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RESUM 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria operativa en matèria 
mediambiental dels ajuntaments de més de 10.000 habitants durant 
l’exercici 2017 i fins al mes de maig, inclusivament, de l’exercici 2018. 
Aquest treball s’emmarca dins del programa iniciat per la Sindicatura en 
2018 de fiscalització de les actuacions locals en matèria mediambiental, 
que s’ha realitzat en coordinació amb el Tribunal de Comptes i altres 
òrgans de control extern. 

L’auditoria ha constat de dues fases clarament diferenciades. 

La primera fase ha consistit en una anàlisi global de les actuacions i 
mesures adoptades en matèria mediambiental, així com del seu 
finançament, dels 97 ajuntaments de més de 10.000 habitants amb què 
comptava la Comunitat Valenciana l’1 de gener de 2017.  

Les actuacions de planificació mediambiental analitzades s’han dut a 
terme, fonamentalment, a través de tres vies: l’adhesió de les entitats a 
l’Agenda 21 Local de l’Organització de les Nacions Unides; la realització 
d’actuacions encaminades a la implantació dels sistemes de gestió 
mediambiental establits per la Unió Europea, i l’adhesió a xarxes de 
municipis amb objectius mediambientals. 

Agenda 21 

La seua implantació requereix que cada municipi elabore el seu propi pla 
de desenvolupament sostenible. 

- El 73,2% dels ajuntaments es van adherir a l’Agenda 21, entre els 
quals tots els majors de 100.000 habitants. 

- Tan sols el 6,2% de les entitats van finalitzar les actuacions previstes 
en l’Agenda esmentada (l’Eliana, Elx, Mutxamel, Oliva, el Pilar de la 
Foradada i Sagunt). 

Sistemes de gestió mediambiental (SGM) 

La implantació d’un SGM en una entitat suposa el reconeixement oficial 
del compromís de l’ajuntament respecte del medi ambient i permet que 
l’organització controle totes les seues activitats, serveis i productes que 
poden causar algun impacte sobre el medi ambient. 

- Només el 23,7% dels ajuntaments disposa d’un SGM. 

- A penes el 3,1% (Benidorm, Cullera i València) van obtindre la 
declaració mediambiental de l’SGM, document per mitjà del qual 
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donen a conéixer a totes les parts interessades la informació sobre 
l’impacte ambiental causat i el comportament ambiental de l’entitat 

Xarxes de municipis amb objectius mediambientals 

- El 68,0% dels 97 ajuntaments es troben integrats en una o més 
agrupacions creades com a seccions de la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies amb objectius comuns en matèria 
mediambiental. 

- El 43,3% de la mostra es troba adherit també a altres acords o 
convenis en matèria mediambiental que els permeten avançar cap 
al desenvolupament sostenible.  

Entre els aspectes destacables de les actuacions mediambientals portades 
a terme per les entitats després de la planificació realitzada, en execució 
de les seues polítiques o projectes mediambientals, figuren els següents: 

- El 59,8% de les entitats han aprovat normativa mediambiental 
específica. 

- El 51,5% dels ajuntaments han dut a terme accions mediambientals 
en el desenvolupament de la seua activitat pròpia. 

- El 68,0% han realitzat mesures per a sensibilitzar i difondre entre la 
població hàbits personals i socials dirigits a la defensa i protecció del 
medi ambient i al manteniment de l’equilibri ecològic. 

- Només un 37,1% de les entitats han desenvolupat actuacions 
d’inspecció i control per a assegurar el compliment de la normativa i 
detectar les infraccions de les ordenances vigents. 

- Només el 0,8% de la despesa es destina a la protecció i millora del 
medi ambient, i la importància de les despeses mediambientals en 
relació amb el total de despeses del pressupost és baixa.  

- Només el 17,5% dels ajuntaments han concedit ajudes o subvencions 
per a la protecció i millora del medi ambient. 

En la segona fase s’ha efectuat una auditoria operativa sobre quatre àrees 
específiques d’actuació: contaminació atmosfèrica, contaminació 
acústica, contaminació lumínica i tractament de residus sòlids urbans. 
L’abast subjectiu d’aquesta fase s’ha concretat en huit ajuntaments i el 
criteri de selecció de la mostra ha consistit bàsicament a seleccionar els 
ajuntaments de més població, per província, i triar també un municipi a 
l’atzar entre els de menys població. 

Per tipus de contaminació, les conclusions són les següents: 
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- El grau global de consecució de les mesures analitzades ha sigut del 
37,1%. 

- La recollida selectiva de residus és la que presenta més 
sensibilització, perquè els ajuntaments han arribat a adoptar un 
62,5% de mesures analitzades. 

- Contaminació lumínica és l’àrea en què menys mesures han aplicat 
les entitats seleccionades, amb un grau de consecució de només un 
18,8%. 

Per entitats, les conclusions són les següents: 

- Cap de les huit entitats seleccionades supera el 50,0% en la 
realització de les mesures analitzades. 

Elx 48,6% 

València 48,6% 

Alacant 45,7% 

Vila-real 42,9% 

Castelló de la Plana 34,3% 

Torrent 31,4% 

Alzira 28,6% 

Torrevella 17,1% 

CONCLUSIÓ GENERAL: “Bones intencions no avalades per fets” 

La majoria dels ajuntaments aposten per comprometre’s amb el medi 
ambient. No obstant això, després de l’anàlisi realitzada s’observa que 
aquesta aposta es queda en una mera declaració d’intencions, i el 
percentatge d’ajuntaments realment compromesos és molt baix. 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca 
als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast 
del treball realitzat. 
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Abreviacions  

BDNS Base de Dades Nacional de Subvencions 

FEMP Federació Espanyola de Municipis i Províncies 

IVTM Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 

LQAPA Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció 
de l’Atmosfera 

LCSP Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

LPCA Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de 
Protecció contra la Contaminació Acústica 

LS  Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll 

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

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

PAA  Pla Anual d’Actuació 

PIR  Pla Integral de Residus 

RD Reial decret 

REEIEE Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07 

R. EMAS Reglament (CE) 1221/2009, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària 
d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria 
mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament 
(CE) 761/2001 i les decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la 
Comissió 

RLT  Relació de llocs de treball 

SGM  Sistema de gestió mediambiental 

SIG  Sistemes integrats de gestió 

TRLCSP Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

UE  Unió Europea 
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1. DADES CLAU I FETS RELLEVANTS 

Auditoria operativa de medi ambient

 El 73,2% es van adherir a l’Agenda 21, 
inclosos tots els majors de 100.000 
habitants.

 El 59,8% han aprovat normativa 
específica.

 Tan sols el 23,7% disposa d’un SGM.
 Tan sols el 17,5% han concedit

ajudes o subvencions per a la 
protecció i millora del medi ambient.

Implantació sistemes de gestió 
mediambiental (SGM)

Implantació Agenda 21
Actuacions 
mediambientals

 El 51,5% han efectuat accions
mediambientals en el seu
funcionament intern.

 Tan sols el 0,8% de la despesa
per a la política de “medi ambient”.

 El 68,0% han adoptat mesures 
de difusió i sensibilització.

FASE 1: 97 ajuntaments

FASE 2: 8 ajuntaments

 Tan sols el 6,2% la culminaren per mitjà
de l’elaboració d’una declaració
mediambiental (l’Eliana, Elx, Mutxamel, el 
Pilar de la Foradada, Oliva i Sagunt).

Nivells de consecució de les mesures analitzades

Residus 62,5%

Acústica 50,0%

Atmosfèrica 26,4%

Lumínica 18,8%

Per tipus de contaminació Per entitats

 El  3,1% van obtenir la declaració
mediambiental de l’SGM (Benidorm, 
Cullera i València).

 El grau global de consecució ha sigut del 

37,1%.

 La recollida selectiva de residus és la que 

presenta major sensibilització, un 62,5% de 
mesures analitzades.

 És en la contaminació lumínica on menys
mesures han adoptat els ajuntaments, tan sols

un 18,8%.

 Cap de les entitats analitzades aprova: 

Elx 48,6%

València 48,6%

Alacant 45,7%

Vila-real 42,9%

Castelló de la Plana 34,3%

Torrent 31,4%

Alzira 28,6%

Torrevella 17,1%

 Elx i València, al capdavant.

 Castelló de la Plana, a la cua de les 
entitats més grans.

 Torrevella presenta poca consciència
mediambiental.

“Bones intencions i pocs fets”
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2. INTRODUCCIÓ 

Aquesta fiscalització sobre les actuacions en matèria mediambiental duta 
a terme en els ajuntaments de més de 10.000 habitants s’ha realitzat en 
coordinació amb el Tribunal de Comptes i altres òrgans de control extern. 
Ha tingut una duració pluriennal, i figurava en els programes anuals 
d’actuació de 2018 i 2019 aprovats pel Consell de la Sindicatura el 28 de 
desembre de 2017 i el 27 de desembre de 2018, respectivament. 

Aquesta fiscalització, que s’ha realitzat en dues fases, ha estat 
determinada per les directrius fixades pel Tribunal de Comptes. 

La primera fase ha consistit en una auditoria de compliment, per mitjà 
d’una anàlisi global de les actuacions i mesures adoptades en matèria 
mediambiental i el seu finançament, de tots els ajuntaments de més de 
10.000 habitants de la Comunitat Valenciana. Aquesta fase s’ha centrat en 
les competències de caràcter normatiu. 

En la segona fase s’ha efectuat una auditoria operativa a través d’una 
mostra dels ajuntaments que integren l’àmbit subjectiu d’aquesta 
fiscalització, sobre quatre àrees específiques d’actuació: 

- Contaminació atmosfèrica 

- Contaminació acústica 

- Contaminació lumínica 

- Tractament de residus sòlids urbans 

En aquesta fase s’han analitzat les competències de gestió, supervisió i 
control de l’execució d’aquestes àrees. 

2.1 Objectius 

D’acord amb les directrius del Tribunal de Comptes, els objectius 
d’aquesta fiscalització són els següents: 

Fase I, per a tots els ajuntaments de més de 10.000 habitants. 

1) Analitzar en quina mesura les entitats locals planifiquen i gestionen 
les seues actuacions en matèria mediambiental. 

2) Revisar els programes pressupostaris relatius a la protecció i millora 
del medi ambient, així com, si és el cas, l’existència d’objectius i 
indicadors en aquests programes. 

3) Analitzar les accions desenvolupades en el si dels ajuntaments 
dirigides a donar compliment, en el seu funcionament intern, a la 
protecció del medi ambient i al manteniment de l’equilibri ecològic. 
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4) Verificar si els ajuntaments han adoptat mesures per a la difusió 
entre la població d’hàbits personals i socials, dirigits a la protecció 
del medi ambient i al manteniment de l’equilibri ecològic. 

Fase II, a través d’una mostra dels ajuntaments de més de 10.000 
habitants. 

5) Comprovar l’exercici efectiu per les entitats locals de les obligacions 
legalment establides en l’exercici d’aquestes competències, en 
relació amb la contaminació atmosfèrica, lumínica, acústica i amb el 
tractament selectiu de residus sòlids urbans. 

6) Examinar les actuacions i mesures específiques adoptades en 
matèria mediambiental per les entitats locals per al 
desenvolupament de la gestió del municipi i la prestació dels serveis 
públics. 

7) Avaluar l’execució dels programes pressupostaris destinats a 
aquestes finalitats. 

2.2 Àmbit subjectiu i temporal 

L’àmbit subjectiu de la fiscalització ha comprés, en la primera fase, els 97 
ajuntaments de municipis de població superior a 10.000 habitants de la 
Comunitat Valenciana referits a la població existent a 1 de gener de 2017. 
El quadre següent resumeix el nombre dels ajuntaments, agrupats per 
província i trams de població, que es detallen en l’annex I. 

Quadre 1. Nombre d’ajuntaments per províncies i trams de població 

Població 
(habitants) 

Tram de 
població 

Nombre 
ajuntaments 

Província 

Alacant Castelló València 

De 10.001 a 20.000 1 33 10 3 20 

De 20.001 a 50.000 2 49 17 6 26 

De 50.001 a 100.000 3 11 6 1 4 

Major de 100.000 4 4 2 1 1 

Total  97 35 11 51 

En la segona fase s’han analitzat, a través d’una mostra, quatre àrees 
específiques d’actuació mediambiental. El criteri de selecció de la mostra 
ha consistit a incloure-hi tots els ajuntaments de més de 100.000 habitants 
de la Comunitat Valenciana i, dels municipis amb una població entre 
50.000 i 100.000 habitants, incloure-hi l’ajuntament de més població de 
cada província. També s’ha triat un municipi a l’atzar. Els ajuntaments 
seleccionats, sobre la base d’aquests criteris, han sigut Alacant, Alzira, 
Castelló de la Plana, Elx, Torrent, Torrevella, València i Vila-real. 
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L’àmbit temporal de la fiscalització ha abastat tot l’exercici 2017 i fins al 
mes de maig, inclusivament, de l’exercici 2018. Tot això, sense perjudici 
que hagen pogut realitzar-se comprovacions i anàlisis referides a exercicis 
anteriors amb la finalitat de complir adequadament amb els objectius 
previstos. 

2.3 Enfocament metodològic 

Com ja s’ha indicat anteriorment, aquesta fiscalització s’ha desenvolupat 
en dues fases. En les dues fases la informació s’ha obtingut mitjançant 
l’emplenament pels ajuntaments seleccionats d’uns formularis elaborats 
pel Tribunal de Comptes. Aquests formularis han sigut contestats per les 
diferents entitats locals, en cada una de les fases, a través del Tribunal de 
Comptes. Aquesta institució, una vegada acabat el termini donat als 
ajuntaments perquè els enviaren, ha facilitat tota la informació rebuda al 
departament d’informàtica de la Sindicatura, que, després de tractar-la, 
l’ha posat a disposició de l’equip de fiscalització perquè l’analitzara. 

En general, les dades que figuren en aquest informe les han facilitat els 
ajuntaments i no han sigut objecte de verificació, llevat que s’indique el 
contrari. En aquest sentit, cal ressaltar que algunes de les respostes dels 
formularis impliquen l’enviament d’un document justificatiu per a poder 
validar-les. El Tribunal de Comptes també ha remés aquests documents a 
la Sindicatura. 

A més dels formularis i la documentació adjunta remesa, les principals 
fonts de la informació utilitzades han sigut: 

- Els comptes anuals obtinguts de la Plataforma de Rendició de 
Comptes 

- Els llocs web dels ajuntaments 

- Les ordenances generals i fiscals 

- La Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) 

S’han aplicat procediments de valoració del risc a través del coneixement 
de l’entorn en què es desenvolupa l’activitat, amb l’objectiu d’identificar i 
valorar els riscos relacionats amb l’activitat objecte de l’auditoria i així 
delimitar aquelles àrees sobre les quals s’han desenvolupat procediments 
d’auditoria per a reduir el risc a un nivell adequat. 

Els riscos i limitacions detectats en el desenvolupament del treball han 
sigut els següents: 

1) L’Ajuntament de la Nucia, malgrat els requeriments successius, no 
va remetre els qüestionaris formalitzats fins que, efectuat el 
requeriment comminatori previst en l’article 11.2 de la Llei de la 
Sindicatura de Comptes, es van iniciar els tràmits del procediment 
de multa coercitiva. Els qüestionaris es van rebre el 17 de gener de 
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2019, quasi set mesos fora de termini, i es va arxivar, com a 
conseqüència, el procediment sancionador esmentat. En l’anàlisi 
realitzada no s’ha considerat la informació subministrada per la 
Nucia, ja que es va rebre després de la data de tancament del treball 
de camp per a la fase I (31 de desembre de 2018). 

2) Respecte a la segona fase, destaca la demora de l’Ajuntament 
d’Alacant, que va presentar la documentació el 21 de desembre de 
2018, fora del termini fixat i després de requeriments successius, si 
bé abans d’iniciar-se els tràmits descrits en el paràgraf anterior. 

3) En la revisió dels formularis remesos per l’Ajuntament de València 
s’observen nombroses preguntes sense respondre, situació que 
s’agreuja especialment en les respostes del quart formulari, referent 
a la recollida selectiva de residus. 

4) Quant a la recollida selectiva de residus, cal assenyalar que el treball 
realitzat per la Sindicatura ha consistit a transcriure les dades 
facilitades sobre les tones recollides per cada una de les entitats, 
sense haver realitzat cap validació d’aquestes dades. A més, s’hi han 
inclòs exclusivament les referents a tones totals, perquè en el detall 
de les tones facilitat per a cada una de les fraccions s’han detectat 
nombroses inconsistències. 

5) Quant a l’absència de documentació justificativa, s’han modificat les 
respostes dels qüestionaris en aquells casos en què no s’hi ha 
adjuntat la documentació requerida per a justificar-les, o aquesta 
documentació no s’ha considerat vàlida. 

2.4 Coneixement de l’entorn i marc jurídic 

Com a antecedent, cal esmentar la Conferència de les Nacions Unides 
sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, celebrada a Rio de Janeiro al 
juny de 1992, que va aprovar la Declaració de Rio amb l’objectiu d’establir 
una aliança mundial nova i equitativa per mitjà de la creació de nous 
nivells de cooperació entre els estats, els sectors clau de les societats i les 
persones, amb què es procure aconseguir acords internacionals en els 
quals es respecten els interessos de tots i es protegisca la integritat del 
sistema ambiental i de desenvolupament mundial, i es reconega la 
naturalesa integral i interdependent de la Terra. 

En aquesta conferència també es va aprovar el Programa XXI o Agenda 21, 
a fi de promoure el desenvolupament sostenible, definit per Nacions 
Unides com el desenvolupament que permet “la satisfacció de les 
necessitats de la generació present sense comprometre la capacitat de les 
generacions futures per a satisfer les seues pròpies necessitats”. Aquesta 
agenda va constituir un pla detallat de les actuacions que han 
d’emprendre els governs dels estats membres de l’ONU per a integrar 
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medi ambient i desenvolupament econòmic i social en l’horitzó del segle 
XXI. 

Són rellevants a aquest efecte la Decisió 1386/2013/UE, de 20 de novembre 
de 2013, del Parlament Europeu i del Consell, relativa al Programa General 
d’Acció de la Unió en Matèria de Medi Ambient fins a 2020: “Viure bé, 
respectant els límits del nostre planeta”, i l’Acord de París, aprovat en la 
Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic i signat a 
partir de la Decisió (UE) 2016/1841, de 5 d’octubre de 2016, del Consell, a fi 
de substituir el Protocol de Kyoto de 1997 i de reforçar la resposta mundial 
a l’amenaça del canvi climàtic, en el context del desenvolupament 
sostenible i de les mesures per a erradicar la pobresa. 

Les competències en matèria de medi ambient les exerceixen la Unió 
Europea, l’Administració de l’Estat, les comunitats autònomes i les 
entitats locals. 

En l’annex II s’inclou una relació de la normativa mediambiental en cada 
un dels àmbits indicats. 

3. CONCLUSIONS 

3.1 Activitat global dels ajuntaments en matèria mediambiental (Fase 1) 

3.1.1 Planificació mediambiental 

Les actuacions de planificació mediambiental analitzades s’han dut a 
terme, fonamentalment, a través de l’adhesió de les entitats a l’Agenda 21 
Local de l’Organització de les Nacions Unides i a la realització d’actuacions 
encaminades a la implantació dels sistemes de gestió mediambiental 
establits per la Unió Europea, així com a través de l’adhesió a xarxes de 
municipis amb objectius mediambientals. 

No obstant això, cal destacar que les entitats locals no han utilitzat 
adequadament els recursos de planificació mediambiental posats a la 
seua disposició per organitzacions internacionals. 

1) En relació amb l’Agenda 21 Local, de les 71 entitats que van 
subscriure’n els compromisos, en 29 l’adhesió a aquest protocol va 
ser una simple declaració d’intencions, ja que ni tan sols van 
realitzar un diagnòstic de la seua situació mediambiental, i de les 42 
restants, només 6 van culminar el procediment previst. 

 Entre les entitats que no es van adherir a l’Agenda 21 i no van 
realitzar cap tipus de planificació de les que s’hi preveuen, destaquen 
per la seua població els ajuntaments d’Elda, Oriola i Torrevella, tots 
amb més de 50.000 habitants. 
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 El gràfic següent reflecteix el grau de compliment de les diferents 
fases de l’Agenda 21 Local: 

Gràfic 1. Compliment de les fases de l’Agenda 21 Local 

 

Així mateix, el quadre següent detalla per als 97 ajuntaments 
fiscalitzats, el compliment de les diferents fases en l’adhesió a 
l’Agenda 21: 
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Quadre 2. Compliment de les fases de l’Agenda 21 Local 

Adhesió 
Agenda 21 

Diagnosi 
situació 
mediamb. 

Pla 
d’acció 

Creació 
comissió 
seguiment 

Emissió 
declaració 
mediamb. 

Ajuntament 

71 

42 

26 

9 

4 
L’Eliana, Mutxamel, el Pilar de la 
Foradada i Sagunt 

5 
L’Alcúdia, Benetússer, l’Eliana, 
Requena, Torrent i València 

17 

2 Elx i Oliva 

15 

Almassora, Benicarló, Callosa de 
Segura, Carcaixent, Cocentaina, 
Godella, Llíria, Meliana, Ontinyent, 
Paterna, Quart de Poblet, Santa 
Pola, Silla, la Vall d’Uixó i Vinaròs 

16 16 16 

Alacant, Albal, Aldaia, Alfafar, 
l’Alfàs del Pi, Benidorm, Benifaió, 
Castelló de la Plana, Catarroja, 
Cullera, Ibi, Novelda, Petrer, Riba-
roja de Túria, Villena i Xirivella 

21 21 21 21 

Alaquàs, Alboraia, Alcoi, l’Alcora, 
Almoradí, Alzira, Benicàssim, 
Carlet, Dénia, Guardamar del 
Segura, Nules, Onda, Paiporta, 
Picanya, Picassent, Puçol, Sedaví, 
Teulada, Xàbia, Xàtiva i Xiva 

8* 

2 2 2 Burjassot i Calp 

6 6 6 
Asp, Benissa, Gandia, Montcada, 
Sant Joan d’Alacant i Sant Vicent 
del Raspeig  

26 

4 
1 1 1 El Campello 

3 3 3 
Canals, la Pobla de Vallbona i Vila-
real 

21 21 21 21 

Albatera, Alberic, Algemesí, Altea, 
Benaguasil, Bétera, Borriana, 
Crevillent, Elda, Manises, 
Massamagrell, Mislata, Monòver, 
la Nucia, Oriola, Rojals, Sueca, 
Tavernes de la Valldigna, 
Torrevella, Utiel i la Vila Joiosa  

1* 1 1 1 Alginet 

 

71 46 29 10 6 Total compliments 

26 51 68 87 91 Total incompliments 

97 97 97 97 97 TOTAL AJUNTAMENTS 

(*) Se’ls canvia la resposta per no aportar documentació. 
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2) Quant als sistemes de gestió mediambiental (SGM), 74 entitats no 
han optat per establir-los en els seus àmbits territorials, la qual cosa 
hauria representat el reconeixement oficial del seu compromís 
respecte del medi ambient i permés que l’organització controlara 
totes les seues activitats, serveis i productes que poden causar algun 
impacte sobre el medi ambient, en el marc de reglaments i 
procediments internacionals, que els hagueren possibilitat la 
certificació dels seus projectes. Entre les entitats que no van optar 
per establir un SGM destaquen, per la seua població, tres dels quatre 
municipis amb més de 100.000 habitants, que són els ajuntaments 
d’Alacant, Castelló de la Plana i Elx. Així mateix, tampoc van optar 
per un SGM nou entitats amb més de 50.000 habitants, entre les quals 
es tornen a incloure els ajuntaments d’Elda, Oriola i Torrevella, que 
tampoc es van adherir a l’Agenda 21. 

 Solament els ajuntaments de Benidorm, Cullera i València, i per a 
projectes parcials de platges, han utilitzat aquests instruments de 
planificació i han culminat els procediments que s’hi estableixen. 

 El gràfic següent reflecteix el grau de compliment de les diferents 
fases de l’SGM: 

Gràfic 2. Compliment de les fases de l’SGM 
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Així mateix, el quadre següent detalla per a cada un dels ajuntaments 
fiscalitzats el compliment de les diferents fases:  

Quadre 3. Compliment de les fases de l’SGM 

Existència de 
sistema de gestió 
mediambiental 

Existència de 
política 

mediamb. 

Existència de 
procediments 

Declaració 
mediamb. 

Ajuntament 

23 23 
18 

3 Benidorm, Cullera i València 

15 

Altea, Benissa, Burjassot, Dénia, el Campello, 
Mislata, Nules, Oliva, el Pilar de la Foradada, 
Puçol, Santa Pola, Tavernes de la Valldigna, 
Teulada, la Vila Joiosa i Vinaròs  

5 5 
Alaquàs, Benicàssim, Callosa de Segura, 
Crevillent i Gandia 

74 

9 
3 3 L’Alcúdia, Meliana i Xirivella 

6 6 
Albal, Alzira, Carcaixent, Mutxamel, 
Picassent i Sedaví 

65 

3 3 Alcoi, Benicarló i Silla 

62 
59 

Alacant, Albatera, Alberic, Alboraia, l’Alcora, 
Aldaia, Alfafar, l’Alfàs del Pi, Algemesí, 
Alginet, Almassora, Almoradí, Asp, 
Benaguasil, Benetússer, Benifaió, Bétera, 
Borriana, Calp, Canals, Carlet, Catarroja, 
Cocentaina, Elda, l’Eliana, Elx, Godella, 
Guardamar del Segura, Ibi, Llíria, Manises, 
Massamagrell, Monòver, Montcada, Novelda, 
la Nucia, Onda, Ontinyent, Oriola, Paiporta, 
Paterna, Petrer, Picanya, la Pobla de 
Vallbona, Quart de Poblet, Requena, Riba-
roja de Túria, Rojals, Sant Joan d’Alacant, 
Sant Vicent del Raspeig, Sueca, Torrent, 
Torrevella, Utiel, la Vall d’Uixó, Vila-real, 
Xàbia, Xàtiva i Xiva  

3* Castelló de la Plana, Sagunt i Villena 

 

23 32 24 3 Total compliments 

74 65 73 94 Total incompliments 

97 97 97 97 TOTAL AJUNTAMENTS 

(*) Se’ls canvia la resposta per no aportar documentació. 

 

3) En l’àmbit nacional, l’adhesió a xarxes o agrupacions de municipis1 
no s’ha convertit en un instrument de planificació mediambiental o 
d’impuls de polítiques actives en la matèria. 

  

                                                
1  Constituïdes per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) com a fòrums amb 

objectius comuns de protecció del medi ambient, per a la difusió de polítiques mediambientals 
o d'intercanvi d'experiències entre les entitats locals adherides i com a mitjà per a coordinar i 
difondre els objectius de la política nacional en relació amb el medi ambient en l'àmbit local. 
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3.1.2 Actuacions mediambientals dutes a terme pels ajuntaments 

1) De les 97 entitats fiscalitzades, 22 no disposaven en la seua 
organització d’unitats específiques dedicades exclusivament a la 
gestió mediambiental. De les 75 entitats en què hi havia unitats o 
departaments específics, 20 no comptaven amb cap tècnic 
especialitzat en medi ambient entre el personal adscrit a aquestes. 
Per contra, cal ressaltar que els municipis d’Alboraia, Benetússer i 
Santa Pola, si bé no disposen d’unitats o departaments amb 
competències en medi ambient, sí que compten amb un tècnic 
especialista en gestió ambiental. 

2) El 40,2% de les entitats fiscalitzades no disposaven entre els seus 
treballadors de personal tècnic especialitzat en medi ambient i 
exercien aquestes funcions altres treballadors sense especialització 
en la matèria. Tots els ajuntaments de més de 100.000 habitants 
(tram 4) disposen almenys d’un tècnic especialista, com és el cas de 
Castelló de la Plana. Per la seua banda, Elx en té tres, mentre que 
Alacant i València en tenen quatre. Només un 39,4% dels municipis 
de menor grandària compten amb tècnics especialistes en medi 
ambient, mentre que aquest percentatge s’eleva a un 65,3% en els 
ajuntaments del tram entre 20.001 i 50.000 habitants. Dels onze 
municipis amb població entre 50.001 i 100.000 habitants tan sols 
Gandia i Torrent no disposen de tècnics especialistes en medi 
ambient. 

3) La major part de les entitats han aprovat algun tipus de normativa 
que tinga per objecte la protecció del medi ambient, bé per mitjà de 
l’aprovació de disposicions específiques en la matèria o bé incloent-
ne en altres disposicions sectorials en les quals la regulació de la 
protecció del medi ambient no constitueix l’objectiu únic ni 
principal. Únicament quatre entitats (els ajuntaments d’Albal, 
Alboraia, Alginet i Montcada) no han aprovat cap classe de normativa 
amb aquesta finalitat, segons el seu web institucional, perquè no 
hem tingut accés a les seues ordenances. 

4) Aproximadament la meitat de les entitats fiscalitzades van justificar 
la realització d’actuacions en el seu funcionament intern per a la 
millora del medi ambient, encara que no les van desenvolupar d’una 
manera generalitzada i sistemàtica, sinó amb caràcter puntual. 

5) De les 31 entitats que no van adoptar cap mesura per a la difusió 
entre la població d’hàbits personals i socials per a la defensa i 
protecció del medi ambient destaquen, per la seua població, els 
municipis de Gandia, Torrent i Torrevella, tots del tram 3 i amb més 
de 65.000 habitants. L’Ajuntament de València, si bé afirma haver 
implantat aquestes mesures, no n’ha aportat documentació 
justificativa, per la qual cosa no s’ha considerat la seua resposta. 
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6) El 62,9% de les entitats fiscalitzades no van realitzar en el període 
fiscalitzat cap actuació d’inspecció i control mediambiental a fi de 
detectar possibles infraccions de la normativa vigent. Dos dels 
ajuntaments del tram 4, Alacant i Castelló de la Plana, i tots els 
ajuntaments del tram 3, a excepció d’Alcoi, Benidorm i Paterna, han 
confirmat que no realitzen cap mena d’activitat de vigilància i 
inspecció mediambiental. Els ajuntaments d’Elda, Gandia, Torrent i 
Vila-real, del tram 3, van manifestar que realitzaven aquesta 
activitat, però no en van aportar documentació justificativa.  

7) En l’exercici 2017, les despeses mediambientals de les entitats 
fiscalitzades van tindre escassa importància en relació amb el total 
de despeses dels serveis públics bàsics, ja que només van representar 
el 0,8% del total. 

8) Cap entitat va determinar els objectius pressupostaris ni els 
indicadors per al seguiment dels resultats de les despeses 
executades per a la protecció i millora del medi ambient. 

9) Més de la meitat de les entitats fiscalitzades, el 53,6%, no van rebre 
en l’exercici 2017 ajudes o subvencions d’altres administracions o 
altres entitats, per la qual cosa no van utilitzar la possibilitat de 
comptar amb un major volum de recursos que els permetera abordar 
projectes per a la millora del medi ambient local. 

10) Únicament 17 entitats, de les 97 fiscalitzades, van concedir 
subvencions o ajudes per a la protecció del medi ambient en el 
període fiscalitzat. 

El quadre següent resumeix, per a cada una de les actuacions 
mediambientals analitzades, el nombre i percentatge d’entitats que les 
han adoptades: 

Quadre 4. Resum de les actuacions mediambientals 

Mesures Nombre % 

Unitat amb competències ambientals 75 77,3% 

Tècnics especialistes en medi ambient 58 59,8% 

Aprovació normativa mediambiental 58 59,8% 

Accions mediambientals en desenvolupament 
del seu funcionament intern 

50 51,5% 

Actuacions de difusió d’informació i 
sensibilització 

66 68,0% 

Actuacions d’inspecció i control 36 37,1% 

Concessió de subvencions 17 17,5% 

 
  



Informe d’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els 
ajuntaments de més de 10.000 habitants 

17 

3.2 Actuacions en relació amb les contaminacions acústica, lumínica, 
atmosfèrica i recollida selectiva de residus sòlids urbans (Fase 2) 

En primer lloc, els quadres següents resumeixen l’anàlisi realitzada en la 
primera fase dels huit ajuntaments que s’han inclòs en la segona fase: 

Quadre 5. Compliment de les fases de l’Agenda 21 Local sobre els 
ajuntaments fiscalitzats en la segona fase 

Ajuntament 

Agenda 21 

Adhesió 
Agenda 21 

local 

Diagnosi situació 
mediambiental 

Pla 
d’acció 

Creació de 
comissió de 
seguiment 

Emissió 
declaració 

mediambiental 

Alacant 
       

Alzira 
      

Castelló de la Plana 
      

Elx 
        

Torrent 
        

Torrevella          

València 
        

Vila-real 
        

Quadre 6. Compliment de les fases de l’SGM sobre els ajuntaments 
fiscalitzats en la segona fase 

Ajuntament 

SMG 

Sistema de gestió 
mediambiental 

Política 
mediambiental 

Procediments Declaració 
mediambiental 

Alacant 
    

Alzira 
     

Castelló de la Plana        

Elx 
      

Torrent        

Torrevella        

València     

Vila-real 
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Quadre 7. Resum de les actuacions mediambientals realitzades pels 
ajuntaments fiscalitzats en la segona fase 

Ajuntament 

Actuacions 

Unitat amb 
competències 
ambientals 

Tècnics 
especialistes 

en medi 
ambient 

Aprovació 
normativa 

mediambiental 

Accions 
mediambientals en 

el seu 
funcionament 

intern 

Actuacions de 
difusió 

d’informació i 
sensibilització 

Actuacions 
d’inspecció i 

control 

Concessió de 
subvencions 

Alacant                

Alzira                

Castelló de la 
Plana                

Elx               

Torrent   *            

Torrevella               

València               

Vila-real              

En segon lloc, el quadre següent resumeix, per entitats i tipus de 
contaminació, el grau de consecució de les mesures mediambientals 
analitzades en aquesta segona fase: 
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Quadre 8. Nivells de consecució de les mesures analitzades 

Ajuntament Contaminació 
acústica 

Contaminació 
lumínica 

Contaminació 
atmosfèrica 

Recollida 
selectiva de 
residus 

Total 
mesures 

Alacant 7 70,0% 3 30,0% 1 11,1% 5 83,3% 16 45,7% 

Alzira 2 20,0% 2 20,0% 3 33,3% 3 50,0% 10 28,6% 

Castelló de la Plana 9 90,0% 0 0,0% 1 11,1% 2 33,3% 12 34,3% 

Elx 7 70,0% 3 30,0% 3 33,3% 4 66,7% 17 48,6% 

Torrent 3 30,0% 4 40,0% 2 22,2% 2 33,3% 11 31,4% 

Torrevella 2 20,0% 0 0,0% 1 11,1% 3 50,0% 6 17,1% 

València 6 60,0% 0 0,0% 5 55,6% 6 100,0% 17 48,6% 

Vila-real 4 40,0% 3 30,0% 3 33,3% 5 83,3% 15 42,9% 

Total mesures 
aplicades per les 
huit entitats 

40 

 

15 

 

19 

 

30 

 

104 
 

Mesures analitzades 
per entitat 

10 
 

10 
 

9 
 

6 
 

35 
 

Total mesures 
analitzades de les 
huit entitats 

80 

 

80 

 

72 

 

48 

 

280 
 

% de mesures 
adoptades 50,0%  18,8%  26,4%  62,5%  37,1%   

De les 35 mesures analitzades en cada entitat referents als quatre tipus de 
contaminació revisats, els ajuntaments d’Elx i València són els que major 
puntuació obtenen, però sense aconseguir arribar al 50% de les mesures 
analitzades. Torrevella a penes n’aplica el 17,1%. 

En el nivell agregat, la recollida selectiva de residus amb un 62,5% de 
realització és la que major implantació té entre les huit entitats auditades, 
i arriba al 100,0% a València. Mentre que, en relació amb la contaminació 
lumínica, el percentatge d’implantació de mesures és el més baix i arriba 
a ser nul en els ajuntaments de Castelló de la Plana, Torrevella i València. 

Les conclusions obtingudes sobre la mostra de huit entitats seleccionada 
en relació amb l’activitat específica duta a terme respecte de les 
contaminacions acústica, lumínica, atmosfèrica, i amb la recollida 
selectiva de residus, són les següents: 

3.2.1 Actuacions específiques en relació amb la contaminació acústica 

1) De les huit entitats seleccionades, totes excepte els ajuntaments de 
Torrent i Vila-real van aprovar disposicions per a la protecció 
acústica del seu territori que contenien, en general, regulació 
específica sobre les àrees acústiques, l’establiment d’objectius de 
qualitat acústica i límits màxims de soroll, així com el règim 
d’infraccions i el procediment sancionador. No obstant això, en dos, 
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els ajuntaments d’Alacant i Torrevella, aquesta normativa era 
anterior a la promulgació de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del 
Soroll (d’ara en avant LS), i per tant no ajustada als procediments de 
mesurament i avaluació dels nivells de soroll i vibracions d’aquesta 
llei i els decrets que la van desplegar. 

2) El 50% dels ajuntaments de la mostra, Castelló de la Plana, Elx, Vila-
real i València, confirmen haver dut a terme la zonificació del seu 
territori en àrees acústiques, d’acord amb l’ús predominant del sòl, 
de conformitat amb l’article 7 de l’LS. D’acord amb l’article 13.4 del 
Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, tots van dur a terme o van 
actualitzar els treballs de zonificació acústica amb anterioritat a 
octubre de 2012. 

3) Set ajuntaments de la mostra, inclosos Alacant, Alzira i Torrent, que 
no compten amb una zonificació del territori, confirmen que han dut 
a terme la determinació de l’exposició al soroll ambiental en l’entitat, 
per mitjà de l’elaboració de mapes de soroll. Torrevella és l’únic 
ajuntament que no ha elaborat mapes de soroll, si bé no hi està 
subjecte perquè té una població inferior a 100.000 habitants. 

4) Alzira, Torrevella, València i Vila-real manifesten que no han aprovat 
plans d’acció en matèria de contaminació acústica en els àmbits 
territorials dels mapes de soroll. 

5) Resulta insuficient la dotació de punts o estacions de mesurament 
acústic per part de les entitats analitzades. Cinc no disposaven de 
cap d’aquests instruments necessaris per a avaluar la contaminació 
acústica. Únicament les tres capitals de província comptaven, a 31 
de maig de 2018, amb punts o estacions per al mesurament acústic. 

6) L’Ajuntament de Castelló de la Plana és l’única de les huit entitats 
fiscalitzades que ha declarat en el seu municipi zones de protecció 
acústica especial, d’acord amb l’article 25 de l’LS. La resta 
d’ajuntaments manifesten no comptar amb zones en les quals haja 
sigut necessari realitzar aquesta declaració. 

7) Excepte els ajuntaments d’Alzira i Torrent, la resta de les entitats 
seleccionades van dur a terme actuacions de vigilància i inspecció en 
matèria de contaminació acústica. 

8) Cap ajuntament de les huit entitats seleccionades va desplegar 
actuacions per a la millora de la qualitat acústica dels seus immobles. 
Els ajuntaments d’Alacant, Alzira, Elx, Torrevella i Vila-real indiquen 
que no han dut a terme actuacions per a la millora de la qualitat 
acústica derivades de la mateixa activitat municipal. 

9) De les huit entitats, únicament l’Ajuntament d’Alacant va poder 
identificar les despeses relatives a contaminació acústica imputades 
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a l’exercici 2017, la qual cosa evidencia que el seguiment i control 
pressupostaris d’aquest tipus de despeses és insuficient. 

10) Cap entitat va rebre durant 2017 ingressos per subvencions en relació 
amb la contaminació acústica. 

El nombre d’actuacions específiques adoptades per cada entitat en relació 
amb la contaminació acústica és el següent: 

Quadre 9. Resum de les actuacions realitzades en contaminació 
acústica 

Ajuntament Normativa 
Actuacions 
externes 

Mesures 
pròpia 
activitat 

Inspecció i 
control 

Canals 
comunicació 

Identificació 
despeses 

Total 
mesures 

Alacant   3     7 

Alzira   1     2 

Castelló de la 
Plana   5     9 

Elx   3     7 

Torrent   2     3 

Torrevella        2 

València   3     6 

Vila-real   2     4 

Hem identificat com a actuacions externes totes les mesures, 
encaminades a millorar la qualitat mediambiental realitzades en el 
municipi, en contraposició amb les realitzades en l’àmbit intern del 
mateix ajuntament com a entitat. 

El quadre següent desglossa les actuacions externes realitzades per cada 
un dels ajuntaments fiscalitzats en relació amb la contaminació acústica: 
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Quadre 10. Actuacions externes específiques en relació amb la 
contaminació acústica 

Ajuntament 
Plans d’acció 
correctors 

Zonificació 
acústica 

Mapes de 
soroll 

Estacions per 
al 

mesurament 
del soroll 

Zones de 
protecció 
especial 

Total 
mesures 

Alacant      3 de 5 

Alzira      1 de 5 

Castelló de la 
Plana      5 de 5 

Elx      3 de 5 

Torrent      2 de 5 

Torrevella      0 de 5 

València      3 de 5 

Vila-real      2 de 5 

3.2.2 Actuacions específiques en relació amb la contaminació lumínica 

1) Segons les respostes donades per les huit entitats fiscalitzades, cap 
ajuntament tenia aprovada normativa específica en matèria de 
contaminació lumínica. 

