del Técnico colaborador en el Archivo del Consorcio, y como parte
de los trabajos de creación del archivo del Consorcio,  se ha detectado una
gran  cantidad  de  documentación  sin  valor  administrativo,  probatorio  o
histórico.

Visto los  informes técnicos de fecha entrada en el Consorcio 6 y 9 de marzo
de 2017,  donde se  pone de manifiesto,  por  un  lado,  la  conveniencia  de
realización  de  trabajos  de  destrucción  confidencial  de  la  documentación,
relacionada  en  el  propio  informe,  y  de  otro,  el  coste  por  empresa
especializada (Destrucción Confidencial de Documentación, S.A. )  de dichos
trabajos,  cuyo  importe  asciende  a  unos  362,24€  más  IVA,  según
presupuesto PPTO010844 de fecha 1-3-2017.

Considerando que no existe una reglamentación expresa en el  asunto en
cuestión,  pudiendo  en  todo  caso,  referenciarlo  al  Tratado  práctico  de  la
Administración  Local,  de  D.  Gonzalo  Abellan,  donde  en  síntesis  viene  a
estructurar el trabajo en cuestión siguiendo los siguientes hitos:
- Orden razonada de la Autoridad que los imponga.



- Relación  autorizada  por  el  Secretario  de  los  documentos  cuya
conservación no se considera necesaria.

- Informe técnico del cuerpo de Archiveros y acuerdo de la Corporación
disponiendo la venta y entrega del papel. 

Visto cuanto antecede, esta Gerencia PROPONE a la Comisión de Gobierno:
PRIMERO.-  Aprobar  el  expurgo  de  la  documentación  del  archivo  del

Consorcio relacionada en el informe del Técnico Archivero.
SEGUNDO.- Autorizar, y disponer el gasto por cuantía de 362,24 euros

más  iva  el  gasto  que  para  este   Consorcio  representa  la  contratación
referenciada,  adjudicando  dichos  trabajos  a  la  empresa  Destrucción
Confidencial  de  Documentación,  S.A.  con   CIF  A-81597320  con  cargo  al
Presupuesto del Consorcio para el ejercicio de 2017.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.
La Comissió de Govern, per unanimitat dels nou membres presents, adopta el
següent ACORD:

Únic. Aprovar la proposta  de la Gerència en els termes transcrits. 

10è.-  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  RESOLUCIÓNS  DE  PRESIDÈNCIA  I
GERÈNCIA EN ASSUMPTES DE DESPATX ORDINARI.

S’adonen  compter  de  les  següents  Resolucions  dictades  per  la
Presidència  i  Geréncia  en  exercici  de  les  atribucions que li  confereixen els
Estatuts o de la delegació atorgada per la Comissió de Govern:

RESOLUCIÓ 2017-0012 [Decret  compensació vytrusa-emtre-  Oct+nov
2016]. 

RESOLUCIÓ  2017-0013  [RESOLUCIÓ   GERENCIA  DESPESES
DESPLAÇAMENT XIMO VIDAL.]

RESOLUCION  2017-0014  [RECTIFICACIÓ  RESOLUCIÓ  MARIANO
AYUSO]

RESOLUCION 2017-0015 [RESOLUCIÓ PRESIDENCIA CORRECCIÓ
ERROR TERMINI PLIQUES CONTROL INTEGRAL PESAJES]



RESOLUCION 2017-0016 [RESOLUCIÓ PRESIDENCIA CORRECCIÓ
ERROR TERMINI PLIQUES ABOCADORS INCONTROLATS]

RESOLUCION  2017-0017  [DECRET  ASSISTENCIES  47-2016  I  1T-
2017]

RESOLUCION 2017-0018 [DECRET CONVOCATÒRIA CG 5-4-2017]

La Comissió de Govern queda assabentada.

11è.- INFORMACIÓ D'ASSUMPTES D'INTERÈS GENERAL DEL CONSORCI.

           Pel Sr. President s'explica que tenim problemes per a tractar tot el fem.
La situació actual és crítica. Tenim 3.500 tones que en 5 dies no sabem on
portar-les.
           Continua indicant que si no tenim una solució ràpida on portar la brossa
es generarà un problema major ja que ens podem trobar en la tesitura de dir a
les empresar recol·lectores que no replegen el fem.

           Tenim damunt de la taula una proposta de la Direcció general de Qualitat
Ambiental,  i  s'agraeix  que  en 24 hores  s'haja  fet  la  proposta  o  alternativa.
Necessitàvem una alternativa per a no dir als Ajuntaments que no replegen el
fem.

