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0. RESUM-CONCLUSIONS 

L'article 5 de la Llei 6/1985, de Sindicatura de Comptes inclou entre les 
seues funcions, a més a més de les referides al control extern de la gestió 
econòmica i financera del sector públic valencià i dels seus comptes, 
aquelles que d'acord amb l'ordenament jurídic, siguen convenients per a 
assegurar adequadament el compliment dels principis financers, de 
legalitat, d'eficàcia i d'economia, exigibles al sector públic. 

D'acord amb la dita Llei, el Consell de la Sindicatura de Comptes va 
acordar  incloure en els programes anuals d'actuació de 2013 i 2014 
determinats treballs d'auditoria operativa, entre els quals es van incloure 
els relacionats amb la implantació de l'administració electrònica en 
municipis de la Comunitat Valenciana majors de 50.000 habitants. 

Aquest treball complementa el que va realitzar aquesta Sindicatura 
relatiu als indicadors de l'administració electrònica en l'àmbit de 
l'Administració autonòmica i que va originar l'informe emès en maig de 
2012. 

Administració electrònica és el terme que s'utilitza a Espanya per a 
referir-se a la utilització de les Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions (TIC) i internet per al subministrament d'informació i 
prestació de serveis a la societat, així com per a la millora de la gestió 
interna. 

És a dir, inclou el subministrament d'informació a la comunitat, la gestió 
i tramitació de serveis i la possibilitat de formular queixes i suggeriments 
sobre els serveis prestats per l'Administració, tot això de forma 
electrònica. 

L'objecte de l'auditoria és mesurar la implantació de l'administració 
electrònica en els seus diferents àmbits i el seu impacte econòmic en les 
entitats locals analitzades. 

Per tot això, pretenem respondre als objectius d'auditoria següents: 

 

1. Quin nivell d'informació conté la web/seu electrònica de l'entitat 
local i quin grau de desenvolupament normatiu s'ha aconseguit 
en l'administració electrònica? 

2. L'entitat local ha emprat la quantitat òptima de recursos 
econòmics per a facilitar l'accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics i permetre la tramitació electrònica de 
procediments administratius? 
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3. Quin és el nivell de maduresa aconseguit en l'administració 
electrònica per l'entitat local? 

4. En l'estat actual de l'administració electrònica de l'entitat local, 
quin és el grau de transparència de l'activitat pública d'acord amb 
les bones pràctiques? 

Atès que l'abast d'aquest treball és l'Auditoria operativa sobre indicadors 
d'administració electrònica en els ajuntaments població superior a 50.000 
habitants, l'àmbit subjectiu es compon de les quinze entitats locals que 
detallem en l'apartat 2.2, "Abast". 

L'àmbit temporal analitzat ha cobert el període 2008-2013, si bé les dades 
econòmiques estan referides al període 2008-2012, que són les últimes 
disponibles a la data de realització del treball de camp. S'ha pres l'any 
2008 com a inici perquè és el primer exercici complet després de 
l'aprovació de la Llei 11/2007. 

El treball l'hem desenvolupat d'acord amb els Principis i normes d’auditoria 
del sector públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans 
Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol i amb les “Directrius 
tècniques de fiscalització” aprovades pel Consell de la Sindicatura 
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 

L'auditoria s'ha realitzat mitjançant l'enfocament basat directament en 
els resultats obtinguts per a cada una de les entitats locals en relació 
amb els objectius, segons els definim en l'apartat 2.1 d'aquest Informe. 

Per a aconseguir els objectius marcats, hem elaborat els qüestionaris que 
contenien tots aquells aspectes que ens han permès avaluar el grau 
d'implantació de l'administració electrònica en les quinze entitats locals 
analitzades. 

Quant a la metodologia i la naturalesa de les proves s'han aplicat 
tècniques de revisió analítica amb l'exploració mitjançant les webs/seus 
electròniques de les entitats locals, i revisar i avaluar els diversos 
aspectes descrits en els qüestionaris. 

Les dades econòmiques generals per al període analitzat les hem 
obtingudes de la plataforma www.rendiciondecuentas.es, i les relatives a 
les despeses de personal i despeses en Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions (TIC) han sigut sol·licitades a les diverses entitats locals. 

Les conclusions provisionals obtingudes com a conseqüència del treball 
realitzat durant els mesos de novembre de 2013 a gener de 2014, van ser 
trameses en febrer de 2014 a cada una de les quinze entitats locals 
analitzades, perquè n'indicaren els seus comentaris i aclariments. 
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això, les webs/seus electròniques d'Oriola i Torrevella tenen un 
percentatge d'informació inferior al 50%. 