2) La Comunitat Valenciana no ha realitzat cap tipus de classificació per 
zones en funció del seu grau de vulnerabilitat, pel que fa a 
contaminació lumínica. L’Ajuntament d’Alzira és l’únic que confirma 
que ha realitzat algun tipus de zonificació lumínica, encara que 
aquesta no es troba publicada en la pàgina web. 

3) L’Ajuntament de Torrent és l’únic que confirma que ha dut a terme 
actuacions relacionades amb l’enllumenat exterior dirigides a 
complir els objectius lumínics establits en la disposició addicional 
quarta de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i 
Protecció de l’Atmosfera (LQAPA). 

4) A excepció de l’Ajuntament d’Alzira, la resta d’entitats confirmen 
que durant el període fiscalitzat no van comptar amb canals de 
comunicació amb els veïns en matèria de contaminació lumínica. 

5) L’Ajuntament de Vila-real és l’únic que confirma que ha realitzat 
actuacions de vigilància i inspecció amb la finalitat de garantir el 
compliment de la normativa en matèria de contaminació lumínica. 

6) Els ajuntaments d’Alzira, Castelló de la Plana, Torrevella i València 
no van dur a terme durant el període fiscalitzat cap actuació per a la 
millora de l’eficiència energètica en el seu àmbit intern. 
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7) Els ajuntaments d’Alacant, Elx, València i Vila-real no van disposar 
de cap instrument per a conéixer la situació de les seues 
instal·lacions d’enllumenat exterior, perquè no n’han elaborat 
inventaris. Els ajuntaments d’Alacant, València i Vila-real no van dur 
a terme estudis o auditories d’aquestes instal·lacions. Les dues 
circumstàncies representen una limitació per a la prestació 
adequada del servei obligatori d’enllumenat públic, així com per a la 
millora dels nivells d’eficiència energètica. 

8) Cap de les huit entitats compta amb un pla estratègic. Els 
ajuntaments d’Alzira, Castelló de la Plana, Torrent, Torrevella, 
València i Vila-real confirmen no haver elaborat plans d’acció. 

9) Cap dels huit ajuntaments fiscalitzats, excepte l’Ajuntament de 
Torrent, ha garantit el manteniment dels nivells d’eficiència 
energètica adequada en les instal·lacions d’enllumenat exterior en 
els termes que estableix l’article 4 del Reial Decret 1890/2008, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica 
en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seues instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07 (REEIEE). 

10) A 31 de maig de 2018 únicament les instal·lacions d’enllumenat 
exterior de l’Ajuntament d’Alzira es trobaven qualificades per mitjà 
d’una etiqueta de qualificació energètica d’acord amb la instrucció 
tècnica ITC-EA-01. 

11) Cap de les huit entitats van poder identificar les despeses relatives a 
contaminació lumínica imputades a l’exercici 2017, la qual cosa 
evidencia que el seguiment i control pressupostari d’aquest tipus de 
despeses ha sigut insuficient. 

El nombre d’actuacions específiques adoptades per cada entitat en relació 
amb la contaminació lumínica és el següent: 
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Quadre 11. Resum de les actuacions realitzades en contaminació 
lumínica 

Ajuntament Normativa 
Actuacions 
externes 

Actuacions 
gestió 
interna 

Inspecció i 
control 

Canals 
comunicació 

Identificació 
despeses 

Total 
mesures 

Alacant   2     3 

Alzira   1     2 

Castelló de la Plana         0 

Elx   2     3 

Torrent   3     4 

Torrevella         0 

València         0 

Vila-real   1     3 

 

El quadre següent desglossa les actuacions externes realitzades per cada 
un dels ajuntaments fiscalitzats en relació amb la contaminació lumínica: 

Quadre 12. Actuacions externes específiques en relació amb la 
contaminació lumínica 

Ajuntament Plans d’acció  Zonificació 
lumínica 

Mesures 
relatives 
LQAPA 

Mesures 
relatives 
REEIEE 

Nivells 
d’eficiència 
energètica  

Total 
mesures 

Alicante      2 de 5 

Alzira      1 de 5 

Castelló de la 
Plana 

     0 de 5 

Elx      2 de 5 

Torrent      3 de 5 

Torrevella      0 de 5 

València      0 de 5 

Vila-real      1 de 5 
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3.2.3 Actuacions específiques en relació amb la contaminació atmosfèrica 

1) Les huit entitats fiscalitzades no han aprovat normativa específica 
en matèria de contaminació atmosfèrica. 

2) La Generalitat Valenciana compta amb la Xarxa Valenciana de 
Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica, que és una 
xarxa automàtica de control de la qualitat de l’aire i una eina que 
permet el coneixement dels nivells d’immissió de l’àrea on es troba 
establida. En el terme municipal de les huit entitats seleccionades, la 
Generalitat Valenciana disposava d’alguna de les seues estacions de 
mesurament de la qualitat de l’aire. 

3) En l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i en compliment 
del que es disposa en l’article 16.2 de l’LQAPA, la Generalitat ha 
elaborat i aprovat tres plans de millora de la qualitat de l’aire, un en 
cada una de les províncies. 

4) Tots els ajuntaments analitzats, excepte València, que ja en té un, 
haurien d’aprovar plans i programes per a la millora de la qualitat de 
l’aire que incloguen, entre altres, mesures de restricció del trànsit, 
especialment per als vehicles més contaminants. 

5) En la zonificació del territori realitzada per la Generalitat Valenciana 
en relació amb la contaminació atmosfèrica, no ha participat cap dels 
ajuntaments seleccionats. 

6) Els ajuntaments d’Alacant, Castelló de la Plana, Torrent, Torrevella i 
Vila-real no van establir canals de comunicació per a posar a 
disposició dels ciutadans la informació en matèria de contaminació 
atmosfèrica. 

7) Cap de les huit entitats fiscalitzades ha elaborat un inventari 
d’emissions contaminants, ni elaborat protocols de mesures 
d’adopció immediata per a episodis de contaminació atmosfèrica. 

8) Els ajuntaments d’Alacant i Torrevella confirmen que no han adoptat 
cap mesura per al compliment dels objectius de qualitat de l’aire 
establits en el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la 
millora de la qualitat de l’aire. 

9) Els ajuntaments d’Alacant, Alzira, Castelló de la Plana, Elx i Torrent 
indiquen que no han realitzat actuacions de vigilància i inspecció 
amb la finalitat de garantir el compliment de la normativa en matèria 
de contaminació atmosfèrica. 

10) Els ajuntaments d’Alacant, Castelló de la Plana, Torrevella, València 
i Vila-real confirmen que no han adoptat mesures per a afavorir el 
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compliment dels objectius de qualitat de l’aire en l’àmbit de la seua 
activitat. 

11) Cap de les huit entitats seleccionades va poder identificar les 
despeses relatives a contaminació atmosfèrica imputades en 2017 al 
programa pressupostari 1721, “Protecció contra la contaminació acústica, 
lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes”, ni va establir indicadors 
pressupostaris en relació amb la contaminació atmosfèrica. 

El nombre d’actuacions específiques adoptades per cada entitat en relació 
amb la contaminació atmosfèrica és el següent: 

Quadre 13. Resum de les actuacions realitzades en contaminació 
atmosfèrica 

Ajuntament Normativa 
Actuacions 
externes 

Actuacions 
gestió 
interna 

Inspecció i 
control 

Canals 
comunicació 

Identificació 
despeses 

Total 
mesures 

Alacant   1     1 

Alzira   1     3 

Castelló de la 
Plana   1     1 

Elx   1     3 

Torrent   1     2 

Torrevella         1 

València   3     5 

Vila-real   2     3 

El quadre següent desglossa les actuacions externes realitzades per cada 
un dels ajuntaments fiscalitzats en relació amb la contaminació 
atmosfèrica:  
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Quadre 14. Actuacions externes específiques en relació amb la 
contaminació atmosfèrica 

Ajuntament Plans i programes 
Mesurament i 
avaluació de la 
qualitat de l’aire 

Zonificació del 
territori 

Mesures millora 
qualitat de l’aire 

Total 
mesures 

Alacant     1 de 4 

Alzira     1 de 4 

Castelló de la Plana     1 de 4 

Elx     1 de 4 

Torrent     1 de 4 

Torrevella     0 de 4 

València     3 de 4 

Vila-real     2 de 4 

 

3.2.4 Actuacions específiques en relació amb la recollida selectiva de residus 

1) L’Ajuntament de València no ha emplenat moltes de les respostes 
del formulari sobre la recollida selectiva de residus, si bé, a petició de 
la Sindicatura, va remetre tota la informació relativa a les tones 
recollides per cada tipus de residu o fracció. 

2) Els ajuntaments d’Alzira, Castelló de la Plana, Torrent i Torrevella no 
van aprovar una normativa en relació amb la recollida selectiva de 
residus. La normativa aprovada per les quatre entitats que en 
disposaven, excepte a Alacant, és anterior a la Llei 22/2011, de 28 de 
juliol, de Residus i Sòls Contaminats (LRSC), i en cap es regula 
separadament les diferents fraccions de residus. Això ha evidenciat 
o bé l’absència de normativa, en quatre de les entitats seleccionades, 
o bé l’existència d’una normativa reguladora no adaptada a la realitat 
actual, en les altres quatre. 

3) Únicament l’Ajuntament de València confirma que ha elaborat un 
programa de gestió de residus, de conformitat i en coordinació amb 
el Pla Estatal Marc i amb els plans autonòmics de gestió de residus, 
previsió recollida en l’article 14 de l’LRSC. 

4) Els ajuntaments d’Alzira, Castelló de la Plana, Elx, Torrent i 
Torrevella van incomplir l’article 10 de l’LRSC, al no emetre 
anualment els informes de conjuntura sobre la situació de la 
producció i gestió dels residus en els seus municipis, que havien 
d’incloure dades de recollida i tractament desglossats per fraccions i 
procedència. 
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5) Les huit entitats van prestar, durant el període fiscalitzat, el servei 
obligatori de recollida i transport de residus domèstics generats en 
llars, comerços i serveis, majoritàriament, per mitjà de la gestió 
indirecta dels serveis a través de la formalització de contractes de 
concessió o de gestió de serveis públics amb empreses privades. 

6) En les huit entitats seleccionades, excepte a Alzira i València (per no 
aportar documentació), el servei de recollida de residus de les 
fraccions d’envasos de vidre i d’envasos lleugers i de paper/cartó es 
va dur a terme a través de l’adhesió als convenis subscrits per la 
Generalitat Valenciana amb Ecovidrio i Ecoembes, respectivament.  

7) En totes es va dur a terme durant el període fiscalitzat la recollida 
selectiva de la major part de residus. El quadre següent resumeix les 
fraccions que duu a terme cada una de les huit entitats fiscalitzades:  

Quadre 15. Recollida selectiva de les diferents fraccions de residus 

Ajuntament Vidre Envasos 
lleugers 

Paper i 
cartó 

Bioresidus 
Aparells 
elèctrics i 
electrònics 

Piles i 
acumuladors 

Tèxtils Mobles 
i estris 

Residus i 
enderrocs 
procedents 
d’obres 

menors de 
construcció 

Olis usats 
d’origen 
domèstic 

Alacant           

Alzira           
Castelló de la 
Plana           

Elx           

Torrent           

Torrevella           

València           

Vila-real           
 

8) Les entitats no han implantat, en general, una recollida separada de 
bioresidus i de la resta de matèria orgànica, per la qual cosa no es 
duu a terme una recollida diferenciada generalitzada dels dos tipus 
de residus. Únicament en els municipis de les tres capitals de 
província s’ha realitzat algun tipus de recollida separada d’aquestes 
fraccions. 

9) Tots els ajuntaments comptaven almenys amb un punt net en el seu 
terme municipal, si bé cap disposava d’una ordenança específica 
reguladora dels punts nets en el municipi. A més, a pesar de disposar 
de punts nets en totes les entitats, cap comptava amb protocols 
normalitzats per a la recepció i classificació dels residus que 
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permeteren valoritzar-los adequadament d’acord amb l’article 21 de 
l’LRSC. 

10) Els ajuntaments d’Alacant, Alzira i Torrevella manifesten que durant 
el període fiscalitzat no han fomentat ni adoptat mesures per a la 
valorització i eliminació d’aquells residus de competència municipal, 
barrejats o no, que no tenen com a destinació un punt net. 

11) Els ajuntaments de Torrent i Vila-real confirmen que tots els residus 
es destinen a punts nets, mentre que l’Ajuntament d’Elx indica que 
valoritza i elimina el paper, el cartó i els envasos en la planta de 
tractament del Baix Vinalopó. L’Ajuntament de Castelló de la Plana 
no elimina aquest tipus de residus perquè són competència de 
l’empresa pública Reciplasa, però sí que confirma que valoritza els 
residus orgànics en compostatge. L’Ajuntament de València no 
contesta aquestes preguntes.  

12) Totes les entitats van dur a terme actuacions de vigilància i inspecció 
amb la finalitat de detectar infraccions de la normativa vigent en 
matèria de gestió de residus domèstics, si bé els ajuntaments d’Elx, 
València i Vila-real són els únics que regulen el règim de control i 
inspecció en les seues ordenances. En totes les entitats fiscalitzades, 
les labors d’inspecció les va dur a terme personal funcionari, excepte 
a Torrevella i Alzira, on les va prestar personal laboral. A pesar de les 
actuacions de vigilància i inspecció desenvolupades, en els 
ajuntaments d’Alzira, Castelló de la Plana, Elx i Torrevella no es van 
incoar expedients sancionadors per infraccions de la normativa en 
matèria de gestió de residus. 

13) Excepte els ajuntaments de Castelló de la Plana i Torrent, la resta 
d’entitats confirmen haver dut a terme, durant el període fiscalitzat, 
mesures per a fomentar la disminució en la generació de residus en 
la seua activitat ordinària i fomentar-ne la recollida selectiva, com 
ara la instal·lació de contenidors específics per al reciclatge de paper, 
d’envasos i de piles en els seus edificis. 

14) Cap de les entitats van definir indicadors pressupostaris per al 
seguiment dels resultats de les despeses executades en els 
programes 1621, “Recollida de residus”, i 1622, “Gestió de residus”. 

15) En tots els ajuntaments, excepte els de Torrent, València i Vila-real, 
van estar en vigor durant 2017 ordenances fiscals reguladores de 
taxes per la prestació del servei de recollida de residus. A València 
perquè està suprimida des de 1990, mentre que a Torrent i Vila-real, 
segons ens indiquen, no existeix perquè l’increment de l’IBI va 
compensar l’eliminació de la taxa. Les cinc entitats restants van 
obtindre ingressos per aquest concepte i l’import dels drets 
reconeguts puja a 35.926.761 euros, el 86,7% dels quals van ser 
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recaptats, és a dir, 31.162.188 euros. Les cinc entitats van dur a terme 
l’adequada imputació d’aquests ingressos en els seus pressupostos. 

Segons es detalla en l’apartat de “Dades clau i fets rellevants” el nombre 
d’actuacions específiques adoptades per cada entitat en relació amb la 
recollida selectiva de residus és el següent: 

Quadre 16. Resum de les actuacions realitzades en la recollida 
selectiva de residus 

Ajuntament Normativa 

Actuacions externes 
Actuacions 

gestió 
interna 

Inspecció i 
control 

Identificació 
despeses 

Total 
mesures 

Programa de 
gestió de 
residus 

Informes de 
situació 

Alacant        5 

Alzira         3 

Castelló de la Plana         2 

Elx         4 

Torrent         2 

Torrevella         3 

València        6 

Vila-real        5 

4. RECOMANACIONS 

4.1 Sobre les actuacions dels ajuntaments en matèria mediambiental, de 
manera global (Fase 1) 

4.1.1 Planificació i gestió mediambiental duta a terme pels ajuntaments 

1. Completar el procés derivat de l’adhesió a l’Agenda 21 Local, per 
mitjà de la realització d’un diagnòstic de la situació mediambiental 
del seu territori, la definició de plans específics d’acció ambiental en 
els quals s’integren línies estratègiques d’actuació i l’establiment de 
programes i projectes específics d’actuació, així com d’un pla de 
seguiment d’aquests plans d’acció. 

2. Dotar-se de sistemes globals de gestió mediambiental (SGM) que els 
permeten identificar els aspectes mediambientals de la seua 
activitat, els requisits legals i reglamentaris aplicables, fixar els 
objectius i metes mediambientals, establir programes per a 
aconseguir aquests objectius i metes, planificar el control i establir 
una política ambiental adequada a les circumstàncies de l’entitat. 
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3. Homologar i certificar els sistemes de planificació i gestió 
mediambiental establits per l’ajuntament d’acord amb la normativa 
internacional i europea existent. 

4.1.2 En relació amb les actuacions mediambientals dutes a terme pels 
ajuntaments 

1. Actualitzar les seues ordenances a les noves circumstàncies en 
matèria mediambiental. 

2. Disposar d’unitats o departaments específics en matèria 
mediambiental integrats per personal tècnic especialitzat que 
permeta una major atenció als objectius de millora del medi 
ambient. 

3. Adoptar en la seua gestió interna mesures per a minimitzar l’impacte 
ambiental i la petjada ecològica derivats de la seua pròpia activitat i 
dels serveis que presta. 

4. Realitzar actuacions externes específiques per a conscienciar els 
seus ciutadans a fi de difondre hàbits personals i socials dirigits a la 
defensa del medi ambient i l’equilibri ecològic. 

5. Potenciar les actuacions d’inspecció i control per a detectar 
infraccions de la normativa vigent en matèria mediambiental i 
adoptar les mesures necessàries per a agilitzar la resolució dels 
procediments que es tramiten a aquest efecte. 

6. Utilitzar els instruments de la programació pressupostària per a 
efectuar un seguiment i un control pressupostari correctes de les 
despeses realitzades. 

7. Establir objectius i indicadors pressupostaris per al seguiment dels 
resultats de les despeses executades en la protecció del medi 
ambient. 

4.2 Sobre les actuacions dels ajuntaments en relació amb les 
contaminacions atmosfèrica, lumínica i acústica i amb la recollida 
selectiva de residus sòlids urbans (Fase 2) 

4.2.1 Relatives a la contaminació acústica 

1. Comptar amb ordenances en matèria de contaminació acústica 
adaptades al que s’estableix en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de 
la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació 
Acústica (LPCA) (ajuntaments de Torrent i Vila-real). 

2. Revisar periòdicament els mapes de soroll amb la finalitat de 
permetre l’avaluació global de l’exposició a la contaminació acústica 
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de cada zona, de realitzar prediccions globals per a aquestes zones i 
de possibilitar l’adopció de plans d’acció amb mesures correctores 
específiques (Alacant, Castelló de la Plana, Elx i València). 

3. Elaborar plans d’acció en els àmbits territorials dels mapes de soroll 
aprovats que incloguen mesures correctores en matèria de 
contaminació acústica (ajuntaments d’Alzira, Torrevella, València i 
Vila-real). 

4. Delimitar sobre el seu territori les àrees de sensibilitat acústica i fixar 
uns objectius de qualitat acústica d’acord amb l’ús predominant del 
sòl (ajuntaments d’Alacant, Alzira, Torrent i Torrevella). 

5. Disposar en el seu territori d’estacions o punts de mesurament del 
soroll com a element necessari per a conéixer les dades que els 
permeten avaluar-ne la contaminació acústica i protocols d’actuació 
per als casos de superació dels objectius de qualitat acústica 
(ajuntaments d’Alzira, Elx, Torrent, Torrevella i Vila-real). 

4.2.2 En relació amb la contaminació lumínica 

1. Disposar d’ordenances relatives a l’enllumenat exterior a fi de 
regular aquest factor contaminant en el seu territori. 

2. Dur a terme la zonificació lumínica del seu territori i establir 
objectius de qualitat lumínica per a cada una, així com declarar 
zones d’especial protecció contra la contaminació lumínica i establir 
protocols d’actuació per als casos de superació dels nivells de 
contaminació lumínica establits per a cada zona (excepte 
l’Ajuntament d’Alzira). 

3. Adoptar mesures per a la millora de l’eficiència i l’estalvi energètic 
en les seues instal·lacions d’enllumenat exterior, així com per a la 
disminució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i la 
minimització de la resplendor lluminosa nocturna derivada 
d’aquestes instal·lacions (ajuntaments d’Alzira, Castelló de la Plana, 
Torrevella i València). 

4. Realitzar estudis i auditories energètiques i lumíniques per a 
verificar-ne les prestacions, l’estat dels components, els consums 
energètics i els costos d’explotació (ajuntaments d’Alacant, València 
i Vila-real). 

5. Establir objectius en relació amb l’eficiència lumínica i la reducció 
d’aquesta contaminació per mitjà de l’elaboració de plans estratègics 
(les huit entitats) i plans d’acció específics (excepte Alacant i Elx) que 
detallen les accions que cal dur a terme per a la consecució dels 
objectius definits. 



Informe d’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els 
ajuntaments de més de 10.000 habitants 

33 

6. Elaborar un inventari d’instal·lacions d’enllumenat exterior que 
permeta conéixer-les adequadament i adoptar, a més, mesures 
encaminades a aconseguir una major eficiència energètica en 
aquestes instal·lacions (ajuntaments d’Alacant, Elx, València i Vila-
real). 

4.2.3 En relació amb la contaminació atmosfèrica 

1. Aprovar ordenances reguladores per a assegurar la qualitat de l’aire 
en el seu territori. 

2. Elaborar un inventari d’emissions contaminants, així com protocols 
per als casos de superació dels límits de qualitat atmosfèrica. 

3. Aprovar plans i programes per a la millora de la qualitat de l’aire que 
incloguen, entre altres, mesures de restricció del trànsit, 
especialment per als vehicles més contaminants (excepte València). 

4. Establir canals de comunicació per a posar a disposició dels 
ciutadans informació adequada i oportuna sobre la qualitat de l’aire 
en cada territori (ajuntaments d’Alacant, Castelló de la Plana, 
Torrent, Torrevella i Vila-real). 

5. Adaptar el seu planejament urbanístic a les previsions de l’article 5.3 
de l’LQAPA. 

6. Adoptar, en la gestió del municipi, mesures per a afavorir el 
compliment dels objectius de qualitat de l’aire regulades en el Reial 
Decret 102/2011, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire 
(ajuntaments d’Alacant i Torrevella). 

4.2.4 En relació amb la recollida selectiva de residus 

1. Aprovar ordenances en relació amb la recollida selectiva de residus 
(ajuntaments d’Alzira, Castelló de la Plana, Torrent i Torrevella). 

2. Avançar en la implantació de la recollida selectiva de les diverses 
fraccions de residus sòlids urbans, especialment en les fraccions 
d’aquells residus en què no s’haja implantat la recollida de manera 
generalitzada o per als quals no hi haja un sistema col·lectiu que 
organitze o finance els costos derivats de la recollida selectiva 
(bioresidus, tèxtils, mobles i estris, enderrocs d’obres domiciliàries i 
olis de cuina usats). 

3. Elaborar protocols normalitzats per a la recepció i classificació dels 
residus en els punts nets de titularitat municipal per a reutilitzar-los, 
reciclar-los o valoritzar-los. 
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4. Implementar o augmentar mesures per a la valorització d’aquells 
residus de competència municipal, barrejats o no, la destinació dels 
quals no és un punt net o per a eliminar aquests residus. 

 



Informe d’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els 
ajuntaments de més de 10.000 habitants 

35 

APÈNDIX 1. OBSERVACIONS SOBRE L’ACTIVITAT GLOBAL DELS 
AJUNTAMENTS EN MATÈRIA MEDIAMBIENTAL (FASE 1) 

En aquest apèndix de l’Informe s’exposen els resultats obtinguts de 
l’anàlisi de l’activitat global dels ajuntaments en matèria mediambiental, 
referits a la Fase 1 d’aquest treball de fiscalització, l’anàlisi dels quals 
queda resumit en l’esquema següent: 

Quadre 17. Esquema de les fases de la planificació de la gestió i de les 
actuacions de les entitats locals en matèria mediambiental 

Planificació mediambiental 

L’Agenda 21 Local Sistemes de gestió mediambiental Adhesió a xarxes de municipis 

 

 
Actuacions mediambientals 

Suport organitzatiu Aprovació 
normativa 

Actuacions en el 
desenvolupament del 
funcionament intern de 

l’ajuntament 

Difusió i 
sensibilització 

Vigilància i inspecció 
Anàlisi dels 
programes 

pressupostaris 

Ingressos per actuacions 
mediambientals 

Concessió d’ajudes i 
subvencions 

 

1. Planificació mediambiental duta a terme pels ajuntaments 

Les entitats locals han dut a terme actuacions de planificació 
mediambiental fonamentalment per mitjà de dos protocols 
internacionals: l’adhesió a l’Agenda 21 Local de l’Organització de les 
Nacions Unides i la implantació dels sistemes de gestió mediambiental 
establits per la Unió Europea, que, en cas de complir els requisits que s’hi 
estableixen, els han permés obtindre la certificació oficial dels seus serveis 
o projectes de protecció del medi ambient. 

Al costat d’aquests protocols, en l’àmbit associatiu local figura l’adhesió a 
agrupacions de municipis amb objectius mediambientals específics, amb 
la finalitat d’impulsar actuacions coordinades per a aconseguir-los. 
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1.1 L’Agenda 21 Local 

1.1.1  Adhesió a l’Agenda 21 i signatura de la Carta d’Aalborg 

L’Agenda 21 Local 

Adhesió a 
l’Agenda 21 i 
signatura de la 
Carta 
d’Aalborg 

Auditoria mediambiental 
• Diagnòstic inicial 
• Pla d’acció 
• Pla de seguiment i avaluació 
• Declaració ambiental i difusió 

Pla de 
participació 
social 

Plans de 
comunicació 

Les conferències de les Nacions Unides sobre el medi ambient i el 
desenvolupament són trobades internacionals entre caps d’estat dels 
països del món amb la finalitat d’aconseguir acords sobre el medi 
ambient, el desenvolupament, el canvi climàtic, la biodiversitat i altres 
temes relacionats. En la segona reunió, celebrada a Rio de Janeiro al juny 
de 1992, es va aprovar el Programa XXI o Agenda 21, a fi de promoure el 
desenvolupament sostenible, definit per les Nacions Unides com el 
desenvolupament que permet “la satisfacció de les necessitats de la 
generació present sense comprometre la capacitat de les generacions 
futures per a satisfer les seues pròpies necessitats”. Pel que fa a les entitats 
locals, cal destacar el capítol 28 de la secció III, que estableix les iniciatives 
de les autoritats locals en suport del Programa XXI i crea el Programa 21 
Local o Agenda 21 Local (d’ara en avant Agenda 21). El programa 
d’implantació d’aquesta agenda requereix que cada municipi, comarca o 
regió elabore, amb el suport del seu respectiu govern, el seu propi pla de 
desenvolupament sostenible. 

Com a conseqüència d’aquesta iniciativa mundial, el 27 de maig de 1994, 
es va celebrar, en la localitat danesa d’Aalborg, la primera Conferència 
Europea de Ciutats Sostenibles i es va aprovar la Carta de les Ciutats i 
Pobles Europeus cap a la Sostenibilitat (Carta d’Aalborg), en la qual es 
recullen els principis i recomanacions que han de seguir els pobles i 
ciutats d’Europa per a aconseguir els objectius de la sostenibilitat. 
L’adhesió de les entitats a la Carta d’Aalborg representa el seu compromís 
amb el medi ambient i l’inici del procés d’Agenda 21. 

El gràfic següent recull per trams de població el nombre i percentatge 
d’ajuntaments de la mostra analitzada que han signat la Carta d’Aalborg i 
s’han adherit a l’Agenda 21 Local: 
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Gràfic 3. Nombre i percentatge d’ajuntaments adherits a l’Agenda 21, 
per trams de població 

 

En total van subscriure els compromisos de l’Agenda 21 de l’ONU 71 
entitats de les 97 analitzades, és a dir el 73,2% de les entitats fiscalitzades. 

De les 26 entitats que no es van adherir als compromisos de la Carta 
d’Aalborg, destaquen per la seua grandària els municipis d’Elda, Oriola, 
Torrevella i Vila-real, tots els quals amb més de 50.000 habitants. Tots els 
municipis amb més de 100.000 habitants estan adherits a l’Agenda 21 i 
destaca el fet que el percentatge d’adhesió és superior en els ajuntaments 
del tram 2, un 77,6%, que en els del tram 3, un 63,6%. 

En l’annex III s’indiquen les entitats que s’han adherit o no als 
compromisos de l’Agenda 21, mentre que en el següent gràfic s’indica de 
manera cronològica el nombre acumulat d’ajuntaments que s’hi han 
adherit: 
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Gràfic 4. Nombre acumulat d’ajuntaments adherits a l’Agenda 21 

 

La primera entitat de la Comunitat Valenciana que es va adherir als 
compromisos de l’Agenda 21 va ser l’Ajuntament de Gandia, que ho va fer 
el 4 de desembre de 1997, i en 1998 li van seguir els ajuntaments d’Alcoi, 
Alacant, Elx, Sagunt, Torrent i València. Les últimes incorporacions 
corresponen als ajuntaments de Montcada en 2012, Carlet en 2013 i 
l’Alcora en 2015. 

1.1.2 Auditoria mediambiental  

L’Agenda 21 Local 

Adhesió a 
l’Agenda 21 i 
signatura de la 
Carta 
d’Aalborg 

Auditoria mediambiental 
• Diagnòstic inicial 
• Pla d’acció 
• Pla de seguiment i avaluació 
• Declaració ambiental i difusió 

Pla de 
participació 
social 

Plans de 
comunicació 

El primer pas per a la implantació de l’Agenda 21 és la realització d’una 
auditoria mediambiental. Aquesta auditoria ha d’incloure un diagnòstic 
de la situació del medi ambient i una proposta d’accions de millora per a 
la resolució dels problemes detectats, integrades en un pla d’acció 
ambiental. Així mateix, ha d’establir-se un pla de seguiment dels resultats 
i un sistema d’indicadors que permeten el mesurament i el seu control. 
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1.1.2.1 Diagnòstic inicial 

 

El quadre següent recull per trams de població el nombre d’ajuntaments 
que han realitzat un diagnòstic a fi de conéixer l’estat inicial del medi 
ambient del municipi, així com l’estat en què es trobava aquesta fase de 
diagnòstic a 31 de maig de 2018:  

Quadre 18. Fase de diagnòstic per a conéixer l’estat inicial 
mediambiental dels municipis  

Població 
(habitants) 

Nombre  
aj. amb 

diagnòstic 

% sobre aj. amb 
estudi diagnòstic 

% sobre 
total aj. 

Nre. total aj. 
adherits 

Agenda 21 

% sobre aj. 
adherits 

Agenda 21 

En curs 5 10,9% 5,2% 71 7,0% 

De 10.001 a 20.000 3  9,1% 22  

De 20.001 a 50.000 2  4,1% 38  

De 50.001 a 100.000 0  0,0% 7  

Major de 100.000 0  0,0% 4  

Finalitzada 41 89,1% 42,2% 71 57,8% 
De 10.001 a 20.000 9  27,3% 22  

De 20.001 a 50.000 23  46,9% 38  

De 50.001 a 100.000 5  45,5% 7  

Major de 100.000 4  100,0% 4  

Total 46 100,0% 47,4% 71 64,8% 

Cal assenyalar que la informació anterior no inclou els nou ajuntaments 
de la mostra que van confirmar haver realitzat un diagnòstic a fi de 
conéixer l’estat inicial del medi ambient del municipi, però que, no 
obstant això, no van aportar la documentació necessària per a justificar-
ho. Entre els ajuntaments no inclosos destaquen per la seua població els 
de Gandia i Sant Vicent del Raspeig. Quant als ajuntaments de Requena, 
Torrent i València, que tampoc van aportar la documentació requerida, cal 
indicar que, amb la verificació de la realització de les fases posteriors de 
la planificació, s’ha evidenciat que va ser una omissió en la remissió de la 
documentació i, per tant, s’ha considerat que sí que van realitzar aquesta 
fase de diagnòstic. 

Un 47,4% de les entitats fiscalitzades van realitzar un diagnòstic inicial 
mediambiental del seu municipi, si bé el 10,9% d’aquestes encara no 
l’havien finalitzat a 31 de maig de 2018. 

Diagnòstic inicial

Pla d'acció

Pla de seguiment i avaluació

Declaració ambiental i difusió
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El següent quadre detalla les cinc entitats que en data 31 de maig de 2018 
encara es trobaven en la fase de diagnòstic i la data en què la van iniciar: 

Quadre 19. Ajuntaments amb fase diagnòstic en curs 

Ajuntament Província Població Tram Data inici 

Albal València 16.244 1 03/07/2017 

L’Alfàs del Pi Alacant 18.394 1 22/02/2006 

Cocentaina Alacant 11.461 1 27/04/2006 

Llíria València 22.793 2 01/11/2002 

Villena Alacant 33.968 2 19/04/2011 

A excepció d’Albal, les altres entitats van iniciar fa més de nou anys la fase 
de diagnòstic, sense haver-la finalitzat. Cal indicar que totes estan 
adherides a l’Agenda 21. 

El 64,8% de les entitats que van signar la Carta d’Aalborg van fer treballs 
de diagnòstic de la seua situació a fi de conéixer l’estat inicial del medi 
ambient del municipi. 

Dels 29 ajuntaments que, després de signar la Carta d’Aalborg, no van 
acreditar la realització de la fase de diagnòstic, destaca per la població 
l’Ajuntament d’Alcoi, a més de Gandia i Sant Vicent del Raspeig, ja 
comentats per la falta de documentació. 

No obstant això, cal esmentar també que quatre entitats (Canals, el 
Campello, la Pobla de Vallbona i Vila-real), que no s’havien adherit a 
l’Agenda 21 Local i per tant no havien assumit els seus compromisos, van 
realitzar una diagnosi de la seua situació mediambiental, en tres de les 
quals en compliment del Pacte dels Alcaldes. 

En l’annex III es detalla el compliment de la fase de diagnòstic, per a cada 
una de les entitats fiscalitzades. 

1.1.2.2  Pla d’acció ambiental  

 

  

Diagnòstic inicial

• Definició de línies estratègiques
• Definició de programes d’actuació
• Definició dels projectes
• Realizació del pla d’acció

Pla d'acció

Pla de seguiment i avaluació

Declaració ambiental i difusió
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Definició de línies estratègiques, programes d’actuació i projectes 

El desenvolupament de les línies estratègiques establides per les entitats 
per a la millora del medi ambient requereix l’elaboració de programes 
d’actuació per a cada un dels objectius específics que s’hi definisquen. 

El quadre següent resumeix per trams de població el nombre 
d’ajuntaments que han definit línies estratègiques i els programes 
d’actuació i projectes:  

Quadre 20. Nombre d’ajuntaments amb línies estratègiques i 
programes 

 

Població (habitants) 

Nombre d’ajuntaments amb 

línies 
estratègiques 

programes 
d’actuació 

projectes 

De 10.001 a 20.000 7 7 5 

De 20.001 a 50.000 20 17 10 

De 50.001 a 100.000 1 1 1 

Major de 100.000 2 1 0 

Total 30 26 16 

Cal tindre en compte que els ajuntaments d’Albal, Aldaia, Crevillent, 
Novelda, Petrer, Picassent, Villena i Xirivella, tots amb una població 
inferior a 35.000 habitants, disposaven de línies estratègiques, programes 
o projectes, però no d’un pla d’acció aprovat. 

Realització del pla d’acció 

El pla d’acció ambiental, en què s’integren les línies estratègiques, els 
programes d’actuació i els projectes a partir de les conclusions i 
recomanacions derivades del diagnòstic mediambiental, estableix el full 
de ruta de l’entitat i inclou un calendari d’actuacions al llarg del temps 
d’acord amb la priorització establida. 

Són 29 les entitats que confirmen comptar amb un pla d’acció, si bé n’hi 
ha dues que no havien realitzat una diagnosi de la situació 
mediambiental. Entre les entitats que disposen de diagnòstic 
mediambiental i pla d’acció, destaca l’Ajuntament del Campello, que no 
s’havia adherit a l’Agenda 21. 

El gràfic següent representa el nombre d’entitats que han realitzat un pla 
d’acció ambiental, així com el percentatge que aquestes representen sobre 
el total d’entitats fiscalitzades per a cada tram de població:  
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Gràfic 5. Nombre d’entitats que han realitzat un pla d’acció ambiental, 
per trams de població 

 

Dels 29 ajuntaments que confirmen haver emmarcat les línies 
estratègiques, els programes d’actuació i els projectes en un pla d’acció 
ambiental, tan sols 17 manifesten haver finalitzat la fase de planificació. 
En el gràfic següent es recull l’estat de situació a 31 de maig de 2018 de la 
fase de planificació, que culmina en el desenvolupament d’un pla d’acció 
ambiental: 

Gràfic 6. Pla d’acció ambiental, estat de situació a 31 de maig de 2018 

 

En l’annex III es detalla l’estat de situació a 31 de maig de 2018 de les 97 
entitats fiscalitzades en relació amb el pla d’acció ambiental. 

El gràfic següent resumeix per trams de població el nombre d’ajuntaments 
fiscalitzats que han definit línies estratègiques, programes d’actuació, 
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projectes i que han elaborat un pla d’acció, així com el percentatge que 
representa sobre les 97 entitats:  

Gràfic 7. Resum d’actuacions del pla d’acció 

 

1.1.2.3 Pla de seguiment i avaluació 

 

El pla de seguiment ha de basar-se en indicadors quantificables per a 
mesurar els objectius aconseguits. Aquest seguiment requereix 
comissions de seguiment, integrades per tècnics municipals únicament o 
que impliquen també agents externs. 

Creació de la comissió de seguiment  

Deu entitats confirmen haver creat una comissió per al seguiment de les 
actuacions aprovades en els plans d’acció ambiental. Als ajuntaments de 
Torrent i València estava integrada només per empleats de l’ajuntament i 
els huit restants indiquen que la composició és mixta (l’Alcúdia, 
Benetússer, el Campello, l’Eliana, Mutxamel, el Pilar de la Foradada, 
Requena i Sagunt). 
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Malgrat comptar amb aquesta comissió, només dos ajuntaments van 
mantindre reunions durant el període fiscalitzat: l’Ajuntament de 
Mutxamel, quatre reunions, i el de València, dues reunions.  

Creació i seguiment d’un sistema d’indicadors 

És necessari un sistema d’indicadors per a un seguiment eficaç de 
l’aplicació del pla d’acció ambiental al llarg del temps. 

El quadre següent resumeix per trams de població els ajuntaments que 
comptaven amb un sistema d’indicadors i els que havien elaborat un pla 
de seguiment, així com el percentatge que aquests representen tant sobre 
la totalitat de les entitats fiscalitzades com sobre les entitats que 
comptaven amb un pla d’acció: 

Quadre 21. Existència d’indicadors per a avaluar el compliment del pla 
d’acció ambiental i de programes de seguiment 
d’indicadors 

Població (habitants) Nre. aj. 
(A) 

Nre. total  
aj. (B) 

% 
(A/B) 

Nre. aj. amb pla 
d’acció ambiental 

(C) 

% 
(A/C) 

Existència de sistema 
d’indicadors 

     

De 10.001 a 20.000 5 33 15,2% 8 62,5% 

De 20.001 a 50.000 12 49 24,5% 16 75,0% 

De 50.001 a 100.000 1 11 9,1% 3 33,3% 
Major de 100.000 1 4 25,0% 2 50,0% 

Total 19 97 19,6% 29 65,5% 

Existència de 
programes de 
seguiment 

     

De 10.001 a 20.000 2 33 6,1% 8 25,0% 

De 20.001 a 50.000 3 49 6,1% 16 18,8% 

De 50.001 a 100.000 1 11 9,1% 3 33,3% 

Major de 100.000 1 4 25,0% 2 50,0% 

Total 7 97 7,2% 29 24,1% 

En l’annex III es detallen les 19 entitats que han creat un sistema 
d’indicadors. 

El quadre següent detalla els set ajuntaments que disposen d’un programa 
de seguiment i la periodicitat amb què realitzen el seguiment d’indicadors 
establits:  
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Quadre 22. Periodicitat dels programes de seguiment d’indicadors 

Ajuntament Periodicitat de seguiment 

El Campello Cada dos anys 

Elx Varia en funció de l’indicador 

L’Eliana Cada any 

Mutxamel Cada dos anys 

Oliva Cada any 

Sagunt Trimestral 

Silla Cada any 

El gràfic següent resumeix per trams de població els diferents aspectes que 
s’han valorat sobre el pla de seguiment desenvolupat per les 97 entitats 
fiscalitzades:  

Gràfic 8. Entitats amb comissió de seguiment, indicadors i programes 
de seguiment sobre la totalitat d’entitats fiscalitzades 

 

1.1.2.4 Emissió de declaracions ambientals  

 

Per a finalitzar les actuacions anteriors, les entitats havien d’elaborar un 
document resum de caràcter divulgatiu a partir de les conclusions extretes 
del diagnòstic ambiental inicial, de les actuacions establides en el pla 
d’acció ambiental i dels resultats més rellevants. 
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De les 97 entitats, tan sols sis ajuntaments (6,2% del total) compten amb 
una declaració mediambiental i només quatre (4,1% del total) la van 
difondre entre la població, a través dels mitjans següents: 

Quadre 23. Declaracions mediambientals Agenda 21 i la seua difusió 

Ajuntament  
Declaració 

mediambiental 

Difusió 
entre la 
població 

Formes de difusió 

Actes 
públics 

Mitjans 
comunicació 

Xarxes 
socials 

Butlletins 
divulgatius 

Web 
aj. 