Pel  Sr.  Gerent  s'explica que aquesta setmana van saltar  totes les Alarmes.
Efectivament, tenim damunt de la taula un esborrany de proposta de la Direcció
general, però és una proposta i l'operativitat de la qual cal materialitzar.
Dins de la bona relació que caracteritza a ambdues institucions, no sembla ser
que faça mancada que la Comissió de Govern elabore un acord en el sentit de
reclamar, ja que s'evidencia que la Direcció general ho té damunt de la taula.
De l'anàlisi de la proposta s'observa que s'obri les portes de Xixona i d'Alacant,
i ens permet respirar una mica, donant un poc d'estabilitat al període transitori.
Pel Sr. Bayarri, de la Direcció general, el tema dels fluxos entre Consorcis és
molt  delicat  i  un  equilibri  molt  inestable.  Açò  és  un  esborrany realitzat  pel



Director  General  i  com  a  esborrany  es  treballarà  per  a  materialitzar-ho.
S'enviarà la proposta a tots els implicats en 1 o 2 dies. 
Pel  Sr.  Antonio  Garcia,  es  manifesta  que  del  fem  no  es  fa  política.  Cal
consensuar i servir a la societat. 

12è.- DESPATX EXTRAORDINARI

Pel Sr. Sebastián Gálvez, personal col·laborador de la Secretaría s'informa de
la necessitat de votar la urgència per a la seua inclusió en l'ordre del dia, sent
aprovat per unanimitat dels nou membres presents,

12.1.- EXPEDIENT 36/2016. CONTRACTE DE SERVEIS DE CONTROL DE
PESAJES  (BASCULISTES)  PER  PROCEDIMENT  OBERT,  OFERTA
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ,
AL PREU MÉS BAIX. 

EL Sr. Gerent  dona compte de la Proposta de la Gerència, amb el tenor literal
següent:

                                      PROPUESTA DE LA GERENCIA

Visto el informe de la intervención del consorcio de fecha 05.04.2017 que
establece que “Visto el expediente de referencia sobre el contrato de servicio
por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, único criterio
de adjudicación, al precio más bajo, en el que se observa que el informe de
intervención informa sobre la cuantía del  contrato en la cifra   de 94.754,78
euros y 19.898,50 euros de IVA, siendo ésta cuantía referida a un año.

Visto que, posteriormente, todo el expediente refleja dicha cifra como el
importe del contrato, cuando la duración del mismo no es de un año, sinó de
dos, Se advierte por parte de esta intervención que la cifra total del contrado
por su duración de dos años, corresponde al doble de la cifra que por error se
arrastra en la documentación del expediente, siendo por tanto, la cifra correcta



y  que  se  ha  de  tener  en  cuenta  en  el  expediente  de  189.509,56  euros  +
39.797,00 euros de IVA.

Advertido  el  error  material,  debe  modificarse  la  documentación  del
expediente, por la cifra correcta.”

Se propone a la Junta de Gobierno:

Primero. Corregir el error material advertido por lo que se refiere a la cuantía
del  contrato  en  el  expediente  de  referencia  en  todos  los  documentos  que
componen  el  mismo  y  fijar  la  cuantía  del  contrato  en  189.509,56  euros  +
39.797,00 euros de IVA, por una duración de dos años.

La Comissió de Govern, per unanimitat dels nou membres presents, adopta el
següent ACORD:

Únic. Aprovar la proposta  de la Gerència i, en conseqüència, subsanar l’error
material  advertit  i,  per  tant,  en tota referència al  preu del  contracte,  on diu
“94.754,78 euros i 19.898,50 euros d’IVA”, deu dir “189.509,56 euros i 9.797,00
euros d’IVA” per les dues anualitats.

12.2.- EXPEDIENT 29/2017. PROJECTES PER A LA REFORMA DELS
ECOPARCS FIXES CEDITS PELS AJUNTAMENTS.

El Sr. Gerent  dona compte de la Proposta de la Gerència, amb el tenor literal 

següent:

                          INFORME PROPUESTA DE LA GERENCIA

Visto los proyectos de reforma de los ecoparques fijos cedidos por diversos
municipios al Consorcio V5, elaborados por Vytrusa, y se corresponden con los
municipios de Vallada, Alfarrasí, La Font de la Figuera y Fontanars del Aforins

Vistos los informes emitidos por la asistencia técnicos a dichos proyectos,
Esta gerencia, propone a la Comisión de Gobierno:



Primero: Aprobar los proyectos condicionados a las exigencias de modificación
que para cada uno de ellos informa la asistencia técnica.

Segundo: Requerir a Vytrusa para que en plazo de 15 días naturales presente
los  ajustes  requeridos  en  dichos  proyectos,  según  las  exigencias  de  los
informes de la asistencia técnica.

Tercero.- Habilitar al Sr. Gerente del Consorcio para que, una vez subsanadas
las deficiencias detectadas, autorice a Vytrusa a la solicitud de las licencias
perceptivas en cada uno de los Ayuntamiento afectados.

La Comissió de Govern, per unanimitat dels nou membres presents, adopta el
següent ACORD:

Únic. Aprovar la proposta  de la Gerència en els termes transcrits. 

12.3.-  EXPEDIENT  30/2017.  INFORME  SOBRE  EL  COMPLIMENT  DELS
TERMINIS LEGALS PER AL PAGAMENT D’OBLIGACIONS PREVISTOS EN
LA LLEI 15/2010. PRIMER TRIMESTRE 2017.

