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ABREVIACIONS
AMB
ARC
EMSHTR
Ecoparc 4
FORM
M€
TRLRHL

Àrea Metropolitana de Barcelona
Agència de Residus de Catalunya
Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus
Quarta Planta de Tractament Integral dels Residus Municipals de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
Fracció orgànica dels residus municipals
Milions d’euros
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, del 5 de març
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1. INTRODUCCIÓ
1.1.
1.1.1.

INFORME
Objecte i abast

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya,
d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet
aquest informe de fiscalització limitada relatiu al Consorci per a la Construcció i Explotació
de la Quarta Planta de Tractament Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, corresponent a l’exercici 2016.
Aquest informe es completa amb el corresponent a la fiscalització limitada relatiu a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB), contractació administrativa, corresponent a l’exercici
2016, informe 18/2020, en el que es tracta la fiscalització del contracte de concessió d’obra
pública per a la gestió de la Quarta Planta de Tractament Integral dels Residus Municipals
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a efectes de la seva execució en el període
fiscalitzat.
L’objecte de l’informe ha estat la fiscalització financera limitada del Consorci, centrada en la
fiscalització de la liquidació del pressupost i la revisió del compliment de la legislació
aplicable en els àmbits comptable, pressupostari i de la contractació administrativa, corresponents a l’exercici 2016.
Encara que l’àmbit temporal d’aquest informe ha estat l’exercici 2016, quan s’ha considerat
necessari per completar el treball, s’ha ampliat a períodes anteriors i posteriors.
Les conclusions de l’informe inclouen les observacions més significatives, els incompliments
normatius detectats i les recomanacions sobre millores en la gestió de les activitats desenvolupades per l’entitat en alguns dels aspectes que s’han posat de manifest durant la realització del treball.

1.1.2.

Metodologia

El treball de fiscalització s’ha dut a terme d’acord amb els principis i normes internacionals
de fiscalització del sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves, de
compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències suficients i adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe.
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1.2.
1.2.1.

ENS FISCALITZAT
Antecedents

El 23 de juny del 2005 l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus1
(EMSHTR), actual Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), va aprovar definitivament el plec
de condicions tècniques i administratives particulars, l’estudi de viabilitat i l’avantprojecte
per a la gestió, mitjançant concessió d’obra pública, de la Quarta Planta de Tractament
Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Ecoparc 4).
El 25 d’octubre del 2005, es va aprovar l’adjudicació del contracte de concessió d’obra
pública per a la gestió de l’Ecoparc 4, i l’endemà, es va signar el conveni entre l’Agència de
Residus de Catalunya (ARC) i l’EMSHTR per a l’establiment de les bases de col·laboració
per al finançament de la construcció i explotació de l’Ecoparc 4 que preveia la constitució
d’un consorci en què, a part de l’EMSHTR i l’ARC, també hauria d’estar present l’ens local
del territori on estigués ubicada la instal·lació.
El 20 de desembre del 2005 l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, municipi on s’emplaçaria
la instal·lació, l’ARC i l’EMSHTR van signar un conveni que tenia per objecte la col·laboració
entre aquestes administracions per a l’impuls i desplegament dels respectius programes de
gestió de residus municipals i l’establiment dels compromisos tècnics i econòmics per a la
implantació de l’Ecoparc 4 en el terme municipal de l’ajuntament esmentat. Es va establir
que el promotor de la nova instal·lació seria un consorci constituït per les tres entitats que se
subrogaria en el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació de
la planta.
Així, el 7 de novembre del 2006, es va constituir el Consorci per a la Construcció i Explotació
de la Quarta Planta de Tractament Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, que té naturalesa d’entitat pública de caràcter institucional i està integrat per
l’ARC, l’AMB, i l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb l’objectiu de gestionar la construcció i explotació de l’Ecoparc 4.
El Consorci es regeix pels estatuts aprovats el 21 de desembre del 2006. La gestió dels
àmbits de personal, contractació, intervenció, tresoreria, jurídic, tècnic i qualsevol altre es va
encarregar a l’AMB mitjançant acord de la Junta de Govern del Consorci de l’1 de febrer del
2007.

1. L’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus va restar extingida amb la creació de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, mitjançant la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
i un cop constituït el seu Consell Metropolità aquesta assumeix la titularitat dels serveis, els mitjans materials,
financers i personals, i els drets i les obligacions de l’entitat extinta.
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1.2.2.