Altres 

L’Eliana         

Elx 
        

Mutxamel 
        

Oliva 
        

El Pilar de la 
Foradada   

            

Sagunt 
  

            

1.1.3  Pla de participació social  

L’Agenda 21 Local 

Adhesió a 
l’Agenda 21 i 
signatura de la 
Carta 
d’Aalborg 

Auditoria mediambiental 
• Diagnòstic inicial 
• Pla d’acció 
• Pla de seguiment i avaluació 
• Declaració ambiental i difusió 

Pla de 
participació 
social 

Plans de 
comunicació 

La participació de la societat local és un requisit perquè el procés de 
l’Agenda 21 Local siga considerat com un autèntic model de gestió local 
cap a la sostenibilitat, des de la fase inicial i de manera transversal en tot 
el procés.  

Els plans de participació social es poden establir per mitjà dels 
instruments següents: 

- Consells municipals de medi ambient, que realitzen funcions de 
consulta, informació i proposta, i la seua finalitat és la de canalitzar 
la participació. 

- Fòrums municipals de medi ambient, constituïts com a lloc per al 
debat, intercanvi d’idees, opinions i visions, així com per a la 
divulgació d’informació. 

- L’aprovació de reglaments de participació que regulen la intervenció 
dels ciutadans en el desenvolupament local, amb l’objectiu principal 
d’implicar els ciutadans en el bon funcionament del municipi. 

El quadre següent resumeix el nombre d’ajuntaments que comptaven 
amb un pla de participació social, així com els instruments de participació 
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establits i el percentatge que el nombre total d’entitats de cada categoria, 
representen sobre la totalitat d’entitats fiscalitzades: 

Gràfic 9. Ajuntaments amb plans de participació social i instruments  

 

Entre les 48 entitats que comptaven amb un pla de participació social, sis 
no s’havien adherit a l’Agenda 21. L’absència de plans de participació 
social va ser significativa en les entitats adherides als compromisos de 
l’Agenda 21, ja que un 40,8% d’aquestes no en tenien. 

1.1.4 Plans de comunicació  

L’Agenda 21 Local 

Adhesió a 
l’Agenda 21 i 
signatura de la 
Carta 
d’Aalborg 

Auditoria mediambiental 
• Diagnòstic inicial 
• Pla d’acció 
• Pla de seguiment i avaluació 
• Declaració ambiental i difusió 

Pla de 
participació 
social 

Plans de 
comunicació 

L’execució de les actuacions descrites exigeix disposar de plans de 
comunicació per a proporcionar informació comprensible als ciutadans. 
Un total de 65 ajuntaments han establit plans de comunicació, i aquests 
poden fer referència a mesures de caràcter formatiu o a mesures 
d’informació activa i específica. 

El gràfic següent resumeix per trams de població el nombre d’ajuntaments 
que han adoptat les mesures indicades, així com el percentatge que 
representen sobre la totalitat d’entitats fiscalitzades: 
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Gràfic 10. Nombre d’ajuntaments per tipus de mesures establides per 
a la comunicació 

 

El gràfic següent resumeix els tipus de mesures de caràcter formatiu 
adoptades per aquests ajuntaments i reflecteix el percentatge 
d’ajuntaments que han adoptat cada una: 

Gràfic 11. Adopció de mesures de caràcter formatiu, per tipus 
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Les mesures d’informació activa i específica desenvolupades pels 
ajuntaments per a la comunicació han consistit bàsicament en la creació 
de centres de documentació i informació de temes mediambientals per a 
posar-los a la disposició del ciutadà (25,8%) i en el desenvolupament de 
sistemes d’atenció al ciutadà, per a conéixer la seua opinió o informar-los 
de manera directa (51,5%). El gràfic següent resumeix percentualment, els 
sistemes utilitzats per aquests ajuntaments per a atendre el ciutadà: 

Gràfic 12. Sistemes d’atenció al ciutadà 

 

Com a resum de les actuacions de planificació mediambiental dutes a 
terme pels ajuntaments per mitja de l’adhesió a l’Agenda 21 Local, el gràfic 
següent agrupa per trams de població el percentatge que representa el 
nombre total d’ajuntaments que han realitzat cada una sobre totes les 
entitats fiscalitzades, així com el nombre d’ajuntaments que han realitzat 
cada una de les etapes de planificació següents:  
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Gràfic 13. Nombre d’ajuntaments per etapes de planificació de 
l’Agenda 21 Local, per trams de població 

  

El gràfic següent afegeix al gràfic anterior el grau d’implantació dels plans 
de participació social i de comunicació, que han tingut lloc des de la fase 
inicial i de manera transversal en tot el procés:  

Gràfic 14. Nombre d’ajuntaments i grau d’implantació dels plans 
transversals de l’Agenda 21 Local, per trams de població 

 

1.2 Sistemes de gestió mediambiental 

La implantació d’un SGM en una entitat suposa el reconeixement oficial 
del compromís de l’ajuntament respecte del medi ambient i permet que 
l’organització controle totes les seues activitats, serveis i productes que 
poden causar algun impacte sobre el medi ambient. Un SGM pot referir-se 
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a una entitat en el seu conjunt o a departaments, àrees o serveis específics 
dins de l’organització. 

Cap municipi fiscalitzat té definit un SGM per al propi ajuntament, si bé 
23 entitats sí que confirmen que alguna de les seues àrees o departaments 
tenen implantats, a 31 de maig de 2018, un SGM que té com a objectiu 
millorar el nivell de protecció del medi ambient, en el marc d’un 
desenvolupament sostenible. 

El gràfic següent resumeix per trams de població el nombre d’ajuntaments 
que confirmen tindre en alguna de les seues àrees o departaments un 
SGM, així com el percentatge que aquests representen sobre el total de les 
entitats fiscalitzades: 

Gràfic 15. Ajuntaments amb SGM, per tram de població 
 

 

Tots els ajuntaments que manifesten disposar d’un SGM compten amb 
alguna certificació que indica que aquest es troba adaptat a aquesta 
certificació, excepte els ajuntaments de Burjassot i Crevillent.  

El gràfic següent resumeix el nombre i percentatge d’ajuntaments amb 
SGM adaptat a l’ISO 14001, al Reglament CE núm. 1221/2009, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació 
voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria 
mediambientals (d’ara en avant EMAS) o si ha obtingut alguna altra 
certificació: 
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Gràfic 16. Ajuntaments segons certificacions dels sistemes de gestió 

 

Els ajuntaments d’Altea, Cullera, el Pilar de la Foradada i València 
confirmen que compten amb àrees o departaments adaptats a l’ISO 14001, 
a l’EMAS i fins i tot a una tercera certificació (ISO 9001 i 170001 
d’Accessibilitat). 

1.2.1 La política mediambiental 
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Una política mediambiental és el primer pas cap a la implantació d’un 
SGM i s’hi estableixen els objectius, estratègies i implicacions que ha 
d’assumir l’entitat. La seua implantació requereix que es comunique a tots 
els empleats municipals i als veïns del municipi. 

El quadre següent resumeix el nombre d’ajuntaments i d’àrees o 
departaments que, a 31 de maig de 2018, disposen d’una política 
mediambiental que estableix els principis mediambientals bàsics que 
orienten la seua activitat, així com el percentatge que aquests representen 
sobre el total d’entitats fiscalitzades: 
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Quadre 24. Existència de polítiques de gestió mediambiental 

Població (habitants) 

Existència de polítiques de gestió mediambiental 

Únicament per a 
determinades àrees o 

departaments 

Per a 
l’ajuntament 

Total 

Nre. % Nre. % Nre. % 

De 10.001 a 20.000 9 27,3% 2 6,1% 11 33,3% 

De 20.001 a 50.000 15 30,6% 3 6,1% 18 36,7% 

De 50.001 a 100.000 1 9,1% 1 9,1% 2 18,2% 

Major de 100.000 1 25,0% 0 0,0% 1 25,0% 

Total 26 26,8% 6 6,2% 32 33,0% 

El gràfic següent resumeix per trams de població el nombre d’ajuntaments 
que han aprovat la seua política mediambiental i si compten amb 
mecanismes per a difondre-la als seus treballadors i ciutadans: 

Gràfic 17. Desenvolupament de les polítiques de gestió mediambiental 

 

De les 32 entitats que compten amb una política mediambiental tan sols 
en la meitat l’ha aprovat un òrgan municipal. 

Entre les 65 entitats que no disposen d’una política mediambiental n’hi ha 
tres de les quatre entitats fiscalitzades amb més de 100.000 habitants: 
Alacant, Castelló de la Plana i Elx. 

La difusió de la política mediambiental entre els treballadors de 
l’ajuntament es va dur a terme en el 56,3% de les entitats que comptaven 
amb una política mediambiental i el percentatge de difusió entre els 
ciutadans d’aquests municipis va ser del 87,5%. 
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Els gràfics següents resumeixen, en termes percentuals, els mecanismes 
de difusió en cada un dels dos àmbits: 

Gràfic 18. Mecanismes de difusió als treballadors 

 

 

Gràfic 19. Mecanismes de difusió a la ciutadania 
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1.2.2 Procediments de gestió mediambiental 

Sistemes de gestió mediambiental 

La política 
mediambiental 

Procediments de gestió mediambiental 
• Procediments escrits 
• Fons documental de legislació 

mediambiental 
• Definir objectius i metes 
• Establir programes de gestió 
• Organització de l’entitat 
• Control i millora 

Declaració 
mediambiental 

Per a poder aplicar adequadament les polítiques mediambientals 
definides, un SGM ha d’establir procediments per a determinar els 
aspectes mediambientals de les seues activitats i serveis que puguen 
produir impactes significatius sobre el medi ambient. 

Només 24 entitats confirmen que han elaborat procediments per a 
determinar els aspectes mediambientals d’alguna de les seues àrees o 
departaments, tres de les quals no tenien definides polítiques 
mediambientals.  

1.2.2.1 Procediments escrits 

Tan sols 16 de les entitats fiscalitzades confirmen que els procediments 
consten per escrit, per la qual cosa només el 50,0% de les entitats amb 
política mediambiental hauria de considerar-se que compten amb aquest 
procediment. 

1.2.2.2 Fons documental legislació mediambiental 

Atés que la legislació ambiental és extensa i es troba en canvi continu, les 
entitats han de comptar amb un sistema que permeta mantindre 
actualitzat el fons documental i incorporar-hi la nova normativa que es 
vaja aprovant en la matèria.  

De totes les entitats fiscalitzades, 32 han confirmat que disposen d’un fons 
documental propi que recull els requisits legals d’aplicació a les seues 
activitats, tant de legislació mediambiental europea, estatal i autonòmica 
com local. 

Ni Castelló de la Plana ni Elx, del tram 4, confirmen que compten amb 
aquest fons, i tampoc en disposen sis entitats del tram 3: Alcoi, Sagunt, 
Sant Vicent del Raspeig, Torrent, Torrevella i Vila-real. 

1.2.2.3 Objectius i metes 

Tan sols 16 ajuntaments han documentat els objectius i metes, quan 
aquest és un requisit per a una política mediambiental adequada. 
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1.2.2.4 Programes de gestió ambiental 

Les entitats han d’establir uns programes de gestió mediambiental 
encaminats a la consecució dels objectius, aprovats pel Ple municipal o 
òrgan equivalent i donar-se a conéixer a tots els nivells de l’organització 
implicats en la seua realització. 

Només 14 entitats disposen de programes específics de gestió 
mediambiental dirigits a la consecució dels objectius i metes de la política 
mediambiental. 

Dels 97 ajuntaments fiscalitzats, el gràfic següent resumeix els quatre 
aspectes anteriors per trams de població: 

Gràfic 20. Diferents aspectes de la política mediambiental 

 

1.2.2.5 Organització de l’entitat 

Per a una implantació adequada de la política mediambiental, les entitats 
poden desenvolupar les accions següents:  

- Definir i documentar les responsabilitats i funcions del personal 
relacionat amb aspectes mediambientals. 

- Dur a terme actuacions de formació entre el personal de 
l’ajuntament que realitze funcions de gestió mediambiental.  

- Disposar d’un manual de gestió mediambiental en vigor que reculla 
la política mediambiental, que definisca els instruments 
desenvolupats per a aconseguir-la i els mitjans de control de les 
activitats. 
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- Si no n’hi ha, disposar de procediments, instruccions o altres 
documents de gestió mediambiental que recullen la política 
mediambiental. 

El gràfic següent resumeix per trams de població el nombre d’ajuntaments 
que han adoptat cada una de les accions esmentades, així com el 
percentatge que representa el total d’ajuntaments de cada una de les 
categories, sobre el total d’ajuntaments amb política ambiental:  

Gràfic 21. Implantació de la política mediambiental en l’organització 
interna 

 

1.2.2.6 Control i correcta aplicació de la política mediambiental  

Per a comprovar l’adequada aplicació de la política mediambiental i, si 
escau, poder aplicar les mesures correctores necessàries, les entitats 
poden desenvolupar les següents accions: 

- Establir procediments per a controlar i investigar les actuacions que 
s’aparten de l’execució planificada de la política mediambiental. 

- Disposar d’un sistema de registre de les actuacions dutes a terme en 
la implantació de programes en matèria de gestió mediambiental. 

- Realitzar una auditoria de la gestió mediambiental a fi de determinar 
si la política ha sigut adequadament implantada. 

El gràfic següent resumeix, per trams de població, el nombre 
d’ajuntaments que han adoptat cada una de les accions esmentades, així 
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com el percentatge que representa el total d’ajuntaments de cada una de 
les categories sobre el total d’ajuntaments amb política ambiental: 

Gràfic 22. Mesures per al control de la política mediambiental 
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Finalment, les organitzacions que implanten un SGM d’acord amb el 
Reglament EMAS han de formular una declaració mediambiental, que és 
el document per mitjà del qual donen a conéixer a totes les parts 
interessades la informació sobre l’impacte ambiental causat i el 
comportament ambiental de l’entitat. Aquesta declaració ha de ser 
validada per un verificador mediambiental abans que es pose a disposició 
del públic. 

La declaració constitueix un requisit obligatori per a les entitats que 
implanten sistemes de gestió mediambiental adaptats al Reglament 
EMAS, però no tenen aquest caràcter per a aquelles entitats que opten per 
la implantació de sistemes d’acord amb l’ISO 14001. L’organització haurà 
d’actualitzar anualment la informació mínima requerida i fer validar cada 
any per un verificador mediambiental els canvis que es produïsquen, de 
manera que la informació actualitzada estiga a la disposició de les parts 
interessades. 
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De les 23 entitats que indiquen que han disposat d’un SGM amb 
procediments certificats en alguns dels seus serveis o àrees, únicament 
han aportat documentació justificativa els ajuntaments de Benidorm, 
Cullera i València, que són els que la Sindicatura considera que han 
comptat amb declaracions mediambientals per als seus serveis de platges 
emeses d’acord amb els requisits establits en el Reglament EMAS. 

Els SGM són procediments de planificació mediambiental que compten 
amb sistemes homologats internacionalment, protocols en els quals han 
d’emmarcar-se els objectius i metes a aconseguir, programes de gestió a 
desenvolupar, mecanismes de seguiment de les mesures a executar i 
mètodes d’avaluació dels resultats obtinguts. Constitueixen, per tant, 
instruments molt importants per a la planificació i execució de les 
polítiques de millora del medi ambient. No obstant això, 74 dels 97 
ajuntaments analitzats no han optat per aquesta possibilitat d’establir un 
SGM en els seus àmbits territorials, en el marc de reglaments i 
procediments internacionals que els hagueren possibilitat la certificació 
dels seus projectes. Així mateix, cal assenyalar que solament tres entitats, 
i per a projectes parcials, han obtingut la certificació d’aquests 
instruments de planificació. 

Com a resum de les actuacions de planificació mediambiental dutes a 
terme pels ajuntaments mitjançant l’adhesió a l’SGM, el gràfic següent 
resumeix per trams de població el nombre d’ajuntaments que han 
realitzat cada una de les actuacions, així com el percentatge que 
representa sobre totes les entitats fiscalitzades:  

Gràfic 23. Nombre d’ajuntaments per etapes SGM, per trams de 
població 
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1.3 Adhesió a xarxes de municipis amb objectius mediambientals 

En l’àmbit associatiu local s’han constituït diferents fòrums amb objectius 
comuns de protecció del medi ambient. 

A escala nacional, les associacions més rellevants són la Xarxa Espanyola 
de Ciutats pel Clima, la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables i la Xarxa 
de Governs Locals + Biodiversitat, creades com a seccions de la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies. 

Un total de 66 entitats, és a dir el 68,0% dels ajuntaments de la mostra, 
confirmen que es troben integrats en una o més de les “agrupacions de 
ciutats” mencionades amb objectius comuns en matèria mediambiental. 

El gràfic següent mostra, per trams de població, l’adhesió d’entitats a les 
tres agrupacions de ciutats esmentades: 

Gràfic 24. Integració dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana en 
agrupacions de ciutats amb objectius mediambientals  

A més de les tres agrupacions de ciutats comentades, 42 ajuntaments, el 
43,3% de la mostra, han respost en el formulari que s’han adherit també a 
altres acords o convenis en matèria mediambiental que els permeten 
avançar cap al desenvolupament sostenible. Entre les respostes més 
freqüents es troben el Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia i la Xarxa 
de Municipis de la Comunitat Valenciana sobre Canvi Climàtic i Qualitat 
Ambiental. 

La Xarxa de Municipis de la Comunitat Valenciana sobre Canvi Climàtic i 
Qualitat Ambiental, a la qual es van adherir 18 ajuntaments de la 
Comunitat, tenia com a objectiu proveir d’assistència tècnica, intercanvis, 
informació i formació en matèria de canvi climàtic i qualitat ambiental els 
seus membres i sorgeix com a resultat de l’Estratègia Valenciana davant 
el Canvi Climàtic 2013-2020. Aquesta estratègia no va donar els resultats 
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esperats i per això, després de ser revisada, s’ha elaborat l’Estratègia 
Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030, que conclou que, atés 
l’acolliment tan escàs que ha tingut pels ajuntaments, no té sentit establir 
una xarxa de municipis pel clima i la qualitat ambiental a la Comunitat 
Valenciana, quan ja existeix una xarxa com el Pacte de les Alcaldies, que 
funciona des del 2008 en l’àmbit europeu. 

El gràfic següent mostra, per trams de població, l’adhesió d’entitats a 
altres acords o convenis amb objectius comuns en matèria 
mediambiental: 

Gràfic 25. Integració dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana en 
altres acords o convenis en matèria mediambiental  

 

De les 97 entitats fiscalitzades, es van adherir al Pacte d’Alcaldes 25 
ajuntaments que es comprometien a actuar per a promoure la implantació 
de l’objectiu europeu de reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle en 
un 40% per a 2030 i l’adopció d’un enfocament comú per a impulsar la 
mitigació del canvi climàtic i l’adaptació a aquest. 

2. Actuacions mediambientals dutes a terme pels ajuntaments 

Una vegada analitzades les actuacions adoptades per les entitats en 
relació amb la planificació, a continuació es detallen les actuacions 
mediambientals realitzades en execució de les seues polítiques o projectes 
mediambientals. 
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En l’annex IV es detallen totes les entitats i les actuacions que ha 
desenvolupat cada una. 

2.1 Organització dels ajuntaments en relació amb el medi ambient  
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El quadre següent resumeix, per trams de població, el nombre 
d’ajuntaments que a 31 de maig de 2018 havien creat unitats o 
departaments específics amb competències en matèria de medi ambient, 
així com el nombre de persones adscrites a aquests en aquesta data i el 
nombre mitjà del personal esmentat per trams de població:  

Quadre 25. Resum de la situació sobre les unitats amb competències 
ambientals 

Població (habitants) 

Existència d’unitats amb 
competències ambientals 

Ajuntament amb unitat amb competències 
ambientals 

Nre. Sí No Nre. aj. Nre. aj. 
Mitjana de 
treballadors 

De 10.001 a 20.000 33 20 13 20 44 2,2 

De 20.001 a 50.000 49 40 9 40 174 4,4 
De 50.001 a 100.000 11 11 0 11 54 4,9 

Major de 100.000 4 4 0 4 203 50,8 

Total 97 75 22 75 475 6,3 

Dels 97 ajuntaments que componen la mostra, 75 havien creat unitats 
o departaments específics amb competències mediambientals, amb 
una mitjana de 6,3 treballadors adscrits a aquestes. Aquesta mitjana 
oscil·la entre els quasi 51 treballadors en els ajuntaments de més de 
100.000 habitants (tram 4) i els poc més de dos treballadors dels 
ajuntaments del tram 1. Cal destacar que els municipis d’Alboraia, 
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Benetússer i Santa Pola, si bé no disposen d’unitats o departaments 
amb competències en medi ambient, sí que compten amb un tècnic 
especialista en gestió ambiental. 

El gràfic següent resumeix percentualment la informació anterior: 

Gràfic 26. Existència d’unitats amb competències ambientals i de 
tècnics especialistes, per trams de població 

 

 

Dels 97 ajuntaments fiscalitzats, el 77,3% han creat unitats o 
departaments específics amb competències en matèria de medi ambient 
i el 59,8% compten amb personal amb competències en gestió 
mediambiental.  

El 40,2% de les entitats fiscalitzades no comptava entre els seus 
treballadors amb personal tècnic especialitzat en medi ambient i aquestes 
funcions les exercien altres treballadors sense especialització en la 
matèria. Aquesta situació s’ha produït, fonamentalment, en les entitats de 
menys de 20.000 habitants (tram 1), en les quals el 60,6% no ha disposat 
d’aquest personal especialitzat.  

Tots els ajuntaments del tram 4 disposen, almenys, d’un tècnic 
especialista, com és el cas de Castelló de la Plana. Elx, per la seua banda, 
en té tres, mentre que Alacant i València en tenen quatre. Només un 39,4% 
dels municipis de menor grandària compten amb tècnics especialistes en 
medi ambient, mentre que aquest percentatge s’eleva a un 65,3% en els 
ajuntaments del tram entre 20.001 i 50.000 habitants. No obstant això, en 
al·legacions l’Ajuntament d’Altea, inclòs en aquest tram, indica que, a 
partir de l’1 de juliol de 2008, fora ja de l’àmbit temporal de la fiscalització, 
compta amb un tècnic especialista en medi ambient. Dels onze municipis 
amb població entre 50.001 i 100.000 habitants (tram 3), tan sols Gandia i 
Torrent no disposen de tècnics especialistes en medi ambient. 

20 1340 3211 94 475 58
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Existència unitat amb competències
ambientals

Existència tècnics especialistes en medi
ambient

  De 10.001 a 20.000   De 20.001 a 50.000   De 50.001 a 100.000   Major de 100.000 Total

77,3%

59,8%



Informe d’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els 
ajuntaments de més de 10.000 habitants 

64 

De les 75 entitats que disposaven d’unitats o departaments específics, 23 
no comptaven entre el personal adscrit a aquestes amb cap tècnic 
especialitzat en medi ambient, totes les quals dels trams 1 i 2, a excepció 
dels tres ajuntaments abans esmentats del tram 3. Per contra, cal destacar 
que els municipis de Santa Pola i Alboraia, els dos del tram 2 de població, 
no disposen d’unitats o departaments amb competències en medi 
ambient, però sí que compten amb un tècnic especialista en gestió 
ambiental.  

2.2 Aprovació de normativa 
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Sobre la base de la informació obtinguda dels formularis, el quadre 
següent resumeix el nombre d’entitats fiscalitzades que indiquen que 
tenen aprovada normativa l’objecte de la qual és la protecció del medi 
ambient (ordenances, reglaments, etc.): 

Quadre 26. Aprovació normativa 
 

Població (habitants) 

Aprovació de normativa 
mediambiental 

Nombre 
ajuntaments 

% 

De 10.001 a 20.000 19 57,6% 

De 20.001 a 50.000 31 63,3% 

De 50.001 a 100.000 6 54,5% 

Major de 100.000 2 50,0% 

Total 58 59,8% 

No obstant això, s’han revisat les pàgines institucionals de les diferents 
entitats i s’han obtingut les ordenances relacionades amb el medi ambient 
que tenia aprovades cada ajuntament. Les hem classificades en sis 
categories, incloent-hi les quatre categories analitzades en la segona fase 
(contaminacions acústica, lumínica i atmosfèrica, així com recollida 
selectiva de residus) i dues categories més. Una fa referència a 
l’administració electrònica, per la reducció de l’ús de paper que comporta 
la seua implantació, i l’altra inclou la resta d’ordenances relacionades amb 
el medi ambient, entre altres les referents a zones verdes, parcs, jardins, 
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arbratge, flora, fauna, espais naturals, bancs de terres agrícoles i llicències 
ambientals. El gràfic següent resumeix aquesta informació i indica quants 
ajuntaments havien aprovat entre cap i quatre ordenances, per a cada una 
de les categories esmentades: 

Gràfic 27. Aprovació d’ordenances mediambientals 

 

La major part de les entitats han aprovat algun tipus de normativa amb la 
protecció del medi ambient com a objecte, bé per mitjà de l’aprovació de 
disposicions específiques en la matèria o bé incloent-la en altres 
disposicions sectorials en les quals la regulació de la protecció del medi 
ambient no constitueix l’objectiu únic ni principal. Únicament quatre 
entitats, els ajuntaments d’Albal, Alboraia, Alginet i Montcada, no han 
aprovat cap tipus de normativa amb aquesta finalitat. 

En l’annex V es detallen totes les entitats i si compten amb ordenances en 
aquestes matèries. 
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El 51,5% dels ajuntaments fiscalitzats, 50 entitats, van confirmar haver 
adoptat alguna mesura per a la protecció del medi ambient en el 
desenvolupament de la seua pròpia activitat. 

El gràfic següent resumeix les principals mesures adoptades pels 
ajuntaments en el seu funcionament intern i el percentatge que 
representa el nombre d’ajuntaments que les han adoptades, sobre el total 
d’entitats fiscalitzades:  

Gràfic 28. Principals mesures adoptades pels ajuntaments en el seu 
funcionament intern 

 

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), va 
establir un nou marc jurídic en el qual es pretén aconseguir una 
administració més conscienciada amb el medi ambient, a través de la 
introducció de clàusules mediambientals en la contractació pública. 

El quadre següent recull, per trams de població, el nombre d’ajuntaments 
que han inclòs clàusules mediambientals en els plecs que regeixen la 
contractació de l’entitat: 

Quadre 27. Clàusules mediambientals en els plecs 

Població (habitants) 

Inclusió de clàusules mediambientals en els plecs 

En tots els casos En alguns casos Total 

Nre. aj. % Nre. aj. % Nre. aj. % 

De 10.001 a 20.000 0 0,0% 4 12,1% 4 12,1% 

De 20.001 a 50.000 1 2,0% 10 20,4% 11 22,4% 

De 50.001 a 100.000 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Major de 100.000 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 1 1,0% 14 14,4% 15 15,5% 
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Tan sols l’Ajuntament de Quart de Poblet, a la província de València, amb 
una població de 24.491 habitants, confirma que ha inclòs en tots els casos 
clàusules mediambientals en els plecs dels seus contractes. Destaca que 
cap dels ajuntaments fiscalitzats amb més de 50.000 habitants haja 
confirmat haver-ne inclòs, ni tan sols en alguns casos. 

2.4 Mesures adoptades per a la difusió entre la població d’hàbits personals 
i socials per a la defensa i protecció del medi ambient 
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Les entitats han d’impulsar mesures a fi de difondre entre la població 
hàbits personals i socials dirigits a la defensa i protecció del medi ambient 
i al manteniment de l’equilibri ecològic. 

El quadre següent resumeix, per trams de població, el nombre i 
percentatge dels ajuntaments fiscalitzats que les han realitzades: 

Quadre 28. Ajuntaments amb difusió i sensibilització mediambiental  
 

Població (habitants) 
Difusió informació i sensibilització 

mediambiental 

Nre. aj. % 

De 10.001 a 20.000 17 51,5% 

De 20.001 a 50.000 38 77,6% 

De 50.001 a 100.000 8 72,7% 

Major de 100.000 3 75,0% 

Total 66 68,0% 

De les 31 entitats que no van adoptar cap mesura per a la difusió entre la 
població d’hàbits personals i socials per a la defensa i protecció del medi 
ambient, destaquen per la seua població els municipis de Gandia, Torrent 
i Torrevella, tots del tram 3 i amb més de 65.000 habitants. L’Ajuntament 
de València, si bé afirma que ha implantat aquestes mesures, no n’ha 
aportat documentació justificativa, per la qual cosa no s’ha considerat la 
seua resposta. 

El gràfic següent representa en termes percentuals els mitjans de difusió 
utilitzats per a això pels 66 ajuntaments que han aplicat algun tipus de 
mesures de difusió:  
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Gràfic 29. Canals de difusió d’informació i sensibilització 
mediambiental 
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Per a assegurar el compliment de la normativa i detectar les infraccions 
de les ordenances vigents, és necessari que les entitats desenvolupen les 
actuacions corresponents d’inspecció i control mediambiental. 

El quadre següent resumeix per trams de població el nombre 
d’ajuntaments que han desenvolupat actuacions de vigilància i inspecció 
mediambiental durant el període fiscalitzat, així com l’activitat inspectora 
duta a terme per les 36 entitats que han confirmat haver-la realitzat: 
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Quadre 29. Vigilància i inspecció mediambiental  

Població 
(habitants) 

Activitat inspectora 

Nre. 
aj. 

% 
Nre. mitjà 

d’inspectors a 
31/5/2018 

Nre. mitjà de 
denúncies/ 
informes 

Nre. mitjà 
d’exp. 

tramitats 

Nre. mitjà 
d’exp. resolts 

Nre. mitjà 
d’exp. pend. 
de resoldre 

De 10.001 a 20.000 9 27,3% 1 132 89 73 29 

De 20.001 a 50.000 22 44,9% 2 103 101 62 27 

De 50.001 a 100.000 3 27,3% 3 17 34 - - 

Major de 100.000 2 50,0% 5 451 539 539 0 

Total 36 37,1% 2 129 114 88 26 

Novament crida l’atenció que dos dels ajuntaments del tram 4, Alacant i 
Castelló de la Plana, i tots els ajuntaments del tram 3, a excepció d’Alcoi, 
Benidorm i Paterna, hagen confirmat que no realitzen cap mena d’activitat 
de vigilància i inspecció mediambiental. En aquest sentit, cal assenyalar 
que els ajuntaments d’Elda, Gandia, Torrent i Vila-real, del tram 3, van 
manifestar realitzar aquesta activitat, però no en van aportar 
documentació justificativa, per la qual cosa s’ha considerat que no la 
realitzen. 

2.6 Anàlisi dels programes pressupostaris relatius a la protecció i millora 
del medi ambient i indicadors mediambientals  

Actuacions mediambientals 

Organització de 
l’entitat Aprovació normativa 

Actuacions en el 
desenvolupament del 
funcionament intern de 

l’ajuntament 

Difusió i 
sensibilització 

Vigilància i inspecció 
Anàlisi dels 
programes 

pressupostaris 

Ingressos per 
actuacions 

mediambientals 

Concessió d’ajudes i 
subvencions 

D’acord amb la classificació pressupostària en vigor, les despeses 
efectuades per les entitats en relació amb les seues actuacions 
mediambientals han de figurar en l’àrea de despesa 1, “Serveis públics 
bàsics”. En la política de despesa 17, “Medi ambient”, les entitats han 
d’imputar totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi 
ambient, així com, entre altres, les d’inversió i funcionament dels serveis 
de protecció del medi natural, i per a això es tipifiquen tres grups de 
programa: 170, “Administració general del medi ambient”; 171, “Parcs i jardins”, 
i 172, “Protecció i millora del medi ambient”, i dins d’aquest últim es tipifica, 
a més, el programa 1721, “Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i 
atmosfèrica en les zones urbanes”. 

El quadre següent recull les dades de les 97 entitats, obtingudes dels 
comptes generals retuts de l’exercici 2017, sobre l’execució pressupostària 



Informe d’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els 
ajuntaments de més de 10.000 habitants 

70 

de l’àrea de despesa 1, “Serveis públics bàsics”, i la política de despesa 17, 
“Medi ambient”, per trams de població: 

Quadre 30. Pes relatiu de la política de despesa 17, per trams de 
població  

Població (habitants) 

ORN 
Total 
àrea 

despesa 
1 (A) 

% 
execució 

% (A) / 
ORN 
Total 
liquid. 
press. 

Oblig. recon. 
política de 
despesa 17. 
Medi ambient 

(B) 

% 
(B) / (A) 

% (B) / ORN 
Total 

liquidació 
press. 

Més de 100.000 155.549.273 78,1% 38,6% 13.251.016 8,5% 3,3% 

De 50.001 a 100.000 422.012.563 75,4% 35,9% 41.782.407 9,9% 3,6% 

De 20.001 a 50.000 311.979.684 75,7% 43,5% 33.627.492 10,8% 4,7% 

De 10.001 a 20.000 579.656.664 82,2% 42,4% 70.728.599 12,2% 5,2% 

Total 1.469.198.184 78,3% 40,1% 159.389.514 10,8% 4,4% 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes retuts a la Sindicatura. 

Nota:  ORN totals: 3.663.022.773 euros, i crèdits definitius àrea 1: 1.876.035.239 euros. 

El quadre anterior queda resumit visualment en el gràfic següent: 

Gràfic 30. Pes relatiu de la política de despesa 17  

 

El quadre següent recull les dades de les 97 entitats, obtingudes dels 
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Quadre 31. Execució pressupostària i pes relatiu del grup de programa 
172, per trams de població 

Població 
(habitants) 

ORN total 
grup de 
programa 

172 

% 
execució 

% grup de 
programa 
172 / Total 
política 17 

% grup de 
programa 
172 / Total 
àrea 1 

% grup de 
programa 
172 / Total 
liquidació 
press. 

Més de 100.000 2.335.577 78,9% 17,6% 1,5% 0,6% 

De 50.001 a 100.000 11.529.917 71,5% 27,6% 2,7% 1,0% 

De 20.001 a 50.000 9.138.772 75,5% 27,2% 2,9% 1,3% 

De 10.001 a 20.000 6.555.688 76,8% 9,3% 1,1% 0,5% 

Total 29.559.954 74,4%  18,5% 2,0% 0,8% 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes retuts a la Sindicatura. 

Nota: ORN totals: 3.663.022.773 euros, i crèdits definitius programa 172: 39.730.668 euros. 

El quadre anterior queda resumit visualment en el gràfic següent: 

Gràfic 31. Pes relatiu del grup de programa 172 

 

Cal posar de manifest l’escassa importància de les despeses 
mediambientals en relació amb el total de despeses del pressupost, ja que 
les despeses imputades al grup de programa 172, “Protecció i millora del medi 
ambient”, van suposar el 0,8% del total. 

Només els ajuntaments d’Altea, Crevillent i Mutxamel han contestat que 
tenen establits objectius pressupostaris per al grup de programa 172, 
“Protecció i millora del medi ambient”, si bé cap dels 97 ajuntaments ha 
establit indicadors per a aquest programa.  

D’altra banda, davant la falta de rellevància de les despeses 
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següent les despeses relacionades amb la protecció del medi ambient 
imputades a altres programes pressupostaris en l’exercici 2017, a partir 
dels comptes retuts a la Sindicatura, i el percentatge que representen 
sobre el pressupost total: 

Quadre 32. Importància relativa dels principals conceptes de despesa 
en medi ambient 

Política de despesa / 
Programa Concepte Import 

% sobre 
total 
press. 

Política de 
despesa 

16 Benestar comunitari 563.065.054 15,4% 

Programa 161 Sanejament, proveïment i distribució d’aigües 62.269.046 1,7% 

Programa 162 Recollida, eliminació i tractament de residus 237.091.074 6,5% 

Programa 163 Neteja viària 152.787.464 4,2% 

Programa 164 Cementeris i serveis funeraris 15.720.723 0,4% 

Programa 165 Enllumenat públic 93.367.177 2,5% 

Programa 169 Altres serveis de benestar comunitari 1.829.570 0,0% 

Política de 
despesa 

17 Medi ambient 159.549.748 4,4% 

Programa 170 Administració general del medi ambient 14.950.985 0,4% 

Programa 171 Parcs i jardins 114.104.177 3,1% 

Programa 172 Protecció i millora del medi ambient 29.559.954 0,8% 

Programa 179 
Altres actuacions relacionades amb el medi 
ambient 

934.632 0,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes retuts a la Sindicatura i la informació aportada durant la 
fiscalització. 

Nota: Crèdits definitius totals: 3.663.022.773 euros. 

El gràfic següent reflecteix per trams de població els percentatges que 
representen la política de despesa 17, “Medi ambient”, i el grup de programa 
172, “Protecció i millora del medi ambient”, sobre el pressupost total de totes 
les entitats fiscalitzades:  
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Gràfic 32. Política de despesa 17, “Medi ambient”, i grup de programa 
172, “Protecció i millora del medi ambient” 
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S’han analitzat els ingressos obtinguts per les entitats vinculats a 
actuacions mediambientals, en concret, la percepció d’ajudes o 
subvencions, així com els ingressos obtinguts per les entitats en l’exercici 
de la seua competència sancionadora. 

Ingressos per ajudes o subvencions 

El quadre següent resumeix la informació obtinguda dels formularis en 
relació amb les ajudes rebudes pels ajuntaments fiscalitzats, destinades 
al finançament de projectes de caràcter mediambiental, classificades en 
funció de la procedència dels fons:  
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Quadre 33. Ajudes rebudes per les entitats durant 2017 

Procedència 
fons 

Nre. 
ajudes 

Nre. 
projectes 

Drets reconeguts Drets 
recaptats 

Grau 
execució Import % 

Unió Europea 3 3 3.200.265 40,5% 60.762 1,9% 

Estat 2 5 265.542 3,4% 153.999 58,0% 

Comunitat 
autònoma 

16 20 2.734.683 34,6% 319.215 11,7% 

Diputació 
provincial 36 60 1.676.461 21,2% 696.539 41,5% 

Altres 9 9 28.536 0,4% 28.485 99,8% 

Total 66 97 7.905.487 100,0% 1.259.000 15,9% 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació aportada en la fiscalització. 

La representació gràfica de les ajudes procedents dels diferents 
organismes es reflecteix a continuació. 

Gràfic 33. Drets reconeguts d’ajudes i subvencions rebudes per 
organismes de procedència dels fons 

 

Segons la informació reflectida en els qüestionaris, el nombre total 
d’ajudes concedides han sigut 66, que s’han materialitzat en 97 línies de 
subvenció o projectes, si bé els ajuntaments beneficiaris han sigut 45, 
perquè hi ha ajuntaments que han rebut ajudes de més d’un organisme. 

Entre els 52 ajuntaments que no van rebre durant l’exercici 2017 
subvencions o altres ajudes destinades al finançament de projectes 
mediambientals en el seu territori destaquen les entitats següents, totes 
amb una població superior a 50.000 habitants: 
  

40,5%

3,4%
34,6%

21,2%

0,4%

Unió Europea Estat Comunitat autònoma Diputació provincial Altres



Informe d’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els 
ajuntaments de més de 10.000 habitants 

75 

Quadre 34. Principals entitats sense ajudes o subvencions 
mediambientals 

Ajuntament Província Població Tram 

València València 787.808 4 

Alacant Alacant 329.988 4 

Elx Alacant 228.675 4 
Castelló de la 
Plana 

Castelló 169.498 4 

Torrevella Alacant 83.252 3 

Oriola Alacant 76.097 3 

Gandia València 74.121 3 

Benidorm Alacant 66.831 3 

Sagunt València 65.278 3 

Vila-real Castelló 50.334 3 

Crida l’atenció que les quatre entitats amb major població de la Comunitat 
Valenciana confirmen no haver rebut cap subvenció vinculada a 
actuacions mediambientals. 

Aquestes 52 entitats, que no van rebre ajudes o subvencions i que 
representen un 53,6% del total d’entitats fiscalitzades, no van utilitzar la 
possibilitat de comptar amb un major volum de recursos que els 
permetera abordar projectes per a la millora del medi ambient local. 

Ingressos per activitat inspectora 

Pel que fa als ingressos derivats de les actuacions d’inspecció i control 
realitzades, com s’ha indicat en el subepígraf 2.5, únicament 15 de les 36 
entitats que van indicar realitzar activitat inspectora van facilitar dades 
sobre l’import de les sancions imposades, que conjuntament van ascendir 
a 192.940 euros, i l’import efectivament recaptat d’aquestes va sumar un 
total de 37.574 euros. 

El quadre següent recull per a cada un dels trams de població els ingressos 
i la recaptació total, així com la mitjana, calculat sobre la base dels 
ajuntaments que han facilitat informació:  
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Quadre 35. Ingressos totals i mitjana per activitat inspectora 

Població (habitants) 
Nombre 

ajuntaments 

Sancions 

Ingressos Efectivament recaptat 

Import 
total Mitjana 

Import 
total Mitjana 

De 10.001 a 20.000 9 24.551 6.138 14.547 3.637 

De 20.001 a 50.000 22 168.390 14.032 23.027 2.878 

De 50.001 a 100.000 3 0 - 0 - 

Major de 100.000 2 0 - 0 - 

Total 36 192.940 11.349 37.574 2.890 

Cap dels ajuntaments amb població superior a 50.000 habitants ha facilitat 
informació referent als ingressos originats per l’activitat inspectora 
realitzada en actuacions mediambientals, bé per no haver-la realitzat o bé 
per no haver pogut obtindre aquesta informació, sobre la base dels seus 
registres. 