 Quant als continguts, cal destacar que cap web/seu electrònica 
disposa d'un directori de personal on consten tots els funcionaris, i 
només una indica la data d'actualització de les dades. 

b) En compliment de l'article 10.3 de l'LAECSP, Benidorm, Elda, Gandia 
i Torrevella haurien d'haver creat la seua seu electrònica amb 
publicitat oficial. 

c) Benidorm, Castelló de la Plana, Elx, Gandia, Torrent i València ens 
han facilitat els seus plans d'actuació per a l'efectiva implantació de 
l'administració electrònica, en compliment de l'apartat 3r de la DF 
5a de l'LAECSP. La resta d'entitats han d'aprovar els dits plans amb 
l'objectiu de disposar d'un programa i calendari que establisca quan 
seran exigibles els drets del ciutadà establits en l'LAECSP. 

d) El grau de desenvolupament normatiu de les entitats que disposen 
d'ordenança d'administració electrònica, se situa en una mitjana 
d'un 74% de compliment dels aspectes avaluats. No obstant això, 
les ordenances d’Alcoi i Gandia desenvolupen menys del 50% 
d'aquests aspectes. 

Pel que fa als recursos econòmics invertits en tecnologies de la informació. 
Estalvi derivat de l'administració electrònica (apartat 4.2) 

e) El volum total de la despesa realitzada en TIC en el període 2008-
2012, és de 140.494.826 euros i ha estat subvencionat per altres 
administracions en un 7,8% (10.939.386 euros) segons la informació 
rebuda (apartat 4.2.1 i quadre 5). 

 Per ajuntaments destaca el de València amb el 40,7% del total seguit 
a distància pels de Castelló de la Plana i Elx que, en conjunt, 
representen el 18,6% dels 140.494.826 euros a què pugen aquestes 
despeses en el període (gràfic 11). 

f) Tant el nombre d'empleats de les entitats que efectuen tasques 
específiques en TIC com l'import de la despesa total en aquestes 
tecnologies se situen, durant el període 2008-2012, al voltant de 
l'1,6% sobre el total (apartat 4.2.1, quadres 4 i 5). 

g) La despesa mitjana total en TIC per habitant per a les entitats locals 
analitzades en el període 2008-2012, comporta una mitjana anual de 
13,5 euros. Per a l'exercici de 2011, la despesa és de 12 euros per 
habitant (apartat 4.2.1 i gràfic 7). 

 Segons l'informe IRIA corresponent a 2011, elaborat pel Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques, per a les poblacions de 
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grandària similar a les de la Comunitat Valenciana, aquesta 
despesa se situa entre 19,81 euros i 13,84 euros, raó per la qual les 
entitats locals analitzades estan, en general, en un nivell inferior. 

h) Atès que totes les entitats parteixen d'unes premisses similars 
(subjecció a la Llei 11/2007), el nombre de procediments oferits pot 
considerar-se un bon indicador d'eficàcia de la nostra anàlisi. 

 En aquest sentit, els ajuntaments de València, Sant Vicent del 
Raspeig, Elda i Sagunt destaquen pel major nombre de 
procediments implantats, mentre que Oriola mostra el menor grau 
d'implantació (apartat 4.2.2 i quadre 9). 

 La ponderació d'aquest grau de consecució en funció del nivell 
mitjà d'implantació aconseguit en aquests procediments que es 
mostra en el quadre 8, posa de manifest que València destaca amb 
un coeficient del 49%, seguida de Benidorm i Torrent que no arriben 
al 40%. La mitjana, el 26,4%, ens indica l'escàs grau general 
d'implantació dels procediments en un nivell avançat. 

i) Quant al cost que ha implicat la implantació de les TIC i 
l'administració electrònica en el període 2008-2012 en termes 
homogenis de població (costos per habitant en 2012) els 
ajuntaments de Torrent i València són els més eficients, tenint en 
compte el grau de consecució ponderat que han assolit i mostrant 
un cost per habitant similar a la mitjana (quadre 9). 