Activitats i organització

1.2.2.1. Activitat
D’acord amb els seus estatus, l’objecte social del Consorci és la redacció del projecte,
construcció i explotació de l’Ecoparc 4, i la prestació prioritària del servei de tractament
integral de residus municipals en aquesta instal·lació, consistent en el tractament mecànic i
biològic de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) i de la fracció residual dels
residus municipals (fracció resta) de l’àmbit de l’entitat i la disposició final del seu rebuig.
La FORM està fonamentalment constituïda per restes de menjar i restes vegetals de mida
petita que poden ser recollides selectivament i susceptibles de degradar-se biològicament.
Aquestes restes orgàniques són fàcilment degradables pels microorganismes, motiu pel
qual és necessari que aquesta fracció es reculli i gestioni al més ràpidament possible, per
evitar la generació de lixiviats i males olors. En les plantes de compostatge dels ecoparcs
metropolitans se sotmet la FORM a processos biològics que transformen els residus orgànics
en un compost, una mena d’adob orgànic que es pot utilitzar a l’agricultura i la jardineria, i
en biogàs que es transforma en energia elèctrica.
Es denominen fracció resta els residus que queden un cop efectuades les recollides selectives de vidre, paper-cartró, envasos lleugers, matèria orgànica i altres residus especials que
van a les deixalleries. La fracció resta pot contenir encara entre un 30% i un 40% de matèria
orgànica, entre un 20% i un 30% de paper, un 18% de plàstics i metalls i un 4% de vidre.
El tractament de la fracció resta suposa un important benefici ambiental perquè permet
reduir el volum i la càrrega contaminant dels residus que van a parar a tractament finalista,
recuperar materials, recuperar matèria orgànica bioestabilitzada sense patògens i generar
biogàs útil per produir energia elèctrica. La fermentació controlada evita l’emissió de gas
metà a l’atmosfera, un gas d’efecte hivernacle.
L’àmbit d’actuació de la gestió s’estén a diversos municipis metropolitans i de la part sudest de la comarca de l’Anoia.
La gestió i l’explotació de l’Ecoparc 4 la realitza en règim de concessió l’empresa Ecoparc
de Can Mata, SL, propietat 100% de l’empresa CESPA Gestió de Residus, SA. Aquesta
darrera companyia és, a més, la propietària del dipòsit controlat situat a Hostalets de
Pierola.
Concessió de l’explotació de la planta de tractament de residus
A continuació s’expliquen les principals característiques del contracte de concessió de l’explotació de la Quarta Planta de Tractament Integral dels Residus Municipals de l’Àrea
9
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Metropolitana de Barcelona, tot i que la licitació d’aquest contracte, que es va dur a terme
l’any 2005, no ha estat objecte de fiscalització.
El 23 de juny del 2005, l’EMSHTR, conjuntament amb l’ARC, va aprovar un estudi de viabilitat
per una planta de tractament de residus. En aquest estudi es plantejava la necessitat de
construir un quart centre de tractament integral de residus de l’àrea metropolitana de Barcelona amb una capacitat de 300.000 tones l’any.
El mateix dia, aquestes dues entitats van aprovar l’avantprojecte constructiu amb la finalitat
de desenvolupar la informació necessària per contractar el projecte i els plecs de clàusules,
i el seu Reglament d’explotació, que regulava les condicions que havia de complir el
concessionari en la gestió i explotació de la planta. Seguidament, el mateix dia, es va convocar el concurs obert per contractar-ne la gestió.
El 25 d’octubre del 2005 es va aprovar l’adjudicació de la gestió de l’Ecoparc 4, en règim de
concessió d’obra pública, a l’oferta presentada per CESPA Gestió de Residus, SA,2 en la
qual es va establir un import de construcció de la planta de 57,38 M€, IVA inclòs, i una durada
de l’explotació de tretze anys.
El preu del servei va ser establert en preus unitaris en funció del tipus de tractament i es va
establir un cànon de retorn de la inversió.
Posteriorment, el 26 d’octubre del 2005, es va signar un conveni entre l’ARC i l’EMSHTR per
fixar les bases de col·laboració per al finançament de la construcció i explotació de l’Ecoparc
4 que preveia la constitució d’un consorci en què, a part de l’EMSHTR i l’ARC, també hauria
d’estar present l’ens local del territori on estigués ubicada la instal·lació, que havia de
subrogar-se en la posició de l’EMSHTR respecte del contracte administratiu de concessió
d’obra pública. El conveni va servir com a resolució d’atorgament de la subvenció de
93,86 M€, IVA inclòs, de l’ARC a l’EMSHTR, equivalent al 100% del cost de la construcció,
incloent-hi els estudis previs, avantprojectes, assistència tècnica i despeses financeres
derivades de la periodificació en el temps del retorn de la inversió.
El 20 de desembre del 2005, l’ARC, l’EMSHTR i l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola van
signar un altre conveni que tenia per objecte la col·laboració entre aquestes administracions
per a l’impuls i desplegament dels respectius programes de gestió de residus municipals i
l’establiment dels compromisos tècnics i econòmics per a la implantació de l’Ecoparc 4 al
terme municipal dels Hostalets de Pierola. Es va establir que el promotor de la nova instal·lació seria un consorci constituït per les tres entitats, que se subrogaria en el contracte
de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’una planta de tractament de
residus d’una capacitat de tractament de 300.000 tones, adjudicat per l’EMSHTR a la

2. Amb posterioritat, CESPA Gestió de Residus, SA, va constituir la societat Ecoparc de Can Mata, SL, que és la
societat que gestiona la concessió.
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societat CESPA Gestió de Residus, SA, el 25 d’octubre del 2005. En el conveni també
s’establia que l’EMSHTR havia d’assumir el cost d’explotació corresponent a la gestió dels
residus procedents del seu àmbit administratiu i l’ARC hauria d’assumir íntegrament el
finançament del cost de construcció de la planta.
El 31 de gener del 2006 CESPA Gestió de Residus, SA i l’EMSHTR van signar el contracte
de concessió d’obra pública per a la gestió de l’Ecoparc 4 en què es van establir les condicions que regirien la concessió i la durada de l’explotació, que seria de tretze anys.
El 25 de juny del 2007 el Consorci es va subrogar en la posició de l’EMSHTR en el contracte
de concessió d’obra pública per a la gestió de l’Ecoparc 4.
Finalment el cost de construcció de la planta va ser de 65,71 M€, un 14,5% més que l’import
adjudicat.
Fonts de finançament
Per realitzar les seves funcions el Consorci es finança principalment amb les aportacions de
les entitats que en formen part, segons els criteris següents: l’ARC ha d’aportar totes aquelles
quanties corresponents al finançament de la construcció de les instal·lacions i l’AMB els
imports corresponents a l’explotació i el funcionament del Consorci pel que fa als residus
que es tractin procedents del seu àmbit administratiu.
També pot finançar-se amb subvencions, productes del seu patrimoni, operacions de crèdit
i préstecs, i taxes i preus públics per la prestació de serveis de tractament.