Pel la Sra. Interventora es dona compte del següent informe:

INFORME  SOBRE EL COMPLIMENT  DELS TERMINIS  LEGALS  PER  AL
PAGAMENT D’OBLIGACIONS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010. PRIMER
TRIMESTRE 2017

En compliment d’allò establert en l’art. 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, què estableixen mesures de
lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions  comercials,  la  Interventora
INFORMA:
En el primer trimestre de 2017, en el Consorci de Residus Pla Zonal 5 Area de
Gestió V-5 s’han realitzat:

 84 PAGAMENTS dintre del termini legal per un import de 2.278.165,43 €,
   2 PAGAMENTS fora del termini legal per import de 1.188.188,97 €.



El  TERMINI MEDI DE PAGAMENT  del primer trimestre de 2017 ha sigut de
30,48 dies.
Es verifica que consta  1 factura pendent de pagament a data 31 de març de
2017 per import de 902.529,84 €, segons dades del Programa Comptable que
s’adjunta a aquest informe com annex, de la qual  el  període medi  d’aquest
pendent de pagament és PMPP = 22,00 dies.
Cal destacar que  no s’han abonat interessos de demora  en el període de
referència.
Les dades mensuals desglosades són:

MES
ratio
operacions
pagades
(dies)

import
operacions
pagades
(euros)

ratio
operacions
pendents
(dies)

import
operacions
pendents
(euros)

PMP RD
635/2014
(dies)

Gener 2017 -20,14 878.820,17 24,61 1.898.484,26 10,45 

Febrer 2017 39,04 1.909.518,41 -20,47 75.976,61 36,76

Març 2017 -23,88 1.166.020,97 -8,00 902.529,84 -16,95

Xàtiva, 4 d’abril de 2017
Carmen Savalls Sanfelix
Interventora del Consorci de Residus
Pla Zonal 5 Area de Gestió V-5

La Comissió de Govern queda assabentada.

13é.- PRECS I PREGUNTES
Pel Sr. Antonio Garcia  es pregunta com està el tema dels eco-parcs mòbils.
            Pel Sr. Gerent s'explica que la idea és tenir uns 20-24 fixos i al voltant
d'11 mòbils, no obstant açò, falta afermar algunes qüestions tècniques previstes
para quan es modifique el projecte de gestió.
Amb el concessionari hem tancat un acord i s'ha d'aprovar per Assemblea. Es
tracta  d'un  3  per  1,  en  un  acord  es  pretén  resoldre  tres  problemes  que
existeixen ara mateix, la Planta de Bufali, la Redistribució de Fluxos i el Pla
Consorciat de eco-parcs Mòbils.



Es barreja  la  idea  de tenir  al  juliol  i  Agost  un  prototip  de  eco-parc  mòbil  i
arrancar amb el servei a partir del mes de Setembre.
Pel Sr. Vicent Muñoz es plantegen i es posen diversos temes damunt de la
taula:
1.- Que existisca certa coordinació amb els pesajes. No és correcte que es
porte per pocentaje de població.
2.- El eco-parc de La Font de la Figuera és el primer de la primera remesa de
eco-parcs cedits al Consorci i traslladat acord al concessionari Vytrusa per a
l'inici  del  servei,  i  manifest  el  meu  malestar  perquè  aquesta  setmana  el
concessionari Vytrusa no ha demostrat professionalitat.
3.- Com va el tema de la seu nova del Cor?  Accelerem els tràmits al màxim
possible.
4.- Com està el tema d'Ontinyent? Cal reconèixer que les declaracions de la
regidora de Medi ambient d'Ontinyent estan fora de lloc. 

Per  la  Interventora  s'indica  que  l'objecció  que  va  fer  no  anava  dirigit  a
l'Ajuntament d'Ontinyent, sinó a l'òrgan de control de recaptació de la Diputació
de València.

Pel Sr. President s’indica que Ontinyent entrarà en el Consorci i tot es
regularitzarà.

 I no havent-hi més assumptes a tractar el senyor President alça la sessió a les
21:15  estenent- se la  present  acta per  mi,  la  Secretaria  accidental,  amb el
vistiplau del senyor President. DONE FE.

VISTIPLAU
El President La Secretaria accidental
Roger Cerdá Boluda.  Carmen Savall Sanfelix.



DILIGÈNCIA DE PASSE AL LLIBRE D'ACTES

Eduardo Balaguer Pallás, Secretari del Consorci per a la Gestió de Residus V5,
CERTIFICA:

Que l'Acta que antecedix, corresponent a la sessió de la Comissió de Govern
de caràcter ordinaria celebrada en data 05 d'abril de 2017, va ser aprovada, tal
com al seu dia va ser trascrita amb el tenor literal que antecedix, en la sessió
ordinària de la Comissió de Govern celebrada el dia 3 de maig de 2017.

El que es certifica, per al seu passe al Llibre d'Actes de la Comissió de Govern,
d'ordre i amb el vistiplau del Sr. President.

Xàtiva a la data de la signatura (document signat electrònicament).

VISTIPLAU,
El President, El Secretari, 
Roger Cerdá Boluda Eduardo Balaguer Pallás
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