 El cost d'implantació en funció dels procediments oferits (ponderat) 
mostra que Elda i Sant Vicent del Raspeig amb un nombre de 
procediments (48 i 49 respectivament) i un grau ponderat de 
consecució similar presenten els costos unitaris més reduïts 
(inferiors al 25% de la mitjana). 

j) Sols dos ajuntaments, Benidorm i Gandia, han tramés la informació 
completa sobre el nombre de transaccions realitzades en 2013 per a 
la totalitat dels procediments oferits en la seua seu electrònica, 
mentre que en la resta de casos la informació tramesa no ha sigut 
completa (apartat 4.2.3 i quadre 10). 

k) Aquesta Sindicatura ha quantificat d'acord amb la metodologia 
d’SCM, l'estalvi teòric total estimat en 81.026.325 euros com a 
conseqüència de les transaccions realitzades per mitjans 
electrònics per a les deu entitats locals que ens han facilitat la dita 
informació (apartat 4.2.3). D'aquest import, Gandia absorbeix el 
49,3% i Castelló de la Plana, Sagunt i València, en conjunt, 
representen el 39,6% del total (quadre 11 i gràfic 17). 
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Quant al nivell d'e-govern (apartat 4.3.1) 

l) El nivell d'e-govern de les entitats analitzades és alt i el catàleg 
dels serveis en línia sobre els que almenys s'oferesca informació al 
ciutadà sobre la seua tramitació, és ampli. 

m) Tanmateix, el nivell d'implantació de la tramitació electrònica de 
serveis és baix, ja que la disponibilitat mitjana obtinguda per a deu 
serveis avaluats en els quinze ajuntaments arriba al 48%. 
Únicament cinc entitats (Alacant, Castelló de la Plana, Elx, Torrent 
i València) han superat el 50%. 

Quant al nivell de democràcia electrònica (apartat 4.3.2) 

n) El nivell de democràcia electrònica de les entitats analitzades és, 
en general, baix, ja que la mitjana de la puntuació obtinguda se 
situa en el 57%. 

 L'Ajuntament de Benidorm, amb un percentatge del 86% dels 
aspectes avaluats, és l'entitat local que ha obtingut una major 
implantació de mecanismes de participació ciutadana. 

 Les puntuacions inferiors al 50% corresponen a Oriola, Paterna, 
València i Vila-real. 

 Respecte als mecanismes de participació ciutadana menys 
implantats, cal destacar la informació tramesa per SMS i les llistes 
de correu per a enviar la informació disponible. Quant a les eines 
web 2.0, els wikis, la participació en xarxes socials professionals i 
els blogs, estan disponibles en molt poques entitats locals. 

Quant al grau d'accessibilitat en les webs/seus electròniques (apartat 4.3.3) 

o) El resultat del test d'accessibilitat posa de manifest que excepte el 
cas d'Alacant, Castelló de la Plana, Gandia, Paterna i València, cap 
de les webs municipals aconsegueix el nivell AA, que és l'exigit 
per la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d'Impuls de la 
Societat de la Informació. 

Quant al nivell de transparència i accés a la informació pública mitjançant la 
seu electrònica (apartat 4.4) 

p) El nivell mitjà de transparència obtingut per les entitats locals, 
avaluat en termes d'informació pública per mitjà de les pàgines 
web és millorable, ja que ha arribat a un índex del 55%. 

 No obstant això, el termini legal que atorga la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon 
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Govern, a les entitats locals perquè s'hi adapten, és suficientment 
ampli per a facilitar el seu compliment a finals del 2015. 

D'acord amb aquestes conclusions, hem elaborat les recomanacions que 
detallem en l'apartat 5. 

Agraïm al personal de les corporacions locals la col·laboració prestada 
per a la realització del treball. 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Principals aspectes de l'administració electrònica  

Administració electrònica és el terme que s'usa a Espanya per a referir-se 
a la utilització de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
(TIC) i internet per al subministrament d'informació i prestació de 
serveis a la societat, així com per a la millora de la gestió interna. 

És a dir, inclou el subministrament d'informació a la comunitat, la gestió 
i la tramitació de serveis i la possibilitat de formular queixes i 
suggeriments sobre els serveis prestats per l'Administració, tot això de 
manera electrònica. 

El model de l'administració electrònica considera al ciutadà com un 
"consumidor de drets" que demanda serveis públics personalitzats i 
eficients. Així, les eines utilitzades dins de l'àrea de l'administració 
electrònica pretenen afavorir la transparència, facilitar els procediments 
administratius i personalitzar els serveis públics. 

El marc normatiu bàsic per al desenvolupament de l'administració 
electrònica a Espanya ve establit actualment per la Llei 11/2007, 22 de 
juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics i el Reial 
Decret 1671/2009, de 6 de novembre, que desenvolupa la dita Llei. 

La dita Llei 11/2007 reconeix en el seu article 1 el dret dels ciutadans a 
relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i 
regula els aspectes bàsics de la utilització de les tecnologies de la 
informació de l'activitat administrativa. La contrapartida d'aquest dret és 
l'obligació de les administracions públiques de dotar-se dels mitjans i els 
sistemes electrònics perquè aquest dret puga exercir-se. 