1.2.2.2. Organització
D’acord amb els seus estatuts, els òrgans de govern del Consorci són els següents:

•
•
•
•

El Consell General
La Junta de Govern
La Presidència
La Gerència

El Consell General
El Consell General està constituït per un representant de cadascuna de les entitats integrants
del Consorci i un representant de cadascun dels grups polítics amb representació a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Durant l’exercici 2016, la composició del Consell General, va
ser la següent:
11
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Quadre 1. Composició del Consell General del Consorci. Exercici 2016
Nom i cognoms

Ens representat

Càrrec

Assumpta Escarp i Gibert

Àrea Metropolitana de Barcelona

Presidenta

Josep Maria Tost i Borràs

Agència de Residus de Catalunya

Vocal

Daniel Vendrell Domínguez

Ajuntament dels Hostalets de Pierola

Vocal

Maria Elena Pérez García

Àrea Metropolitana de Barcelona

Vocal

Jordi Portabella Calvete

Àrea Metropolitana de Barcelona

Vocal

Jordi Borrell Alonso

Àrea Metropolitana de Barcelona

Vocal

Jesús Arévalo Bravo

Àrea Metropolitana de Barcelona

Vocal

Oscar Ramírez Lara

Àrea Metropolitana de Barcelona

Vocal

Font: Informació facilitada pel Consorci.

La Junta de Govern
La Junta de Govern és l’òrgan d’administració del Consorci al qual representa i personifica.
Està integrada pel president de l’AMB o persona en qui delegui, com a president, i el
president de l’ARC o persona en qui delegui, com a vicepresident, i dos representants de
cadascuna de les entitats que integren el Consorci, com a vocals. Durant l’exercici 2016, la
composició de la Junta de Govern va ser la següent:
Quadre 2. Composició de la Junta de Govern del Consorci. Exercici 2016
Nom i cognoms

Ens representat

Càrrec

Assumpta Escarp i Gibert

Àrea Metropolitana de Barcelona

Presidenta

Josep Maria Tost i Borràs

Agència de Residus de Catalunya

Vicepresident

Francesc Giró i Fontanals

Agència de Residus de Catalunya

Vocal

Josep Simó Cabré

Agència de Residus de Catalunya

Vocal

Joan Miquel Trullols Casas

Àrea Metropolitana de Barcelona

Vocal

Isabel Doñate Cubells

Àrea Metropolitana de Barcelona

Vocal

Pere Barbado Mariscal

Ajuntament dels Hostalets de Pierola

Vocal

Jaume Trias Cambra

Ajuntament dels Hostalets de Pierola

Vocal

Font: Informació facilitada pel Consorci.

La Presidència
La Presidència és l’òrgan que té la màxima representació del Consorci. Durant l’exercici
2016, la presidenta va ser Assumpta Escarp i Gibert, que ho era per delegació de la
presidenta de l’AMB del 29 de setembre del 2011.
La Gerència
El gerent exerceix la funció d’organització executiva del Consorci i ho és el gerent de l’AMB.
Durant l’exercici 2016, el gerent del Consorci va ser Joan Pinyol Ribas, per delegació de
funcions del gerent de l’AMB del 29 de setembre del 2011.
12
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1.2.3.

Treballs de control

D’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, la funció del control intern en les entitats locals
i els seus ens dependents respecte de la seva gestió econòmica està reservada a
interventors amb habilitació de caràcter estatal, en la triple accepció de funció interventora,
de control financer i de control d’eficàcia.
Segons els estatuts del Consorci, el secretari i l’interventor han de ser nomenats per l’AMB
d’entre els seus membres o tècnics i l’interventor serà el responsable del control intern. Les
bases d’execució del pressupost del Consorci regulen les normes particulars de fiscalització
i estableix la modalitat de fiscalització prèvia plena.
L’article 122 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, disposa
que els consorcis estan subjectes al règim pressupostari, comptable i de control de l’Administració publica a què estiguin adscrits.
El 18 de novembre del 2014, el Consell General del Consorci va aprovar la proposta de
modificació dels seus estatuts per tal que quedés adscrit a l’AMB, en adaptació de la Llei
27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i la
Llei 15/2014, del 16 de desembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de
reforma administrativa. Tanmateix, aquest acord no ha estat ratificat encara per tots els ens
consorciats, en concret, manca la ratificació de l’ARC, per la qual cosa, els estatuts encara
no s’han modificat i l’acord no ha entrat en vigor. Tot i això, l’AMB considera aquest consorci
com a adscrit, de forma correcta, tant pel que fa a la funció interventora, com a la inclusió
dins el seu Compte general i el retiment de comptes, entre altres aspectes.3 Així mateix, la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat té classificat el Consorci com a sectoritzat
a l’AMB, des de l’1 de juliol del 2019. La funció interventora del Consorci la realitza el mateix
funcionari que té assignades aquestes funcions a l’AMB.
D’altra banda, l’article 122 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, estableix que l’òrgan de control de l’Administració a la qual estiguin adscrits els
consorcis han de dur a terme anualment una auditoria dels comptes anuals. La Intervenció
de l’AMB va encarregar l’auditoria dels comptes del Consorci corresponents a l’exercici 2016
a l’empresa Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA, que va emetre informe favorable
amb un paràgraf d’èmfasi per la manca de liquidació de l’encàrrec del Consorci a l’AMB
sobre la gestió dels àmbits de personal, contractació, intervenció, tresoreria, jurídic, tècnic i
qualsevol altre, aprovat per la Junta de Govern del Consorci l’1 de febrer del 2007. Aquest
informe va ser aprovat per la Intervenció de l’AMB.