2.8 Concessió de subvencions  

Actuacions mediambientals 

Organització de 
l’entitat Aprovació normativa 

Actuacions en el 
desenvolupament del 
funcionament intern de 

l’ajuntament 

Difusió i 
sensibilització 

Vigilància i inspecció 
Anàlisi dels 
programes 

pressupostaris 

Ingressos per 
actuacions 

mediambientals 

Concessió d’ajudes i 
subvencions 

S’ha sol·licitat informació a totes les entitats fiscalitzades sobre les línies 
establides d’ajudes per a la realització de diferents projectes l’objectiu 
final dels quals siga la protecció i millora del medi ambient, però tan sols 
19 de les 97 entitats han confirmat haver concedit alguna ajuda o 
subvenció per al foment de la protecció del medi ambient. La informació 
facilitada ha sigut contrastada amb la que figura en el Compte General de 
l’exercici 2017 i en la Base de Dades Nacional de Subvencions, i finalment 
s’han considerat 17 entitats. 

El quadre següent recull la informació referent a les subvencions 
concedides per cada ajuntament: 
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Quadre 36. Línies d’ajuda concedides per les entitats 

Ajuntament Resum de l’objecte 
Import 
concedit 

Règim de 
concessió 

Alberic Adquisició de bicicletes 2017 2.847 Concurrència 
competitiva 

Alcoi 

Jornada de conscienciació sobre la importància dels camins 
públics 

600 Concessió directa 

Prevenció d’eixams a la ciutat i altres 2.500 Concessió directa 

Prevenció d’incendis i vigilància mediambiental dels paratges 
naturals de la Font Roja i la Mariola 2.500 Concessió directa 

Altea Promoció de la defensa, protecció, recollida, etc. d’animals 2017 1.000 Concessió directa 

Asp 

Realització d’activitats de participació activa de la ciutadania i 
altres 

8.000 Concessió directa 

Manteniment del paratge de Los Pinos de la Ofra 2017 10.000 Concessió directa 

Estimular el coneixement i interés dels ciutadans sobre la fauna, 2017 3.000 Concessió directa 

Benissa Serveis d’extinció d’incendis forestals i protecció del medi 
exercicis 2017 i 2018 3.840 Concessió directa 

Dénia 

Ajuda per a la realització activitats de prevenció d’incendis 
forestals 4.000 Concessió directa 

Ajuda per a la realització projecte anàlisi viabilitat reintroducció 
de l’àguila pescadora València-Alacant 3.500 Concessió directa 

Ajuda per a la creació i gestió conjunta del centre d’investigació 
ambiental i marina Estació Científica Montgó-Dénia 

12.000 Concessió directa 

Elx 

Manteniment i promoció dels béns protegits del palmerar d’Elx 
2017 15.373 Concurrència 

competitiva 

Estudi de la biodiversitat del pantà d’Elx i el seu entorn i altres, 
exercicis 2017 i 2018 10.000 Concessió directa 

Ontinyent Compra de bicicletes elèctriques, urbanes i equips de conversió, 2017 9.400 Concurrència 
competitiva 

Oriola Medi ambient urbà, 2017 10.166 Concurrència 
competitiva 

La Pobla de 
Vallbona 

Explotacions agràries en perfecte estat de cultiu, 2017 54.975 Concurrència 
competitiva 

Quart de 
Poblet Programa d’activitats de foment de l’agricultura i jardineria, 2018 4.900 Concessió directa 

Sagunt 

Desenvolupament d’un programa d’educació ambiental, 
exercicis 2017 i 2018 60.000 Concessió directa 

Jornades de patrimoni natural i micològiques 2017 1.500 Concessió directa 

Sant Vicent 
del Raspeig Actuacions de caràcter ambiental, exercicis 2017 i 2018 2.880 Concurrència 

competitiva 

Sueca Protecció d’animals, 2017 3.000 Concessió directa 

Vinaròs 
Conscienciació i sensibilització en el respecte cap als animals 2.400 Concessió directa 

Defensa dels animals domèstics abandonats i maltractats 4.000 Concessió directa 

Xàtiva Protecció dels animals, exercicis 2017 i 2018 22.000 Concessió directa 

Xiva Reforestació en àrees castigades pels incendis, exercicis 2017 i 
2018 3.000 Concessió directa 

Total 257.381  

Font:  Elaboració pròpia a partir de la informació aportada en la fiscalització, la informació disponible en 
la Base de Dades Nacional de Subvencions del Ministeri d’Hisenda i el Compte General 2017 retut. 
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No s’ha considerat l’Ajuntament d’Alacant, ja que informa d’ajudes que 
s’han concedit amb posterioritat a maig de 2018, ni l’Ajuntament de Santa 
Pola, per no haver-se pogut contrastar la informació facilitada. 

Destaca el fet que els ajuntaments de Castelló de la Plana i València 
tampoc hagen confirmat haver concedit subvencions en suport 
d’actuacions encaminades a preservar el medi ambient. 

Les entitats amb major volum d’ajudes concedides van ser els 
ajuntaments de Sagunt i de la Pobla de Vallbona, que en el període indicat 
van atorgar subvencions per import de 61.500 i 54.975 euros, 
respectivament. El primer destaca per subscriure dues ajudes per 
concessió directa, una en 2017 i una altra en 2018, per import de 30.000 
euros cada una, amb una associació ecologista per al desenvolupament 
d’un programa d’educació ambiental. El segon va distribuir la totalitat de 
l’import concedit durant l’exercici 2017 per mitjà d’un procediment de 
concurrència competitiva, destinat a subvencionar explotacions agràries 
a fi que es mantingueren en perfecte estat de cultiu. 

Per la seua banda, els ajuntaments d’Elx, Xàtiva, Asp i Oriola van distribuir 
25.373, 22.000, 21.000 i 10.166 euros, respectivament. 

La resta, els ajuntaments d’Alberic, Alcoi, Altea, Benissa, Ontinyent, Quart 
de Poblet, Sueca, Sant Vicent del Raspeig, Vinaròs i Xiva van concedir 
ajudes i subvencions durant el període indicat, per imports, cada un, 
inferiors a 10.000 euros. 

Els gràfics següents resumeixen per trams de població el nombre 
d’ajuntaments que han realitzat cada una de les actuacions següents, així 
com el percentatge que representa el nombre total d’ajuntaments que ha 
realitzat cada una, sobre totes les entitats fiscalitzades:  

Gràfic 34. Actuacions mediambientals en l’àmbit intern  
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Gràfic 35. Actuacions mediambientals en l’àmbit extern 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS SOBRE LES ACTUACIONS DELS 
AJUNTAMENTS EN RELACIÓ AMB LES CONTAMINACIONS 
ATMOSFÈRICA, LUMÍNICA I ACÚSTICA I LA RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (FASE 2) 

L’abast subjectiu d’aquesta fase es concreta en huit ajuntaments. El criteri 
de selecció de la mostra ha consistit a seleccionar els ajuntaments de 
major població, per això s’hi han inclòs tots els de més de 100.000 
habitants, que són els d’Alacant, Castelló de la Plana, Elx i València. També 
s’hi ha inclòs el de més població de cada província dels municipis amb una 
població entre 50.000 i 100.000 habitants, és a dir, els de Torrent, Torrevella 
i Vila-real. Addicionalment es va decidir triar també un municipi a l’atzar 
entre els de menor població i va resultar ser el d’Alzira. 

Per a cada factor contaminant i cada entitat s’ha verificat el marc legal 
regulador i les actuacions dutes a terme per aquestes entitats en l’exercici 
de les seues competències. 

1. Actuacions específiques dutes a terme pels ajuntaments en relació amb 
la contaminació acústica 

1.1 Marc legal específic  

L’annex II, “Normativa aplicable”, recull la legislació europea, estatal i 
autonòmica referent a aquest tipus de contaminació, que es completa amb 
les ordenances aprovades per cada ajuntament d’acord amb el que 
s’estableix en l’article 6 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll (LS). 

Segons la informació obtinguda dels formularis, els ajuntaments 
d’Alacant, València, Vila-real, Torrent i Torrevella no disposaven de 
normativa específica en matèria de contaminació acústica (ordenances, 
reglaments, etc.) que haguera estat en vigor entre l’1 de gener de 2017 i el 
31 de maig de 2018. 

No obstant això, la Sindicatura ha revisat els llocs web de cada ajuntament 
i ha detectat que només dos ajuntaments (Torrent i Vila-real) no 
comptaven amb normativa acústica durant el període fiscalitzat. 

El quadre següent recull l’exercici d’aprovació d’aquestes: 
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Quadre 37. Ordenança sobre contaminació acústica 

Ajuntament Exercici d’aprovació de 
l’ordenança 

Alacant 1991 

Alzira 2008 

Castelló de la Plana 1986 i 2018 

Elx 2018 

Torrevella 1998 i 2001 

València 2008 

Les sis entitats que van aprovar normativa per a la protecció acústica del 
seu territori ho van fer mitjançant ordenances específiques i totes, a 
excepció de les dels ajuntaments d’Alacant i de Torrevella, van ser 
aprovades o actualitzades amb posterioritat a l’LS. Aquestes contenien, en 
general, la regulació específica sobre les àrees acústiques, l’establiment 
d’objectius de qualitat acústica, els límits màxims de soroll, el règim 
d’infraccions i el procediment sancionador. 

Segons figura en els formularis, tots els ajuntaments de la mostra, a 
excepció de Torrent i Torrevella, compleixen els requisits establits en 
l’article 3 de l’LS i en el Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, en 
desplegament d’aquesta, a l’efecte de la seua consideració com a 
aglomeració. Aquesta es defineix com la porció d’un territori, amb més de 
100.000 habitants, que es considera com a zona urbanitzada.  

1.2 Actuacions desenvolupades per les entitats per a la protecció de la 
contaminació acústica 

A fi de mesurar, valorar i millorar la qualitat acústica de les entitats, l’LS 
conté determinats conceptes en relació amb la delimitació d’àrees 
acústiques en els seus territoris. 

1.2.1 Zonificació acústica  

Les àrees acústiques es defineixen en l’article 3 de l’LS com l’àmbit 
territorial delimitat que presenta el mateix objectiu de qualitat acústica, 
entenent per qualitat acústica el grau d’adequació de les característiques 
acústiques d’un espai a les activitats que s’hi realitzen. La zonificació 
acústica és el procediment inclòs en els instruments de planejament 
urbanístic pel qual es delimiten sobre el territori àrees de sensibilitat 
acústica sobre les quals s’han de fixar uns objectius de qualitat acústica 
d’acord amb l’ús predominant del sòl. 

L’article 6 de l’LS estableix l’obligatorietat per als ajuntaments d’adaptar 
les seues ordenances i el planejament urbanístic a la Llei i les seues 
disposicions de desplegament. A més, l’article 13 del Reial Decret 
1367/2007, de 19 d’octubre, determina que totes les figures de planejament 
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han d’incloure de manera explícita la delimitació corresponent a la 
zonificació acústica de la superfície d’actuació, així com que la zonificació 
del territori que han de realitzar les entitats havia d’estar acabada, amb 
caràcter general, en un termini de cinc anys des de l’entrada en vigor del 
Reial Decret, això és, abans d’octubre de 2012. 

El 50% dels ajuntaments de la mostra, Castelló de la Plana, Elx, València i 
Vila-real, confirmen haver dut a terme la zonificació del seu territori en 
àrees acústiques, d’acord amb l’ús predominant del sòl, de conformitat 
amb l’article 7 de l’LS. D’acord amb l’article 13.4 del Reial Decret 1367/2007, 
de 19 d’octubre, tots van dur a terme o van actualitzar els treballs de 
zonificació acústica amb anterioritat a octubre de 2012. L’Ajuntament de 
València la va realitzar l’any 2007 i la va actualitzar en 2012, i l’Ajuntament 
de Vila-real la va realitzar en 2009 i la va actualitzar en 2017. En tots la 
zonificació figura en el web de l’Ajuntament. En la zonificació vigent en 
aquests quatre municipis a 31 de maig de 2018 no hi ha cap punt del 
territori que pertanga simultàniament a dos tipus d’àrees acústiques 
diferents.  

1.2.2 Mapes de soroll 

Una vegada realitzada la zonificació acústica dels seus territoris, 
correspon a les entitats elaborar mapes de soroll del seu terme municipal 
amb la finalitat de permetre l’avaluació global de l’exposició a la 
contaminació acústica d’una zona determinada. 

El quadre següent resumeix per a cada entitat el nombre de mapes de 
soroll existents, les dates d’aprovació i si ha complit, com a requisit per a 
la seua aprovació, l’establiment d’un tràmit d’informació pública exigit en 
l’article 14 de l’LS:  

Quadre 38. Mapes de soroll 

Ajuntament 
Han elaborat 
mapes de 
soroll 

Nombre de 
mapes de 

soroll existents 

Data 
aprovació 
inicial 

Tràmit 
informació 
pública 

Data 
aprovació 
definitiva 

Alacant 


1 05/09/2011 
 

08/04/2013 

Alzira 


En tràmit  
 

 

Castelló de la 
Plana 

2 19/10/2012 
 

07/12/2012 

Elx 


2 19/12/2012 
 

23/12/2013 

Torrent 


1 24/10/2012 
 

10/10/2013 

Torrevella 
 

    

València 
 

(*) (*) (*) (*) 

Vila-real 
 

2 16/06/2017 
 

07/05/2018 

  7 8   5   

(*) Informació no facilitada. 
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Set ajuntaments de la mostra, inclosos Alacant, Alzira i Torrent, que no 
compten amb una zonificació del territori, confirmen que han dut a terme 
la determinació de l’exposició al soroll ambiental en l’entitat, mitjançant 
l’elaboració de mapes de soroll. Alzira indica que l’elaboració d’aquests 
mapes es troba en tràmit, ja que no estan acabats, i València, encara que 
confirma haver elaborat mapes de soroll, no aporta la informació 
requerida respecte a aquests. L’Ajuntament de Torrevella no ha elaborat 
mapes de soroll, si bé l’obligatorietat d’elaborar-ne és per als municipis 
amb una població superior a 100.000 habitants, segons estableix l’article 
14 de l’LS, circumstància aquesta que no es dona en l’esmentat municipi 
ni a Alzira.  

Dels cinc ajuntaments restants de la mostra, Castelló de la Plana, Elx i Vila-
real confirmen que en el municipi disposen de dos mapes de soroll, 
mentre que Alacant i Torrent manifesten tindre’n un. Tots van donar 
difusió a l’aprovació dels seus mapes de soroll i el quadre següent 
reflecteix els mitjans utilitzats per a això: 

Quadre 39. Mitjans de difusió mapes de soroll 

Mesures Alacant Castelló de la 
Plana 

Elx Torrent Vila-real 

Mitjans: ràdio, premsa, 
televisió      

Xarxes socials      
Ús de butlletins, fullets o 
revistes divulgatives      

Web de l’Ajuntament 
     

Correu ordinari 
     

Total mesures 3 1 3 3 3 

Els mapes de soroll de l’Ajuntament d’Elx són els únics que contenien 
delimitades les zones de servitud acústica per als sectors del territori 
afectats pel funcionament o desenvolupament de les infraestructures de 
transport viari, ferroviari, aeri, portuari o d’altres equipaments públics del 
seu terme municipal, mentre que no existeixen aquestes zones 
delimitades en les quatre entitats restants. 

El quadre següent indica si els mapes de soroll contenen la informació 
requerida sobre els aspectes següents:  
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Quadre 40. Compliment contingut mapes de soroll 

Ajuntament 

El valor dels 
índexs acústics 
existents o 
previstos 

Valors límit i 
objectius de 

qualitat acústica 
aplicables 

Superació o no 
dels valors límit 

aplicables 

Compliment o no 
dels objectius 
aplicables de 

qualitat acústica 

Alacant 
  

 

 

Castelló de 
la Plana     

Elx 
    

Torrent 
    

Vila-real 
    

  4 3 4 5 

El mapa de soroll de l’Ajuntament d’Alacant a 31 de maig de 2018 és l’únic 
que només conté la informació sobre el compliment o no dels objectius 
aplicables de qualitat acústica i no la resta de la informació exigida per 
l’article 15 del Reial Decret 1513/2005. L’Ajuntament de Torrent no compta 
amb valors límit i objectius de qualitat acústica aplicables a aquestes 
àrees.  

En cap dels huit ajuntaments hi ha delimitades zones de servitud acústica 
no incloses en el mapa de soroll vigent a 31 de maig de 2018.  

1.2.3 Plans d’acció correctors 

Una vegada delimitades les zones acústiques dels territoris, han de 
concretar-se les accions prioritàries que cal realitzar en cas de superació 
dels valors límit d’emissió o immissió, o d’incompliment dels objectius de 
qualitat acústica, així com per a protegir les zones tranquil·les en les 
aglomeracions i en camp obert contra l’augment de la contaminació 
acústica. L’LS preveu en l’article 22, com a mecanismes per a la correcció 
de la contaminació acústica, l’aprovació per les entitats de plans d’acció, 
amb el tràmit d’informació pública previ, corresponents als àmbits 
territorials dels mapes de soroll. 

Alzira, Torrevella, València i Vila-real manifesten que no han aprovat 
plans d’acció en matèria de contaminació acústica en els àmbits 
territorials dels mapes de soroll. Per la seua banda, Alacant, Castelló de la 
Plana, Elx i Torrent han confirmat que compten amb un pla vigent entre 
l’1 de gener de 2017 i el 31 de maig de 2018 la informació principal del qual 
es recull en el quadre següent: 
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Quadre 41. Plans d’acció correctors de la contaminació acústica 

Ajuntament Data 
d’aprovació 

Òrgan 
d’aprovació 

Difusió Memòries 
resultats 

Alacant 08/04/2013 
Junta de 

Govern Local   

Castelló de la 
Plana 

 
03/03/2017 

Junta de 
Govern Local   

Elx 23/12/2013 Ple   

Torrent 10/10/2013 Ple   
   4 1 

De les quatre entitats que disposaven de plans d’acció, únicament 
l’Ajuntament de Castelló de la Plana confirma que compta amb memòries 
o altres documents que li permeten mesurar i valorar els resultats de 
l’aplicació dels dos plans d’acció en matèria de contaminació acústica en 
els àmbits territorials dels mapes de soroll. Els ajuntaments d’Alacant, Elx 
i Torrent no disposaven d’aquests instruments, si bé l’Ajuntament d’Elx 
és l’únic que regula en la seua ordenança els plans d’acció. 

1.2.4 Estacions per al mesurament del soroll  

El quadre següent recull la informació més significativa respecte a les 
estacions per al mesurament de soroll:  

Quadre 42. Mesurament dels nivells acústics en els ajuntaments de la 
mostra  

Ajuntament 
Nre. estacions 

Periodicitat 
mesurament 

Existència de sistema 
automatitzat per a 

registre de 
mesuraments 

Fixes Mòbils 

Alacant 15 0 Diària  
Castelló de la 
Plana 0 18 -  

València 20 2 

Mesurament 
ininterromput de 
nivells sonors amb 
registre en minuts 

 

 35 20   2 

Únicament les tres capitals de província comptaven a 31 de maig de 2018 
amb punts o estacions per al mesurament acústic. L’Ajuntament 
d’Alacant disposava de 15 estacions fixes, mentre que el de Castelló de la 
Plana comptava amb 18 estacions mòbils. L’Ajuntament de València, a 
pesar de no tindre aprovat un pla d’acció en matèria acústica, confirma 
que té 20 estacions fixes i dues de mòbils. 
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La resta d’entitats no disposaven de punts o estacions de mesurament 
acústic que permeteren avaluar la contaminació acústica en el municipi. 
En l’Ajuntament d’Elx, amb població superior a 100.000 habitants, que 
havia elaborat mapes de soroll i plans d’acció correctors, l’absència de 
punts o estacions de mesurament del soroll va suposar una limitació a 
l’activitat d’avaluació del compliment dels objectius de qualitat acústica 
establits. 

Només l’Ajuntament d’Alacant comptava amb un protocol específic 
d’actuació per als casos de superació dels límits de qualitat acústica 
determinats en la normativa reguladora. L’Ajuntament de València, si bé 
confirma que també disposa d’un protocol d’aquest tipus, no ha aportat 
documentació que ho justifique. 

Alacant i València manifesten que en algun dels mesuraments duts a 
terme entre l’1 de gener de 2017 i 31 de maig de 2018 es van incomplir els 
objectius de qualitat acústica determinats en la normativa reguladora i 
que existeix en els dos ajuntaments un protocol d’actuació per als casos 
de superació dels límits de qualitat acústica, si bé València no aporta la 
documentació requerida per a justificar-ho.  

Quan s’excedeixen els límits fixats, en l’Ajuntament d’Alacant es 
procedeix a la inspecció de locals d’oci i restauració, s’alcen actes per 
incompliment de les condicions de la llicència d’activitat, per infraccions 
de l’ordenança de terrasses cobertes, i quan és necessari es requereix la 
presència policial. L’Ajuntament de València indica que, quan això 
succeeix, s’adopten mesures cautelars o definitives per al restabliment 
dels límits marcats en l’ordenança. Les actuacions dutes a terme es troben 
descrites en el web del Servei de Contaminació Acústica de l’Ajuntament 
de València. 

Així mateix, en nom de la transparència, la ciutadania és informada dels 
resultats dels mesuraments realitzats en cada punt o estació de 
mesurament. En el cas de l’Ajuntament d’Alacant això es realitza a través 
del web municipal, a temps real i, quan ho sol·liciten els interessats, de 
manera individualitzada. València indica que ho fa en el Geoportal i en el 
Portal de Transparència i Dades Obertes de l’Ajuntament, on es publiquen 
informes mensuals de dades diàries de les estacions de nivells sonors 
ambientals. Castelló de la Plana indica que cada dos anys publica en el 
web municipal els documents relatius a la memòria de resultats dels plans 
d’acció de cada una de les tres zones acústicament saturades (ZAS).  

1.2.5 Zones de protecció especial  

Un element per al control de la contaminació acústica a la disposició de 
les entitats és la declaració de zones de protecció acústica especial. No 
obstant això, només l’Ajuntament de Castelló de la Plana indica haver 
declarat alguna zona de protecció acústica especial en aquelles àrees en 
les quals s’incomplisquen els objectius aplicables de qualitat acústica. De 
les tres zones declarades, la primera es va produir amb anterioritat al 



Informe d’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els 
ajuntaments de més de 10.000 habitants 

87 

període fiscalitzat, la segona durant aquest període i la tercera es va 
declarar el 27 de setembre de 2018, una vegada finalitzat el període 
fiscalitzat. 

Alacant i València, a pesar d’indicar que han incomplit els objectius de 
qualitat acústica determinats en la normativa reguladora, no confirmen 
haver determinat alguna zona de protecció acústica especial, la qual cosa 
va representar un incompliment de l’esmentat article 25 de l’LS. En aquest 
sentit, Alacant indica que en les zones del barri antic hauria sigut 
procedent la declaració de zona de protecció acústica especial, però que 
no s’ha declarat. La resta d’ajuntaments, inclòs l’Ajuntament de València, 
responen que no existeix en el terme municipal cap àrea en la qual, com 
a conseqüència de l’incompliment dels objectius aplicables de qualitat 
acústica, haja sigut necessària la declaració de zona de protecció acústica 
especial. 

En cas que les mesures correctores incloses en els plans zonals específics 
desenvolupats en les zones de protecció acústica especial no aconseguiren 
evitar el compliment dels objectius de qualitat acústica, les entitats havien 
de declarar aquesta àrea acústica com a zona de situació acústica especial 
i aplicar mesures correctores específiques. 

Novament, tan sols l’Ajuntament de Castelló de la Plana confirma haver 
declarat alguna zona de situació acústica especial, en àrees acústiques en 
les quals els plans zonals específics no han aconseguit evitar 
l’incompliment dels objectius de qualitat acústica. Les zones de situació 
acústica especial declarades coincideixen en denominació i data amb les 
declarades zona de protecció acústica especial. Com a conseqüència 
d’aquesta declaració, s’han establit en aquestes zones mesures 
correctores específiques dirigides a millorar la qualitat acústica i al 
compliment dels objectius de qualitat acústica. L’Ajuntament confirma 
que el resultat d’aquestes mesures ha sigut la millora de la qualitat 
acústica, si bé indica que no s’ha aconseguit el compliment dels objectius 
de qualitat acústica previstos. 

1.3 Actuacions d’inspecció i control 

Totes les entitats fiscalitzades, excepte els ajuntaments d’Alzira i Torrent, 
han realitzat, entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de maig de 2018, actuacions 
de vigilància i inspecció amb la finalitat de garantir el compliment de les 
prescripcions en matèria de contaminació acústica. Aquests ajuntaments 
indiquen que no s’han dut a terme aquestes actuacions de vigilància i 
inspecció per la falta de mitjans.  

Les actuacions de vigilància, control i inspecció realitzades durant el 
període fiscalitzat per les sis entitats restants han consistit, 
fonamentalment, en la vigilància i control de les activitats relacionades 
amb l’oci nocturn i la realització d’esdeveniments, i en activitats 
prèviament denunciades per ciutadans. Bàsicament s’han realitzat 
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mesuraments acústics ambientals i control policial específic en les zones 
d’oci i s’han elaborat informes o expedients sancionadors.  

L’article 27 de l’LS atribueix la realització de labors d’inspecció en matèria 
de contaminació acústica a funcionaris als quals reconeix el caràcter 
d’agents de l’autoritat en l’exercici d’aquestes funcions i obliga els titulars 
dels emissors acústics a prestar tota la col·laboració necessària. Las 
tasques d’inspecció realitzades durant el període analitzat, en les sis 
entitats que compten amb aquest servei, les va dur terme personal 
funcionari, encara que en el cas de València també les va realitzar 
personal laboral. Únicament l’Ajuntament de Torrevella confirma que en 
les tasques d’inspecció també va intervindre una entitat privada.  

De les sis entitats que van fer tasques d’inspecció, només els ajuntaments 
d’Alacant, València i Vila-real van emplenar la informació referent a 
l’activitat inspectora realitzada. El quadre següent resumeix aquesta 
activitat, durant el període fiscalitzat: 

Quadre 43. Activitat inspectora en contaminació acústica 

 Alacant València Vila-real Total 

Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % 

Iniciats per denúncies 132 100,0%   0 0,0%   

Iniciats d’ofici 0 0,0%    55 100,0%   

Total iniciats 132  818  55  1.005  

Pendents de resoldre a 
31/5/18 101 76,5% 6 0,7% 4 7,3% 111 11,0% 

Resolts a 31/5/18 31 23,5% 812 99,3% 51 92,7% 894 89,0% 

Sense sanció  16 51,6% 812 100,0% 6 11,8% 834 93,3% 

Amb sanció 15 48,4% 0 0,0% 45 88,2% 60 6,7% 

Import sancions 
imposades 12.948  0  4.036  16.984  

Import sancions 
recaptades a 31/12/17 4.305 33,2% 0  1.956 48,5% 6.261 36,9% 

En la concessió de llicències d’activitats qualificades, tots els ajuntaments 
de la mostra manifesten haver valorat el compliment de la normativa 
vigent en matèria de prevenció de la contaminació acústica, excepte Alzira 
perquè, segons indica, s’acull a l’article 36 de l’LPCA, sobre la inclusió 
d’estudis acústics en el procediment d’avaluació d’impacte ambiental. En 
el cas de València, el Servei de Contaminació Acústica no proporciona 
informació sobre aquest tema.  

Després de les valoracions realitzades entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de 
maig de 2018, tan sols l’Ajuntament d’Elx ha indicat haver denegat alguna 
sol·licitud de llicència per falta de compliment de la normativa vigent en 
matèria de prevenció de la contaminació acústica. 

Totes les entitats van realitzar les actuacions de comprovació posterior a 
la concessió de llicències per a activitats qualificades, excepte els 
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ajuntaments d’Alacant i Torrent. En el cas de València, el Servei de 
Contaminació Acústica no proporciona informació sobre aquest tema.  

1.4 Actuacions desenvolupades per les entitats en la seua gestió interna  

Les entitats també han d’adoptar mesures per a minimitzar l’impacte 
sonor de les seues activitats i dels serveis que presten als ciutadans. Per a 
valorar aquest aspecte, s’han analitzat les actuacions específiques que 
han realitzat per a la millora acústica dels seus immobles i les de millora 
de l’impacte sonor de les seues activitats. 

En immobles de l’ajuntament 

Pel que fa a les actuacions per a la millora de la qualitat acústica dels seus 
immobles, cap ajuntament de les huit entitats seleccionades va 
desenvolupar actuacions d’aquest tipus durant el període analitzat. 

En l’activitat pròpìa 

Els ajuntaments d’Alacant, Alzira, Elx, Torrevella i Vila-real indiquen no 
haver dut a terme, entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de maig de 2018, 
actuacions per a la millora de la qualitat acústica derivades de l’activitat 
municipal pròpia. 

El quadre següent recull les actuacions realitzades pels ajuntaments que 
confirmen haver realitzat actuacions dirigides a millorar la qualitat 
acústica derivada de l’activitat pròpia:  

Quadre 44. Mesures de control del soroll per a la millora de la qualitat 
acústica derivada de l’activitat pròpia 

 

Mesures Castelló de la 
Plana 

Torrent València 

Obres    

Vehicles flota municipal    

Vehicles servei de transport    

Vehicles servei de neteja    

Realització 
d’esdeveniments    

Total mesures 4 1 1 

Torrent afirma haver adoptat alguna mesura per a controlar el soroll 
generat pels vehicles del servei de neteja. 

Per la seua banda, l’Ajuntament de Castelló de la Plana ha aplicat mesures 
per al control del soroll generat pels vehicles pertanyents a la flota 
municipal, a través de la incorporació de vehicles elèctrics, i també per al 
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control del soroll generat pels vehicles del servei públic de transport 
implantant un servei a la ciutat en via reservada, denominat TRAM, que 
utilitza vehicles elèctrics, de menor emissió sonora. Quant a la realització 
d’esdeveniments (concerts, festes patronals, cavalcades, etc.), hi ha un 
protocol de mesurament i autocontrol acústic que han de complir els 
interessats a realitzar aquest tipus d’actes. A fi de verificar el compliment 
de la normativa vigent, quan la policia local, mitjançant els seus 
sonòmetres, comprova que se superen els límits, cessa l’esdeveniment. 

En l’Ajuntament de València, el Servei de Contaminació Acústica estableix 
els condicionants acústics per a la celebració d’esdeveniments celebrats 
en la via pública per als quals se sol·licita informe del Servei de Domini 
Públic Municipal o del servei municipal organitzador d’aquests 
esdeveniments. Aquests condicionants es determinen en funció de les 
característiques concretes de les activitats a realitzar en cada cas, el seu 
horari i lloc de celebració.  

El pla d’acció aprovat dels ajuntaments de Castelló de la Plana i València 
inclou totes les mesures comentades. 

En el municipi 

Els ajuntaments d’Alacant, Alzira i Vila-real no han dut a terme, entre l’1 
de gener de 2017 i el 31 de maig de 2018, actuacions per a la millora de la 
qualitat acústica en el municipi. El quadre següent recull les mesures que 
han adoptat la resta d’ajuntaments: 

Quadre 45. Mesures millora qualitat acústica 

Mesures Castelló de 
la Plana 

Elx Torrent Torrevella València 

Campanyes d’educació i 
senyalització      
Mesures per a previndre i 
minimitzar l’impacte 
acústic      

Mesures de foment de la 
mobilitat sostenible      
Control del soroll de l’oci 
nocturn      
Creació de brigades 
contra el soroll      

Total mesures 5 4 2 1 1 

L’Ajuntament de Castelló de la Plana és l’entitat que major nombre de 
mesures ha aplicat, però no n’inclou cap en el seu pla d’actuació. Elx 
també adopta diverses mesures que sí que inclou en el seu pla d’actuació. 
Les aplicades per València en aquest apartat fan referència únicament a 
la realització de campanyes d’educació i sensibilització contra el soroll i 
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les inclou en el seu pla d’actuació. El pla de Torrent inclou alguna de les 
mesures adoptades i Torrevella no disposa de pla d’acció. 

Finalment, els ajuntaments d’Alzira, Torrent, Torrevella i València 
indiquen que, durant el període analitzat, no han existit canals de 
comunicació entre l’ajuntament i els veïns en matèria de contaminació 
acústica. 

El quadre següent resumeix els canals de comunicació establits pels altres 
ajuntaments fiscalitzats:  

Quadre 46. Canals de comunicació entre l’Ajuntament i els veïns en 
matèria de contaminació acústica 

Mesures Alacant Castelló de 
la Plana 

Elx Vila-real 

Mitjans de comunicació 
    

Xarxes socials 
    

Butlletins o fullets 
    

Web ajuntament 
    

Línia verda 
    

Correu ordinari 
    

Altres canals 
    

Total mesures 3 2 2 4 

Els altres canals utilitzats es refereixen, en el cas d’Alacant, al correu 
electrònic i a l’atenció al públic; en el de Castelló de la Plana, a través del 
Servei de Manteniment de la Ciutat (SMC), que és una aplicació 
informàtica, i també a través d’avisos telefònics, i en el de Vila-real, a 
través de la participació ciutadana. 

1.5 Execució de programes pressupostaris 

Despeses 

De les huit entitats, únicament l’Ajuntament d’Alacant va poder 
identificar les despeses relatives a contaminació acústica imputades en 
2017 al programa 1721, “Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i 
atmosfèrica en les zones urbanes”, inclòs en l’àrea de despesa 1, “Serveis 
públics bàsics”. Aquestes van ascendir a 15.781 euros.  

A més, l’Ajuntament d’Elx va imputar despeses relacionades amb la 
contaminació acústica per import de 40.652 euros en altres programes 
pressupostaris.  
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Finalment, s’assenyala que cap entitat va concedir durant 2017 
subvencions o una altra línia d’ajuda en relació amb la contaminació 
acústica.  

Ingressos 

A més dels ingressos obtinguts per les entitats en l’exercici de la seua 
potestat sancionadora, analitzats en l’apartat 1.3, “Actuacions d’inspecció 
i control”, s’ha verificat l’obtenció d’altres ingressos vinculats a actuacions 
mediambientals. 

Pel que fa a possibles ingressos per subvencions o una altra línia d’ajuda 
en relació amb la contaminació acústica, cap entitat va rebre durant 2017 
ingressos per aquests conceptes.  

Per la seua banda, d’acord amb l’article 20.4 del TRLRHL i la disposició 
addicional sisena de l’LS, les entitats poden regular l’establiment de taxes 
per la prestació de serveis d’inspecció per a verificar el compliment de la 
normativa sobre la contaminació acústica, a fi de fer repercutir el cost 
d’aquests serveis sobre el titular del corresponent emissor acústic. Cap 
dels huit ajuntaments fiscalitzats ha regulat aquesta taxa.  

2. Actuacions específiques dutes a terme pels ajuntaments en relació amb 
la contaminació lumínica 

2.1 Marc legal específic 

L’annex II, “Normativa aplicable”, recull la legislació europea, estatal i 
autonòmica referent a aquest tipus de contaminació, que es completa en 
l’àmbit local amb les ordenances aprovades per cada entitat.  

Segons les respostes que han donat les huit entitats fiscalitzades, cap 
ajuntament tenia aprovada normativa específica en matèria de 
contaminació lumínica (ordenances, reglaments, etc.) que haguera estat 
en vigor entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de maig de 2018.  

2.2 Actuacions desenvolupades per les entitats per a la protecció contra la 
contaminació lumínica 

2.2.1 Zonificació lumínica 

La Comunitat Valenciana no ha realitzat cap tipus de classificació per 
zones en funció del seu grau de vulnerabilitat pel que fa a contaminació 
lumínica. 

Per la seua banda, l’Ajuntament d’Alzira és l’únic que confirma que ha 
realitzat algun tipus de zonificació lumínica del seu territori en funció del 
grau de vulnerabilitat, si bé aquesta no es troba publicada en el web de 
l’Ajuntament.  
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2.2.2 Mesures incloses en la Llei de Qualitat de l’Aire i Protecció de 
l’Atmosfera 

Quant a les mesures i actuacions adoptades pels ajuntaments en matèria 
de contaminació lumínica, la disposició addicional 4a de l’LQAPA estableix 
quatre objectius que han de tindre en compte les entitats en les seues 
actuacions en relació amb la prevenció i reducció de la contaminació 
lumínica: 

1. Promoure un ús eficient de l’enllumenat exterior, sense detriment de 
la seguretat als vianants, els vehicles i les propietats. 

2. Preservar les condicions naturals de les hores nocturnes en benefici 
de la fauna, la flora i els ecosistemes en general. 

3. Previndre, minimitzar i corregir els efectes de la contaminació 
lumínica en el cel nocturn. 

4. Reduir la intrusió lumínica en zones diferents de les que es pretén 
il·luminar, principalment en entorns naturals i interior d’edificis. 

L’Ajuntament de Torrent és l’únic que confirma que ha dut a terme, entre 
l’1 de gener de 2017 i el 31 de maig de 2018, totes les actuacions 
relacionades amb l’enllumenat exterior dirigides a complir aquests 
objectius, excepte les relacionades amb el segon objectiu. 

2.2.3 Mesures previstes en el Reglament d’Eficiència Energètica 

Quant a les mesures i actuacions adoptades pels ajuntaments en matèria 
de contaminació lumínica, l’article 8 del Reial Decret 1890/2008, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07 (d’ara en avant, REEIEE), destaca el 
següent: 

1. Els sistemes d’accionament han de garantir que les instal·lacions 
d’enllumenat exterior s’encenguen i apaguen amb precisió quan la 
lluminositat ambient ho requerisca. 

2. L’establiment dels corresponents cicles de funcionament (encesa i 
desconnexió) de les instal·lacions d’enllumenat ornamental, anuncis 
lluminosos, espais esportius i àrees de treball exteriors. 

3. Les instal·lacions d’enllumenat exterior, amb excepció de túnels i 
passos inferiors, estaran en funcionament com a màxim durant el 
període comprés entre la posta de sol i l’eixida o quan la lluminositat 
ambient ho requerisca. 
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4. S’establiran, en casos específics, nivells d’il·luminació diferents en 
els enllumenats exteriors en període nocturn i en període diürn. 

5. Es podrà variar el règim de funcionament dels enllumenats 
ornamentals en festivitats i temporada alta d’afluència turística. 

6. Es podrà ajustar un règim especial d’enllumenat per als 
esdeveniments nocturns singulars, festius, firals, esportius o 
culturals, que compatibilitzen l’estalvi energètic amb les necessitats 
derivades dels esdeveniments esmentats. 

Els ajuntaments d’Alzira, Castelló de la Plana, Torrevella i València 
confirmen que no han dut a terme actuacions d’aquest tipus durant el 
període analitzat.  

El quadre següent resumeix les mesures adoptades pels ajuntaments que 
sí que van complir el precepte esmentat:  

Quadre 47. Mesures qualitat lumínica REEIEE 

 

Mesures Alacant Elx Torrent Vila-real 

Mesures per als sistemes d’accionament 
    

Mesures d’estalvi energètic en instal·lacions 
d’enllumenat ornamental, anuncis lluminosos, 
espais esportius i àrees de treball exteriors     

Mesures per a les instal·lacions d’enllumenat 
exterior     
Establiment de dos nivells d’il·luminació en 
enllumenats exteriors per al període nocturn i 
diürn     

Establiment de règims diferents de funcionament 
dels enllumenats ornamentals en festivitats i 
temporada alta d’afluència turística     

Establiment d’un règim especial d’enllumenat per 
als esdeveniments nocturns singulars, festius, 
firals, esportius o culturals     

Total mesures 5 6 5 4 

A excepció de l’Ajuntament d’Alzira, la resta d’entitats confirmen que 
durant el període fiscalitzat no comptaven amb canals de comunicació 
amb els veïns, en matèria de contaminació lumínica. L’Ajuntament 
d’Alzira indica que va establir aquesta comunicació a través de diferents 
mitjans: ràdio, premsa, el web de l’Ajuntament i les xarxes socials. 
Aquests canals permeten als veïns informar d’incidències en temps real 
i els gestiona personal de l’Ajuntament.  
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2.2.4 Plans estratègics i plans d’acció  

Les entitats locals han d’elaborar plans estratègics i plans d’acció 
específics que establisquen les mesures que cal adoptar, la prioritat, el 
cost, l’estalvi energètic i econòmic previst i que detallen les accions 
concretes que cal dur a terme per a la consecució dels objectius definits. 

Cap de les huit entitats compta amb un pla estratègic i només dues de les 
entitats fiscalitzades disposen de plans d’acció. Els ajuntaments d’Alzira, 
Castelló de la Plana, Torrent, Torrevella, València i Vila-real confirmen que 
no n’han elaborat. 

L’Ajuntament d’Alacant va elaborar el seu pla d’acció específic en relació 
amb la contaminació lumínica i l’eficiència energètica el 14 de maig de 
2015 i l’Ajuntament d’Elx, el 26 de novembre de 2012. Els dos plans els va 
desplegar personal de l’ajuntament i només l’Ajuntament d’Elx confirma 
que en fa un seguiment. 

2.2.5 Nivells d’eficiència energètica  

Les entitats han de complir les prescripcions que estableix el REEIEE en 
relació amb les condicions tècniques de disseny, execució i manteniment 
que han de reunir les instal·lacions d’enllumenat exterior i pel que fa al 
manteniment dels nivells d’eficiència energètica en aquestes. En l’article 
4 del REEIEE s’estableixen els requisits que han de complir les 
instal·lacions d’enllumenat exterior. 