En l'àmbit autonòmic, la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, 
d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana es va justificar 
substancialment en l'habilitació consignada per la Llei 11/2007, que en la 
seua disposició final vuitena indica la capacitat normativa de 
desenvolupament de les comunitats autònomes en l'àmbit de les seues 
respectives competències, sense perjudici de les trameses, expresses o 
tàcites, que realitza a una altra normativa, legal o reglamentària, en 
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especial, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

La citada Llei 3/2010, ha sigut derogada amb efecte del primer de gener 
de 2014 per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de 
Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat. Per 
tant, la Llei 11/2007, és el marc normatiu actual de referència en 
l'administració electrònica en l'àmbit del sector públic valencià fins que 
la Generalitat emeta, si escau, noves disposicions. 

D'acord amb l'"Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies 
d'informació i comunicació en els llars (TIC-H). INE 2013", el 57,6% de les 
persones que han usat Internet en l'últim any per a interactuar amb les 
administracions públiques declara no haver tingut cap problema  en la 
dita interacció. 

No obstant això, el 28,1% d'aquests usuaris expressa haver trobat una 
informació insuficient, poc clara i no actualitzada. Quant a altres 
problemes presentats, indiquen errada tècnica de la pàgina web el 26,8%, 
i que es va necessitar ajuda i no va trobar-la el 18,6%. 

El grau de satisfacció dels internautes a la seua interacció amb les 
administracions públiques per la xarxa és elevat. Així el 85,3% es troben 
"bàsicament satisfets" amb la utilitat de la informació disponible, el 
79,6% amb la facilitat per a trobar informació, el 79,1% amb la facilitat 
d'ús de les utilitats de la pàgina web i el 78,5% amb la informació 
proporcionada en el procés o el seguiment de la sol·licitud. 

1.2 Objecte de l'auditoria 

L'article 5 de la Llei 6/1985, de Sindicatura de Comptes, inclou entre les 
seues funcions, a més de les referides al control extern de la gestió 
econòmica i financera del sector públic valencià i dels seus comptes, 
aquelles que d'acord amb l'ordenament jurídic siguen convenients per a 
assegurar adequadament el compliment dels principis financers, de 
legalitat, d'eficàcia i d'economia exigibles al sector públic. 

D'altra banda, l'article 8.3 de la mateixa Llei determina que els informes 
s'hauran de pronunciar, entre altres qüestions, sobre si la gestió dels 
recursos humans, materials i dels fons pressupostaris s'ha desenvolupat 
de manera econòmica i eficient, i avaluar el grau d'eficàcia en 
l'assoliment dels objectius previstos. 

De conformitat amb la dita Llei, el Consell de la Sindicatura de Comptes 
va acordar incloure en els programes anuals d'actuació de 2013 i 2014 
determinats treballs d'auditoria operativa, entre els quals es van incloure 
els relacionats amb la implantació de l'administració electrònica en 
municipis de la Comunitat Valenciana majors de 50.000 habitants. 
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Aquest treball complementa el que va fer aquesta Sindicatura relatiu als 
indicadors de l'administració electrònica en l'àmbit de l'Administració 
autonòmica i que va originar l'informe emès en maig de 2012. 

L'objecte de l'auditoria és mesurar la implantació de l'administració 
electrònica en els seus àmbits diferents i el seu impacte econòmic en les 
entitats locals analitzades. 

La seu electrònica és un element clau de l'administració electrònica, ja 
que és l'eina que permet a l'Administració oferir l'accés electrònic als 
seus serveis. 

La seu electrònica es defineix en l'article 10 de l'LAECSP com una 
"direcció electrònica accessible per als ciutadans mitjançant les xarxes 
de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de les quals 
correspon a l'Administració Pública en l'exercici de les seues 
competències". 

Així mateix, l'article 10 de l'LAECV estableix que les entitats locals 
disposaran d'una seu electrònica institucional on s'integrarà tota la 
informació i els serveis que oferisquen i presten a la ciutadania. 

En un sentit estricte, la seu electrònica seria aquella adreça electrònica 
establida en les ordenances d'administració electrònica com a tal. 
L'aplicació d'aquesta definició hauria comportat no avaluar determinats 
serveis i continguts que les entitats locals estan oferint als ciutadans en 
els seus portals. 