3. D’acord amb la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, com a molt tard el 31 de desembre del 2014 els estatuts dels consorcis havien
d’haver determinat l’Administració pública d’adscripció. A manca d’aquesta adscripció formal, el consorci queda
adscrit igualment a l’Administració que correspongui, per aplicació dels criteris que actualment estableix l’article
120.2 de la Llei 40/2015, i amb els efectes que la mateixa Llei determina.
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Provisió de places
Durant l’exercici 2016, la funcions d’Intervenció, Secretaria i Tresoreria estaven encomanades als mateixos funcionaris que exercien aquestes funcions a l’AMB. L’interventor i el
secretari eren funcionaris de l’AMB i exercien les funcions per nomenament accidental, i el
tresorer era un funcionari amb habilitació de caràcter estatal.
L’AMB no va sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, prèviament als nomenaments accidentals, cap informe sobre l’existència d’algun
funcionari amb habilitació de caràcter estatal interessat en la provisió dels llocs de treball de
secretari i d’interventor, ni va sol·licitar l’autorització pertinent per als nomenaments accidentals, tal com estableixen els articles 33 i 34 del Reial decret 1732/1994, del 29 de juliol i
l’article 30 del Decret 195/2008, del 7 d’octubre, pels quals es regulen determinats aspectes
del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats
locals de Catalunya. Finalment, a principis de l’exercici 2019, l’AMB va nomenar dos funcionaris amb habilitació estatal interventor i secretari, d’acord amb la Resolució de la Direcció
General de la Funció Pública del 14 de gener del 2019.

2. FISCALITZACIÓ REALITZADA
2.1.

APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL I RETIMENT A LA SINDICATURA

D’acord amb la normativa vigent i els seus estatuts, el Consorci està sotmès a la normativa
de règim local, fet que comporta, entre altres obligacions, la de retre comptes de les seves
operacions. En concret, l’article 122 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, estableix que els consorcis estan subjectes al règim de pressupost,
comptabilitat i control de l’Administració pública a què estiguin adscrits, i han de formar
part dels pressupostos i s’han d’incloure en el Compte general de l’Administració pública
d’adscripció.
Un cop acabat l’exercici, les entitats locals han de formar el Compte general, que posa de
manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.
Tal com estableix la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013, del 20 de setembre, vigent l’exercici 2016, el Compte general del Consorci
inclou el Balanç, el Compte del resultat economicopatrimonial, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu, l’Estat de liquidació del pressupost i la Memòria.
El Compte general ha de ser sotmès abans de l’1 de juny a la Comissió Especial de Comptes
del Consorci, que ha d’emetre’n l’informe corresponent. Aquest informe, juntament amb el
Compte general, s’ha d’exposar al públic durant quinze dies. Finalment, s’ha de sotmetre al
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Consell General del Consorci perquè l’aprovi abans de l’1 d’octubre i pugui ser traslladat a
l’AMB per a la seva tramesa a la Sindicatura abans del 15 d’octubre.
El 20 de juny del 2017, el Consell General del Consorci va aprovar el Compte general de
l’exercici 2016.
Al Compte general de l’exercici 2016 de l’AMB, retut a la Sindicatura de Comptes el 14 de
setembre del 2017, s’hi va adjuntar el Compte general del Consorci.

2.2.

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

L’Estat de la liquidació del pressupost, que inclou la Liquidació del pressupost de l’exercici
2016 i el Resultat pressupostari, es detalla a continuació:
Quadre 3. Liquidació pressupostària
Capítol d’ingressos

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
definitiu

Drets
reconeguts

Drets pendents
de cobrament

3. Taxes, preus públics i altres ingressos

28.878.449

-

28.878.449

25.443.171

4.546.047

20.000

-

20.000

-

-

5. Ingressos patrimonials

100

-

100

-

-

Total operacions corrents

28.898.549

-

28.898.549

25.443.171

4.546.047

7. Transferències de capital

4.698.610

-

4.698.610

4.698.601

1.174.650

Total operacions de capital

4.698.610

-

4.698.610

4.698.601

1.174.650

Total ingressos

33.597.159

-

33.597.159

30.141.772

5.720.697

Capítol de despeses

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
definitiu

Obligacions
reconegudes

Oblig. pendents
de pagament

2.500

-

2.500

-

-

2. Despeses en béns corrents i serveis

28.896.049

-

28.896.049

25.415.596

4.527.459

Total operacions corrents

28.898.549

-

28.898.549

25.415.596

4.527.459

7. Transferències de capital

4.698.610

-

4.698.601

1.174.650

Total operacions de capital

4.698.610

-

4.698.610

4.698.601

1.174.650

33.597.159

-

33.597.159

30.114.197

5.702.109

Resultat pressupostari

Drets
reconeguts
nets

Obligacions
reconegudes
netes

Resultat
pressupostari

a. Operacions corrents

25.443.171

25.415.596

27.575

4.698.601

4.698.601

-

Total operacions no financeres

30.141.772

30.114.197

27.575

Resultat pressupostari de l’exercici

30.141.772

30.114.197

27.575

4. Transferències corrents

1. Despeses de personal

Total despeses

b. Operacions de capital

Ajustaments
4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

32.671

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici

(6.856)