Cap dels huit ajuntaments fiscalitzats, excepte l’Ajuntament de Torrent, 
ha garantit el manteniment dels nivells d’eficiència energètica adequada 
en les instal·lacions d’enllumenat exterior en els termes establits per 
l’article 4 del REEIEE.  

Els nivells d’il·luminació de la instal·lació d’enllumenat exterior i de 
l’enllumenat viari de l’Ajuntament de Torrent no superen els establits en 
la instrucció tècnica complementària ITC-EA 02 i ITC-EA 01, 
respectivament, gràcies a la realització d’un estudi luminotècnic. 

2.3 Actuacions d’inspecció i control 

Durant el període fiscalitzat, l’Ajuntament de Vila-real és l’únic que 
confirma que ha realitzat actuacions de vigilància i inspecció amb la 
finalitat de garantir el compliment de la normativa en matèria de 
contaminació lumínica. Aquestes actuacions han consistit en la 
realització de mesuraments lumínics i en la substitució de l’enllumenat 
ineficient, si bé aquestes activitats no han donat lloc a la tramitació 
d’expedients sancionadors. Les tasques d’inspecció les ha dut a terme 
personal funcionari, així com un altre personal contractat extern, si bé en 
la relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament no figuren els llocs als 
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quals s’assignen aquestes funcions d’inspecció. En les tasques d’inspecció 
no intervenen altres entitats diferents de l’Ajuntament. 

L’Ajuntament de València no ha remés la informació i la resta 
d’ajuntaments identifiquen la falta de mitjans com la causa principal que 
no s’haja realitzat aquest tipus d’actuacions. 

En la concessió de llicències d’activitats qualificades, els ajuntaments 
d’Alacant, Alzira, Torrent i València no han valorat el compliment de la 
normativa vigent en matèria de prevenció de la contaminació lumínica. La 
causa fonamental al·legada és la falta de mitjans o el fet de no considerar 
que siga un paràmetre tan desenvolupat com per a treballar-hi, segons 
manifesta l’Ajuntament d’Alzira. València torna a incidir en el fet que no 
ha remés la informació perquè no l’ha facilitada el departament 
responsable. En el cas dels ajuntaments que sí que han tingut en compte 
la contaminació lumínica a l’hora de concedir llicències d’activitats 
qualificades, Castelló de la Plana, Elx, Torrevella i Vila-real, tan sols aquest 
últim confirma que n’ha denegat una per incompliment de la normativa 
vigent.  

2.4 Actuacions desenvolupades per les entitats en la seua gestió interna 

Els ajuntaments d’Alzira, Castelló de la Plana, Torrevella i València 
confirmen que durant el període fiscalitzat no van dur a terme actuacions 
per a millorar l’eficiència energètica en l’àmbit intern de l’ajuntament. Els 
ajuntaments que manifesten haver dut a terme alguna mesura indiquen 
que no van realitzar cap estudi sobre les despeses realitzades i els estalvis 
obtinguts derivats d’aquestes actuacions.  

2.5 Prestació del servei d’enllumenat públic 

2.5.1 Formes de gestió de la prestació del servei d’enllumenat públic 

Les huit entitats fiscalitzades van prestar durant el període analitzat el 
servei obligatori d’enllumenat públic en el seu territori. L’esquema 
següent resumeix la manera de prestar-lo que va triar cada una: 
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Quadre 48. Esquema sobre les formes de gestió de la prestació del 
servei d’enllumenat públic 

 

Excepte l’Ajuntament de Torrent, la resta d’entitats confirmen que no 
realitzen cap seguiment en relació amb la prestació del servei amb 
l’objectiu de verificar el compliment de la normativa en matèria de 
contaminació lumínica i el manteniment dels nivells de qualitat lumínica 
establits.  

2.5.2 Inventaris 

Les entitats han de conéixer, a més, amb exactitud les instal·lacions 
d’enllumenat exterior existents, el seu estat i la contaminació lumínica 
que produeixen. Per a això han de comptar amb inventaris en què consten 
els elements de les instal·lacions existents i de les seues lluminàries. 

Els ajuntaments d’Alacant, Elx, València i Vila-real confirmen que no 
disposen, entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de maig de 2018, d’un inventari 
de les instal·lacions d’enllumenat exterior, ni de la classificació de les 
lluminàries d’aquest. L’absència d’aquest instrument va suposar una 
important limitació per a la prestació adequada del servei obligatori 
d’enllumenat públic, així com per a donar compliment a les diferents 
prescripcions establides en relació amb els nivells d’eficiència energètica 
i per a la prevenció i reducció de la contaminació lumínica. De la resta 
d’entitats que confirmen que en tenen un, tan sols Alzira indica que 
aquest inventari està integrat en l’inventari general de béns de 
l’Ajuntament, a 31 de maig de 2018.  

A més, a 31 de maig de 2018, també únicament les instal·lacions 
d’enllumenat exterior de l’Ajuntament d’Alzira es trobaven qualificades 
per mitjà d’una etiqueta de qualificació energètica, d’acord amb la 
instrucció tècnica ITC-EA-01.  

 

Gestió directa

Pels serveis 
municipals

Alzira

València

Per empresa 
100% pública

Elx

Gestió indirecta

Contracte regulat TRLCSP

Alacant

Castelló de la 
Plana

Torrent

Torrevella

Vila-real
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2.5.3 Auditories energètiques 

Per a la millora de l’eficiència i l’estalvi energètic de les instal·lacions 
d’enllumenat exterior i la seua adaptació a la normativa vigent, les entitats 
han de realitzar estudis i auditories energètiques o lumíniques d’aquestes 
instal·lacions. 

Els ajuntaments d’Alacant, València i Vila-real no han realitzat cap estudi 
o auditoria energètica i/o lumínica de l’enllumenat públic del municipi.  

El quadre següent recull informació sobre els ajuntaments que sí que la 
van realitzar, referent a la data d’elaboració de l’estudi o auditoria, preu 
del contracte i les fonts de llum que s’hi inclouen: 

Quadre 49. Auditories energètiques i les fonts de llum valorades 

Ajuntament Data Preu 
Fonts de llum 

Vial Túnels Façanes Cartells Festiu 

Elx 25/03/2015 517.000 
     

Torrevella 31/01/2014 70.210 
 

N/A 
   

Castelló de la 
Plana 

31/12/2014 117.297 
     

Alzira 01/12/2017 0 
     

Torrent 07/11/2012 62.920 
     

2.6 Execució de programes pressupostaris 

Cap de les huit entitats va desglossar la identificació de les despeses 
relatives a contaminació lumínica imputades en 2017 al programa 1721, 
“Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones 
urbanes”, inclosa en l’àrea de despesa 1, “Serveis públics”. 

Totes les entitats van posar de manifest no haver imputat despeses 
relatives a contaminació lumínica a altres programes pressupostaris.  

Cap entitat va concedir durant 2017 subvencions o una altra línia d’ajuda 
en relació amb la contaminació lumínica.  

Finalment, s’ha constatat que cap entitat va rebre durant 2017 altres 
ingressos vinculats a actuacions mediambientals provinents, si és el cas, 
d’ajudes o subvencions derivades d’aquest factor contaminant.  
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3. Actuacions específiques dutes a terme pels ajuntaments en relació amb 
la contaminació atmosfèrica 

3.1 Marc legal  

L’annex II, “Normativa aplicable”, recull la legislació europea i estatal 
referent a aquest tipus de contaminació. 

A la Comunitat Valenciana no existeix normativa autonòmica específica 
en matèria de contaminació atmosfèrica. No obstant això, es va aprovar el 
Decret 161/2003, de 5 de setembre, de la Generalitat, pel qual es designa 
l’organisme competent per a l’avaluació i gestió de la qualitat de l’aire 
ambient a la Comunitat Valenciana i es crea la Xarxa Valenciana de 
Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica. 

En desplegament de les disposicions de l’article 16.2 de la Llei 34/2007, de 
15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera (LQAPA), 
es van elaborar en l’àmbit autonòmic tres plans provincials de qualitat de 
l’aire. 

En l’àmbit local, el marc legal per a aquest tipus de contaminació es 
completa amb les ordenances aprovades per cada entitat local. 

Cap de les huit entitats fiscalitzades ha aprovat normativa específica en 
matèria de contaminació atmosfèrica (ordenances, reglaments, etc.) que 
haja estat en vigor durant el període analitzat.  

L’article 3 de l’LQAPA defineix les aglomeracions com una “conurbació de 
població superior a 250.000 habitants o bé, quan la població siga igual o 
inferior a 250.000 habitants, amb la densitat de població per km2 que 
determinen les comunitats autònomes”. A l’efecte de la seua consideració 
com a aglomeració, els ajuntaments de Castelló de la Plana i Torrent són 
els únics que indiquen que no compleixen els requisits que estableixen la 
llei esmentada i el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora 
de la qualitat de l’aire.  

El planejament urbanístic vigent a 31 de maig de 2018 dels ajuntaments 
fiscalitzats no s’ha adaptat a les exigències de l’LQAPA, si bé tots 
confirmen estar treballant en un nou pla general d’ordenació urbana que 
s’adaptarà a la normativa ambiental.  

3.2 Actuacions desenvolupades per les entitats per a la protecció de la 
contaminació atmosfèrica 

3.2.1 Mesurament i avaluació de la qualitat de l’aire  

Les comunitats autònomes han d’avaluar la qualitat de l’aire i podran 
establir objectius de qualitat de l’aire i valors límit d’emissió més estrictes 
que els que establisca l’Administració general de l’Estat (article 5 de 
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l’LQAPA). Així mateix, l’article 10 de l’LQAPA estableix que les comunitats 
autònomes i, si és el cas, les entitats locals, han de dur a terme l’avaluació 
regular de l’aire del seu àmbit territorial, i a més disposa que les 
aglomeracions han de comptar per si mateixes, o en col·laboració amb les 
comunitats autònomes, amb estacions i xarxes d’avaluació de la qualitat 
de l’aire. 

La Generalitat Valenciana compta amb la Xarxa Valenciana de Vigilància 
i Control de la Contaminació Atmosfèrica, que és una xarxa automàtica de 
control de la qualitat de l’aire i una eina que permet el coneixement dels 
nivells d’immissió de l’àrea on es troba establida. A la data de redacció 
d’aquest informe es trobaven operatives a la Comunitat Valenciana un 
total de 64 estacions o punts de control distribuïts per tot el seu territori, 
més 10 punts de control de mesurament continu realitzat per tres unitats 
mòbils. 

En el terme municipal de les huit entitats seleccionades, la Generalitat 
Valenciana va disposar alguna de les seues estacions de mesurament de 
la qualitat de l’aire, de manera que entre totes sumaven un total de 26 
estacions distribuïdes de la manera següent: huit a València, set a Alacant, 
cinc a Castelló de la Plana, dues a Elx i una en cada un de la resta de 
municipis seleccionats. 

En definitiva, totes les entitats han disposat de la informació sobre els 
mesuraments realitzats per la comunitat autònoma en les seues estacions 
referides a les àrees o zones en què van quedar enquadrades. 

Tan sols els ajuntaments d’Alacant, Vila-real i València han realitzat 
mesuraments i avaluat la qualitat de l’aire en el seu àmbit territorial 
corresponent entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de maig de 2018.  

Els ajuntaments d’Alzira, Castelló de la Plana, Elx, Torrent i Torrevella 
confirmen que no han dut a terme mesuraments i avaluat la qualitat de 
l’aire. Alacant, encara que inicialment confirma que sí que en fa, 
assenyala que no té estacions de mesurament, ni indica el nombre 
d’estacions ni la periodicitat dels mesuraments, per la qual cosa en la seua 
resposta s’està referint a les estacions de la Generalitat anteriorment 
comentades o dues possibles estacions que s’haurien d’instal·lar al port 
d’Alacant, en col·laboració amb la Universitat d’Alacant. L’Ajuntament de 
Vila-real també confirma que té una estació, però aquesta és de la 
Generalitat. 

De tot això es desprén que l’únic ajuntament fiscalitzat que disposa 
d’estació de mesurament de qualitat de l’aire pròpia és l’Ajuntament de 
València. Aquesta estació realitza mesuraments diaris i compta amb un 
sistema automatitzat per al registre de mesuraments.  

Els ajuntaments d’Alzira, Elx, Castelló de la Plana, Torrent i Torrevella 
confirmen que durant el període fiscalitzat no han realitzat cap avaluació 
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sobre la qualitat de l’aire d’acord amb el que s’estableix en els articles 6 a 
13 del Reial Decret 102/2011, de 28 de gener.  

L’avaluació sobre la qualitat de l’aire realitzada pels ajuntaments 
d’Alacant, Vila-real i València, que són les tres entitats que confirmen 
haver-la dut a terme, s’ha realitzat en relació amb els elements següents, 
d’acord amb el que s’estableix en els articles esmentats: 

Quadre 50. Elements valorats en l’avaluació de la qualitat de l’aire 

Elements Alacant  Vila-real València 
Diòxid de sofre 

 

  
 

Diòxid de nitrogen 
 

  
 

Pols en suspensió (partícules) 
   

Plom 
   

Benzé 
 

  
 

Monòxid de carboni 
 

  
 

Arsènic 
  

  

Cadmi 
  

  

Níquel 
  

  

Mercuri 
 

    

Benzopiré 
 

  
 

Ozó 
 

  
 

Amoníac 
 

    

Cap de les huit entitats fiscalitzades ha elaborat un inventari d’emissions 
contaminants, si bé Alacant, València i Vila-real indiquen que els 
mesuraments realitzats no han superat els llindars d’alerta especificats en 
el Reial Decret 102/2011.  

A més, les huit entitats no han elaborat protocols per als casos de 
superació dels objectius de qualitat atmosfèrica, ja que aquests protocols 
s’han d’establir per a cada zona. No obstant això, l’Ajuntament de 
València sí que compta amb un protocol, de 30 de juny de 2017, de mesures 
que cal adoptar durant episodis d’alta contaminació per diòxid de 
nitrogen. Durant el període fiscalitzat aquest ajuntament confirma que es 
van superar els límits establits en el protocol.  

En compliment de l’article 8 de l’LQAPA, les tres entitats que han indicat 
que sí que realitzen mesuraments, Alacant, València i Vila-real, 
assenyalen, al seu torn, que informen la ciutadania dels resultats 
d’aquests mesuraments i de la qualitat de l’aire, bàsicament a través de 
web municipal.  

L’Ajuntament de València és l’únic que confirma que, entre l’1 de gener 
de 2017 i el 31 de maig de 2018, ha subministrat informació a la comunitat 
autònoma respecte de la qualitat de l’aire per a l’avaluació i correcta gestió 
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de la qualitat d’aquest, a través del Sistema Espanyol d’Informació, 
Vigilància i Prevenció de la contaminació atmosfèrica. Aquesta 
col·laboració es fa sobre la base del conveni de col·laboració entre la 
Generalitat i l’Ajuntament de València en matèria de protecció del medi 
ambient atmosfèric en el terme municipal de València, signat el 19 de 
setembre de 2012, que va quedar derogat amb l’aprovació del posterior 
conveni aprovat per la Junta de Govern Local de 27 de juliol de 2019.  

3.2.2 Zonificació del territori  

La zonificació del territori és el punt de partida que estableix la legislació 
(article 11 de l’LQAPA) per a l’avaluació de la qualitat de l’aire. 
L’aglomeració és un tipus de zona definida com a “conurbació de població 
superior a 250.000 habitants”. 

En la zonificació del territori realitzada per la Generalitat Valenciana en 
relació amb la contaminació atmosfèrica no ha participat cap dels 
ajuntaments seleccionats.  

3.2.3 Plans i programes per a la protecció de l’atmosfera 

Per a la consecució dels objectius de qualitat de l’aire, l’article 16 de 
l’LQAPA estableix l’obligació per a les comunitats autònomes d’adoptar 
dos tipus de plans per a la millora de la qualitat de l’aire; d’una banda, 
plans de millora de la qualitat de l’aire per a aconseguir els objectius 
determinats de qualitat de l’aire en els terminis fixats en les zones en les 
quals els nivells d’un o més contaminants regulats superen els objectius 
fixats i, d’altra banda, plans d’acció a curt termini en els quals es 
determinen mesures immediates i a curt termini per a les zones i supòsits 
en què hi haja risc de superació dels objectius de qualitat de l’aire i els 
llindars d’alerta. 

Així mateix, aquest article 16 estableix la possibilitat que les entitats locals 
elaboren, a més, els seus propis plans i programes per a la millora de la 
qualitat de l’aire, tenint en compte els plans de protecció de l’atmosfera 
de les respectives comunitats autònomes de pertinença, i preveu la 
possibilitat d’adoptar mesures de restricció total o parcial del trànsit. A 
més, estableix l’obligació per als municipis amb població superior a 
100.000 habitants i per a les aglomeracions d’adoptar plans i programes 
per al compliment i millora dels objectius de la qualitat de l’aire. 

L’Ajuntament de València és l’únic que confirma haver elaborat un pla per 
al compliment i millora d’objectius de qualitat de l’aire, mitjançant 
l’aprovació, en la Junta de Govern Local de 27 de juliol de 2018, d’un 
conveni de col·laboració amb la Generalitat per a l’actualització del Pla de 
millora de la qualitat de l’aire aprovat pel Ple del Consell de la Generalitat 
el 30 de maig de 2013 i actualitzat el 29 de març de 2019. En l’elaboració 
del Pla no es va produir la participació pública exigida en els articles 16 i 
17 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, pels quals qual es regulen els drets 
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d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en 
matèria de medi ambient. Una vegada aprovat el Pla, es va donar a 
conéixer a la ciutadania en diversos canals de comunicació, com ara ràdio, 
premsa, televisió, xarxes socials i en el web de l’Ajuntament. El 
planejament urbanístic i ordenació del territori no s’han adaptat al Pla 
aprovat per a la millora de la qualitat de l’aire, si bé l’Ajuntament 
manifesta que sí que es recull en la normativa urbanística valenciana 
actual.  

No obstant això, s’ha obtingut evidència que, en l’àmbit territorial de la 
Comunitat Valenciana, i en compliment de les disposicions de l’article 16.2 
de l’LQAPA, es van actualitzant en coordinació amb els ajuntaments 
afectats. Existeix en l’actualitat un pla en cada província, inclòs el 
confirmat per l’Ajuntament de València, segons el detall següent: 

- Província d’Alacant: Pla de millora de la qualitat de l’aire de l’Alacantí 
occidental de la zona ES1013 –Segura-Vinalopó (A. Costanera)– i 
aglomeració ES1017 –Alacant– (revisat a l’octubre de 2010). 

- Província de Castelló: Pla de millora de la qualitat de l’aire de la zona 
ES1003 –Millars-Penyagolosa (A. Costanera)– i aglomeració ES1015  
–Castelló– zona ceràmica de Castelló (desembre de 2008). 

- Província de València: Pla de millora de la qualitat de l’aire de 
l’aglomeració ES1016 –l’Horta i àrea metropolitana– (actualitzat al 
març de 2019). 

3.2.4 Mesures adoptades per les entitats per a la millora de la qualitat de l’aire 

Les possibles mesures que cal adoptar per a la millora de la qualitat de 
l’aire es detallen a continuació agrupades per categories: 

Relatives a mitjans de transport: 

- Foment de l’ús de vehicles elèctrics 

- Foment de l’ús del transport públic 

- Ampliació de la flota de vehicles menys contaminants destinats al 
transport públic 

- Foment de l’ús de bicicletes en substitució de mitjans de transport 
privats 

- Creació o reforçament del parc públic de lloguer de bicicletes 

Relatives a infraestructures: 

- Construcció d’infraestructures reservades per a transport públic 

- Construcció de vies preferents i priorització semafòrica per a 
autobusos 
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- Conversió de carrers en zones de vianants  

- Construcció, ampliació o millora de carril bici 

De caràcter tributari: 

- Incentius per a una flota de taxis menys contaminants 

- Exempcions o bonificació en l’Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica (IVTM) 

Existència de protocol d’actuació: 

- Aprovació de protocols amb mesures de restricció del trànsit en 
situacions d’alta contaminació atmosfèrica 

Relatives a formació: 

- Foment de la formació i sensibilització ciutadana: formació en 
l’àmbit educatiu 

- Foment de la formació i sensibilització ciutadana: formació en els 
àmbits professionals i empresarials 

Relatives a sensibilització i conscienciació: 

- La difusió de campanyes de sensibilització pública i conscienciació 
per a divulgar el coneixement de la qualitat de l’aire, en general, i 
l’impacte d’aquesta, d’acord amb els hàbits i estils de vida en 
particular 

Els ajuntaments d’Alacant i Torrevella confirmen que no han adoptat, 
entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de maig de 2018, cap mesura per a afavorir 
el compliment dels objectius de qualitat de l’aire establits en el Reial 
decret legislatiu 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat 
de l’aire.  

El quadre següent resumeix les mesures adoptades per la resta d’entitats 
fiscalitzades: 
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Quadre 51. Mesures per a la millora de la qualitat de l’aire 

Mesures Alzira 
Castelló de 
la Plana Elx Torrent València Vila-real 

Relatives a 
mitjans de 
transport 

Foment de l’ús de vehicles elèctrics 
      

Foment de l’ús del transport públic 
      

Ampliació de la flota de vehicles 
destinats a transport públic.       
Foment de l’ús de bicicletes en 
substitució de mitjans de transport 
privats       

Creació o reforçament del parc públic 
de lloguer de bicicletes       

Relatives a 
infraestructures 

Construcció d’infraestructures 
reservades per a transport públic       
Construcció de vies preferents i 
priorització semafòrica per a 
autobusos       

Conversió de carrers en zones de 
vianants        

Construcció, ampliació o millora de 
carril bici       

De caràcter 
tributari 

Incentius per a una flota de taxis 
menys contaminants        

Exempcions o bonificació en l’IVTM 
      

Existència de 
protocols 
d’actuació 

Aprovació de protocols amb mesures 
de restricció del trànsit en situacions 
d’alta contaminació atmosfèrica       

Relatives a 
formació 

Foment de la formació i 
sensibilització ciutadana: àmbit 
educatiu       

Foment de la formació i 
sensibilització ciutadana: àmbits 
professionals i empresarials       

Relatives a 
sensibilització i 
conscienciació 

La difusió de campanyes de 
sensibilització pública i 
conscienciació       

Total mesures 5 10 8 9 12 6 

Els ajuntaments d’Alacant, Castelló de la Plana, Torrent, Torrevella i Vila-
real indiquen que durant el període fiscalitzat no hi hagué cap canal de 
comunicació entre l’ajuntament i els veïns en matèria de contaminació 
atmosfèrica.  

El quadre següent recull els canals de comunicació establits entre els 
ajuntaments d’Alzira, Elx i València i els seus veïns en matèria de 
contaminació atmosfèrica. 
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Quadre 52. Canals de comunicació en matèria de contaminació 
atmosfèrica  

 
Mesures Alzira Elx València 

Elaboració app 
   

Ràdio, premsa, TV 
   

Xarxes socials 
   

Butlletins, fullets, revistes 
   

Web ajuntament 
   

Correu ordinari 
   

Total mesures 3 1 5 

3.3 Actuacions d’inspecció i control  

Els ajuntaments d’Alacant, Alzira, Castelló de la Plana, Elx i Torrent 
confirmen que, durant el període analitzat, no han realitzat actuacions de 
vigilància i inspecció amb la finalitat de garantir el compliment de la 
normativa en matèria de contaminació atmosfèrica. Entre les causes 
aportades per a no haver dut a terme aquestes actuacions es troben la falta 
de mitjans i, en alguns casos, el fet de ni tan sols haver-se plantejat 
aquesta qüestió, com en els ajuntaments d’Alacant i Castelló de la Plana. 
Els ajuntaments de Vila-real i València manifesten que realitzen un 
control diari dels nivells d’immissió dels contaminants registrats en les 
estacions de mesurament. Torrevella, per la seua part, indica que realitza 
visites tècniques i revisa els informes de les OCA (organisme de control 
administratiu).  

Respecte a les tasques d’inspecció realitzades durant el període analitzat, 
les va dur a terme personal funcionari en els ajuntaments de Torrevella i 
València, mentre que en l’Ajuntament de Vila-real, amb adjudicació 
prèvia d’un contracte públic, la va realitzar personal de la Universitat 
Jaume I. 

A més del personal descrit, en les tasques d’inspecció intervenen altres 
entitats públiques o privades diferents de l’ajuntament, com la Conselleria 
de Medi Ambient en el cas de València, o l’OCA a Torrevella i la Universitat 
Jaume I a Vila-real.  

Entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de maig de 2018 no es té constància de 
l’existència d’expedients iniciats que estiguen resolts o pendents de 
resoldre per cap de les entitats fiscalitzades.  

En la concessió de llicències d’activitats qualificades, els ajuntaments 
d’Elx i València contesten que no han valorat el compliment de la 
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normativa vigent en matèria de prevenció de la contaminació atmosfèrica, 
perquè entenen que els aspectes relacionats amb la contaminació 
atmosfèrica corresponen a l’administració autonòmica. La resta d’entitats, 
que indiquen haver valorat el compliment d’aquesta normativa, 
confirmen que no han denegat cap sol·licitud per la falta de compliment 
de la normativa vigent en matèria de prevenció de la contaminació 
atmosfèrica. 

Referent a això, ens hem de remetre a les competències que corresponen 
als ajuntaments, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 6/2014, 
de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental 
d’activitats a la Comunitat Valenciana. 

Pel que fa a les llicències d’activitats qualificades, en les quals es va valorar 
el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de la 
contaminació atmosfèrica (els ajuntaments d’Alacant, Castelló de la Plana 
i Vila-real), posteriorment van realitzar inspeccions per a verificar el 
compliment d’aquesta normativa. En aquest sentit, els ajuntaments 
realitzen actes de comprovació sobre la totalitat d’activitats subjectes a la 
normativa de contaminació atmosfèrica en el moment en què se sol·licita 
la posada en funcionament.  

3.4 Actuacions desenvolupades per les entitats en la seua gestió interna 

A més, algunes entitats van desenvolupar en el seu àmbit intern 
actuacions addicionals per a la millora de la qualitat de l’aire en el 
desplegament de la seua pròpia activitat. 

Els ajuntaments d’Alacant, Castelló de la Plana, Torrevella, València i Vila-
real confirmen que, durant el període analitzat, no han adoptat mesures 
per a afavorir el compliment dels objectius de qualitat de l’aire en l’àmbit 
de la seua activitat.  

El quadre següent resumeix les mesures adoptades per les tres entitats 
restants: 

Quadre 53. Mesures de millora qualitat de l’aire en l’activitat pròpia 

Mesures Alzira Elx Torrent 

Adquisició i/o ús de vehicles 
municipals menys contaminants    

Promoure en l’àmbit de la 
contractació pública l’aplicació de 
mesures de prevenció i reducció de la 
contaminació atmosfèrica 

   

Total mesures 2 1 1 
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Els ajuntaments d’Elx i Alzira van adquirir per a la seua flota municipal 
vehicles menys contaminants, híbrids o elèctrics, o bé d’alta capacitat, per 
a substituir altres antics amb majors emissions. 

Els ajuntaments d’Alzira i Torrent indiquen que van promoure en l’àmbit 
de la contractació pública l’aplicació de mesures de prevenció i reducció 
de la contaminació atmosfèrica. 

3.5 Execució de programes pressupostaris 

Despeses 

Cap dels ajuntaments fiscalitzats confirma haver imputat en l’exercici 
2017 despeses relatives a la contaminació atmosfèrica al programa 
pressupostari 1721, “Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i 
atmosfèrica en les zones urbanes”, ni en cap altre programa pressupostari. 

Així mateix, indiquen que tampoc han concedit subvencions o línies 
d’ajudes relacionades amb actuacions en matèria de contaminació 
atmosfèrica.  

Ingressos 

Pel que fa als ingressos, cap dels ajuntaments fiscalitzats confirma haver 
rebut, durant l’exercici 2017, ingressos relacionats amb actuacions en 
matèria de contaminació atmosfèrica. 

4. Actuacions específiques dutes a terme pels ajuntaments en relació amb 
la recollida selectiva de residus 

4.1 Marc legal específic 

L’annex II, “Normativa aplicable”, recull la legislació europea, estatal i 
autonòmica referent a aquest tipus de contaminació, que es completa en 
l’àmbit local amb les ordenances aprovades per cada ajuntament. La 
competència en relació amb la recollida i tractament de residus i 
l’obligatorietat de la prestació del servei s’atribueix als municipis en virtut 
dels articles 25 i 26, respectivament, de l’LBRL. 

Així mateix, l’LRSC estableix, en el seu article 12, la competència de les 
entitats locals per a la prestació, com a servei obligatori, de la recollida, el 
transport i el tractament dels residus domèstics generats en les llars, 
comerços i serveis. Aquest article atorga a les entitats locals, a més, 
capacitat per a elaborar programes de prevenció i gestió dels residus. 

Els ajuntaments de Castelló de la Plana, Torrent i Torrevella confirmen 
que no han aprovat normativa específica en matèria de gestió de residus 
(ordenances, reglaments, etc.) que haja estat en vigor entre l’1 de gener de 
2017 i el 31 de maig de 2018.  
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Addicionalment, aquesta Sindicatura ha revisat els llocs web de cada 
ajuntament i ha observat que es van aprovar les ordenances següents en 
relació amb la recollida selectiva de residus que regulen en part o 
íntegrament la gestió de residus domèstics: 

- Ordenança municipal de neteja de l’Ajuntament d’Alacant 
(novembre 2016) 

- Ordenança municipal de neteja de l’Ajuntament d’Elx (febrer 2003, 
modificada 2007) 

- Ordenança municipal de neteja urbana de l’Ajuntament de València 
(abril 2009) 

- Ordenança de neteja viària i recollida de residus sòlids de 
l’Ajuntament de Vila-real (febrer 1992) 

Així, podem concloure que els únics quatre ajuntaments que no 
comptaven amb normativa durant el període fiscalitzat eren els d’Alzira, 
Castelló de la Plana, Torrent i Torrevella, perquè l’ordenança municipal de 
neteja urbana de l’Ajuntament d’Alzira no regula la matèria de gestió de 
residus. 

D’acord amb la disposició transitòria segona de l’LRSC, les entitats locals 
havien d’adaptar o aprovar, abans del 31 de juliol de 2013, ordenances que 
regulen, almenys, els serveis obligatoris i l’exercici de les potestats, 
previstes en l’article 12.5 de la mateixa LRSC, i, si no en tenien, havien 
d’aplicar les normes aprovades per la Comunitat Valenciana. 

Malgrat el temps transcorregut des de l’aprovació d’aquesta normativa, 
quasi set anys fins a la finalització del període fiscalitzat, l’Ajuntament 
d’Alacant, encara que fora de termini, va ser l’únic que va aprovar la seua 
ordenança després de l’LRSC. Els tres ajuntaments restants no havien 
actualitzat les seues ordenances per a adaptar-les a aquesta normativa. 
Les ordenances dels ajuntaments d’Elx i València feien referència a 
l’antiga normativa de residus, aprovada per la Llei 10/1998, de 21 d’abril, i 
l’Ajuntament de Vila-real va aprovar en 1992, quan encara estava en vigor 
la Llei 42/1975, de 19 de novembre, sobre deixalles i residus sòlids urbans, 
l’ordenança vigent en el període fiscalitzat. 

La normativa aprovada per les quatre entitats que en disposaven contenia, 
bàsicament, la regulació sobre el depòsit de residus i la seua recollida, i 
tan sols en la de l’Ajuntament d’Alacant s’al·ludeix a les fases de gestió de 
residus referents al transport i tractament d’aquests. A més, en cap de les 
quatre ordenances analitzades es regula separadament les diferents 
fraccions de residus. 
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4.2 Actuacions desenvolupades per les entitats en relació amb la recollida 
selectiva de residus 

L’apartat segon de l’article 14 de l’LRSC obliga les comunitats autònomes 
a elaborar plans autonòmics que continguen una anàlisi actualitzada de 
la situació de la gestió de residus en el seu àmbit territorial i l’exposició de 
les mesures. Així mateix, per a elaborar-los, la llei preveu la possibilitat de 
consultar les entitats locals. 

A la Comunitat Valenciana existeix un pla integral de residus (PIR), en 
vigor durant el període fiscalitzat. Per a l’elaboració d’aquest pla tan sols 
els ajuntaments de Vila-real i Torrent van manifestar haver sigut 
consultats per la Generalitat. 

Únicament l’Ajuntament de València confirma que ha elaborat un 
programa de gestió de residus a què es refereix l’article 14.3 de l’LRSC. 
Aquest programa inclou els objectius específics de preparació per a la 
reutilització, reciclatge i valorització establits en l’article 22 de l’LRSC i està 
publicat en el lloc web de l’entitat, segons estableix l’article 10 de l’LRSC.  

Els motius al·legats per la resta d’entitats per a no haver elaborat un 
programa de gestió de residus són la falta de mitjans (Alzira, Torrevella i 
Torrent), haver estat en tramitació fins fa molt poc l’actualització del PIR 
(Alacant), tindre assumida aquesta competència un consorci (Elx) o no 
haver optat per aquesta iniciativa (Castelló de la Plana i Vila-real). 

Els ajuntaments d’Alzira, Castelló de la Plana, Elx, Torrent i Torrevella no 
han elaborat els informes sobre la situació de la producció i gestió dels 
residus. I de les tres entitats que l’han realitzat, és a dir, Alacant, Vila-real 
i València, només aquesta última l’ha publicat en el web, per això el que 
figura a la data de redacció d’aquest informe és el corresponent a l’exercici 
2017.  

4.3 Prestació del servei de recollida separada de residus 

L’article 22 de l’LRSC estableix objectius específics de preparació per a la 
reutilització, reciclatge i valorització dels residus, que calia complir abans 
de 2020. 

S’ha verificat que les huit entitats van prestar, durant el període fiscalitzat, 
el servei obligatori de recollida i transport de residus domèstics generats 
en llars, comerços i serveis, establit en els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases Règim Local (LRBRL). La prestació es 
va dur a terme mitjançant la gestió indirecta dels serveis a través de la 
formalització de contractes de concessió o de gestió de serveis públics amb 
empreses privades. 

En totes les entitats s’ha dut a terme, durant el període fiscalitzat, la 
recollida selectiva de la major part de residus, en concret de les fraccions 



Informe d’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els 
ajuntaments de més de 10.000 habitants 

111 

següents: vidre, envasos lleugers, paper i cartó, bioresidus, aparells 
elèctrics i electrònics, piles i acumuladors, tèxtils, mobles i trastos, olis 
usats d’origen domèstic i residus i enderrocs procedents d’obres menors 
de construcció i la fracció restant.  

L’Ajuntament de València no va emplenar diverses respostes del 
qüestionari corresponent a la prestació del servei de recollida separada de 
residus, si bé, a petició de la Sindicatura, va remetre tota la informació 
relativa a les tones recollides per cada tipus de residu o fracció. Aquesta 
és l’única informació recollida en els apartats següents referent a aquesta 
entitat. 

Sobre la base de la informació facilitada per les huit entitats, s’ha elaborat 
el quadre següent, que reflecteix el nombre total de tones de residus 
domèstics recollides l’any 2017 per cada una (excloent-ne els procedents 
de neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges, els 
animals domèstics morts i els vehicles abandonats) i el nombre de tones 
recollides per habitant, així com el gràfic que representa la distribució de 
les tones esmentades entre aquestes entitats:  

Quadre 54. Tones de residus 

  
Alacant Alzira 

Castelló de la 
Plana 

Elx Torrent Torrevella València Vila-real Total 

Tones 154.932 16.676 59.095 89.000 36.422 47.145 356.601 18.377 778.248 
Tones per 
capita 0,47 0,38 0,35 0,39 0,45 0,57 0,45 0,37 0,44 
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El gràfic següent reflecteix la informació anterior: 

Gràfic 36. Tones per capita 

 

El volum total recollit l’any 2017 de totes les fraccions en les huit entitats 
va ascendir a 778.248 tones, amb una ràtio total de residus per habitant de 
0,44 tones. 

Cal assenyalar que el treball realitzat per la Sindicatura ha consistit a 
transcriure les dades facilitades sobre les tones recollides per cada una de 
les entitats, sense haver realitzat cap validació d’aquestes. S’hi han inclòs 
exclusivament les referents a tones totals, perquè en el detall de les tones 
facilitat per a cada una de les fraccions s’han detectat nombroses 
inconsistències. 

En els apartats següents s’analitza cada una de les fraccions. 

4.3.1 Fracció vidre  

Segons l’LRSC, les empreses estan obligades a gestionar tots els residus 
que generen els productes que posen en el mercat, a més de fer-se càrrec 
dels costos del tractament, segons el principi de “qui contamina paga”. La 
major part de les empreses a Espanya gestionen el tractament dels seus 
residus mitjançant entitats d’economia social, ja que és el procés de gestió 
més barat i els tràmits administratius són més senzills i ràpids. 

Les entitats d’economia social són organitzacions sense ànim de lucre que 
s’encarreguen dels sistemes integrats de gestió (SIG). Hi participen 
fonamentalment les empreses envasadores i generadores dels residus i es 
financen amb les quotes que els abonen aquestes empreses en funció del 
tipus de material dels residus que generen i el seu pes. Els ingressos que 
reben els SIG han de destinar-se a gestionar la recollida i el transport dels 
residus, el procés de reciclatge i a crear campanyes de sensibilització. A 
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Espanya, pel que fa a la recollida selectiva de residus domèstics, els 
sistemes existents en l’actualitat són dos, un destinat a paper, cartó i 
envasos lleugers, i un altre a envasos de vidre. 

Les empreses generadores dels envasos estan obligades a subministrar als 
SIG la informació necessària per a tractar i eliminar adequadament els 
seus residus i a proporcionar a les entitats locals informació sobre els 
residus que s’entreguen quan presenten característiques especials, que 
puguen produir trastorns en el transport, recollida, valorització o 
eliminació. 

Els SIG estan representats per una entitat gestora i actuen per mitjà de la 
signatura de convenis amb les administracions públiques. El més habitual 
és que aquestes gestores subscriguen convenis amb les comunitats 
autònomes en el marc dels seus plans de gestió de residus i els 
ajuntaments del seu àmbit territorial s’adherisquen a aquests convenis. 
No obstant això, en cas d’absència de conveni amb la respectiva comunitat 
autònoma o per la seua pròpia iniciativa, les entitats locals poden 
formalitzar directament convenis de col·laboració amb les entitats 
gestores dels SIG. 

Les entitats locals acollides a aquests convenis poden optar per dues 
formes de gestió. D’una banda poden dur a terme les tasques de recollida 
dels envasos, incloent-hi la neteja, el manteniment i la reparació dels 
contenidors i el transport fins al punt de destinació, la qual cosa genera el 
dret a ser compensades econòmicament pel SIG pels costos que hagen 
tingut, o també poden optar per l’encàrrec de la prestació del servei 
directament al SIG, sense que aquest els carregue cap cost pel servei. 

En les huit entitats seleccionades, excepte a Alzira i València (per no 
aportar documentació sobre aquest tema), el servei de recollida de residus 
de la fracció vidre es va dur a terme a través d’acords amb l’entitat gestora 
del SIG. El servei es va prestar per mitjà de l’adhesió de les sis entitats al 
conveni subscrit per la Generalitat Valenciana amb Ecovidrio. Totes les 
entitats van justificar la seua relació amb el SIG per mitjà del conveni 
formalitzat. No obstant això l’Ajuntament de València, a pesar de no 
aportar la documentació, figura entre els ajuntaments adherits al conveni 
amb Ecovidrio.  

Pel que fa al sistema seleccionat per les entitats per a la prestació del 
servei, totes van optar per encarregar la prestació al SIG, de manera que la 
recollida selectiva de vidre no va suposar cost per a les entitats 
analitzades. L’Ajuntament d’Alzira va triar la gestió directa, sense 
personificació.  

4.3.2 Fracció envasos lleugers i de paper i cartó  

Igual que ocorre respecte de la fracció vidre, com s’ha indicat, hi ha en 
l’actualitat un SIG majoritari per a la recollida selectiva d’envasos lleugers 
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i de paper i cartó autoritzat per a aquestes funcions per la Generalitat 
Valenciana i els ajuntaments es poden adherir als convenis marc signats 
entre l’entitat gestora del sistema i aquestes, o bé formalitzar directament 
els convenis de col·laboració amb aquesta entitat gestora del SIG. 

No obstant això, a diferència del que s’indica per a la fracció de vidre, el 
sistema encarregat de la recollida selectiva d’envasos lleugers, paper i 
cartó no permet als ajuntaments triar entre els dos sistemes de gestió, sinó 
que exigeix en tots els casos el primer, de manera que els ajuntaments 
s’han d’encarregar de la recollida del residu i de transportar-lo fins al punt 
de destinació indicat pel sistema, i reben del SIG la compensació del cost 
que hagen tingut. 

En les huit entitats seleccionades, excepte a Alzira i València (per no 
aportar documentació sobre aquest tema), el servei de recollida de residus 
de la fracció envasos lleugers i de paper/cartó es va dur a terme a través 
d’acords amb l’entitat gestora del SIG. El servei es va prestar mitjançant 
l’adhesió de les sis entitats al conveni subscrit per la Generalitat 
Valenciana amb Ecoembes. Totes les entitats van justificar la seua relació 
amb el SIG per mitjà de l’adhesió al conveni formalitzat. No obstant això, 
l’Ajuntament de València, a pesar de no aportar la documentació, figura 
dins dels ajuntaments adherits al conveni amb Ecoembes.  