Considerant aquestes definicions en un sentit ampli, la realització del 
nostre treball ha implicat, entre altres, la revisió de les direccions 
electròniques de les entitats locals, tot incloent-hi aquelles webs que no 
estaven identificades com a seus electròniques. 

Per això, en aquest Informe, quan fem referència a les seus electròniques 
estem considerant aquelles adreces electròniques de l'entitat local, 
estiguen identificades com a "seus electròniques" o no.  

1.3 Anàlisi prèvia de l'entorn de l'administració electrònica 

Per a dur a terme aquesta auditoria operativa hem realitzat prèviament  
una anàlisi de l'entorn en el qual es desenvolupen les distintes 
administracions públiques i específicament l'Administració local quant a 
l'administració electrònica. 

Amb aquesta finalitat hem consultat i analitzat la documentació més 
rellevant en aquest àmbit referida bàsicament a la legislació aplicable, 
estudis realitzats i informes emesos per diverses institucions públiques i 
privades, articles d'opinió i estadístiques. 
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2. OBJECTIUS I ABAST DE L'AUDITORIA 

2.1 Objectius 

L'objectiu de la fiscalització és comprovar la implantació de 
l'administració electrònica en l'àmbit de l'Administració local de la 
Comunitat Valenciana en els seus diversos aspectes d'economia, 
eficiència i eficàcia. 

Amb aquesta finalitat, pretenem respondre als objectius d'auditoria 
següents: 

1. Quin nivell d'informació conté la web/seu electrònica de l'entitat 
local i quin grau de desenvolupament normatiu s'ha aconseguit 
en l'administració electrònica? 

2. L'entitat local ha emprat la quantitat òptima de recursos 
econòmics per a facilitar l'accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics i permetre la tramitació electrònica de 
procediments administratius? 

3. Quin és el nivell de maduresa aconseguit en administració 
electrònica per l'entitat local? 

4. En l'estat actual de l'administració electrònica de l'entitat local, 
quin és el grau de transparència de l'activitat pública d'acord amb 
les bones pràctiques? 

Per a facilitar l'obtenció de respostes a aquests objectius cada un l'hem 
desglossat en distints subobjectius (vegeu l'annex I). 

2.2 Abast 

Ja que l'abast d'aquest treball és una Auditoria operativa sobre indicadors 
d'administració electrònica en ajuntaments de població superior a 50.000 
habitants, l'àmbit subjectiu es compon de les entitats locals següents: 
  



Auditoria operativa del grau d’implantació de l’administració electrònica en municipis de 
la Comunitat Valenciana majors de 50.000 habitants. Període 2008-2013. 

16 

Pr Cor1 Nom Població 
20122 

ORN 
Consolidats 

20123 

Crèdits 
definitius 

20124 
ORN 20125 

03 009 Alcoi 60.837 46.580.027 54.196.780 46.580.027

03 014 Alacant 334.678 278.017.738 292.009.099 270.075.609

03 031 Benidorm 72.991 105.360.998 108.473.192 105.360.998

12 040 Castelló 180.204 177.173.573 201.373.475 175.983.153

03 065 Elx 230.587 159.912.151 198.197.030 159.533.338

03 066 Elda 54.536 37.987.186 39.216.218 36.049.991

46 131 Gandia 79.010 106.264.499 140.365.193 106.186.692

03 099 Oriola 90.087 63.662.264 n/d n/d

46 190 Paterna 67.356 58.997.548 70.392.770 58.997.548

46 220 Sagunt 65.238 56.363.715 74.253.476 56.356.898

03 122 S. Vicent 55.100 33.951.739 37.360.782 33.271.304

46 244 Torrent 81.402 55.110.866 75.525.169 54.571.584

03 133 Torrevella 103.720 97.387.809 106.302.771 97.102.206

46 250 València 797.028 828.121.282 882.266.005 823.861.183

12 135 Vila-real 51.357 45.454.150 53.884.137 45.454.150

1 La conjunció de les dues columnes és el codi identificatiu del municipi en totes las bases de 
dades (GV, INE, rendició comptes, etc.). És una referència estàndard. 

2 Font: Padró 1-1-2012 (Portal informació ARGOS de la GVA). 
3 ORN Consolidats: inclou les despeses de la mateixa entitat així com de les entitats que en 

depenen. Font: Oficina Virtual para la coordinació financera de les entitats locals (Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques) C= Consolidat: La Liquidació de cada entitat local 
aplega la informació de l'Administració General de l'entitat local i la relativa als seus 
organismes autònoms. 

4 Font: Liquidació de pressupost 2012 (www.rendicioncuentas.es). 
5 Font: Liquidació de pressupost 2012 (www.rendicioncuentas.es). 