Resultat pressupostari ajustat

53.390

Imports en euros.
Font: Compte general de l’exercici 2016 del Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament
Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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El pressupost inicial aprovat preveia uns ingressos i unes despeses de 33.597.159 € i, atès
que durant l’exercici no es van aprovar modificacions de crèdit, el pressupost definitiu va
ser del mateix import. El Resultat pressupostari de l’exercici va ser de 27.575 €, i considerant
els ajustos derivats de les desviacions de finançament, el Resultat pressupostari ajustat va
ser de 53.390 €.
En relació amb el pressupost d’ingressos, cal dir que la major part dels drets reconeguts
corresponen als ingressos rebuts de l’AMB per l’explotació de l’Ecoparc 4.
En relació amb el pressupost de despeses, la major part de les obligacions reconegudes
corresponen al pagament al concessionari del servei de tractament de residus, l’empresa
Ecoparc de Can Mata, SL.
Les transferències de capital, tant d’ingressos com de despeses, corresponen a l’import del
cànon de retorn de la inversió que el Consorci cobra de l’ARC per la construcció de
l’Ecoparc 4 i que paga posteriorment al concessionari del servei.

2.2.1.

Pressupost inicial

L’article 122 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix
que els consorcis han de formar part dels pressupostos i s’han d’incloure en el Compte
general de l’Administració pública d’adscripció.
El 22 de desembre del 2015 el Consell General del Consorci va aprovar el pressupost inicial,
el qual va quedar definitivament aprovat amb posterioritat al termini del 31 de desembre del
2015 que estableix la normativa. El pressupost definitiu va ser publicat en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona el 19 de gener del 2016. No obstant això, el pressupost del
Consorci de l’exercici 2016 no va formar part del pressupost de l’AMB, i, per tant, es va
incomplir el que estableix l’article 122 de la Llei 40/2015.

2.2.2.

Liquidació del pressupost d’ingressos

Els drets reconeguts durant l’exercici 2016 van ascendir a 30,14 M€. El 84,4% d’aquests
drets corresponien a taxes, preus públics i altres ingressos i el 15,6% a transferències de
capital, concretament la transferència rebuda de l’ARC per finançar la construcció de
l’Ecoparc 4.
Taxes, preus públics i altres ingressos
El detall de les taxes, preus públics i altres ingressos de l’exercici 2016 és el següent:
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Quadre 4. Taxes, preus públics i altres ingressos
Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
definitiu

Drets
reconeguts

Drets pendents
de cobrament

400.000

-

400.000

577.295

119.449

39. Altres ingressos

28.478.449

-

28.478.449

24.865.876

4.426.598

Total

28.878.449

28.878.449

25.443.171

4.546.047

Concepte
34. Preus públics

Imports en euros.
Font: Compte general de l’exercici 2016 del Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament
Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Preus públics
L’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, del 5 de març (TRLRHL) estableix que els preus públics es poden exigir
per la prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives de competència
local però, a diferència de les taxes, han de ser de sol·licitud o recepció voluntària i poden
ser prestats també pel sector privat.
El Consorci cobra un preu públic pel tractament dels residus dels municipis no metropolitans. El 18 de novembre del 2014 el Consell General del Consorci va aprovar els preus
públics a aplicar en el tractament de la fracció resta fins a l’exercici 2017, establerts en funció
d’un preu per percentatge de rebuig generat pel tractament dels residus. L’informe d’aprovació no inclou el corresponent estudi econòmic justificatiu dels preus aprovats. A més,
aquest preus no han estat aprovats per l’AMB que, segons estableix l’article 47 del TRLRHL
és qui té la competència per fer-ho.
Els drets reconeguts per preus públics aplicats al tractament de residus dels municipis no
consorciats són els següents:
Quadre 5. Preus públics de l’exercici 2016
Municipi

Drets reconeguts

Castellví de Rosanes

5.396

Collbató

57.226

Esparreguera

76.366

Gelida

17.390

Martorell

112.298

Olesa de Montserrat

38.176

Sant Esteve de Sesrovires

12.843

Sant Llorenç d’Hortons

4.121

Subirats

13.898

Vallirana

239.581

Total preus públics

577.295

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2016 del
Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament
Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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El tractament de residus als municipis que no formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és poc significatiu respecte del volum total de residus tractats. Aquest servei es
presta a un total de deu municipis, els més significatius dels quals són Martorell i Vallirana, i
suposa un 2,3% respecte del total dels drets reconeguts per l’activitat del Consorci durant
l’exercici 2016.
Altres ingressos
Els altres ingressos corresponen als ingressos rebuts per part de l’AMB per cobrir el cost
d’explotació de l’Ecoparc 4, d’acord amb el conveni signat entre ambdues entitats, segons
el detall següent:
Quadre 6. Altres ingressos
Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
definitiu

Drets
reconeguts

Drets pendents
de cobrament

2.459.580

-

2.459.580

2.617.784

428.219

Ingressos explotació Ecoparc 4

26.018.869

-

26.018.869

22.248.092

3.998.379

Total

28.478.449

-

28.478.449

24.865.876

4.426.598

Concepte
Ingressos per tractament finalista a
dipòsits controlats

Imports en euros.
Font: Compte general de l’exercici 2016 del Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament
Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tant en el conveni signat el 26 d’octubre del 2005 entre l’ARC i l’EMSHTR, on s’establien les
bases de col·laboració per al finançament de la construcció i explotació de l’Ecoparc 4, com
en el conveni signat el 20 de desembre del 2005 per l’ARC, l’EMSHTR i l’Ajuntament dels
Hostalets de Pierola, en què s’establien els compromisos tècnics i econòmics per a la
implantació de l’Ecoparc 4, es preveia que el cost d’explotació de l’Ecoparc 4 aniria a càrrec
de l’EMSHTR (actualment AMB) (vegeu l’apartat 1.2.2.1).
El contracte de concessió d’obra pública per a la gestió de l’Ecoparc 4 entre CESPA Gestió
de Residus, SA i l’EMSHTR, en què es van establir les condicions que regirien la concessió,
i en el qual es va subrogar el Consorci el 25 de juny del 2007, es van establir els preus
unitaris diferenciats, de la forma següent:

• Cànon pel tractament de la fracció orgànica, que es calcula en funció del percentatge de
recuperació de matèria orgànica i del percentatge d’aquesta que es porta a cadascun
dels diferents tractaments.