Respecte al sistema seleccionat per les entitats per a la prestació del 
servei, sis van triar la gestió indirecta i van optar per contractar la 
prestació del servei. L’Ajuntament d’Alzira va triar la gestió directa, sense 
personificació, i el de València no va aportar informació sobre aquest 
tema.  

4.3.3 Fracció bioresidus i fracció restant 

L’LRSC defineix els bioresidus com el residu biodegradable de jardins i 
parcs, residus alimentaris i altres, susceptibles de ser utilitzats per a 
compostatge. Fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei, els bioresidus es 
recollien conjuntament amb la resta de matèria orgànica, si bé la 
possibilitat d’utilitzar-los per a compostatge requereix la separació de les 
dues classes de residus, i agrupar en la fracció restant aquella part dels 
residus orgànics no apta per a compostatge, com ara excrements, 
bolquers, tovalloletes humides, burilles, etc. 

Els ajuntaments d’Alacant i Castelló de la Plana van prestar el servei de 
recollida i tractament de la fracció de bioresidus durant el període 
fiscalitzat de manera indirecta a través d’un contracte de concessió amb 
una empresa privada. L’Ajuntament de València no ha aportat informació 
sobre aquest tema i l’Ajuntament de Vila-real, encara que va realitzar una 
prova pilot, indica que actualment no separa aquesta fracció. Els 
ajuntaments d’Alzira, Elx, Torrent i Torrevella no presten aquest servei.  
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4.3.4 Fracció aparells elèctrics i electrònics  

La recollida d’aquesta fracció es regula en el Reial Decret 110/2015, de 20 
de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, l’article 19 dels 
quals estableix que les entitats, en el marc de les seues competències en 
matèria de residus domèstics, han d’establir els sistemes que facen 
possible la recollida separada, almenys, gratuïtament per a l’usuari, dels 
seus aparells elèctrics i electrònics domèstics. Per la seua banda, l’article 
20 imposa a les instal·lacions de recollida la delimitació d’espais específics 
per a aquests residus, això és, punts nets. 

Els ajuntaments d’Alacant, Castelló de la Plana, Elx, Torrevella i Vila-real 
van prestar el servei de recollida i tractament de la fracció aparells 
elèctrics i electrònics durant el període fiscalitzat de manera indirecta a 
través d’un contracte de concessió amb una empresa privada, mentre que 
l’Ajuntament d’Alzira va triar la gestió directa, sense personificació. 
L’Ajuntament de Torrent no separa aquesta fracció, en contra del que 
s’estableix en la normativa reguladora, i l’Ajuntament de València no ha 
aportat informació sobre aquest tema. Els ajuntaments d’Alzira, Castelló 
de la Plana i Elx, malgrat prestar el servei, no han informat de les tones 
recollides.  

L’Ajuntament d’Alacant informa que per a aquest tipus de fracció compta 
amb un ecoparc central i ecopunts mòbils amb un calendari setmanal, i 
que la prestació del servei de recollida d’aparells elèctrics i electrònics l’ha 
regulada per mitjà de la signatura d’un conveni marc d’adhesió. 

4.3.5 Fracció piles i acumuladors  

Els ajuntaments d’Alacant, Castelló de la Plana, Elx, Torrevella i Vila-real 
van prestar el servei de recollida i tractament de la fracció de piles i 
acumuladors durant el període fiscalitzat de manera indirecta a través 
d’un contracte de concessió amb una empresa privada, mentre que 
l’Ajuntament d’Alzira va triar la gestió directa, sense personificació. 
L’Ajuntament de València no ha aportat informació sobre aquest tema i 
l’Ajuntament de Torrent no separa aquesta fracció, en contra del que 
s’estableix en la normativa reguladora. Els ajuntaments d’Alzira i Elx, 
malgrat prestar el servei, no han informat de les tones recollides.  

En tots els ajuntaments, la recollida s’ha realitzat mitjançant la instal·lació 
de depòsits o contenidors en diverses ubicacions del municipi i en 
establiments d’aparells elèctrics i electrònics, així com a través de la 
recollida en punts nets. 

4.3.6 Fracció tèxtils  

Els ajuntaments de Torrevella i Vila-real van prestar el servei de recollida 
i tractament de la fracció tèxtils durant el període fiscalitzat de manera 
indirecta a través d’un contracte de concessió amb una empresa privada, 
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mentre que l’Ajuntament d’Alzira va triar la gestió directa, sense 
personificació. L’Ajuntament de València no ha aportat informació sobre 
aquest tema i l’Ajuntament d’Elx no separa aquesta fracció, en contra del 
que s’estableix en la normativa reguladora. Els ajuntaments d’Alacant i 
Castelló de la Plana el presten a través d’un conveni de col·laboració amb 
entitats sense ànim de lucre que no suposa cap despesa a l’Ajuntament. I 
finalment l’Ajuntament de Torrent no aporta informació sobre la forma 
de prestació del servei.  

L’Ajuntament d’Alzira, a pesar de prestar el servei, no ha informat de les 
tones recollides. 

4.3.7 Fracció mobles i trastos 

Els ajuntaments d’Alacant, Castelló de la Plana, Elx, Torrent, Torrevella i 
Vila-real van prestar el servei de recollida i tractament de la fracció de 
mobles i trastos, durant el període fiscalitzat, de manera indirecta a través 
d’un contracte de concessió amb una empresa privada. L’Ajuntament de 
València no ha aportat informació sobre aquest tema i l’Ajuntament 
d’Alzira no separa aquesta fracció, en contra del que s’estableix en la 
normativa reguladora. L’Ajuntament d’Elx, a pesar de prestar el servei, no 
ha informat de les tones recollides.  

En tots els ajuntaments el servei de recollida es va dur a terme a través de 
punts nets així com mitjançant un servei porta a porta amb recollida 
programada, excepte en l’Ajuntament d’Alacant, en el qual els ciutadans 
poden situar mobles i trastos grans al costat de contenidors concrets i, 
després d’avisar el concessionari que presta el servei de neteja, aquest 
programa la recollida i indica al costat de quin contenidor col·locar-los. 

4.3.8 Fracció residus i enderrocs procedents d’obres menors de construcció  

L’article 3 de l’LRSC cataloga els residus i enderrocs procedents d’obres 
menors de construcció i reparació domiciliària com a residus domèstics 
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la llei. 

Els ajuntaments d’Alacant, Castelló de la Plana i Vila-real van prestar el 
servei de recollida i tractament de la fracció residus i enderrocs procedents 
d’obres menors de construcció durant el període fiscalitzat de manera 
indirecta a través d’un contracte de concessió amb una empresa privada. 
L’Ajuntament de Torrevella no concreta la forma en què realitza aquest 
servei. L’Ajuntament de València no ha aportat informació sobre aquest 
tema i els ajuntaments d’Alzira, Elx i Torrent no separen aquesta fracció, 
en contra del que s’estableix en la normativa reguladora.  

En tots les ajuntaments el servei de recollida es va dur a terme a través de 
punts nets, excepte en l’Ajuntament d’Alacant, en el qual els enderrocs 
procedents d’obra domiciliària els han de transportar els contractistes al 
CETRA (Centre de Tractament de Residus d’Alacant). 
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4.3.9 Fracció olis usats d’origen domèstic  

Els ajuntaments de Castelló de la Plana, Elx, Torrent, Torrevella i Vila-real 
van prestar el servei de recollida i tractament de la fracció d’olis usats 
d’origen domèstic durant el període fiscalitzat de manera indirecta, a 
través d’un contracte de concessió amb una empresa privada. 
L’Ajuntament d’Alacant indica que presta aquest servei a través d’una 
empresa privada amb la qual ha subscrit un conveni de col·laboració. 
L’Ajuntament de València no ha aportat informació sobre aquest tema i 
l’Ajuntament d’Alzira no separa aquesta fracció, en contra del que 
s’estableix en la normativa reguladora.  

En tots els ajuntaments, el servei de recollida es va dur a terme a través 
de punts nets i contenidors. 

4.3.10 Instal·lacions per a la recollida separada de residus 

El Pla Estatal Marc de Gestió de Residus 2016-2022 es refereix als punts 
nets com una instal·lació de recollida de les diferents fraccions i estableix 
la necessitat que les entitats locals disposen d’informació, en general, 
sobre els residus recollits, incloent-hi els procedents de punts nets 
(quantitats, freqüències, modalitat) i tractats per tipus d’instal·lació 
(quantitats recepcionades, composició, rebutjos, quantitats valorades, 
etc.). 

Cap de les huit entitats analitzades disposava d’una ordenança específica 
reguladora dels punts nets en el municipi i tan sols l’ordenança de 
l’Ajuntament d’Alacant, en el seu article 63, indica que “posarà a la 
disposició dels veïns ecoparcs a més dels punts nets”. 

Tots els ajuntaments han disposat en el seu terme municipal, almenys, 
d’un punt net, segons mostra el quadre següent, en el qual no figura la 
informació referent a l’Ajuntament de València per no haver sigut 
facilitada: 
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Quadre 55. Punts nets fixos i mòbils en les entitats de la mostra  

Ajuntament  
Punts 
nets 

Piles i 
acumuladors 

Aparells 
elèctrics 

Olis 
usats 

Mobles i 
trastos 

Tèxtils 
Altres 
residus 

Alacant 
 

2 2 2 1 2 2 

Alzira  1 1 1 1 0 0 

Castelló de la 
Plana  71 1 26 1 58 2 

Elx  4 4 4 4 4 4 

Torrent  2 2 2 2 2 2 

Torrevella  1 1 40 1 100 1 

València 
 

      

Vila-real 
 

1 1 1 1 10 1 
  7 82 12 76 11 176 12 

El quadre anterior recull tant els punts fixos com els mòbils, si bé aquests 
últims representen tan sols el 5,7% del total. 

Cap de les huit entitats va aportar informació sobre les formes de gestió 
d’aquests punts nets. 

Encara que totes les entitats disposaven de punts nets, no n’hi havia cap 
que comptara amb protocols normalitzats per a la recepció i classificació 
dels residus en aquests punts nets que permeteren fer-ne la valorització 
adequada d’acord amb l’article 21 de l’LRSC. 

4.4 Actuacions d’inspecció i control 

Totes les entitats van dur a terme, entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de maig 
de 2018, actuacions de vigilància i inspecció amb la finalitat de detectar 
infraccions de la normativa vigent en matèria de gestió de residus 
domèstics. Els ajuntaments d’Elx, València i Vila-real són els únics que 
regulen el règim de control i inspecció en les seues ordenances. 

Les actuacions realitzades per les huit entitats fiscalitzades han consistit, 
fonamentalment, en la revisió de l’adequada ubicació, neteja i conservació 
dels contenidors; el control del compliment de les normes de depòsit de 
residus en els diferents tipus de contenidors, com ara l’horari, l’existència 
de bosses tancades o el plegatge de cartons; la revisió dels residus 
depositats en cubetes d’enderrocs, saques o altres recipients per a residus 
de construcció i demolició; el control de l’estat higienicosanitari de les 
cambres de residus d’activitats com ara supermercats o establiments 
d’hostaleria; la detecció d’abocaments o depòsits incontrolats de residus 
en terrenys; la comprovació de denúncies efectuades, i l’elaboració 
d’informes o expedients sancionadors. 

En totes les entitats fiscalitzades les labors d’inspecció les va dur a terme 
personal funcionari, excepte a Torrevella i Alzira, on les va realitzar 
personal laboral exclusivament. Els ajuntaments de Castelló de la Plana i 
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València indiquen que el personal de les empreses concessionàries de la 
recollida i neteja urbana també presta suport en aquestes tasques, així 
com la Policia Local en el cas de l’Ajuntament d’Elx. 

A més, en les tasques d’inspecció van intervindre també empreses 
privades en els ajuntaments d’Alacant, Alzira i Castelló de la Plana, i 
entitats públiques, en els ajuntaments d’Elx i València. 

A pesar de les actuacions de vigilància i inspecció desenvolupades entre 
l’1 de gener de 2017 i el 31 de maig de 2018, en els ajuntaments d’Alzira, 
Castelló de la Plana, Elx i Torrevella no es van incoar expedients 
sancionadors per infraccions en la normativa en matèria de gestió de 
residus. D’acord amb la informació aportada, el quadre següent resumeix 
l’activitat inspectora que han desplegat les quatre entitats restants:  

Quadre 56. Resum activitat inspectora en la recollida de residus 

Ajuntament 
Nre. 

expedients 
incoats 

Nre. de 
sancions 

Import 
recaptat 

Alacant 9 0 0 
Vila-real 72 71 1.128 
Torrent 3 0 0 
València 57 0 0 

Total 141 71 1.128 

Excepte els expedients incoats per l’Ajuntament de Vila-real, la resta 
d’expedients incoats per les altres tres entitats no van donar lloc a la 
imposició de sancions. 

4.5 Actuacions desenvolupades per les entitats en la seua gestió interna 

A més de la prestació del servei obligatori de recollida i tractament de 
residus, atribuïda als municipis en virtut dels articles 25 i 26 de l’LRBRL, 
aquests han d’adoptar mesures per a la disminució dels residus generats 
en la seua activitat ordinària, així com per a la separació i recollida 
selectiva dels diferents residus produïts en les seues instal·lacions. 

Excepte els ajuntaments de Castelló de la Plana i Torrent, la resta 
d’entitats confirmen haver dut a terme, durant el període fiscalitzat, 
mesures per a fomentar la disminució en la generació de residus en la seua 
activitat ordinària i fomentar-ne la recollida selectiva, com ara la 
instal·lació de contenidors específics per al reciclatge de paper, d’envasos 
i de piles en els seus edificis. 

Excepte els ajuntaments d’Alacant, Elx i Torrent, la resta d’entitats no han 
fet tasques d’informació i sensibilització entre el personal de la pròpia 
entitat, en relació amb la minimització de generació de residus i la 
destinació per al reciclatge posterior.  
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4.6 Execució de programes pressupostaris  

Despeses 

Les despeses efectuades per les entitats locals en relació amb la recollida 
selectiva de residus, la seua gestió i tractament, es troben integrades en el 
grup de programa 162, “Recollida, gestió i tractament de residus”, inclòs en 
l’àrea de despesa 1, “Serveis públics bàsics”. Al seu torn, el grup de programa 
esmentat està compost per tres programes: el 1621, que recull les despeses 
derivades únicament de la recollida de residus; el 1622, que inclou les 
despeses que ha produït gestionar-los, i el 1623, que recull els derivats del 
tractament d’aquests residus. 

Dels huit ajuntaments de la mostra, hem obtingut l’import de les 
obligacions reconegudes netes d’aquests programes que figuren en el 
Compte General 2017, retut a través del Portal de Rendició de Comptes de 
les Entitats Locals. Com que en alguns casos hi havia diferències 
significatives amb els imports confirmats en els qüestionaris, hem 
utilitzat els imports obtinguts del Compte General.  

El quadre següent recull l’import de les obligacions reconegudes netes per 
les huit entitats en els programes 1621, “Recollida de residus”, i 1622, “Gestió 
de residus sòlids urbans”, en l’exercici 2017, així com la ràtio del cost per 
habitant: 

Quadre 57. Obligacions reconegudes netes (ORN) per les entitats en els 
programes 1621, “Recollida de residus”, i 1622, “Gestió de 
residus sòlids urbans”, en l’exercici 2017 

Ajuntament Població 
Programa 

1621 
Recollida 

Programa 
1622   
Gestió 

Total ORN 
Despesa 

per 
habitant 

Alacant 329.988 13.711.651 2.461.802 16.173.452 49,0 
Alzira 44.255 634 21.202 21.836 0,5(*) 
Castelló de la Plana 169.498 7.976.978 38.542 8.015.520 47,3 
Elx 228.675 7.233.424  7.233.424 31,6 
Torrent 80.630 5.677.927  5.677.927 70,4 
Torrevella 83.252 10.109.708 3.225.627 13.335.335 160,2 
València 787.808 28.418.106  28.418.106 36,1 
Vila-real 50.334 1.625.620  1.625.620 32,3 
  1.774.440 74.754.048 5.747.173 80.501.220 45,4 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació obtinguda del Compte General 2017. 

(*) 58,7 euros tenint en compte el contracte de fem comptabilitzat en el programa 1630. 

L’import total de les obligacions reconegudes en l’exercici 2017 per la 
recollida i la gestió dels residus en les huit entitats va ascendir a 80.501.220 
euros. Les entitats que hi destinaren més recursos van ser l’Ajuntament 
de València, amb 28.418.106 euros, l’Ajuntament d’Alacant, amb 
16.173.452 euros, i l’Ajuntament de Torrevella, amb 13.335.335 euros. A 
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més, quatre de les huit entitats van reconéixer altres obligacions per 
15.257.437 euros derivades del tractament dels residus, si bé les actuacions 
dutes a terme per aquestes entitats en relació amb el tractament dels 
residus no són objecte d’anàlisi en aquest informe. 

Els ajuntaments d’Elx, Torrent, València i Vila-real no han imputat 
despeses al programa 1622, “Gestió de residus”. A l’Ajuntament de València 
no existeix despesa de gestió de residus, concepte 1622, ja que la duu a 
terme l’Entitat Metropolitana de Residus, i el cost es repercuteix 
directament al ciutadà a través de la taxa Tamer, que s’abona en el rebut 
de l’aigua. 

Com que cap de les entitats havia establit indicadors pressupostaris per 
als esmentats programes pressupostaris, i a fi de comparar la despesa 
realitzada per les entitats, s’ha calculat l’import de les obligacions 
reconegudes netes per habitant en cada una. A Torrevella, la despesa per 
habitant en recollida i gestió de residus en 2017 és molt superior a la de la 
resta d’entitats, ja que destina més de 160 euros, de mitjana, per habitant 
per a la recollida i gestió de residus en el municipi. Comentat amb l’entitat 
ens indiquen que no compten amb contracte des de 2016 fins a la data de 
redacció d’aquest informe i que la despesa de 2017 inclou factures 
corresponents a l’exercici anterior. En l’extrem contrari cal esmentar 
l’Ajuntament d’Alzira, en el qual la mitjana de despesa per habitant per la 
recollida i la gestió de residus va ser de menys d’un euro, en concret 0,5 
euros per habitant. No obstant això, aquest ajuntament ha comptabilitzat 
en el programa 1630, “Neteja viària”, un import de 2.599.660 euros 
corresponent a la despesa 2017 pel contracte de fem. Tenint en compte 
aquest import, la despesa per habitant ascendiria a 58,7 euros. 

A més, l’Ajuntament de València confirma que ha imputat despeses 
relacionades amb la gestió de residus per import de 36.677.018 euros al 
programa pressupostari 16300, “Neteja viària”.  

Cap de les entitats fiscalitzades indica haver concedit durant 2017 
subvencions o línies d’ajudes relacionades amb actuacions en matèria de 
gestió de residus.  

Ingressos 

A més de les despeses dutes a terme per les entitats, s’ha verificat 
l’obtenció pels ajuntaments d’ingressos relacionats amb la gestió de 
residus, en concret els derivats de taxes per la prestació del servei de 
recollida, així com possibles ingressos provinents d’ajudes o subvencions 
rebudes per les entitats i altres ingressos derivats de les compensacions 
previstes en els SIG, per la signatura de convenis amb gestors autoritzats 
respecte de la recollida selectiva dels residus de determinades fraccions. 

En relació amb els ingressos relacionats amb actuacions en matèria de 
gestió de residus, hem obtingut de les pàgines web de cada entitat les 
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següents sis ordenances fiscals que regulen la taxa per prestació del servei 
de recollida de residus sòlids urbans: 

- Taxa per recollida de residus urbans de l’Ajuntament d’Alacant 

- Taxa per retirada de residus sòlids d’activitats econòmiques de 
l’Ajuntament d’Alzira 

- Taxa per prestació de serveis de recollida de residus sòlids urbans, 
tractament i eliminació d’aquests de l’Ajuntament de Castelló de la 
Plana 

- Taxa per recollida i transport de residus sòlids urbans de 
l’Ajuntament d’Elx 

- Taxa per prestació del servei de recollida de fems i residus sòlids 
urbans de l’Ajuntament de Torrent 

- Taxa per prestació del servei de recollida de fems i residus sòlids 
urbans de l’Ajuntament de Torrevella 

En tots els ajuntaments, excepte els de València i Vila-real, van estar en 
vigor durant 2017 ordenances reguladores de taxes per la prestació del 
servei de recollida de residus. 

Igual com en l’àrea de despeses, hem obtingut l’import dels drets 
reconeguts nets del concepte 302, “Servei de recollida de fem”, que figura en 
el Compte General 2017, retut a través de la Plataforma de Rendició de 
Comptes de les Entitats Locals, i l’import recaptat per aquest concepte. El 
quadre següent resumeix per a cada entitat les dues magnituds, així com 
el percentatge de recaptació:  

Quadre 58. Drets reconeguts nets i import recaptat per la taxa per la 
prestació del servei de recollida de residus en l’exercici 
2017 

 

Ajuntament Província Població 
Import drets 
reconeguts 

nets 
Import recaptat 

Import 
recaptat / 
Import DR 

Alacant Alacant 329.988 9.549.647 8.787.203 92,0% 

Alzira València 44.255 527.563 234.563 44,5% 

Castelló de la 
Plana Castelló 169.498 11.349.672 9.188.964 81,0% 

Elx Alacant 228.675 8.925.399 7.376.980 82,7% 

Torrent València 80.630 - - - 

Torrevella Alacant 83.252 5.574.478 5.574.478 100,0% 

València València 787.808 - - - 

Vila-real Castelló 50.334 - - - 

    1.774.440 35.926.759 31.162.188 86,7% 

Font: elaboració pròpia a partir del Compte General 2017 retut. 

Tres dels huit ajuntaments (Torrent, València i Vila-real) no han 
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comptabilitzat cap import com a ingrés derivat de la taxa de prestació del 
servei de recollida de residus, concepte 302. 

Torrent no va tindre ingressos en 2017 per aquest concepte, a pesar de 
tindre una ordenança que regula aquesta taxa. La taxa de l’Ajuntament 
d’Alzira es refereix als residus sòlids generats per activitats econòmiques. 

Segons manifesta l’Ajuntament de València, no existeix taxa per recollida 
de fem, ja que es va eliminar a començament dels anys 1990, quan es va 
augmentar l’IBI. Segons ens indiquen, a Vila-real no n’hi ha tampoc. 

El quadre següent recull altres ingressos relacionats amb la gestió de 
residus, com ara les compensacions del cost consumit pels ajuntaments 
rebudes de les entitats gestores dels SIG, en els casos en què van assumir 
l’organització del servei de recollida selectiva de les fraccions:  

Quadre 59. Drets reconeguts nets i import recaptat per altres ingressos 
en matèria de medi ambient en l’exercici 2017 

 

Ajuntament Província Població 
Import drets 
reconeguts 

nets 

Import 
recaptat 

Import 
recaptat / 
Import DR 

Alacant (*) Alacant 329.988 429.573 252.479 58,8% 
Alzira València 44.255 - - - 
Castelló de la 
Plana 

Castelló 169.498 358.824 297.779 83,0% 

Elx Alacant 228.675 368.004 307.377 83,5% 
Torrent València 80.630 234.619 201.662 86,0% 
Torrevella Alacant 83.252 - - - 
València València 787.808 3.245.315 3.242.169 99,9% 
Vila-real Castelló 50.334 121.195 106.525 87,9% 
    1.774.440 4.757.530 4.407.991 92,7% 

Font: elaboració pròpia a partir del Compte General 2017 retut. 

Els ajuntaments d’Alzira i Torrevella no han comptabilitzat cap import 
com a altres ingressos en matèria de medi ambient. 

L’import dels drets reconeguts per les sis entitats per altres ingressos en 
matèria de medi ambient en 2017 va ascendir a 4.757.530 euros, dels quals 
va ser recaptat el 92,7%, 4.407.991 euros. 

D’altra banda, l’Ajuntament d’Alacant confirma haver rebut en 2017 uns 
ingressos addicionals d’1.373.960 euros, en concepte d’abocament i 
tractament de residus sòlids en instal·lacions municipals, dels quals al 
tancament de l’exercici havia recaptat 1.174.756 euros.  

Finalment, respecte dels ingressos per subvencions o altres línies d’ajuda 
en relació amb la recollida i gestió de residus, cap entitat va rebre durant 
2017 ingressos per aquests conceptes. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en 
fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de 
l’article 55.1.c del Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de 
Comptes, així com de l’Acord del Consell d’aquesta institució pel qual va 
tindre coneixement de l’esborrany de l’Informe d’auditoria operativa 
sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els 
ajuntaments de més de 10.000 habitants, aquest es va posar en 
coneixement dels comptedants per tal que, en el termini concedit, hi 
formularen al·legacions. 

Dins del termini concedit, els ajuntaments han formulat les al·legacions 
que han considerat pertinents. 

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

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

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

En els annexos VI i VII s’incorporen el text de les al·legacions formulades 
i l’informe motivat que s’hi ha emés i que ha servit d’antecedent perquè 
la Sindicatura les estimara o desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció 
que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, 
i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim Interior i dels programes 
anuals d’actuació de 2018 i 2019 d’aquesta institució, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 28 de febrer de 2020, va 
aprovar aquest informe de fiscalització. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Ajuntaments inclosos en l’àmbit subjectiu de la fiscalització 
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Tram 
Pobl. 
(habit.) Nre. aj. 

PROVÍNCIA 

Alacant Castelló València 

Nom Habitants Nom Habitants Nom Habitants 

1 
De 

10.001 a 
20.000 

33 

10  3  20  
Albatera 11.850 l’Alcora 10.502 Albal 16.244 
l’Alfàs del Pi 18.394 Benicàssim 17.964 Alberic 10.504 
Benissa 10.879 Nules 13.266 l’Alcúdia 11.926 
Callosa de Segura 18.625   Alginet 13.186 
Cocentaina 11.461   Benaguasil 10.960 
Guardamar del Segura 14.716   Benetússer 14.495 
Monòver 12.177   Benifaió 11.956 
La Nucia 18.548   Canals 13.631 
Rojals 16.231   Carlet 15.446 
Teulada 10.097   l’Eliana 17.760 
    Godella 13.031 
    Massamagrell 15.553 
    Meliana 10.678 
    Picanya 11.278 
    Puçol 19.531 
    Sedaví 10.179 
    Silla 18.440 
    Tavernes de la Valldigna 17.336 
    Utiel 11.601 
    Xiva 14.867 

2 
De 

20.001 a 
50.000 

49 

17  6  26  
Almoradí 20.332 Almassora 25.648 Alaquàs 29.474 
Altea 21.813 Benicarló 26.429 Alboraia 24.031 
Asp 20.425 Borriana 34.464 Aldaia 31.320 
Calp 20.804 Onda 24.807 Alfafar 20.776 
el Campello 27.604 la Vall d’Uixó 31.733 Algemesí 27.511 
Crevillent 28.836 Vinaròs 28.292 Alzira (*) 44.255 
Dénia 41.568   Bétera 23.178 
Ibi 23.423   Burjassot 37.575 
Mutxamel 24.778   Carcaixent 20.483 
Novelda 25.868   Catarroja 27.752 
Petrer 34.533   Cullera 21.999 
el Pilar de la Foradada 21.202   Llíria 22.793 
Sant Joan d’Alacant 23.149   Manises 30.630 
Santa Pola 31.137   Mislata 43.042 
la Vila Joiosa 33.607   Montcada 21.623 
Villena 33.968   Oliva 25.488 
Xàbia 27.060   Ontinyent 35.342 
    Paiporta 25.241 
    Picassent 20.658 
    la Pobla de Vallbona 23.684 
    Quart de Poblet 24.491 
    Requena 20.320 
    Riba-roja de Túria 21.626 
    Sueca 27.598 
    Xàtiva 29.070 
    Xirivella 28.950 

3 
De 

50.001 a 
100.000 

11 

6  1  4  
Alcoi 59.106 Vila-real (*) 50.334 Gandia 74.121 
Benidorm 66.831   Paterna 68.547 
Elda 52.620   Sagunt 65.278 
Oriola 76.097   Torrent (*) 80.630 
S. Vicent del Raspeig 57.175     
Torrevella (*) 83.252     

4 
Major de 
100.000 4 

2  1  1  

Alacant (*) 329.988 
Castelló de 
la Plana (*) 169.498 València (*) 787.808 

Elx (*) 228.675     
 97 35  11  51  

(*) En negreta, municipis en la segona fase. 
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Normativa mediambiental 
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Marc normatiu general 

Normativa de la Unió Europea 

- Reglament (UE) núm. 1293/2013, del Parlament Europeu i del Consell, 
d’11 de desembre de 2013, relatiu a l’establiment d’un Programa de 
Medi Ambient i Acció pel Clima (LIFE) i pel qual es deroga el 
Reglament (CE) núm. 614/2007. 

- Reglament (CE) núm. 66/2010, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 25 de novembre de 2009, relatiu a l’etiqueta ecològica de la Unió 
Europea. 

- Reglament (CE) núm. 1221/2009, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària 
d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria 
mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) 
núm. 761/2001 i les decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE, de la 
Comissió. 

- Directiva 2011/92/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de 
desembre de 2011, relativa a l’avaluació de les repercussions de 
determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient 
(modificada per la Directiva 2014/52/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 16 d’abril). 

- Directiva 2004/35/CE, del Parlament i del Consell Europeu, de 21 
d’abril de 2004, sobre responsabilitat mediambiental en relació amb 
la prevenció i reparació de danys mediambientals. 

- Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 
d’octubre de 2003, per la qual s’estableix un règim per al comerç de 
drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. 

- Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de 
juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans 
i programes en el medi. 

- Decisió 1386/2013/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de 
novembre de 2013, relativa al Programa General d’Acció de la Unió 
en matèria de medi ambient fins a 2020 “Viure bé, respectant els 
límits del nostre planeta”. 

-  Decisió 1841/2016/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 
d’octubre de 2016, relativa a la celebració, en nom de la Unió Europea, 
de l’Acord de París, aprovat en virtut de la Convenció Marc de les 
Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. 

 



Informe d’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els 
ajuntaments de més de 10.000 habitants  

3 

Normativa estatal 

- Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la 
Contaminació. 

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental. 

- Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible. 

- Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental.  

- Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a 
la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria 
de medi ambient (incorpora les directives 2003/4/CE i 2003/35/CE). 

- Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de 
drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

- Reial Decret 2090/2008, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desplegament parcial de la Llei 26/2007, de 23 
d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental. 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.  

Normativa autonòmica 

- Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i 
Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana. 

- Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana. 

- Decret 161/2003, de 5 de setembre, de la Generalitat, pel qual es 
designa l’organisme competent per a l’avaluació i gestió de la 
qualitat de l’aire ambient a la Comunitat Valenciana i es crea la Xarxa 
Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica. 

- Ordre 9/2015, de 30 de març, de la Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient, per la qual s’aprova el protocol de vigilància 
i control per a la comprovació del compliment dels requisits 
d’autoritzacions ambientals integrades i llicències ambientals en 
instal·lacions de la Comunitat Valenciana. 

- Ordre 26/2014, de 30 d’octubre, de la Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient, per la qual s’aprova el document de 
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desplegament de les mesures articulades en el Programa de 
Prevenció del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. 

Marc normatiu específic: contaminació acústica  

Normativa de la Unió Europea 

- Reglament (UE) núm. 540/2014, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 16 d’abril de 2014, sobre el nivell sonor dels vehicles de motor i 
dels sistemes silenciadors de recanvi, i pel qual es modifica la 
Directiva 2007/46/CE i es deroga la Directiva 70/157/CEE. 

- Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de 
juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 

Normativa estatal 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. 

- Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el 
document bàsic “DB-HR Protecció davant del soroll” del Codi Tècnic 
de l’Edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, 
pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, referent a la zonificació 
acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. Modificat 
posteriorment pel Reial Decret 1038/2012. 

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desplega la 
Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, referent a l’avaluació i 
gestió del soroll ambiental. 

Normativa autonòmica 

- Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de 
Protecció contra la Contaminació Acústica (LPCA). 

- Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual 
s’estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de 
motor. 

- Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel 
qual s’estableixen normes de prevenció i correcció de la 
contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, 
edificacions, obres i serveis. 

- Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió 
en matèria de contaminació acústica. 
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Normativa de les entitats locals 

- Ordenança municipal sobre protecció contra sorolls i vibracions de 
l’Ajuntament d’Alacant. 

- Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica 
de l’Ajuntament d’Alzira. 

- Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica 
de l’Ajuntament de Castelló. 

- Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica 
de l’Ajuntament d’Elx. 

- Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica 
per sorolls i vibracions de l’Ajuntament de Torrevella. 

- Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica 
de l’Ajuntament de València. 

Marc normatiu específic: contaminació lumínica 

Normativa de la Unió Europea 

- Reglament (CE) núm. 245/2009, de la Comissió, de 18 de març de 2009, 
pel qual s’aplica la Directiva 2005/32/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell. 

Normativa estatal 

En l’àmbit nacional, la normativa es limita al que s’estableix en: 

- Disposició addicional quarta de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, 
de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera (LQAPA). 

- Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat 
exterior (REEIEE) i les seues instruccions tècniques complementàries 
EA-01 a EA-07. 

Marc normatiu específic: contaminació atmosfèrica 

Normativa de la Unió Europea 

- Directiva 2016/2284, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de 
desembre de 2016, relativa a la reducció de les emissions nacionals 
de determinats contaminants atmosfèrics. 

- Directiva (UE) 2015/2193, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 
de novembre de 2015, sobre la limitació de les emissions a 
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l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les 
instal·lacions de combustió mitjanes. 

- Directiva 2015/1480/CE, de la Comissió, de 28 d’agost de 2015, per la 
qual es modifiquen diversos annexos de les dues directives 
2004/107/CE i 2008/50/CE, del Parlament Europeu i del Consell, en les 
quals s’estableixen les normes relatives als mètodes de referència, la 
validació de dades i la ubicació dels punts de mostreig per a 
l’avaluació de la qualitat de l’aire ambient. 

- Directiva 2008/50/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de 
maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera 
més neta a Europa. 

- Directiva 2004/107/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de 
desembre de 2004, relativa a l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel 
i els hidrocarburs aromàtics policíclics en l’aire ambient. 

Normativa estatal 

- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de 
l’Atmosfera (LQAPA), que tingué com a objectiu principal aconseguir 
uns nivells òptims de qualitat de l’aire dels plans nacionals, 
autonòmics i locals per a la millora de la qualitat de l’aire. 

- Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la 
qualitat de l’aire, que va transposar a l’ordenament jurídic espanyol 
el contingut de les esmentades directives 2008/50/CE, de 21 de maig 
de 2008, i 2004/107/CE, de 15 de desembre de 2004; aquest reial decret 
ha sigut modificat pel Reial Decret 39/2017, de 27 de gener. 

Així mateix, en desplegament de les disposicions de l’article 16.1 de 
la LQAPA, es van elaborar en l’àmbit estatal dos plans nacionals de 
qualitat de l’aire, el segon dels quals, el Pla Nacional de Qualitat de 
l’Aire 2017-2019 (Pla Aire II), estava vigent durant el període 
fiscalitzat. 

Normativa autonòmica 

En la Comunitat Valenciana no existeix normativa autonòmica específica 
en matèria de contaminació atmosfèrica. No obstant això, es va aprovar la 
següent: 

- Decret 161/2003, de 5 de setembre, de la Generalitat, pel qual es 
designa l’organisme competent per a l’avaluació i gestió de la 
qualitat de l’aire ambient a la Comunitat Valenciana i es crea la Xarxa 
Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica. 
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I en desplegament de les disposicions de l’article 16.2 de la LQAPA es 
van elaborar en l’àmbit autonòmic tres plans provincials de qualitat 
de l’aire. 

Marc normatiu específic: gestió de residus 

Normativa de la Unió Europea 

- Directiva 2012/19/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de 
juliol de 2012, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics. 

- Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de 
novembre de 2008, sobre els residus i per la qual es deroguen 
determinades directives. Modificada recentment per la Directiva 
2018/851/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 
2018. 

- Directiva 2006/66/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de 
setembre de 2006, relativa a les piles i acumuladors i als residus de 
piles i acumuladors. 

- Directiva 99/31/CE, del Consell, de 26 d’abril de 1999, relativa a 
l’abocament de residus. Modificada recentment per la Directiva 
2018/850/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 
2018.  

- Directiva 94/62/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de 
desembre de 1994, relativa als envasos i residus d’envasos. També 
modificada recentment per la Directiva 2018/852/UE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, així com per la Directiva 
2015/720/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 
2015, per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE pel que fa a la 
reducció del consum de bosses de plàstic lleugeres. 

Normativa estatal 

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (LRSC), que 
representa la transposició de la Directiva 2008/98/CE, del Parlament 
Europeu i del Consell. Modificada per la Llei 5/2013, d’11 de juny. 

- Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos (els 
preceptes no derogats). 

- Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells 
elèctrics i electrònics. 

- Reial Decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la 
gestió ambiental dels seus residus. Modificat pel Reial Decret 
710/2015, de 24 de juliol. 
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- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició. 

- Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el reglament 
per al desplegament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, 
d’Envasos i Residus d’Envasos. 

Juntament amb la normativa anterior, cal esmentar l’existència de 
diversos plans i programes de residus: 

- Pla Estatal Marc de Gestió de Residus 2016-2022, aprovat per l’Acord 
del Consell de Ministres de 6 de novembre de 2015. 

- Programa Estatal Prevenció de Residus, aprovat per l’Acord del 
Consell de Ministres de 13 de desembre de 2013. 

- Resolució de 8 d’octubre de 2015, de la Secretaria d’Estat de Medi 
Ambient, per la qual es formula la declaració ambiental estratègica 
del Pla Estatal de Residus. 

Normativa autonòmica 

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

- Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, d’aprovació definitiva del 
Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, revisat 
recentment pel Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell. 

Normativa de les entitats locals 

- Ordenança municipal de neteja de l’Ajuntament d’Alacant. 

- Ordenança municipal de neteja urbana de l’Ajuntament d’Alzira. 

- Ordenança municipal de neteja de l’Ajuntament d’Elx. 

- Ordenança municipal de neteja urbana de l’Ajuntament de València. 