Quadre 1 

L'àmbit temporal analitzat ha cobert el període 2008-2013, encara que les 
dades econòmiques es refereixen al període 2008-2012, els últims 
disponibles a la data de realitzar el treball de camp. S'ha pres l'any 2008 
d'inici, ja que és el primer exercici complet després de l'aprovació de la 
Llei 11/2007. 

El treball l'hem desenvolupat d'acord amb els Principis i normes d’auditoria 
del sector públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans 
Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol i amb les “Directrius 
tècniques de fiscalització” aprovades pel Consell de la Sindicatura 
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 

En els apartats 2.2 "Criteris d'auditoria i les seues fonts", i 3.3 
"Enfocament i metodologia utilitzada. Naturalesa de les proves i obtenció 
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d'evidència", descrivim els procediments duts a terme per aquesta 
Institució en el desenvolupament de la fiscalització. 

Cal indicar, com a qüestió prèvia, que les entitats locals analitzades no 
disposen actualment d'indicadors per a mesurar els objectius que es 
volen aconseguir amb la implantació de l'administració electrònica. 

En al·legacions, l’Ajuntament de Torrent ens assenyala que disposen 
d’indicadors de seguiment del Pla d’Implantació d’Administració 
Electrònica que es revisa en cada reunió del Comité de Qualitat i 
Modernització i que aquest seguiment d’indicadors es gestiona amb una 
eina específica anomenada “Smile”. 

Per tant, aquesta Sindicatura ha definit uns criteris d'auditoria entesos 
com a unitats de mesura que han servit per a avaluar l'eficàcia, 
l'eficiència i l'economia de l'administració electrònica, comparant-la 
amb la seua situació real (vegeu l'apartat 3.2). 

3. ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

3.1 Avaluació del risc 

S'han aplicat procediments de valoració del risc (coneixement de 
l'entorn en què es desenvolupa l'activitat) a fi d'identificar i valorar els 
riscos relacionats amb l'objecte de l'auditoria per a delimitar aquelles 
àrees sobre les quals s'han desenrotllat procediments d'auditoria i reduir 
el risc a un nivell adequat. 

Amb aquesta finalitat hem aplicat la metodologia desenvolupada per a 
l'auditoria financera en les normes tècniques de l'ICAC i en el Manual de 
fiscalització (MF) d'aquesta Sindicatura, en la secció 310 i 315, i que és 
plenament aplicable a l'auditoria operativa amb les adaptacions 
necessàries per raó dels seus objectius particulars: l'eficiència, 
l'economia i l'eficàcia. 

Els riscos relacionats amb l'activitat auditada, atesa la seua naturalesa, 
són fonamentalment possibles barreres i obstacles per a implantar 
l'administració electrònica. 

Segons un estudi de l'Institut Oxford (sota el patrocini de la Comissió 
Europea), es defineixen com a barrera aquelles característiques d'un 
àmbit institucional, legal, social o tecnològic que treballen en contra del 
desenvolupament  de l'administració electrònica en el context de la Unió 
Europea, bé perquè impedeixen la demanda desincentivant que els 
usuaris es comprometen amb els serveis de l’administració electrònica, o 
bé perquè impedeixen l’oferta, actuant com un element desincentivador 
per a les organitzacions del sector públic que proporcionen serveis 
d’administració electrònica. 
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Tot seguit citem de manera esquemàtica les barreres que relaciona el dit 
estudi: 

- Errades de lideratge 

- Inhibidors financers 

- Divisió digital (la bretxa digital) 

- Coordinació deficient 

- Llocs de treball i inflexibilitat organitzativa 

- Falta de confiança 

- Disseny tècnic deficient 

A més d'aquests factors tècnics propis relacionats amb la naturalesa de 
l'activitat auditada, cal indicar també els derivats dels factors següents: 

- La inexistència d'objectius d'economia, eficiència i eficàcia que 
permeten avaluar els resultats obtinguts. 

- Les limitacions a la comparança com a conseqüència de l'omissió 
d'informació completa de dades per part dels ajuntaments. 

- El distint grau de col·laboració i interès per part dels ajuntaments i 
del personal assignat a aquest treball (coordinadors). 

- Els dilatats temps d'espera en l'obtenció d'informació dels distints 
ajuntaments analitzats i la falta d'uniformitat en la documentació 
facilitada per cada un. 