• Cànon pel tractament de la fracció resta, que es calcula segons les tones de fracció resta
tractades.

• Cànon pel tractament del rebuig, que també es calcula segons les tones tractades.
• Altres cànons.
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A continuació es presenta la comparació dels principals preus del contracte inicial amb els
preus aplicats en l’exercici 2016:
Quadre 7. Evolució de preus del contracte
Concepte

2005

2016

Variació (%)

Cànon fracció orgànica < 20% impropis (a)

32,26

39,40

22,1

Cànon fracció orgànica < 10% impropis (a)

32,60

39,81

22,1

Cànon fracció resta

35,39

43,22

22,1

Cànon residus vegetals

29,30

35,78

22,1

5,00

6,11

22,2

43,92

51,69

17,7

-

(b) 19,10

n/a

Cànon objecte de transferència
Cànon altres tipus de rebuig
Cànon expedicions dipòsit controlat

Imports en euros/tona sense IVA.
Font: Elaboració pròpia.
Notes:
(a) La fracció orgànica amb impropis és aquella que conté materials com plàstics, vidre, rebuig o qualsevol altre
que no es pugui considerar orgànic i que han de ser eliminats abans de realitzar el seu tractament.
(b) Import establert per la Llei 3/2005, de mesures fiscals, financeres i administratives sobre les expedicions al dipòsit
controlat de residus.
n/a No aplicable.

En la revisió de l’execució del contracte en l’exercici 2016 s’ha observat que els preus
pagats en aquest exercici a l’adjudicatari es van incrementar respecte dels del contracte
inicial, que recull els preus d’adjudicació de l’any 2005, d’acord amb les condicions
establertes en el contracte, és a dir, augmentant els preus segons l’IPC anual per tots els
conceptes, excepte pel cànon d’altres tipus de rebuig, que l’increment previst era del 0,8%
de l’IPC.
De l’aplicació d’aquests preus a les tones tractades durant l’exercici 2016, que van ser
286.309, va resultar un cost total de la gestió de la planta durant l’exercici 2016 de 24,87 M€,
que corresponen en la seva totalitat al cost d’explotació.
En l’anàlisi efectuada s’ha pogut observar que la veritable naturalesa dels ingressos que el
Consorci rep de l’AMB, 24,87 M€, és la d’una transferència corrent, atès que aquesta finança
el cost d’explotació, i, per tant, aquests ingressos s’haurien de registrar en el capítol 4 del
pressupost d’ingressos, en lloc de fer-ho en el capítol 3.

Transferències de capital
El detall de les transferències de capital rebudes pel Consorci durant l’exercici 2016 és el
següent:
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Quadre 8. Transferències de capital
Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
definitiu

Drets
reconeguts

Drets pendents
de cobrament

75. De comunitats autònomes

4.698.610

-

4.698.610

4.698.601

1.174.650

Total

4.698.610

-

4.698.610

4.698.601

1.174.650

Concepte

Imports en euros.
Font: Compte general de l’exercici 2016 del Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament
Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Les transferències de les comunitats autònomes corresponen íntegrament a la subvenció
rebuda de l’ARC per finançar la construcció de l’Ecoparc 4.
En el contracte signat amb CESPA Gestió de Residus, SA, el cost establert de la construcció
de la planta era de 57,38 M€, IVA inclòs, d’acord amb l’acord d’adjudicació del 25 d’octubre
del 2005.
El 26 d’octubre del 2005, es va signar el conveni entre l’ARC i l’EMSHTR per l’establiment de
les bases de col·laboració per al finançament de la construcció i explotació de l’Ecoparc 4
que va servir com a resolució d’atorgament de la subvenció de l’ARC a l’EMSHTR de
93,86 M€, IVA inclòs, equivalent al 100% del cost de la construcció, incloent-hi els estudis
previs, avantprojectes, assistència tècnica i despeses financeres derivades de la periodificació en el temps del retorn de la inversió. El cost de construcció de la planta es va establir
en 71,30 M€, IVA inclòs, un 24,3% més que el que constava en l’adjudicació del contracte.
El cost de la inversió havia de ser pagat inicialment per l’adjudicatari del contracte i s’havia
de repercutir a l’ARC durant el període de construcció i explotació de la planta mitjançant un
cànon de retorn de la inversió, que havia d’incloure els costos financers assumits pel
concessionari.
Finalment, el cost de construcció de la planta va ser de 65,71 M€, un 14,5% més que l’import
adjudicat. En funció d’aquest cost final es va recalcular l’import de l’anualitat de retorn de la
inversió a partir de l’exercici 2011, que, calculada a partir d’una taxa interna equivalent del
5,0%, va quedar establerta en un import anual de 4,70 M€. Així, l’import final de la subvenció
atorgada per l’ARC va ser de 83,59 M€. A final de l’exercici 2016 quedava pendent de
cobrament de l’ARC el cànon de l’últim trimestre, que va ser cobrat durant el primer trimestre
de l’exercici següent.