- Ordenança municipal de neteja viària i recollida de residus sòlids de 
l’Ajuntament de Vila-real. 
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Ajuntament Tram 

ADHESIÓ AGENDA 21 
LOCAL 

DESENVOLUPAMENT DE L’AGENDA 21 LOCAL 

Diagnòstic, avaluació o 
revisió ambiental Pla d’Acció Ambiental Pla de seguiment 

Signatura 
Carta 

d’Aalborg 
(o Aalborg 

+10) 

Data de 
signatura 

Realització 
avaluació 
ambiental 

Estat 
Realització 
Pla d’Acció 
Ambiental 

Estat 

Creació 
Comissió 

de 
Seguiment 

Creació de 
sistema 

d’indicadors 

Seguiment 
del sistema 
d’indicadors 

Declaració 
ambiental 
Agenda 21 

Alacant 4 Sí 06/06/1998 Sí Finalitzada       

Alaquàs 2 Sí 20/07/2000 No  No      

Albal 1 Sí 28/04/2005 Sí En curs       

Albatera 1 No  No  No      

Alberic 1           

Alboraia 2 Sí 28/06/2001         

Alcoi 3 Sí 17/02/1998         

L’Alcora 1 Sí 01/06/2015         

L’Alcúdia 1 Sí 18/10/2005 Sí Finalitzada Sí Finalitzada Sí Sí No  

Aldaia 2 Sí 04/07/2000 Sí Finalitzada No      

Alfafar 2 Sí 14/07/2004 Sí Finalitzada No      

L’Alfàs del Pi 1 Sí 11/04/2005 Sí En curs No   o   

Algemesí 2 No  No  No      

Alginet 1 No  No*o*        

Almassora 2 Sí 17/01/2000 Sí Finalitzada Sí Finalitzada     

Almoradí 2 Sí 16/01/2004         

Altea 2 No          

Alzira 2 Sí 29/11/1999         

Asp 2 Sí 21/11/2002 **]+No*o        

Benaguasil 1 o          

Benetússer 1 Sí 31/03/2005 Sí Finalitzada Sí Finalitzada     

Benicarló 2 Sí 27/01/2004 Sí Finalitzada Sí En curs  Sí No No 

Benicàssim 1 Sí 01/10/2004 o  No      

Benidorm 3 Sí 20/09/1999 Sí Finalitzada No      

Benifaió 1 Sí 27/06/2000 Sí Finalitzada No      

Benissa 1 Sí 30/01/2004 No*  No      

Bétera 2 No          

Borriana 2 No  No  No      

Burjassot 2 Sí 01/01/2009 No*  Sí En curs     

Callosa de 
Segura 

1 Sí 26/04/2011 Sí Finalitzada Sí Finalitzada  Sí   

Calp 2 Sí 11/03/2002  No*  Sí En curs  Sí   

El Campello 2   Sí Finalitzada Sí Finalitzada Sí Sí Sí  

Canals 1 o  Sí Finalitzada       

Carcaixent 2 Sí 02/02/2004 Sí Finalitzada Sí Finalitzada  Sí   

Carlet 1 Sí 02/05/2013         
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Ajuntament Tram 

ADHESIÓ AGENDA 21 
LOCAL 

DESENVOLUPAMENT DE L’AGENDA 21 LOCAL 

Diagnòstic, avaluació o 
revisió ambiental Pla d’Acció Ambiental Pla de seguiment 

Signatura 
Carta 

d’Aalborg 
(o Aalborg 

+10) 

Data de 
signatura 

Realització 
avaluació 
ambiental 

Estat 
Realització 
Pla d’Acció 
Ambiental 

Estat 

Creació 
Comissió 

de 
Seguiment 

Creació de 
sistema 

d’indicadors 

Seguiment 
del sistema 
d’indicadors 

Declaració 
ambiental 
Agenda 21 

Castelló de la 
Plana 

4 Sí 10/06/2003 Sí Finalitzada       

Catarroja 2 Sí 14/08/2000 Sí Finalitzada       

Cocentaina 1 Sí 29/01/2004 Sí En curs Sí En curs     

Crevillent 2           

Cullera 2 Sí 27/04/1999 Sí Finalitzada No      

Dénia 2 Sí 21/07/2000 No  No  No    

Elda            

L’Eliana 1 Sí 25/05/2006 Sí Finalitzada Sí Finalitzada Sí Sí Sí  

Elx 4 Sí 13/07/1998 Sí Finalitzada Sí Finalitzada No Sí Sí  

Gandia 3 Sí 04/12/1997  No**        

Godella 1 Sí 30/11/1999 Sí Finalitzada Sí Finalitzada No Sí No  

Guardamar 
del Segura 

1  02/02/2006         

Ibi 2 Sí 05/06/2005 Sí Finalitzada       

Llíria 2 Sí 16/03/2000 Sí En curs Sí En curs  Sí   

Manises 2           

Massamagrell            

Meliana 1 Sí 02/08/2001 Sí Finalitzada Sí En curs     

Mislata 2 No  No  o      

Monòver 1 No  No  No      

Montcada 2 Sí 01/01/2012  No**  o      

Mutxamel 2 Sí 31/10/2006 Sí Finalitzada Sí Finalitzada Sí Sí Sí Sí*1 

Novelda 2 Sí 09/02/2006 Sí Finalitzada       

La Nucia 1   o        

Nules 1 Sí 29/10/2002 o        

Oliva 2 Sí 29/04/2004 Sí Finalitzada Sí En curs  Sí Sí Sí 

Onda 2 Sí 08/02/2000         

Ontinyent 2 Sí 25/02/1999 Sí Finalitzada Sí Finalitzada  Sí   

Oriola 3           

Paiporta 2 Sí 13/07/2000         

Paterna 3 Sí 24/02/2005 Sí Finalitzada Sí      No** 

Petrer 2 Sí 04/05/2005 Sí Finalitzada       

Picanya 1 Sí 27/07/2000         

Picassent 2 Sí 17/02/2006 o     Sí   

El Pilar de la 
Foradada 

2 Sí 07/02/2005 Sí Finalitzada Sí En curs Sí Sí  Sí 
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Ajuntament Tram 

ADHESIÓ AGENDA 21 
LOCAL 

DESENVOLUPAMENT DE L’AGENDA 21 LOCAL 

Diagnòstic, avaluació o 
revisió ambiental Pla d’Acció Ambiental Pla de seguiment 

Signatura 
Carta 

d’Aalborg 
(o Aalborg 

+10) 

Data de 
signatura 

Realització 
avaluació 
ambiental 

Estat 
Realització 
Pla d’Acció 
Ambiental 

Estat 

Creació 
Comissió 

de 
Seguiment 

Creació de 
sistema 

d’indicadors 

Seguiment 
del sistema 
d’indicadors 

Declaració 
ambiental 
Agenda 21 

La Pobla de 
Vallbona 

2   Sí Finalitzada       

Puçol 1 Sí 29/10/1999   No  o    

Quart de 
Poblet 

2 Sí 25/03/2003 Sí Finalitzada Sí En curs o    

Requena 2 Sí 10/10/2001 * Finalitzada Sí Finalitzada Sí    

Riba-roja de 
Túria 2 Sí 02/04/2001 Sí Finalitzada       

Rojals 1 No          

Sagunt 3 Sí 30/04/1998 Sí Finalitzada Sí Finalitzada Sí Sí Sí Sí 
Sant Joan 
d’Alacant 

2 Sí 10/04/2001  No**  No      

Sant Vicent 
del Raspeig 

3 Sí 29/05/2002 No*o *  o      

Santa Pola 2 Sí 19/12/2008 Sí Finalitzada Sí En curs     

Sedaví 1 Sí 31/10/2002         

Silla 1 Sí 30/11/1999 Sí Finalitzada Sí Finalitzada  Sí Sí  

Sueca 2           

Tavernes de 
la Valldigna 

1           

Teulada 1 Sí 20/01/2005         

Torrent 3 Sí 07/05/1998 No * Finalitzada Sí En curs Sí    No** 

Torrevella 3           

Utiel 1           

València 4 Sí 1998 o * Finalitzada Sí Finalitzada Sí    

La Vall d’Uixó 2 Sí 31/08/1999 Sí Finalitzada Sí Finalitzada  Sí   

la Vila Joiosa 2           

Vila-real 3 No  Sí Finalitzada No  No    

Villena 2 Sí 25/10/2007 Sí En curs No      

Vinaròs 2 Sí 10/05/2005 Sí Finalitzada Sí Finalitzada  Sí   

Xàbia 2 Sí 27/05/2004 No        

Xàtiva 2 Sí 01/12/2005         

Xirivella 2 Sí 25/03/1999 Sí Finalitzada       

Xiva 1 Sí 31/01/2002 No        

Total Sí  71  46  29  10 19 7 6 

Total No  26  51  68  87 78 90 91 

Total   97  97  97  97 97 97 97 

No*: La documentació aportada no s’ha considerat adequada o suficient. 



 

 

ANNEX IV 

Actuacions mediambientals dutes a terme pels ajuntaments 

 

 

 



Informe d’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els 
ajuntaments de més de 10.000 habitants  

2 

Ajuntament Tram 
Unitat amb 

competències 
ambientals 

Tècnics 
especialistes 

en medi 
ambient 

Aprovació 
normativa 

mediambiental 

Mesures 
funcionament 

intern 

Difusió 
d’informació i 
sensibilització 

Actuacions 
d’inspecció 
i control 

Concessió de 
subvencions 

Alacant 4 
  

  
 

  

Alaquàs 2   No*  No* No*  

Albal 1 
 

 No* 
  

  

Albatera 1     No*   

Alberic 1    
  

 
 

Alboraia 2   
 

  
 

  

L’Alcora 1 
   

 
  

 

Alcoi 3 
       

L’Alcúdia 1 
      

 

Aldaia 2 
 

 No*   
 

 

Alfafar 2 
   

  No*  

L’Alfàs del Pi 1 
   

 No* No*  

Algemesí 2 
    

No* No*  

Alginet 1        

Almassora 2 
     

  

Almoradí 2 
   

 
  

 

Altea 2 
 

 
     

Asp 2 
       

Alzira 2 
  

No*  No* No* No* 

Benaguasil 1     No*   

Benetússer 1   
  

 
 

No*  

Benicarló 2 
      

 

Benicàssim 1 
      

 

Benidorm 3 
      

 

Benifaió 1 
   

 No* No*  

Benissa 1   
  

 No* 
 

Bétera 2 
      

 

Borriana 2 
 

 No*     

Burjassot 2     No*   

Callosa de Segura 1 
 

No* 
 

  
 

 

Calp 2 
      

 

El Campello 2 
      

 

Canals 1 
 

No* 
 

 
 

  

Carcaixent 2 
     

No*  

Carlet 1 
 

      

Castelló de la Plana 4 
  

No*  
 

  

Catarroja 2 
     

  

Cocentaina 1        

Crevillent 2 
 

  
  

No* No* 



Informe d’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els 
ajuntaments de més de 10.000 habitants  

3 

Ajuntament Tram 
Unitat amb 

competències 
ambientals 

Tècnics 
especialistes 

en medi 
ambient 

Aprovació 
normativa 

mediambiental 

Mesures 
funcionament 

intern 

Difusió 
d’informació i 
sensibilització 

Actuacions 
d’inspecció 
i control 

Concessió de 
subvencions 

Cullera 2 
  

 
   

 

Dénia 2 
   

 
   

Elda 3 
  

  
 

No*  

L’Eliana 1 
      

 

Elx 4 
       

Gandia 3 
 

No* No*  No* No* No* 

Godella 1 
      

 

Guardamar del 
Segura 

1 
      

 

Ibi 2 
 

No* 
 

 
 

No*  

Llíria 2  No* No*  No* No*  

Manises 2 
 

No* 
    

 

Massamagrell 1     No* No*  

Meliana 1 
  

  No* No*  

Mislata 2 
     

  

Monòver 1     No* No* No* 

Montcada 2     No* No*  

Mutxamel 2 
     

  

Novelda 2 
  

No*  No* No*  

La Nucia 1        

Nules 1 
 

   
  

 

Oliva 2 
   

 
 

No*  

Onda 2 
 

 
 

 
 

No*  

Ontinyent 2 
       

Oriola 3 
   

 
 

 
 

Paiporta 2 
 

   No* No*  

Paterna 3 
  

No*  
  

 

Petrer 2 
  

 
  

  

Picanya 1 
 

 
  

   

Picassent 2   
    

 

El Pilar de la 
Foradada 

2 
   

 
 

No*  

La Pobla de 
Vallbona 

2    
     

Puçol 1 
     

  

Quart de Poblet 2  No* 
     

Requena 2 
   

 
 

  

Riba-roja de Túria 2 
     

  

Rojals 1 
 

  
  

  

Sagunt 3 
     

 
 

Sant Joan d’Alacant 2 
  

 
  

  



Informe d’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els 
ajuntaments de més de 10.000 habitants  

4 

Ajuntament Tram 
Unitat amb 

competències 
ambientals 

Tècnics 
especialistes 

en medi 
ambient 

Aprovació 
normativa 

mediambiental 

Mesures 
funcionament 

intern 

Difusió 
d’informació i 
sensibilització 

Actuacions 
d’inspecció 
i control 

Concessió de 
subvencions 

Sant Vicent del 
Raspeig 

3 
     

 
 

Santa Pola 2  
     

 

Sedaví 1   
   

  

Silla 1 
   

 
 

No*  

Sueca 2 
 

No*  
    

Tavernes de la 
Valldigna 

1        

Teulada 1 
   

 
  

 

Torrent 3 
 

No* No*   No*  

Torrevella 3 
  

 
 

   

Utiel 1   
   

No* No* 

València 4 
   

 No* 
 

No* 

La Vall d’Uixó 2 
      

 

la Vila Joiosa 2 
      

 

Vila-real 3 
   

 
 

No*  

Villena 2 
     

No*  

Vinaròs 2 
     

 
 

Xàbia 2 
 

  
   

 

Xàtiva 2 
  

 
    

Xirivella 2 
      

No* 

Xiva 1 
 

 
 

   
 

Total Sí  75 58 58 50 66 36 17 

Total No  22 39 39 47 31 61 80 

Total entitats  97 97 97 97 97 97 97 

No*: La documentació aportada no s’ha considerat adequada o suficient. 

 

 



 

 

 

ANNEX V 

Ordenances en determinades matèries mediambientals 

 

 

 



Informe d’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els 
ajuntaments de més de 10.000 habitants  

2 

Ajuntament Administració 
electrònica 

Contaminació 
acústica 

Contaminació 
atmosfèrica 

Contaminació 
lumínica 

Residus 

Protecció 
del medi 

ambient en 
general 

Alacant 
  

    

Alaquàs     
  

Albal       

Albatera      
 

Alberic 
  

  
  

Alboraia       

Alcoi 
 

   
  

L’Alcora     
 

 

L’Alcúdia  
 

  
 

 

Aldaia  
 

    

Alfafar     
  

L’Alfàs del Pi 
  

  
  

Algemesí 
 

  
   

Alginet       

Almassora       

Almoradí 
  

    

Altea 
 

     

Asp 
  

    

Alzira       

Benaguasil       

Benetússer  
 

    

Benicarló 
 

     

Benicàssim 
  

    

Benidorm  
 

    

Benifaió       

Benissa  
 

    

Bétera  
 

    

Borriana       

Burjassot       

Callosa de Segura 
  

    

Calp 
  

  
  

El Campello 
 

   
  



Informe d’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els 
ajuntaments de més de 10.000 habitants  

3 

Ajuntament Administració 
electrònica 

Contaminació 
acústica 

Contaminació 
atmosfèrica 

Contaminació 
lumínica 

Residus 

Protecció 
del medi 

ambient en 
general 

Canals 
  

  
 

 

Carcaixent     
 

 

Carlet     
  

Castelló de la Plana 
  

  
  

Catarroja  
 

  
  

Cocentaina 
 

   
  

Crevillent 
 

    
 

Cullera     
  

Dénia 
  

 
   

Elda  
 

  
  

L’Eliana     
 

 

Elx  
 

  
  

Gandia     
 

 

Godella 
  

  
  

Guardamar del 
Segura   

  
  

Ibi  
 

  
  

Llíria  
 

  
  

Manises      
 

Massamagrell     
  

Meliana 
  

  
  

Mislata 
  

   
 

Monòver      
 

Montcada       

Mutxamel 
  

  
  

Novelda  
 

  
  

La Nucia 
 

   
 

 

Nules 
  

  
  

Oliva 
  

  
  

Onda     
  

Ontinyent  
 

  
  

Oriola  
 

    



Informe d’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els 
ajuntaments de més de 10.000 habitants  

4 

Ajuntament Administració 
electrònica 

Contaminació 
acústica 

Contaminació 
atmosfèrica 

Contaminació 
lumínica 

Residus 

Protecció 
del medi 

ambient en 
general 

Paiporta       

Paterna 
  

    

Petrer  
 

    

Picanya 
  

 
   

Picassent  
  

   

El Pilar de la 
Foradada   

  
  

La Pobla de 
Vallbona 

 
 

  
  

Puçol 
  

    

Quart de Poblet 
  

    

Requena  
 

    

Riba-roja de Túria 
  

    

Rojals       

Sagunt  
  

   

Sant Joan d’Alacant 
  

  
  

Sant Vicent del 
Raspeig    

 
  

Santa Pola 
 

  
  

 

Sedaví     
 

 

Silla 
   

 
  

Sueca  
 

   
 

Tavernes de la 
Valldigna   

  
 

 

Teulada 
 

   
  

Torrent 
 

     

Torrevella 
  

  
  

Utiel 
  

  
  

València 
  

 
   

La Vall d’Uixó  
 

  
 

 

la Vila Joiosa 
 

   
  

Vila-real 
 

   
  

Villena  
  

 
  

Vinaròs 
  

   
 

Xàbia 
 

   
 

 



Informe d’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els 
ajuntaments de més de 10.000 habitants  

5 

Ajuntament Administració 
electrònica 

Contaminació 
acústica 

Contaminació 
atmosfèrica 

Contaminació 
lumínica 

Residus 

Protecció 
del medi 

ambient en 
general 

Xàtiva       

Xirivella  
 

   
 

Xiva 
  

    

Total Sí 48 57 5 5 88 74 

Total No 49 40 92 92 9 23 

Total entitats 97 97 97 97 97 97 

 

 

 

 



 

 

ANNEX VI 

Al·legacions presentades pels ajuntaments 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ajuntament d’Almoradí  
  



CÓDIGO DE FISCALIZACIÓN: PAA2018/34.1

Expdte.: 3628/2018
Asunto: Alegaciones al borrador de informe de auditoría operativa sobre las actuaciones en materia medioambiental llevadas a 
cabo en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes

Con relación al “BORRADOR DE INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LAS ACTUACIONES 
EN  MATERIA  MEDIOAMBIENTAL  LLEVADAS  A  CABO  EN  LOS  AYUNTAMIENTOS  DE  MÁS  DE 
10.000 HABITANTES”, adjunto remito alegaciones relativas a los datos reflejados para Almoradí 
(Alicante)

1.-Página 12 cuadro 2 cumplimiento de las fases de la Agenda 21 Local

Al respecto aportar la publicación siguiente:

2.-Anexo V  Ordenanzas en determinadas materias medioambientales

Si disponemos de  Ordenanza reguladora uso administracion electronica 

En Almoradí, firmado y fechado digitalmente al margen

Fdo.: El Técnico de Medio Ambiente municipal
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Ajuntament d’Altea  

 
  



 Medi Ambient  Expte: MA575/2020

Excm. Ajuntament d’Altea 
ww  w      .  altea.es

Plaça José María Planelles, 1
03590 · Altea · Alacant

Tel.: 96 584 13 00
Fax: 96 584 08 24

SINDICATURA DE COMPTES  G. VALENCIANA.
C/Sant Vicent,4 

46002 VALENCIA. 

 Sr-a.:

 En contestación a su escrito  con el registro nº REGAGE20e00000479638 
del día 30/01/2020 y con fecha de entrada en el Ayuntamiento de Altea con nº de 

registro de entrada   nº 1.176/ el 30/01/2020 por  el que solicita: que los interesados 
efectúen en su caso las alegaciones oportunas hasta el 13 de febrero de 2020 al 
borrador  de  informe  de  auditoría  operativa  sobre  actuaciones  en  materia 
medioambiental  llevadas a cabo por ayuntamientos de más de 10.000 habitantes 
(Fase 1),  adjunto le remito las alegaciones apreciadas en el borrador del informe 
de auditoría  relativas al Anexo IV del Ayuntamiento de Altea por Ana Gonzalez 
Delgado,  Técnica  de Prevención de Incendios y Protección del Medio Natural  del 
Ayuntamiento  de  Altea,   se  lo  comunico  para  su  conocimiento  y  los  efectos 
oportunos.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYTO DE ALTEA

Documento firmado digitalmente en la fecha indicada al margen
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 Medi Ambient  Expte: MA575/2020

Excm. Ajuntament d’Altea 
ww  w      .  altea.es

Plaça José María Planelles, 1
03590 · Altea · Alacant

Tel.: 96 584 13 00
Fax: 96 584 08 24

Ana Gonzalez Delgado,  Técnica  de Prevención de Incendios y Protección 
del  Medio  Natural   del  Ayuntamiento  de Altea en contestación al   escrito  de la 
Sindicatura  de  Comptes    con  el  registro  nº  REGAGE20e00000479638  del  día 
30/01/2020 y con fecha de entrada en el Ayuntamiento de Altea con nº de registro 
de  entrada    nº  1.176/  el  30/01/2020  por   el  que  solicita:  que  los  interesados 
efectúen en su caso las alegaciones oportunas hasta el 13 de febrero de 2020 al 
borrador  de  informe  de  auditoría  operativa  sobre  actuaciones  en  materia 
medioambiental  llevadas a cabo por ayuntamientos de más de 10.000 habitantes 
(Fase 1),  adjunto le remito las alegaciones apreciadas en el borrador del informe 
de auditoría  relativas al Anexo IV del Ayuntamiento de Altea: 

Contenido de la alegación:
Detallar y referenciar los anexos:

                   Anexo IV apartado técnicos especialistas en medio ambiente: SI desde el 01/07/18.

Se lo comunico para su conocimiento y los efectos oportunos.

Ana Gonzalez Delgado

Documento firmado digitalmente en la fecha indicada al margen.
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Ajuntament de Benetússer 
  



Exp. RG2020/000554

Alegaciones que se formulan al borrador del informe de auditoría operativa
sobre “Actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los ayuntamientos de más de
10.000 habitantes”

Primera alegación
Apartado  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  FASES  DE  LA AGENDA 21  LOCAL,  CUADRO  2.
PAGÍNA 12
Contenido de la alegación:

• El Ayuntamiento de Benetússer SI realizó la Diagnosis de la situación ambiental
• El Ayuntamiento de Benetússer SI realizó el Plan de Acción 
• El  Ayuntamiento  de  Benetússer  SI  creó  una  comisión  de  seguimiento  formada  por

responsables políticos y técnicas y técnicos  municipales

Documentación justificativa de la alegación:
Documento público del PAL Benetússer

Segunda alegación:
Apartado CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DE SGM, cuadro 3 página 14
Contenido de la alegación:

• El Ayuntamiento de Benetússer SI tiene una concejal de Medio Ambiente y una técnica 5h
semanales de Educación Ambiental. 

Tercera alegación:
Apartado RESUMEN DE LAS ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES, cuadro 4 página 17
Contenido de la alegación:

• El Ayuntamiento de Benetússer  tiene una técnica 5h semanales de Educación Ambiental
DESDE EL AÑO 1992. 

• El  Ayuntamiento  de  Benetússer  ha  realizado  actuaciones  de  difusión  de  información  y
sensibilización muy diversas desde el año 1992.

Cuarta  alegación:
Apartado  3.1.2  ACTUACIONES  MEDIOAMBIENTALES  LLEVADAS  A CABO  POR  LOS
AYUNTAMIENTOS, página 17, apartado 3
Contenido de la alegación:

• El  Ayuntamiento  de  Benetússer  elaboró  nuevas  ordenanzas  municipales  junto  a  la
participación del  FORO de participación ciudadana.  Una de Tenencia  de animales  y  un
borrador de Convivencia Ciudadana
Documentación justificativa de la alegación:
BOP 16-01-2002

 



Quinta  alegación:
Apartado RESUMEN DE LAS ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES, cuadro 4 página 17
Contenido de la alegación:

• El Ayuntamiento de Benetússer  tiene una técnica 5h semanales de Educación Ambiental
DESDE EL AÑO 1992. 

Sexta alegación:
Apartado NÚMERO Y PORCENTAJE DE AYUNTAMIENTOS ADHERIDOS  A LA AGENDA
21, POR TRAMOS DE POBLACIÓN, gráfico 3 página 21
Contenido de la alegación:

• El Ayuntamiento de Benetússer SI está adherida en sesión plenaria el 31 de enero de 2002.

Documentación justificativa de la alegación:
Justificante del acuerdo del pleno

Séptima alegación:
Apartado 1.1.2.1 DIAGNÓSTICO INICIAL, cuadro 8 página 23
Contenido de la alegación:

• El Ayuntamiento de Benetússer realizó el diagnóstico presentado públicamente en diciembre
del 2007

Documentación justificativa de la alegación:
Documento PAL

Octava  alegación:
Apartado 1.1.2.2 PLAN DE ACCIÓN,  página 25
Contenido de la alegación:

• El Ayuntamiento de Benetússer Realizó el Plan de Acción Ambiental
•

Documentación justificativa de la alegación:
Documento PAL

Novena  alegación:
Apartado 1.1.3 PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  página 31
Contenido de la alegación:

• El  Ayuntamiento  de  Benetússer   PROMOVIÓ  LA  CREACIÓN  DEL  FORO  DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, activo con una asamblea mensual y estatutos

Documentación justificativa de la alegación:
Estatutos del FORO

Décima alegación:
Apartado 1.1.2.2 PLAN DE ACCIÓN,  página 25
Contenido de la alegación:

• El Ayuntamiento de Benetússer Realizó el Plan de Acción Ambiental

Documentación justificativa de la alegación:
Documento PAL



Undécima alegación:
Apartado 1.1.2.3 PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN,  página 29, CUADRO 22 
Contenido de la alegación:

• El Ayuntamiento de Benetússer Realizó una evaluación del Plan de Acción Ambiental a sus
10 años mediante 3 talleres de participación ciudadana, en el mes de octubre de 2017 y se
hizo público en la página web del ayuntamiento

Documentación justificativa de la alegación:
• Vídeo de conclusiones a cargo de la Alcaldesa y la Presidenta del Foro de Participación

ciudadana. Disponible en la página web del Ayuntamiento



 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Benifaió  
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secretaria general 

OLIVIA MARTÍNEZ GARCÍA, Secretaria General del Ayuntamiento de Benifaió 

CERTIFICO: 

Que según los datos obrantes en el Departamento de Recursos Humanos, en especial al 
expediente personal, resulta que D Helga Lis Martínez con DNI  presta servicios como funcionaria 
interina Técnica de Medio Ambiente, nombrada por Decreto de Alcaldía núm. 746 de fecha 30 
de mayo de 2003, desde el 2 de junio de 2003 hasta la actualidad . 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, donde proceda, expido el presente certificado a 
petición de la Sindicatura de Comptes (registro de entrada E-RC-768) con el visto bueno de la Sra 
Alcaldesa, en Benifaió documento firmado electrónicamente al margen. 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
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~ Ajuntament de 
_., Burjassot 

Referencia: 

Destinatario: 

Dirección: 

Núm. notificación: 

SINIIUml IE [O!IPIES 
IE U COIIINITIT YWNOINI 
REGISTRE GENERAL 

DATAc 20/02/2020 10.37 

Núm: 202ooosoo ENTRADA 

2020/964T 

SINDICA TURA DE COMPTES 

GARRE SANT VI CENT, 4 

46002 VALENCIA 

VALENCIA 

NA/60010435/0004/000000068 

Asunto: REMISION ESCRITO SOBREBORRADOR INFORME AUDITORIA OPERATIVA 
MEDIOAMBIENTAL 

Procedimiento: 

Fecha registro entrada: 

Núm. registro entrada: 

03/02/2020 

2020/001913 

En contestació al seu escrit de data 30/01/2020, sobre actuacions en materia mediambiental 
pels ajuntaments de més de 10.000 habitants, , a efectes que els interessats efectuen, si és 
el cas, les al·legacions que estimen oportunes tinc que comunicar-Ji que , en !'Oficina de 
Sostenibilitat Local, consta informe emés per la técnica, a data 13 de febrer 2020, el qual 
diu: ... " 

En relació amb l'esborrany de !'Informe d'auditoria operativa sobre actuacions en materia 
mediambiental dutes a terme pels Ajuntaments de més de 10.000 habitants, informe que 
aquest departament no té cap al·legació a remetre .. " 

Li comunique per als seus coneixement i efectes. 

Cordialment, 

Firmado electrónicamente por 
Rafael García García 
13/02/2020 13:11 :40 

Document signat electrónicament (RO 1671/2009). La autentlcltat d'aquest document pot ser comprovada mitjangant el CSV: 
13066010355361567043 en httos://sede.burjassot.orq 
Documento firmado electrónicamente (RO 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13066010355361567043 en httos://sede.burjassotorg 
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Expediente nº: 2020/2195 (3C10/2020/10) 
Procedimiento: 487 Informes técnics i juridics de medi ambient 
Descripción: Informe alegaciones al borrador del informe de Auditoria operativa sobre 
actuaciones en materia medioambiental realizadas por Ayuntamientos de más de 10.000 
habitantes. 

 
CÓDIGO DE FISCALIZACIÓN: PAA2018/34.1 

 
Consultado el borrador de Informe de auditoria operativa sobre actuaciones en materia 
medioambiental realizadas por Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes disponible en la web 
www.sindicom.gva.es, la técnica que suscribe formula las siguientes alegaciones al borrador del 
Informe en cuanto a la información referida al municipio de Dénia, incluido en el tramo 2 (de 
20.001 a 50.000 habitantes): 

 
 
Primera alegación 

 
En relación al apartado 3.1 Actividad global de los ayuntamientos en materia medioambiental 
(Fase 1) 

 
3.1.2. Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos, página 15, párrafo 
1. 

 
El Ayuntamiento de Dénia dispone en su organización de un área especifica dedicada 
exclusivamente a la gestión medioambiental, en concreto, el área denominada Transición 
Ecológica: Medio Ambiente, Limpieza, Planta de Compostaje y tratamiento de residuos, Eficiencia 
energética, Caminos rurales, Agricultura y Pesca y Plagas. 

 
Entre el Personal adscrito al departamento de Medio Ambiente se encuentra 1 Técnico Superior 
de Medio Ambiente y 1 Técnico Medio de Medio Ambiente. Asimismo, se dispone de una persona 
dedicada a la realización de actividades de Educación y Sensibilización Ambiental y otra persona 
encargada de la Vigilancia de la reserva marina y actividades de sensibilización. 

 
3.1.2. Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos, página 15, párrafo 
3. 

 
El Ayuntamiento de Dénia dispone de abundante normativa medioambiental, cuyo objeto es la 
protección del medio ambiente municipal, en concreto las siguientes Ordenanzas municipales, las 
cuales pueden consultarse en la página web http://www.denia.es/va/institucio/normativa/ 

 
 

 Aprobación definitiva de la declaración de zona acusticamente saturada (ZAS) de la calle 
Loreto. (DOGV Num.8128/12.09.2017) 

o Documento de síntesis de la declaración de Zona Acusticamente Saturada (ZAS) 
de la calle Loreto. 

 Aprobación Bases Reguladoras del Banco de Tierras Agrícolas (BOP Nº112 14/06/2017) 
de Dénia 

 Ordenanza reguladora del Servicio de ecoparque y puntos límpios de Dénia 
 Ordenanza Reguladora del uso y Funcionamiento del Camino Natural del Antiguo 

Ferrocarril de Dénia 
 Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana. 
 Ordenanza Municipal de regulación de vertidos y conservación de solares y parcelas. 
 Ordenanza Municipal reguladora de los espacios verdes y del paisaje urbano de Dénia. 
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 Ordenanza Reguladora sobre la Prevención de Acústica. 
o Modificación parcial de la ordenanza reguladora de la prevención de la 

contaminación acústica 
 Ordenanza Municipal de Protección del Arbolado en el término municipal de Dénia 

o Aprobación definitiva del Catálogo de Árboles y Arboledas Monumentales y 
Singulares de interés local de Dénia 

o Catálogo de Árboles y Arboledas Monumentales y Singulares de interés local de 
Dénia 

 Ordenanza Municipal del Medio Rural 
 Ordenanza Municipal de minimización de la contaminación lumínica y mejora de la 

eficiencia energética para la protección del medio ambiente. 
 Ordenanza Reguladora del uso del fuego en termino municipal de Dénia 
 Ordenanza Municipal de Gestión y Seguridad en el uso, disfrute y aprovechamiento de las 

Playas de Dénia 
 Ordenanza de alcantarillado y vertidos a la red municipal 
 Reglamento del suministro domiciliario de agua de la ciudad de Dénia 
 Reglamento del Consell Agrari Municipal de Dénia 

 
 

3.1.2. Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos, página 15, párrafo 
5. 

 
 
Respecto a la difusión y información de sensibilización ambiental, el Ayuntamiento de Dénia 
dispone de un amplio programa anual de actividades dirigidas a la difusión entre la ciudadanía de 
los valores ambientales existentes en el municipio con el fin de contribuir a la defensa y protección 
del medio ambiente. Algunas de las actividades incluyen excursiones y visitas a lugares y parajes 
de alto valor ambiental, como el programa “Excursiones en familia” que se realiza los fines de 
semana o “Descobreix el paisatge” también con excursiones los fines de semana. 
También se realizan campañas de limpieza de las playas, con la participación de voluntarios. 

 
Existe, además, un programa anual de actividades dirigido a un público concreto que son los 
alumnos de colegios e institutos del municipio. Estos programas pueden consultarse en la web del 
Ayuntamiento http://deniaviva.com/educacio-i-sostenibilitat/educacio 

 

También, desde el Departamento se realiza difusión del patrimonio ambiental con la edición de 
publicaciones como “Las Aves de Dénia, paraíso de la Biodiversidad”, “Dénia, guía de Cetáceos”, 
etc. 

 
 
3.1.2. Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos, página 15, párrafo 
6. 

 
En relación a las actuaciones de inspección y control medioambiental con objeto de detectar 
posibles infracciones de la normativa vigente, cabe decir que desde el departamento de Medio 
Ambiente se realiza una importante labor en este sentido, con la incoación anualmente de más de 
300 expedientes administrativos los cuales se inician tras la preceptiva inspección y comprobación 
de determinadas infracciones a las ordenanzas vigentes. La tramitación de dichos administrativos 
implica en algunos casos la imposición de la correspondiente sanción y, en aquellos casos en que 
sea viable, la ordenación de las medidas oportunas para la restauración del mal causado al estado 
inicial a la comisión de la infracción. 
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3.1.2. Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos, página 15, párrafo 
10. 

 
En cuanto a la concesión de subvenciones o ayudas para la protección del medioambiente, el 
Ayuntamiento de Dénia concede anualmente las siguientes ayudas económicas: 

 
 4.000 €/año a la Agrupación  para la realización de actividades en materia de prevención 

de incendios forestales. 
 

 3.500 €/año a la FUNDACIÓN  para la realización del proyecto Análisis de la viabilidad de 
la reintroducción del águila pescadora en Valencia-Alicante. 

 
 12.000 €/año  por el convenio de colaboración para la creación y gestión conjunta de un 

centro de investigación ambiental y marina denominado Estación científica MONTGÓ 
DÉNIA. 

 
 
Segunda alegación 

 
En relación al Anexo V Ordenanzas en determinadas materias medioambientales, cabe indicar 
que el Ayuntamiento de Dénia implantó la Administración electrónica en el año 2016, disponiendo 
desde dicha fecha de sede electrónica desde la cual se pueden realizar todos los trámites 
administrativos. 

 
Asimismo, en referencia a las ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento, indicar que se dispone 
de Ordenanza Reguladora sobre Prevención de la contaminación acústica publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante de 26 de julio de 1994 y posterior modificación parcial publicada 
en el BOP Alicante de 26 de octubre de 2007. 

 
También dispone el Ayuntamiento de una Ordenanza de Ahorro Energético y Contaminación 
Lumínica publicada en el BOP Alicante de fecha 5 de diciembre de 2006. 

 
 
 

Esto es cuanto he de informar. 

 
En Denia, a la fecha de la firma electrónica 

Firmado: La Técnica de Medio Ambiente 



 

 

 

 

 

Ajuntament de Guardamar del Segura 

  

 
  



 

Alegaciones que se formulan al borrador del Informe
de auditoría operativa sobre “Actuaciones en materia medioambiental
llevadas a cabo por los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes”

D. Jose Luis Sáez Pastor, como Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Guardamar 
del Segura, una vez comprobado el borrador del Informe de auditoría operativa sobre 
“Actuaciones en materia medioambiental  llevadas a cabo por los ayuntamientos de 
más  de  10.000  habitantes”,  visto  que  se  han  omitido  datos  referidos  a  su 
Ayuntamiento, formula las siguientes alegaciones para su corrección:

Primera alegación
Apartado: 
ANEXO III Niveles de cumplimiento de la Agenda 21 Local.

Contenido de la alegación:
En la línea correspondiente a la localidad de Guardamar del  Segura,  no  
aparece marcado que tenga firmada la carta de ADHESIÓN A LA “CARTA DE 
LAS CIUDADES EUROPEAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD (CARTA DE AALBORG), 
sin embargo, sí que la tiene firmada desde el  2 de febrero de 2006.

Documentación justificativa de la alegación:
Certificado del  acuerdo adoptado en el Ayuntamiento-Pleno de fecha 2 de 
febrero de 2006, de ADHESIÓN A LA “CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS 
HACIA LA SOSTENIBILIDAD (CARTA DE AALBORG). 

Segunda alegación
Apartado: 
ANEXO V Ordenanzas en determinadas materias medioambientales.
"Contaminación acústica"

Contenido de la alegación:
En la línea correspondiente a la localidad de Guardamar del  Segura,  no  
aparece marcado que disponga de Ordenanza de contaminación acústica,  
sin embargo sí que tiene, fue publicada en el BOP de Alicante nº 179 de 5  
de agosto de 2006.

Documentación justificativa de la alegación:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS 
Y  VIBRACIONES  DE  GUARDAMAR  DEL  SEGURA,  publicada  en  el  BOP  de  
Alicante nº 179 de 5 de agosto de 2006.

Ambos documentos ya fueron remitidos el pasado 5 de julio de 2018.

Y para que así  conste,  ante la  Sindicatura de Cuentas de Valencia,  firma el 
presente en Guardamar del Segura, a 13 de febrero de 2020.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, //FIRMADO DIGITALMENTE//

Ayuntamiento de Guardamar del Segura

Plaza Constitución nº 5, Guardamar del Segura. 03140 (Alicante). Tfno. 965729014. Fax: 966728195
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Ngdo. Secretaria

Ref. JCM/Da

Expte. 3112/2018

 

D. JUAN  CARLOS  MARTÍNEZ  MARÍN,  Secretario  del  M.I.  Ayuntamiento  de 
Guardamar del Segura (Alicante),

C E R T I F I C O: 

Que  con  fecha  2  de  febrero  de  2006,  el  Ayuntamiento-Pleno  adoptó  el  siguiente 

acuerdo, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“  5.- PROPUESTA DE ADHESIÓN A LA “CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS  

HACIA LA SOSTENIBILIDAD (CARTA DE AALBORG).-

Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Servicios a la Persona y  
Promoción Económica, de fecha 31 de enero de 2006, que dice así:

“Dada cuenta de la propuesta de la Sra. Alcaldesa, Dña. Mª Elena Albentosa Ruso,  
que dice así:

“Considerando que la Comunidad Internacional, en la Conferencia Mundial sobre el  
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible organizada por Naciones Unidas en Río de  
Janeiro  en  el  año  1992,  incorporo  determinados  planeamientos  genéricos  que  
implicaban un claro compromiso con el  Medio Ambiente.  Así,  se acordó que cada 
Estado, cada Región y cada entidad local del Plantea Tierra elaborarían su propia  
estrategia de Desarrollo Sostenible, en el documento que se ha denominado Agenda  
21.

Igualmente, en su artículo 6, el Tratado de Ámsterdam ratifica la necesidad de integrar  
las  consideraciones  medioambientales  en  la  definición  y  en  la  aplicación  de  las  
diferentes políticas sectoriales, en particular con el objetivo de promover un desarrollo  
sostenible. Los principios de la Agenda 21 aprobados en la Cumbre de Río tienen,  
mas tarde su concreción,  en el  marco de la  Conferencia  Europea sobre ciudades  
sostenibles, celebrada en Aalborg (Dinamarca) entre el 24 y el 27 de Mayo de 2004.  
En  esta  reunión  participaron  80  autoridades  locales  y  253  representantes  de  
organizaciones internacionales y miembros de administraciones y entidades privadas,  
los  cuales  adoptaron  la  denominada  Carta  de  las  Ciudades  Europeas  hacia  la  
Sostenibilidad o Carta de Aalborg en la cual se reconoce el papel histórico de las  
ciudades y pueblos en la configuración de nuestro modelo social y cultural, tanto mas 
si  se considera que el  80% de la  población europea habita actualmente en áreas  
urbanas.

El  compromiso  de  los  firmantes  de  la  Carta  de  Aalborg  consiste  en  desarrollar  
procesos Agenda 21 Local siguiendo los principios que establece el propio documento.  
Como parte mas destacable de estos procesos  figura la elaboración de un Plan de 
Acción Local  para la sostenibilidad,  que popularmente se conoce como Agenda 21 
Local. 

Los planes de acción local son herramientas básicas para la implantación del Quinto  
Programa de Acción Ambiental, “Hacia la Sostenibilidad”, de la Unión Europea.

En la Conferencia de Aalborg,  se establecieron las bases para fijar  los principales  
requisitos de la sostenibilidad para las ciudades y pueblos europeos, entre los que se 

Ayuntamiento de Guardamar del Segura
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encuentran:

-          Responsabilidad de las ciudades y pueblos europeos en el establecimiento de la  
sostenibilidad.

-          Noción de los principios de la sostenibilidad.

-          Sostenibilidad como proceso local  y  creativo de visualización de los equilibrios  
desequilibrios sociales.

-          Equidad social para la sostenibilidad urbana.

-          Diseños sostenibles para la ordenación del territorio.

-          Diseño de la movilidad sostenible.

-          Responsabilidad en el cambio climático.

-          Participación de los ciudadanos, como actores principales en la implantación de la  
comunidad.

-          Responsabilidad en el cambio climático.

-          Prevención de la degradación de los ecosistemas.

-          Instrumentos y herramientas para una gestión urbana hacia la sostenibilidad.

La Agenda 21 Local debe recoger, por tanto, los objetivos generales de la Agenda 21 y  
traducirlos  en  planes  y  acciones  concretas  para  una  localidad  especifica.  Los  
principios fundamentales que debe inspirar Agenda 21 Local son:

-          Integración de los objetivos de Desarrollo Sostenible en la administración local ,  
sus Políticas y actividades de gestión.

-          Sensibilización y educación en temas medioambientales y desarrollo sostenible.

-          Acceso público ala información medioambiental.

-          Participación y consultas públicas.

-          Colaboración  con  empresas,  Organizaciones  no  gubernamentales,  ciudades 
hermanas, etc.

-          Medición,  seguimiento  y  presentación  de  informes  sobre  los  avances  hacia  la  
sostenibilidad.

Por lo expuesto, Propone para su aprobación al Ayuntamiento en Pleno:

Primero.- La adhesión a la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad o  
Carta de  Aalborg.

Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuanta documentación sea  
necesaria para la  implantación  y desarrollo de la Agenda 21 Local”.

La Comisión Municipal Informativa de Servicios a la Persona y Promoción Económica,  
con el  voto favorable  de los  Sres.  Concejales  asistentes,  por  unanimidad acuerda  
dictaminar favorablemente la propuesta y su elevación al Ayuntamiento Pleno”.

El  Ayuntamiento  Pleno,  con  el  voto  a  favor  de  los  Sres.  Concejales  del  Grupo  
Municipal Partido Socialista Obrero Español, ausentes los Sres. Concejales del Grupo  
Municipal Partido Popular, por mayoría absoluta del número legal de sus miembros,  
acuerda APROBAR la propuesta en los términos en que ha sido presentada.”

 

Ayuntamiento de Guardamar del Segura
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Y para que así conste se expide el presente de orden y con el visto bueno del Sr. 

Alcalde-Presidente, en Guardamar del Segura.