3.2 Criteris d'auditoria i les seues fonts 

Com ja vam indicar en l'informe d'auditoria operativa en aquesta 
matèria realitzat per aquesta Sindicatura en maig de 2012 sobre entitats 
de l'Administració autonòmica, hi ha una dificultat essencial en la 
definició dels objectius de l'administració electrònica. La primera i la 
més important condició que ha d'acomplir un marc de mesura és que els 
indicadors que utilitzem siguen rellevants i mesuren clarament 
l'increment del valor dels objectius perseguits. 

Una altra de les condicions que han de complir els indicadors és que 
permeten mesurar el rendiment organitzatiu en termes d'objectius 
aconseguits i igualment servesquen per a ajudar els directius-polítics en 
el procés de decisió estratègica. 

El treball que cal realitzar ha de considerar els indicadors com un 
element essencial de la comprensió àmplia de l'administració electrònica 
en la seua part més propera a la realitat: per a què s'usa la xarxa, quin 
impacte té en els ciutadans usuaris i com millorar la competitivitat de les 
empreses. 
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En l'annex I d'aquest Informe es mostra els desglossament dels objectius 
generals en subobjectius operatius als quals pretenem donar resposta 
mitjançant els criteris d'auditoria indicats per a cada un i les proves 
necessàries per a mesurar-los. 

3.3 Enfocament i metodologia utilitzada. Naturalesa de les proves i 
obtenció d'evidència 

Ja que depén en gran mesura del caràcter innovador, del compromís amb 
el ciutadà i de la informació que desitgen els ajuntaments que reba a 
partir de les seues pàgines web, hem optat per donar-li a aquesta 
auditoria un enfocament amb caràcter positiu, és a dir, avaluar els 
resultats i destacar aquelles entitats locals que realitzen les millors 
pràctiques. 

Per això, hem ressaltat aquelles entitats locals que han obtingut la millor 
avaluació i els millors indicadors de qualitat entesos com a grau 
d'informació clara, transparent i precisa, així com la interactuació que 
l'entitat local ofereix als ciutadans. 

En aquest sentit, hem destacat els models a seguir i hem proposat 
millores de manera que les entitats locals se senten motivades a imitar-
ne altres per la seua qualitat en la prestació  del servei als ciutadans a 
partir de les seus pàgines web. 

Per tal d'aconseguir els objectius marcats, hem elaborat els qüestionaris 
pertinents que contenien tots aquells aspectes que ens han permès 
d'avaluar el grau d'implantació de l'administració electrònica en les 
quinze entitats locals analitzades. 

En definitiva, s'ha tractat no sols d'obtenir informació sobre el grau 
d'implantació de l'administració electrònica d'acord amb la normativa 
aplicable, per mitjà de la formalització dels qüestionaris elaborats per 
aquesta Sindicatura amb aquesta finalitat, sinó que també hem 
interactuat per a donar resposta als objectius d'auditoria. 

Així, hem obtingut l'evidència necessària per a conèixer la qualitat en el 
servei prestat, el nivell de maduresa de la nostra Administració local i el 
seu grau de transparència en relació amb la quantitat de recursos emprat 
amb aquesta finalitat. 

L'auditoria s'ha realitzat amb un enfocament basat directament en els 
resultats obtinguts per a cada una de les entitats locals en relació amb 
els objectius, segons es defineixen en l'apartat 2.1 d'aquest Informe. 

Quant a la metodologia i la naturalesa de les proves, hem aplicat 
tècniques de revisió analítica mitjançant l'exploració a través de les webs 
de les entitats locals, revisant i avaluant els diversos aspectes descrits en 
els qüestionaris. 



Auditoria operativa del grau d’implantació de l’administració electrònica en municipis de 
la Comunitat Valenciana majors de 50.000 habitants. Període 2008-2013. 

20 

Les dades econòmiques generals per al període analitzat s'han obtingut 
de la plataforma www.rendiciondecuentas.es i els relatius a les despeses 
de personal i despeses en Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions (TIC) han sigut sol·licitats a les diverses entitats locals. 

Les conclusions sobre els objectius d'auditoria s'han basat en l'obtenció 
de l'evidència suficient, pertinent i vàlida, documentant les observacions 
realitzades pels mitjans considerats més oportuns, com ara documents 
en PDF amb les observacions realitzades i la data de la seua verificació. 

Les conclusions provisionals obtingudes com a conseqüència del treball 
realitzat durant els mesos de novembre de 2013 a gener de 2014 van ser 
trameses en febrer de 2014 a cada una de les quinze entitats locals 
analitzades perquè n'indicaren els seus comentaris i aclariments. 

