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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 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
Barcelona, 4 de novembre de 2020
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 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, en compliment del seu
Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Miquel Salazar com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la
Sindicatura en la sessió del 14 d’octubre del 2020.
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,
corresponent a l’exercici 2016. Aquest treball es completa amb l’informe 18/2020, relatiu a
la contractació administrativa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en què s’inclou
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,
anomenada Ecoparc 4.
El Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament Integral
dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, constituït el 7 de novembre
de 2006, té la naturalesa d’entitat pública de caràcter institucional i està integrat per
l’Agència de Residus de Catalunya, l’AMB i l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. Té per
objecte la redacció del projecte, construcció i explotació de l’Ecoparc 4, i la prestació 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 i de la fracció
residual (fracció resta) dels residus municipals i la disposició final del rebuig.
La gestió i l’explotació de l’Ecoparc 4 la realitza en règim de concessió l’empresa Ecoparc
de Can Mata, SL, propietat al 100% de l’empresa CESPA Gestió de Residus, SA. Aquesta
darrera companyia és també propietària del dipòsit controlat situat a Hostalets de Pierola.
El pressupost del Consorci de l’exercici 2016 preveia uns ingressos i unes despeses de
33.597.159 €. Les dades de la Liquidació del pressupost a 31 de desembre del 2016
presentaven uns drets reconeguts de 30.141.772 € i unes obligacions reconegudes de
30.114.197 €.
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Les observacions més significatives del treball de fiscalització, recollides en l’apartat de
conclusions de l’informe, es detallen en continuació:
• Els ingressos que el Consorci va rebre de l’AMB per al finançament del cost
d’explotació de l’Ecoparc 4, 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.
• El Consorci cobra un preu públic per al 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. L’informe d’aprovació no inclou el corresponent estudi econòmic
justificatiu dels preus aprovats. A més, aquests preus no han estat aprovats per l’AMB
que, segons estableix l’article 47 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, és qui té la competència per fer-ho.
• 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. Tanmateix, no existeix cap contraprestació
econòmica d’aquests serveis, el cost dels quals hauria de ser assumit pel Consorci.
• El cost del servei pagat pel Consorci, 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.
• 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.
La Sindicatura recomana al Consorci que revisi de forma periòdica la facturació del
concessionari per evitar les diferències entre els ingressos i les despeses de l’explotació
de la planta que es generen a finals de l’exercici.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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