 

//Documento firmado digitalmente//
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Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de auditoría operativa 
sobre “Actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los ayuntamientos 
de más de 10.000 habitantes” 

PRIMERA ALEGACIÓN. Cumplimiento de las fases de la Agenda 21 local 

Apartado 1 del borrador del Informe, página 5, párrafo 2 (“Sólo el 5,2% la culminaron –en 

referencia a la Agenda 21 local- mediante la elaboración de de una Declaración 

Medioambiental (Elche, Mutxamel, Pilar de la Horadada, Oliva y Sagunto).” 

Contenido de la alegación: atendiendo a la metodología contenida en los principales 

documentos de referencia en la materia (Metodología de implantación de la Agenda 21 local 

de la FEMP y Metodología de implantación del ICLEI (International Council for Local Environment 

Initiatives), expuesta en la “Guía Europea para la Planificación de las Agendas 21 Locales”), la 

culminación de la Agenda 21 no viene dada por “Declaración Ambiental” alguna, de hecho, 

la implantación de la Agenda 21 local constituye un proceso en el que, por definición, la 

mejora y retroalimentación deben ser continuas, de modo que no existe un punto de 

“culminación” o “finalización”. En caso de desear fijar un hito relevante en cuanto a la 

implantación del proceso se debería recurrir, en todo caso, a la aprobación por el Pleno 

municipal del Plan de Acción Socioambiental (PASA), conforme a los criterios metodológicos 

derivados de las guías de referencias anteriormente aludidas.  

Página 12. Cuadro 2. “Cumplimiento de las fases de la Agenda 21 local” Las fases identificadas 

en el cuadro son: 

- Adhesión Agenda 21.

o Firma Carta de Aalborg (o Aalborg +10).

o Fecha de firma.

- Desarrollo de la Agenda 21 local.

o Diagnóstico, evaluación o revisión ambiental.

� Realización evaluación ambiental. 

� Estado. 

o Plan de Acción Ambiental.

� Realización Plan de Acción Ambiental. 

� Estado. 

o Plan de seguimiento.

� Creación Comisión de Seguimiento. 

� Creación del Sistema de indicadores. 

� Seguimiento del Sistema de indicadores. 

� Declaración ambiental Agenda 21. 

malos
Resaltado



 

Se solicita, en base a lo expuesto, que se modifiquen los criterios de evaluación o valoración 

del grado de implantación del proceso de Agenda 21 local, modificando la estructura del 

Cuadro 2 (página 12 del Informe) –a su vez, también del Anexo III del Informe- para que la 

“Declaración Ambiental” no se valore como “culminación del proceso” y se proceda al 

reajuste de la información que aparece en el documento. 

En caso de considerar la no modificación de dichos criterios, se solicita que se equipare la 

“Declaración Ambiental” a la aprobación plenaria del Plan de Acción Socioambiental, por 

confluir en ambos documentos la misma finalidad. Se hace constar, complementariamente, 

que el Ayuntamiento de l’Eliana ha llevado a cabo numerosas acciones de sensibilización, 

divulgación e información a partir de la aprobación del PASA, por lo que se solicita que se 

modifique también la información del Cuadro 23 (página 31 del Informe), en el sentido de 

incorporar al municipio de l’Eliana en los siguientes ítems: 

- Declaración medioambiental / aprobación plenaria PASA: sí. 

- Formas de difusión: 

o Difusión entre la población: sí. 

o Actos públicos: sí. 

o Medios de comunicación: sí. 

o Redes sociales: sí. 

o Boletines divulgativos: sí. 

o Web Ayto.: sí. 

o Otros: sí. 

 

Documentación justificativa de la alegación: 

- ANEXO I. Resumen metodológico de las fases de implantación de la Agenda 21 local. 

 

- ANEXO II. Certificado de aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de l’Eliana del 

Plan de Acción Socioambiental de la Agenda 21.  

 

- ANEXO III. Revista municipal de divulgación socioambiental “El Pi”. Edición 2010. 

 

- ANEXO IV. Revista municipal de divulgación socioambiental “El Pi”. Edición 2008. 

 

- ANEXO V. Documento de difusión del PASA. 

 

- ANEXO VI. Cartel divulgativo de las XVIII Jornadas Socioambientales (actividad de 

educación socioambiental en el marco de la Agenda 21 local). 

 

- ANEXO VII. Tríptico informativo para difusión de la Agenda 21 entre la ciudadanía. 

 

- WEB AGENDA 21 LOCAL L’ELIANA: http://www2.leliana.es/agenda21/  

 

- RADIO: Enlace a archivos de audio del Programa de radio sobre Agenda 21 local en la 

emisora municipal “Radio Túria”: https://www.ivoox.com/podcast-radio-turia-

agenda-21-l-eliana_sq_f1275250_1.html 

 



 

- NOTICIA: Difusión trabajo Foro Agenda 21 http://www.leliana.es/es/report/foro-

agenda-21-trabaja-para-establecer-acciones-contra-cambio-

climatico?fbclid=IwAR3RJYbBdukr8RyV84aw_3611Cxjz8g0wah2pLmk2thopHbt8gV3

ozSfaNw 

 

- REDES SOCIALES (Facebook):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SEGUNDA ALEGACIÓN. Cumplimiento de las fases de la Agenda 21 local 

Anexo V del Informe, relativo a “Ordenanzas en determinadas materias medioambientales”. 

Contenido de la alegación: cabría incluir, en la información relativa a l’Eliana que aparece 

en el cuadro, lo siguiente: 

- Administración Electrónica: sí. 

- Contaminación Acústica: sí. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Administración electrónica: https://sede.leliana.es/PortalCiudadano/#no-back-button 

Contaminación acústica: el Ayuntamiento cuenta con una “Ordenanza municipal de 

protección contra ruidos y vibraciones”: 

http://www.leliana.es/sites/default/files/archivos/201410/documento_006_02.pdf 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ajuntament de l’Alfàs del Pi  
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AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI

DEPORTES

CONCEJAL



Alegaciones que se formulan al borrador del Informe 
de auditoria sobre "Actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los 

ayuntamientos de más de 10.000 habitantes" 

 
 

Primera alegación 
 

Apartado...Anexo III...del borrador del informe, página ...3.... 
 

Contenido de la alegación 
 

El Ayuntamiento de l´Alfàs del Pi tiene desarrollado de la Agenda 21 Local el Diagnóstico, 
evaluación ambiental y el Plan de Acción Ambiental, todo ello debidamente finalizado, y 
cuyo trabajo fué realizado por contratación de la Empresa, en el año 2006, por importe de 
Euros (IVA incluido). 

 
Documentación justificativa de la alegación 

 

- Anexo I: Retención de Crédito del contrato de asesoramiento con la Empresa. 
- Anexo II: Oficio de aceptación de presupuesto con la empresa. 
- Anexo III: Resumen de las acciones contratadas y llevadas a cabo en materia de Agenda 
21 por la empresa. 

 
 

Segunda alegación 
 

Apartado...Anexo IV...del borrador del informe, página...3... 
 

Contenido de la alegación 
 

- Si, existe aprobación de normativa medioambiental. 
- Si, existen actuaciones de inspección y control medioambiental, a través de la Inspección 
Municipal y la Policia Local Municipal. 

 
Documentación justificativa 

 

- Anexo IV: Copia de la publicación de la Ordenanza Muncipal de protección del Medio 
Ambiente Urbano. 



 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Mutxamel  
  





 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Paterna  
  



Alegaciones que se formulan al borrador del Informe 
de auditoría operativa sobre ‘‘Actuaciones en materia 

medioambiental 
llevadas a cabo por los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes’’ 

 

Primera alegación 

Apartado 3.1.1 del borrador del Informe, página 12 Cuadro 2  

El Ayuntamiento de Paterna dispone de un Diagnostico de situación 
medioambiental, el cual se adjunta a la plataforma. 

 

Segunda alegación 

Apartado 3.1.2 del borrador del Informe, página 15 Párrafo 2º 

Apartado 2.1 del borrador del Informe, página 49 Párrafo 3º 

El Ayuntamiento de Paterna dispone de un técnico especialista en 
medioambiente, se adjunta ficha descriptiva del puesto de trabajo y 
organigrama funcional del Ayuntamiento de Paterna. 

 

Tercera alegación 

Apartado 3.1.2 del borrador del Informe, página 15 Párrafo 5º 

Apartado 2.4 del borrador del Informe, página 53 Párrafo 3º 

Por parte del Ayuntamiento, se celebra anualmente el día del árbol 
conjuntamente con los colegios de la población, se adjunta planificación y  
memoria del año 2018.  Así como otras jornadas de concienciación de las 
cuales se adjunta el listado. 

El Ayuntamiento de Paterna, a través de la empresa pública Aguas de 
Paterna realiza campañas de defensa y protección del medio ambiente, se 
adjunta relación de actividades llevadas a cabo en 2018. 

El Ayuntamiento de Paterna, en el pliego de recogida de basura y limpieza 
viaria obliga a la empresa concesionaria a realizar campañas de 
concienciación, se adjunta listado de campañas realizadas los últimos años. 

 

 



 

 

 

Cuarta alegación 

Apartado 3.1.2 del borrador del Informe, página 16 Párrafo 1º 

Apartado 2.5 del borrador del Informe, página 55 Párrafo 1º 

El Ayuntamiento de Paterna, a través de la empresa pública Aguas de 
Paterna, tiene implementado un plan de control de vertidos del municipio, 
donde de forma trimestral se analizan las aguas del alcantarillado 
municipal, complementado con muestras puntuales de los vertidos de 
empresas. Se adjunta informes trimestrales de 2018 e informe anual de los 
vertidos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). 

De las inspecciones y tomas de muestra de los vertidos a empresas, se abrió 
un expediente sancionador por los vertidos a la red del alcantarillado 
municipal. 

El Ayuntamiento de Paterna, dispone de 3 técnicos, en cuyo puesto de 
trabajo se describe entre otra la inspección a actividades, lo cual ha 
derivado en 34 expedientes de infracción, por ejercer la actividad sin 
ajustarse en lo establecido en la legislación ambiental que les es de 
aplicación. Se adjunta listado de expedientes abiertos por el Ayuntamiento 
de Paterna, relacionados con infracción de actividades. 

El Ayuntamiento de Paterna, tienen un encargo de gestión para la 
prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes a la empresa 
pública GESPA. Uno de los servicios que tiene encomendados, es el de 
Vigilancia Forestal, estando dentro de sus cometidos generales el de 
Detección de vertidos ilegales de residuos, localización y aviso al 
Ayuntamiento. Se adjunta el documento de encargo de gestión a GESPA  

 



 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Silla  
  



AJUNTAMEI 

de SILLA 
lll 1111111111111111111 

2020-00678-S 

13/02/2020 09:01 :02 

Remissió d'aHegacions a la Sindicatura de Comptes "PAA2018/34.1 Actuacions en 

materia mediambiental desenvolupades pels ajuntaments de més de 10.000 

habitants (Fase 1 )". 

MitjanQant d'escrit amb data de registre d'entrada 31/01/2020, la Sindicatura de Comptes, tramet l'esborrany 

de !'informe d'auditoria operativa sobre actuacions en materia mediambiental dutes a terme pels 

ajuntaments de més de 10.000 habitants (Fases 1 i 2) per al·legacions fins el 13/02/2020. 

MitjanQant del present escrit formulem les següents al·legacions a l'esborrany de !'Informe d'auditoria 

operativa sobre "Actuacions en materia mediambiental dutes a terme pels ajuntaments de m�s de 10.000 

habitants" 

• Primera al-legació

Apartat 3.1.1 de l'esborrany de !'Informe, pagina 12, paragraf_

Contingut de l'al·legació:

Compliment de les fases de !'Agenda 21 Local.

Al Ple de data 28/06/2005, es va aprovar per unanimitat la ratificació del Decret d'aprovació del conveni

entre la Diputació de Valencia i l'Ajuntament de Silla sobre el Programa d'auditories ambientals, Agenda 21

Local.

Amb data 15/09/2005 es va subscriure el Conveni entre la Diputació de Valencia i l'Ajuntament de Silla per a

l'execució de !'Auditoria Ambiental, dintre del Programa d'Auditories Ambientals. Agenda 21 Local, de la

Diputació de Valencia, PAL 2005

L'Agenda 21 Local de Silla inclou: 

Diagnosi municipal: Diagnosi técnica i Diagnosi qualitativa. 

Pla d'acció ambiental. 

Pla de seguiment. 

Pla de participació ciutadana. 

Documentació justificativa de l'al·legació: 

Diagnosi municipal: Diagnosi técnica i Diagnosi qualitativa. 

Pla d'acció ambiental. 

Pla de seguiment. 

Pla de participació ciutadana. 

Reglament del Fórum Silla 2015 

Carta de convocatoria de !'alcalde a la ciutadania. 

Detalleu i referencieu els annexos: 

Annex 111. Nivells de compliment de !'Agenda 21 Local 

• Segona al-legació

Apartat 1.3 de l'esborrany de !'Informe, pagina 45, paragraf_

Contingut de l'al·legació

Adhesió a xarxa de municipis amb objectius mediambientals

TERRITORI I SERVEIS 

PI. del Poble, 1 • 46460 SILLA (l'Horta Sud) • Tel. 961219790 • Fax 961212223 • ajuntamenl@silla.es , www.silla.es , CIF P4623200E 

,,, ..... __ """"""''""'__,_,..,'-•'""'""'informe actuacions ambientals ajuntaments 10000 habitants.docx 
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AJUNTAMENT 

de SILLA 

El municipi de Silla esta adherit a: 
■ Red de ciudades españolas por el clima
■ Red de Gobiernos Locales por la Biodiversidad.
■ Pacte de les alcaldies pel clima i l'energia
■ Xarxa de municipis de la Comunitat Valenciana sobre el canvi climatic i la qualitat ambiental.
■ Xarxa valenciana de municipis pel Benestar deis Animals de Companyia
■ Xarxa Salut Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana.

Documentació justificativa de l'al·legació: 

Detalleu i referencieu els annexos 

• Tercera al-legació

Apartat 2.1 de l'esborrany de !'Informe, pagina 48, paragraf_

Contingut de l'al·legació

El municipi de Silla compta amb !'Oficina Municipal de Medi Ambient

1 compta amb 1 funcionari Técnic de Medi Ambient

Documentació justificativa de l'al·legació:

Detalleu i referencieu els annexos: 

Annex IV. Actuacions mediambientals desenvolupades pels ajuntaments 

• Quarta al-legació

Apartat 2.2 de l'esborrany de !'Informe, pagina 50, paragraf_

Contingut de l'al·legació

Aprovació de normativa municipal
■ Ordenan9a vessament aigües residuals
■ Ordenan9a de convivencia ciutadana
■ Ordenan9a rural
■ Ordenan9a de telefonía mobil
■ Ordenan9a de protecció contra sorolls i vibracions
■ Ordenan9a de captació d'energia solar
■ Ordenan9a ús i gestió del Port de Silla
■ Ordenan9a de neteja viaria i recollida de residus solids
■ Ordenan9a de protecció de l'ambient atmosféric
■ Ordenan9a de protecció contra incendis
■ Ordenan9a de protecció de zones verdes
■ Reglament d'Animals de Companyia

Documentació justificativa de l'al·legació: 

S'aporten les publicacions de les ordenances al Butlletí Oficial de la Província 

Detalleu i referencieu els annexos: 

Annex V. Ordenances en determinades matéries mediambientals 

• Cinquena al-legació

TERRITORI I SERVEIS 

PI. del Poble, 1 • 46460 SILLA (l'Horta Sud) • Tel. 961219790 • Fax 961212223 • ajuntament@silla.es • www.silla.es • CIF P4623200E 

"'"""-"""""�"-•"'"K"N"""''-eoo-.'ª""""'"'informe actuacions ambientals ajuntaments 10000 habitants.docx 
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AJUNTAMENT 

de SILLA 

Apartat 2.4 de l'esborrany de !'Informe, pagina 53, paragraf_ 

Contingut de l'al·legació 

Mesures adoptades per a la difusió i sensibilització mediambiental 

Dossier als centres educatius 

Xarxes socials 

Revista Benestar Animal 

El cinema a les aules 

1 Taller de curtmetratge 

Documentació justificativa de l'al·legació: 

Adjunte dossier de cada tema 

Detalleu i referencieu els annexos 

Silla, 12 de febrer de 2020 

L'Alcalde 

VICENTE! 
ZARAGOZA! 
ALBEROLA 

Flnmdo digitalmente por 
VICENTEJZARAGOZAIALBEROLA 
Fecha: 2020.02.13 08:20:38 

� +01"00' 

Vicente Zaragoza Alberola 

TERRITORI I SERVEIS 

PI. del Poble. 1 • 46460 SILLA (l"Horta Sud) • Tel. 961219790 • Fax 961212223 • ajuntament@silla.es • www.silla.es • CIF P4623200E 

,.,---."-'-"'-""""""'-ª........,informe actuacions ambientals ajuntaments 10000 habitants.docx 
3/3 



 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Xirivella  

 



      
 Àrea d´urbanisme, infraestructures i medi ambient 

Servei  de Medi  Ambient

URBAN-MA/FB
Expedient: N.º 30/2018-MA        2018/PAC/3917

Asumpte:  AL·LEGACIONS  QUE  ES  FORMULEN  A  L’ESBORRANY  DE  L’INFORME
D’AUDITORIA OPERATIVA SOBRE “ACTUACIONS EN MATÈRIA MEDI AMBIENTAL DUTES
A TERME PELS AJUNTAMENTS DE MÉS DE 10.000 HABITANTS

Procediment:  PAA2018/34.1_Actuaciones  en  materia  medioambiental  l levadas  a  cabo
por los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.

En  contestació  a  l’Ofici  de  la  Sindicatura  de  Comptes  de  comunicació  de  l’Esborrany  de  l’informe
referenciat,  per a efectuar,  si es el cas, al·legacions fins al 13 de febrer 2020,  es  presenten  les
seguents al· legacions: 

Primera al· legació.   

Apartat  1.1.2.1.de  l ’esborrany  de  l ’ informe,  página  24,  paràgraf  CUADRO  19  I
PARÀGRAF INMEDIAT POSTERIOR.    (  i  taula  de  l ’ANNEX III,  últ ima pàgina,  f i la  de
Xirivella, columna Diagnóstico-Estado)

Contingut de l ’al· legació:

EL  DIAGNÒSTIC  INICIAL   ESTAVA  FET  I  ACABAT.  EL  DOCUMENT  S’HA  APORTAT
( F1.S2.1_Diagnosis inicial_Xir ivella.pdf ) .
EN  EL  PUNT  1.2.  DEL  CAPÍTOL  S2-AUDITORÍA  AMBIENTAL  ES  POSAVA  “EN
CURSO”  PERQUÈ ES TRACTA D’UN PROCÉS DINÀMIC.  PERÒ EL DOCUMENT DEL
DIAGNÒSTIC ESTAVA FINALITZAT. 

El que es comunica per a que s’incorpore la present consideració en el document.

Ferran Ballester Jaime
Cap de Servei de Medi Ambient

Fecha documento: 13 de Febrero de 2020
FIRMADO
1.- UMA-Cap Servei Medi Ambient, FERNANDO BALLESTER JAIME, a 13 de Febrero de 2020
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ANNEX VII 

Informe sobre les al·legacions presentades 
  



Informe d’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els 
ajuntaments de més de 10.000 habitants 

2 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A l’ESBORRANY DE L’INFORME 
D’AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LES ACTUACIONS EN MATÈRIA 
MEDIAMBIENTAL DUTES A TERME EN ELS AJUNTAMENTS DE MÉS DE 10.000 
HABITANTS 

Per mitjà d’un escrit amb data 16 de gener de 2020 de la Sindicatura es va 
comunicar als ajuntaments fiscalitzats la manera d’accedir a l’esborrany 
de l’Informe de fiscalització, perquè efectuaren les al·legacions que 
consideraren oportunes. Dins del termini concedit es van rebre les 
al·legacions formulades, respecte de les quals s’informa del que segueix: 

AJUNTAMENT D’ALMORADÍ 

Primera al·legació 

Apartat 3.1.1, “Planificació mediambiental”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Manifesten que han realitzat una diagnosi de la situació ambiental i que 
compten amb un “Pla de desenvolupament sostenible d’Almoradí”, però 
no s’ha pogut accedir a la documentació que acredite la seua existència, 
per la qual cosa es desestima l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantindre la redacció de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apèndix 1: Apartat 2.2, “Aprovació de normativa”, gràfic 27, i apartat 2.8, 
“Concessió de subvencions”, gràfic 35. Annex V, “Ordenances en 
determinades matèries mediambientals”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega i acredita que disposa d’una ordenança reguladora 
de l’ús de l’administració electrònica, per la qual cosa s’accepta 
l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 
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AJUNTAMENT D’ALTEA 

Única al·legació 

Apèndix 1: apartat 2.1, “Organització dels ajuntaments en relació amb el 
medi ambient”, paràgraf 6, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Indiquen que disposen de tècnics especialistes en medi ambient des de l’1 
de juliol de 2018. L’àmbit temporal de la fiscalització finalitzava el 31 de 
maig de 2018, però s’incorpora a l’Informe aquesta dada com a informació 
addicional aportada en al·legacions. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

AJUNTAMENT DE BENETÚSSER 

Primera al·legació (primera part) i setena al·legació 

Apartat 3.1.1, “Planificació mediambiental”, paràgraf 3, gràfic 1 i quadre 2. 
Apèndix 1: apartat 1.1.2.1, “Diagnòstic inicial”, paràgrafs 2, 3, 6 i 7 i quadre 
18. Annex III, “Nivells de compliment de l’Agenda 21 Local”, de l’esborrany 
de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega i documenta que disposa d’un diagnòstic de situació 
mediambiental i per tant s’estima l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Primera al·legació (segona part), huitena i desena al·legacions 

Apartat 3.1.1, “Planificació mediambiental”, gràfic 1 i quadre 2. Apèndix 1: 
apartat 1.1.2.2, “Pla d’acció ambiental”, paràgrafs 5 i 7 i gràfics 5, 6 i 7. Annex 
III, “Nivells de compliment de l’Agenda 21 Local”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega i acredita que va realitzar el pla d’acció i per tant 
s’estima l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 
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Primera al·legació (tercera part) i onzena al·legació  

Apartat 3.1.1, “Planificació mediambiental”, gràfic 1 i quadre 2. Apartat 3.1.2, 
“Actuacions mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, paràgraf 1. 
Apèndix 1: apartat 1.1.2.3, “Pla de seguiment i avaluació”, paràgraf 2 i gràfic 
8. Annex III, “Nivells de compliment de l’Agenda 21 Local”, de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament acredita que va crear una comissió de seguiment formada 
per responsables polítics i tècnics municipals, per la qual cosa s’accepta 
l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Segona al·legació, tercera al·legació (primera part) i cinquena al·legació 

Apartat 3.1.2, “Actuacions mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, 
paràgraf 2 i quadre 4. Apèndix 1: apartat 2.1, “Organització dels ajuntaments 
en relació amb el medi ambient”, paràgrafs 5 i 6 i gràfic 26, i apartat 2.8, 
“Concessió de subvencions”, gràfic 34. Annex IV, “Actuacions 
mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que disposa d’un tècnic especialista en educació 
ambiental, per la qual cosa s’estima l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Tercera al·legació (segona part) 

Apartat 1, “Dades clau i fets rellevants”. Apartat 3.1.2, “Actuacions 
mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, paràgraf 5 i quadre 4. 
Apèndix 1: apartat 2.4, “Mesures adoptades per a la difusió entre la població 
d’hàbits personals i socials per a la defensa i protecció del medi ambient”, 
paràgrafs 3 i 4, quadre 28 i gràfic 29, i apartat 2.8, “Concessió de 
subvencions”, gràfic 35. Annex IV, “Actuacions mediambientals dutes a 
terme pels ajuntaments”, de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega la realització d’actuacions de difusió d’informació i 
sensibilització des de l’any 1992, per la qual cosa s’estima l’al·legació. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Quarta al·legació 

Apartat 1, “Dades clau i fets rellevants”. Apartat 3.1.2, “Actuacions 
mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, quadre 4. Apèndix 1: 
apartat 2.2, “Aprovació de normativa”, quadre 26, i apartat 2.8, “Concessió de 
subvencions”, gràfic 35. Annex IV, “Actuacions mediambientals dutes a 
terme pels ajuntaments”, de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega i acredita que disposa d’ordenances relacionades 
amb el medi ambient, per la qual cosa s’accepta l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Sisena al·legació 

Apartat 1, “Dades clau i fets rellevants”. Apartat 3.1.1, “Planificació 
mediambiental”, paràgraf 3, gràfic 1 i quadre 2. Apèndix 1: apartat 1.1.1, 
“Adhesió a l’Agenda 21 i signatura de la Carta d’Aalborg”, paràgrafs 4 i 5 i 
gràfics 3 i 4. Annex III, “Nivells de compliment de l’Agenda 21 Local”, de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament indica que sí que està adherit a l’Agenda 21, al·legació que 
no té sentit, perquè aquesta consideració està present al llarg de tot 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantindre la redacció de l’Informe. 

Novena al·legació 

Apartat 3.1.1, “Planificació mediambiental”, gràfic 1. Apèndix 1: apartat 1.1.3, 
“Pla de participació social”, paràgraf 7 i gràfic 9, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament indica que va promoure la creació d’un fòrum de 
participació ciutadana, actiu amb una assemblea mensual i estatuts, 
instrument que utilitza com a pla de participació social per a implicar els 
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agents socioeconòmics en el coneixement i resolució de problemes 
mediambientals. Per tant, s’accepta l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ 

Primera al·legació 

Apartat 3.1.2, “Actuacions mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, 
paràgraf 2 i quadre 4. Apèndix 1: apartat 2.1, “Organització dels ajuntaments 
en relació amb el medi ambient”, paràgrafs 5 i 6 i gràfic 26, i apartat 2.8, 
“Concessió de subvencions”, gràfic 34. Annex IV, “Actuacions 
mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Es documenta que l’Ajuntament compta amb un tècnic de medi ambient 
des de 2003, al·legació que s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Segona al·legació 

Apartat 1, “Dades clau i fets rellevants”. Apartat 3.1.2, “Actuacions 
mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, quadre 4. Apèndix 1: 
apartat 2.2, “Aprovació de normativa”, quadre 26 i gràfic 27, i apartat 2.8, 
“Concessió de subvencions”, gràfic 35. Annex IV, “Actuacions 
mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’acredita que l’Ajuntament disposa de normativa municipal ambiental, 
per la qual cosa s’accepta l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 
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AJUNTAMENT DE DÉNIA 

Primera al·legació (primera part) 

Apartat 3.1.2, “Actuacions mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, 
paràgraf 2 i quadre 4. Apèndix 1: apartat 2.1, “Organització dels ajuntaments 
en relació amb el medi ambient”, paràgrafs 5 i 6 i gràfic 26, i apartat 2.8, 
“Concessió de subvencions”, gràfic 34. Annex IV, “Actuacions 
mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

La primera part de l’al·legació es recollia ja en l’esborrany de l’Informe en 
l’annex IV, en el sentit que comptaven amb un departament específic amb 
competències en medi ambient. A diferència de la resposta sobre si 
disposaven de tècnics especialistes, que no es va considerar vàlida perquè 
no es va aportar la documentació sol·licitada amb la descripció del lloc, 
ara sí que s’acredita aquesta circumstància i per això s’accepta l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Primera al·legació (segona part) 

Apartat 1, “Dades clau i fets rellevants”. Apartat 3.1.2, “Actuacions 
mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, quadre 4. Apèndix 1: 
apartat 2.2, “Aprovació de normativa”, quadre 26 i gràfic 27, i apartat 2.8, 
“Concessió de subvencions”, gràfic 35. Annex IV, “Actuacions 
mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, i annex V, “Ordenances en 
determinades matèries mediambientals”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament acredita que disposa d’abundant normativa mediambiental 
l’objecte de la qual és la protecció del medi ambient municipal, per la qual 
cosa s’accepta l’al·legació.  

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 
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Primera al·legació (tercera part) 

Apartat 1, “Dades clau i fets rellevants”. Apartat 3.1.2, “Actuacions 
mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, paràgraf 5 i quadre 4. 
Apèndix 1: apartat 2.4, “Mesures adoptades per a la difusió entre la població 
d’hàbits personals i socials per a la defensa i protecció del medi ambient”, 
paràgrafs 3 i 4, quadre 28 i gràfic 29, i apartat 2.8, “Concessió de 
subvencions”, gràfic 35. Annex IV, “Actuacions mediambientals dutes a 
terme pels ajuntaments”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Respecte a la difusió i informació de sensibilització ambiental, 
l’Ajuntament de Dénia acredita que disposa d’un ampli programa anual 
d’activitats, per la qual cosa s’accepta l’al·legació.  

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Primera al·legació (quarta part) 

Apartat 3.1.2, “Actuacions mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, 
paràgraf 6 i quadre 4; apartat 2.5, “Actuacions d’inspecció i control”, quadre 
29; apartat 2.7, “Ingressos per actuacions mediambientals”, quadre 35, i 
apartat 2.8, “Concessió de subvencions”, gràfic 35. Annex IV, “Actuacions 
mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

Proporcionen informació del departament de medi ambient sobre 
l’activitat sancionadora, per mitjà de la incoació i resolució d’expedients 
administratius, els quals s’inicien després de la preceptiva inspecció i 
comprovació de determinades infraccions a les ordenances vigents, per la 
qual cosa s’accepta al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 
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Primera al·legació (cinquena part) 

Apartat 1, “Dades clau i fets rellevants”; apartat 3.1.2, “Actuacions 
mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, paràgraf 10 i quadre 4, i 
apartat 2.8, “Concessió de subvencions”, paràgraf 1, quadre 36 i gràfic 35. 
Annex IV, “Actuacions mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament informa sobre el detall de la concessió de subvencions o 
ajudes per a la protecció del medi ambient, informació que és procedent 
recollir en l’informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Segona al·legació 

Apèndix 1: apartat 2.2, “Aprovació de normativa”, gràfic 27, i apartat 2.8, 
“Concessió de subvencions”, gràfic 35. Annex V, “Ordenances en 
determinades matèries mediambientals”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega i acredita que disposen d’ordenances 
d’administració electrònica i contaminació acústica, per la qual cosa 
s’estima l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DEL SEGURA 

Primera al·legació 

Apartat 1, “Dades clau i fets rellevants”. Apartat 3.1.1, “Planificació 
mediambiental”, paràgraf 3, gràfic 1 i quadre 2. Apèndix 1: apartat 1.1.1, 
“Adhesió a l’Agenda 21 i signatura de la Carta d’Alborg”, paràgrafs 4 i 5 i 
gràfics 3 i 4. Annex III, “Nivells de compliment de l’Agenda 21 Local”, de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’acredita l’adhesió a la Carta de les Ciutats Europees cap a la 
Sostenibilitat (Carta d’Aalborg), des del 2 de febrer de 2006, per la qual cosa 
s’estima l’al·legació. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Segona al·legació 

Apèndix 1: apartat 2.2, “Aprovació de normativa”, gràfic 27, i apartat 2.8, 
“Concessió de subvencions”, gràfic 35. Annex V, “Ordenances en 
determinades matèries mediambientals”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega i acredita que disposa d’una ordenança de 
contaminació acústica, publicada en el BOP d’Alacant núm. 179, de 5 
d’agost de 2006, per la qual cosa s’estima l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

AJUNTAMENT DE L’ALFÀS DEL PI 

Primera al·legació 

Apartat 3.1.1, “Planificació mediambiental”, paràgraf 3, gràfic 1 i quadre 2. 
Apèndix 1: apartat 1.1.2.1, “Diagnòstic inicial”, paràgrafs 2 a 7 i quadre 18. 
Annex III, “Nivells de compliment de l’Agenda 21 Local”, de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que, en relació amb l’Agenda 21 Local, ha 
desenvolupat el diagnòstic, l’avaluació ambiental i el pla d’acció 
ambiental. S’accepta l’al·legació respecte de la fase de diagnòstic, en 
acreditar-se aquesta adequadament amb la documentació aportada, però 
no quant a la realització del pla d’acció. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 
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Segona al·legació (primera part) 

Apartat 1, “Dades clau i fets rellevants”. Apartat 3.1.2, “Actuacions 
mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, quadre 4. Apèndix 1: 
apartat 2.2, “Aprovació de normativa”, quadre 26, i apartat 2.8, “Concessió de 
subvencions”, gràfic 35. Annex IV, “Actuacions mediambientals dutes a 
terme pels ajuntaments”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’indica que disposen de normativa mediambiental i aporten l’ordenança 
sobre aquesta matèria, per la qual cosa s’accepta l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Segona al·legació (segona part) 

Apartat 2.5, “Actuacions d’inspecció i control”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’al·lega que hi ha actuacions d’inspecció i control mediambiental, a 
través de la Inspecció Municipal i la Policia Local municipal, però no ho 
acrediten, per la qual cosa es desestima l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantindre la redacció de l’Informe. 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA 

Primera al·legació 

Apartat 1, “Dades clau i fets rellevants”. Apartat 3.1.1, “Planificació 
mediambiental”, paràgraf 3, gràfic 1 i quadre 2. Apèndix 1: apartat 1.1.2.4, 
“Emissió de declaracions ambientals”, paràgraf 2 i quadre 23. Annex III, 
“Nivells de compliment de l’Agenda 21 Local”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Al·leguen i documenten que la culminació de l’Agenda 21 seria l’aprovació 
pel Ple municipal del Pla d’Acció Socioambiental (PASA). En l’Informe 
s’indica que entenem com a “declaració ambiental” el document resum de 
caràcter divulgatiu a partir de les conclusions extretes del diagnòstic 
ambiental inicial, de les actuacions establides en el pla d’acció ambiental 
i dels resultats més rellevants. Considerem que el document aportat 
compleix aquests requisits i s’accepta l’al·legació. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Segona al·legació 

Apèndix 1: apartat 2.2, “Aprovació de normativa”, gràfic 27. Annex V, 
“Ordenances en determinades matèries mediambientals”, de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega i acredita que disposen d’ordenances 
d’administració electrònica i contaminació acústica, per la qual cosa 
s’estima l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

AJUNTAMENT DE MUTXAMEL 

Primera al·legació (primera part) 

Apartat 1, “Dades clau i fets rellevants”. Apartat 3.1.1, “Planificació 
mediambiental”, paràgraf 6, gràfic 2 i quadre 3. Apèndix 1: apartat 1.2, 
paràgrafs 2 i 4 i gràfic 15, i apartat 1.2.3, “Declaració mediambiental”, 
paràgrafs 3 i 4 i gràfic 23. Annex III, “Nivells de compliment de l’Agenda 21 
Local”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que no disposa d’un diagnòstic de situació 
mediambiental, per la qual cosa s’estima l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Primera al·legació (segona part) 

Comentaris: 

Sobre la base del comentari aportat en al·legacions entenem que 
únicament té definides polítiques, circumstància que ja queda recollida 
en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantindre la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Primera al·legació (tercera part) 

Apartat 3.1.1, “Planificació mediambiental”, gràfic 2. Apèndix 1: apartat 1.2.3, 
“Declaració mediambiental”, gràfic 23, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’al·lega que l’Ajuntament no compta amb procediments de gestió 
mediambiental, al·legació que s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

AJUNTAMENT DE PATERNA 

Primera al·legació 

Apartat 3.1.1, “Planificació mediambiental”, paràgraf 3, gràfic 1 i quadre 2. 
Apèndix 1: apartat 1.1.2.1, “Diagnòstic inicial”, paràgrafs 2, 3, 6 i 7 i quadre 
18. Annex III, “Nivells de compliment de l’Agenda 21 Local”, de l’esborrany 
de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega i acredita que disposa d’un diagnòstic de la situació 
mediambiental, per la qual cosa s’estima l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Segona al·legació 

Apartat 3.1.2, “Actuacions mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, 
paràgraf 2 i quadre 4. Apèndix 1: apartat 2.1, “Organització dels ajuntaments 
en relació amb el medi ambient”, paràgrafs 5 i 6, gràfic 26, i apartat 2.8, 
“Concessió de subvencions”, gràfic 34. Annex IV, “Actuacions 
mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega i acredita que disposa d’un tècnic especialista en 
aquesta matèria, per la qual cosa s’estima l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 
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Tercera al·legació 

Apartat 1, “Dades clau i fets rellevants”. Apartat 3.1.2, “Actuacions 
mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, paràgraf 5 i quadre 4. 
Apèndix 1: apartat 2.4, “Mesures adoptades per a la difusió entre la població 
d’hàbits personals i socials per a la defensa i protecció del medi ambient”, 
paràgrafs 3 i 4, quadre 28 i gràfic 29, i apartat 2.8, “Concessió de 
subvencions”, gràfic 35. Annex IV, “Actuacions mediambientals dutes a 
terme pels ajuntaments”, de l’esborrany d’Informe  

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega i acredita la realització de diverses mesures per a la 
difusió entre la població d’hàbits personals i socials per a la defensa i 
protecció del medi ambient, per la qual cosa s’estima l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Quarta al·legació 

Apartat 3.1.2, “Actuacions mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, 
paràgraf 6 i quadre 4. Apartat 2.5, “Actuacions d’inspecció i control”, paràgraf 
3 i quadre 29. Apartat 2.7, “Ingressos per actuacions mediambientals”, 
quadre 35, i apartat 2.8, “Concessió de subvencions”, gràfic 35. Annex IV, 
“Actuacions mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, de 
l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega i acredita que realitza actuacions d’inspecció i 
control mediambiental en el període fiscalitzat a fi de detectar possibles 
infraccions de la normativa vigent. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 
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AJUNTAMENT DE SILLA 

Primera al·legació  

Diagnòstic 

Apartat 3.1.1, “Planificació mediambiental”, paràgraf 3, gràfic 1 i quadre 2. 
Apèndix 1: apartat 1.1.2.1, “Diagnòstic inicial”, paràgrafs 2, 3, 6 i 7 i quadre 
18. Annex III, “Nivells de compliment de l’Agenda 21 Local”, de l’esborrany 
de l’Informe 

Pla d’acció  

Apartat 3.1.1, “Planificació mediambiental”, gràfic 1 i quadre 2. Apèndix 1: 
apartat 1.1.2.2, “Pla d’acció ambiental”, paràgrafs 5 i 7 i gràfics 5, 6 i 7. Annex 
III, “Nivells de compliment de l’Agenda 21 Local”, de l’esborrany de l’Informe 

Pla de seguiment 

Apèndix 1: apartat 1.1.2.3, “Pla de seguiment i avaluació”, paràgrafs 6 i 7, 
quadres 21 i 22 i gràfic 8. Annex III, “Nivells de compliment de l’Agenda 21 
Local”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Acrediten el compliment de les fases de l’Agenda 21, que inclou el 
diagnòstic inicial, el pla d’acció i el pla de seguiment. S’acredita que el pla 
de seguiment inclou un total de 108 indicadors de sostenibilitat, així com 
la periodicitat de seguiment de cada un, per la qual cosa s’accepta 
l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Segona al·legació 

Apèndix 1: apartat 1.3, “Adhesió a xarxes municipals amb objectius 
mediambientals”, gràfic 25 i paràgraf 8 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’acredita l’adhesió de l’ajuntament a diverses xarxes de municipis amb 
objectius mediambientals, per la qual cosa s’accepta l’al·legació en 
aquelles que no s’havien previst ja en l’informe (Pacte d’Alcaldes i Xarxa 
de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat). 
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Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Tercera al·legació 

Apartat 2.1, “Organització dels ajuntaments en relació amb el medi 
ambient”. Annex IV, “Actuacions mediambientals dutes a terme pels 
ajuntaments”, de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

S’al·lega que l’Ajuntament compta amb una oficina municipal de medi 
ambient i amb un funcionari tècnic de medi ambient. No s’accepta 
l’al·legació, perquè les dues circumstàncies estan incloses ja en l’Informe.  

Conseqüències en l’Informe: 

Mantindre la redacció de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 1, “Dades clau i fets rellevants”. Apartat 3.1.2, “Actuacions 
mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, quadre 4. Apèndix 1: 
apartat 2.2, “Aprovació de normativa”, quadre 26 i gràfic 27, i apartat 2.8, 
“Concessió de subvencions”, gràfic 35. Annex IV, “Actuacions 
mediambientals dutes a terme pels ajuntaments”, i annex V, “Ordenances en 
determinades matèries mediambientals”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’al·lega i es documenta l’existència de diverses ordenances relacionades 
amb el medi ambient, de manera que s’admet l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Cinquena al·legació 

Apartat 2.4, “Mesures adoptades per a la difusió entre la població d’hàbits 
personals i socials per a la defensa i protecció del medi ambient”, de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’al·lega sobre les mesures de difusió mediambientals realitzades, quan 
aquesta informació ja es recull en l’Informe. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Mantindre la redacció de l’Informe. 

AJUNTAMENT DE XIRIVELLA 

Única al·legació  

Apartat 3.1.1, “Planificació mediambiental”, paràgraf 3, gràfic 1 i quadre 2. 
Apèndix 1: apartat 1.1.2.1, “Diagnòstic inicial”, paràgrafs 2 a 7 i quadres 18 i 
19. Annex III, “Nivells de compliment de l’Agenda 21 Local”, de l’esborrany 
de l’Informe 

Comentaris: 

Acrediten que el diagnòstic inicial i l’auditoria mediambiental s’havien 
realitzat; al·legació que s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 
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