2.2.3.

Liquidació del pressupost de despeses

El pressupost de despeses es va aprovar inicialment per 33,60 M€, no es va modificar al
llarg de l’exercici, i va donar com a resultat un pressupost definitiu del mateix import. Les
obligacions reconegudes durant l’exercici van ascendir a 30,11 M€, que suposa un grau
d’execució sobre el pressupost definitiu d’un 89,6%.
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La despesa més significativa correspon al pagament al concessionari per l’explotació de
l’Ecoparc 4, que va suposar un 84,4%. La resta d’obligacions reconegudes corresponen a
les transferències de capital que el Consorci ha de pagar al concessionari en concepte de
retorn de la inversió per al finançament de la construcció de l’Ecoparc 4.
Aquestes despeses són del mateix import que les corresponents als mateixos conceptes
dels apartats d’ingressos atès que estan finançades per l’AMB, en el cas de les despeses
d’explotació, i per l’ARC, en el cas de les despeses d’inversió, i després són pagades al
concessionari del servei pel Consorci.
El Consoci no té més despeses en el seu pressupost atès que, per acord de la Junta de
Govern del Consorci de l’1 de febrer del 2007, es va aprovar que la gestió dels àmbits de
personal, contractació, intervenció, tresoreria, jurídic, tècnic i qualsevol altre, aniria a càrrec
de l’AMB. No obstant això, no existeix cap contraprestació econòmica d’aquests serveis, el
cost dels quals hauria de ser assumit pel Consorci. Aquest fet va originar un paràgraf
d’èmfasi de l’informe d’auditoria realitzat pels auditors externs (vegeu l’apartat 1.2.3).
Despeses en béns corrents i serveis
El detall de les despeses en béns corrents i serveis de l’exercici 2016 és el següent:
Quadre 9. Despeses en béns corrents i serveis
Concepte
Despeses diverses
Despeses per tractament finalista a
dipòsits controlats

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
definitiu

Obligacions
reconegudes

Pendent de
pagament

17.600

-

17.600

708

-

2.459.580

-

2.459.580

2.617.784

428.219

Despeses explotació Ecoparc 4

26.418.869

-

26.418.869

22.797.104

4.099.240

Total

28.896.049

-

28.896.049

25.415.596

4.527.459

Imports en euros.
Font: Compte general de l’exercici 2016 del Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament
Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

L’import corresponent a les despeses per tractament finalista a dipòsits controlats és el que
es paga a l’empresa CESPA Gestió de Residus, SA, pel rebuig que ha d’anar a l’abocador
de Can Mata, que és propietat d’aquesta empresa.
Les despeses derivades de l’explotació de l’Ecoparc 4 corresponen al pagament al concessionari, Ecoparc de Can Mata, SL, en funció del contracte de concessió d’obra pública
per a la gestió de l’Ecoparc 4.
Aquestes dues despeses han estat analitzades conjuntament amb els ingressos corresponents (vegeu l’apartat 2.2.2). Dins les despeses d’explotació s’inclou també el cost del
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tractament dels residus provinents d’altres municipis no metropolitans que el Consorci cobra
posteriorment a cadascun dels ajuntaments i registra l’ingrés com a preu públic (hi ha un
diferència de 27.575 € per imports pendents de facturar per part del concessionari a final
d’exercici).
El cost del servei pagat pel Consorci Ecoparc 4, assumit per l’AMB, inclou una despesa
d’1,40 M€ que finalment va anar a càrrec de l’adjudicatari per ajustos en les despeses
d’explotació del servei, segons les condicions establertes en el contracte, i que a finals de
l’exercici 2016 l’adjudicatari encara no havia satisfet. Aquesta xifra va ser liquidada el 2019.

Transferències de capital
El detall de les transferències de capital atorgades pel Consorci durant l’exercici 2016 és el
següent:
Quadre 10. Transferències de capital
Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
definitiu

Obligacions
reconegudes

Pendent de
pagament

77. A empreses privades

4.698.610

-

4.698.610

4.698.601

1.174.650

Total

4.698.610

-

4.698.610

4.698.601

1.174.650

Concepte

Imports en euros.
Font: Compte general de l’exercici 2016 del Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament
Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Les transferències de capital corresponen íntegrament al pagament del cànon de la inversió
al concessionari derivat del finançament de la construcció de l’Ecoparc 4. El cost de la
inversió va ser inicialment assumit pel concessionari i, segons les condicions establertes en
el contracte, seria retornat per l’ARC mitjançant un cànon de retorn de la inversió al llarg de
la durada de la concessió. L’ARC paga aquest import al Consorci i aquest el transfereix al
concessionari. Aquest import ha estat analitzat amb les transferències de capital (vegeu
l’apartat 2.2.2).

2.3.

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Durant el 2016 el Consorci no va licitar cap contracte, atès que la gestió del Consorci en tots
els seus àmbits, d’acord amb el que es va establir en l’Acord de la Junta de Govern de l’1
de febrer del 2006, es realitza des de l’AMB. L’únic contracte vigent és el corresponent a la
concessió d’obra pública per a la gestió de l’Ecoparc 4, signat el 31 de gener del 2006 per
l’EMSHTR; posteriorment, el 25 de juny del 2007, el Consorci es va subrogar en la posició
d’aquesta entitat.
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Aquest contracte ha estat objecte de fiscalització en l’informe 18/2020 referent a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, contractació administrativa, exercici 2016, pel que fa a la seva
execució i adequació a les condicions contractuals, en l’exercici fiscalitzat (vegeu l’apartat
2.3.4.4), i s’ha fet una anàlisi de les principals característiques del contracte, del qual es
desprèn que la seva preparació, licitació i adjudicació presenta diverses irregularitats de
les quals es destaquen l’exigència, per accedir a la licitació, de disposar d’un terreny on
ubicar les instal·lacions i, el canvi en el sistema de finançament de les obres, que es va fer
amb posterioritat a la licitació de manera que l’Agència de Residus de Catalunya va passar
a fer-se càrrec de l’import de les obres de construcció de la planta. Aquest fet suposa una
modificació en la naturalesa jurídica del contracte, que passaria de ser una concessió
d’obra pública a un contracte mixt d’obra, redacció de projecte d’obra i gestió de serveis
públics.

3. CONCLUSIONS
3.1.

OBSERVACIONS

A continuació s’inclouen les observacions més significatives que s’han posat de manifest
durant el treball de fiscalització realitzat sobre el Consorci per a la Construcció i Explotació
de la Quarta Planta de Tractament Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, exercici 2016, i que, si escau, caldria esmenar.
Fiscalització economicofinancera
1. Els ingressos que el Consorci Ecoparc 4 va rebre de l’AMB pel finançament del cost
d’explotació per 24,87 M€, corresponien a una transferència corrent, i, per tant, s’haurien
d’haver registrat en el capítol 4 del pressupost d’ingressos, en lloc de fer-ho en el capítol
3 (vegeu l’apartat 2.2.2).
2. El Consorci cobra un preu públic pel tractament dels residus dels municipis que no
pertanyen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El 18 de novembre del 2014 el Consell
General del Consorci va aprovar els preus públics a aplicar en el tractament de la fracció
resta fins a l’exercici 2017, establerts en funció d’un preu per percentatge de rebuig
generat pel tractament dels residus. L’informe d’aprovació no inclou el corresponent
estudi econòmic justificatiu dels preus aprovats. A més, aquest preus no han estat aprovats per l’AMB que, segons estableix l’article 47 del TRLRHL, és qui té la competència
per fer-ho (vegeu l’apartat 2.2.2).
3. Per acord de la Junta de Govern del Consorci de l’1 de febrer del 2007, es va aprovar
que la gestió dels àmbits de personal, contractació, intervenció, tresoreria, jurídic, tècnic
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i qualsevol altre, aniria a càrrec de l’AMB. Tanmateix, no existeix cap contraprestació
econòmica d’aquests serveis, el cost dels quals hauria de ser assumit pel Consorci
(vegeu l’apartat 2.2.3).
4. El cost del servei pagat pel Consorci Ecoparc 4, assumit per l’AMB, incloïa una despesa
d’1,40 M€ que finalment va anar a càrrec de l’adjudicatari per ajustos en les despeses
d’explotació del servei, segons les condicions establertes en el contracte, i que a finals
de l’exercici 2016 l’adjudicatari encara no havia satisfet. Aquesta xifra va ser liquidada el
2019 (vegeu l’apartat 2.2.3).
5. De l’anàlisi de les principals característiques del contracte de concessió d’obra pública
per a la gestió de l’Ecoparc 4, es desprèn que la seva preparació, licitació i adjudicació
presenten diverses irregularitats de les quals es destaquen l’exigència, per accedir a la
licitació, de disposar d’un terreny on ubicar les instal·lacions i, el canvi en el sistema de
finançament de les obres, que es va fer amb posterioritat a la licitació de manera que
l’Agència de Residus de Catalunya va passar a fer-se càrrec de l’import de les obres de
construcció de la planta. Aquest fet suposa una modificació en la naturalesa jurídica del
contracte, que passaria de ser una concessió d’obra pública a un contracte mixt d’obra,
redacció de projecte d’obra i gestió de serveis públics.

3.2.

RECOMANACIONS

A continuació s’inclou la recomanació que s’ha posat de manifest durant el treball de
fiscalització realitzat sobre el Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta
de Tractament Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
corresponent a l’exercici 2016:
1. Caldria que es revisés de forma periòdica la facturació que el concessionari realitza al
Consorci per evitar les diferències entre els ingressos i les despeses de l’explotació de
la planta que es generen a finals d’exercici.

4. ANNEX: COMPTES ANUALS
Els comptes anuals estan publicats en el lloc web de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya (www.sindicatura.cat).
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5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS
D’acord amb la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser tramès al
Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament Integral dels
Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el dia 15 de juliol del 2020 per
complir el tràmit d’al·legacions.
Una vegada transcorregut el termini establert no s’ha rebut cap escrit d’al·legacions del
Consorci.

APROVACIÓ DE L’INFORME
Certifico que el 14 d’octubre del 2020, reunit telemàticament el Ple de la Sindicatura de
Comptes, sota la presidència del síndic major, Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels
síndics Jordi Pons i Novell, Miquel Salazar Canalda i Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom,
actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, Manel Rodríguez Tió, i com
a ponent el síndic Miquel Salazar Canalda, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe
de fiscalització 19/2020, relatiu al Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta
Planta de Tractament Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
exercici 2016.
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquesta certificació, amb
el vistiplau del síndic major.
Signat digitalment per

Manel Rodríguez Manel Rodríguez Tió DNI 38820060Q (SIG)
Tió - DNI
38820060Q (SIG) Data: 2020.10.29
12:57:32 +01'00'

El secretari general

Vist i plau,

Jaume Amat
Reyero - DNI
37671660Y (SIG)

Signat digitalment per
Jaume Amat Reyero DNI 37671660Y (SIG)
Data: 2020.10.30
10:17:17 +01'00'

El síndic major
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