D'acord amb les respostes rebudes, hem actualitzat les dades i 
observacions que han sorgit de la nostra revisió a data de febrer de 2014, 
que detallem en l'apartat 4, "Observacions", d'aquest Informe. 

4. OBSERVACIONS 

4.1 Nivells d'informació de les webs/seus electròniques de les entitats 
locals i grau de desenvolupament normatiu aconseguit en 
administració electrònica 

4.1.1 Subobjectiu 1.1: Quin nivell d'informació conté la web/seu electrònica 
de l'entitat local? 

D'acord amb els criteris d'auditoria establits en l'annex 
I, el treball realitzat per a respondre a aquesta 
pregunta, ha consistit a revisar les webs i, si era el cas, 

les seus electròniques de les entitats locals formalitzant el qüestionari 
elaborat a l'efecte per aquesta Sindicatura (vegeu l'annex II). 

La Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració 
Electrònica de la Comunitat Valenciana, estableix en el seu article 15.1 la 
informació que han de contenir les seus electròniques. Aquesta Llei 
també regula altres aspectes que han de tenir les seus electròniques i 
que han sigut verificats. 

La citada Llei ha sigut derogada amb efectes del dia 1 de gener de 2014 
per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat. No obstant 
això, considerem que els requisits de la informació que conté i han sigut 
verificats són una bona mesura per a avaluar els continguts de la 
web/seu electrònica. En aquest sentit, la legislació estatal, Llei 11/2007, 
de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics i el 
seu reglament de desenvolupament 1671/2009, de 6 de novembre, 
consideren també àmpliament els esmentats requisits d'informació. 
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- Els continguts amb un major nivell d'implantació, són les dades de 
contacte i la informació d'interès general del municipi, així com la 
informació tributària i de participació ciutadana, el perfil del 
contractant, la presentació telemàtica de queixes i suggeriments, 
enllaços a altres seus d'interès i cercadors i serveis de consultes 
més freqüents. 

- Les principals insuficiències d'informació són les relatives a la 
inexistència d'un directori de personal de l'entitat local. En aquest 
sentit, cap web/seu electrònica disposa d'un directori de personal 
complet, sols quatre contenen un directori incomplet. La resta de 
continguts es troben en més de la meitat de les webs/seus 
electròniques de les entitats locals revisades. 

- Cal destacar que hi ha set entitats locals que no disposen en les 
seues webs/seus electròniques de la informació referent a 
accessibilitat, estàndards visuals i plurilingüisme. Per raó de la 
importància d'aquest aspecte, hem analitzat el nivell 
d'accessibilitat de les webs/seus electròniques. L'apartat 4.3 
d'aquest Informe mostra el resultat d'aquesta anàlisi. 

A més a més, hem verificat els aspectes de les webs/seus electròniques 
següents: 

 

Nombre 
d'entitats amb 

resposta 
afirmativa 

% d'entitats amb 
resposta 

afirmativa 

La seu electrònica indica expressament la data de 
l'última actualització?  

1 7% 

És possible realitzar la tramitació integra dels 
procediments en valencià i castellà?  

9 60% 

Hi ha carpeta personal electrònica?  13 87% 

Disposa la seu de carta de serveis?  12 80% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en l'annex II. 

Quadre 2 

Cal destacar que només la seu electrònica de l'Ajuntament de Torrevella 
indica la data de l'última actualització i que en sis de les webs/seus 
electròniques revisades no és possible realitzar la totalitat dels tràmits 
en valencià. 

La carpeta personal electrònica i la carta de serveis són els continguts 
més implantats amb un 87% i un 80%, respectivament. La informació 
detallada de cada una de les entitats locals es troba en l'annex II d'aquest 
Informe. 
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- Les entitats locals que disposen d'ordenança han obtingut una 
puntuació mitjana del 74%. Per tant, és un nivell raonablement 
satisfactori de desenvolupament normatiu. La puntuació és 
igual o superior al 70% en nou de les dotze entitats amb 
ordenança. En l'extrem oposat es troben Alcoi amb el 38% i 
Gandia amb el 13%. 

- Els aspectes amb un major desenvolupament normatiu, 
regulats per dotze de les quinze entitats locals revisades, són 
la creació, gestió, règim general de funcionament i còmput de 
terminis del registre electrònic i els efectes de la presentació 
en el dit registre de qualsevol instància. 

- Els aspectes amb menor desenvolupament normatiu són els 
referits al detall dels tràmits i procediments disponibles per a 
la seua gestió per mitjans electrònics, i la informació que es 
facilita als ciutadans en el procediment d'accés al registre 
electrònic, relativa a la data i l'hora oficial, així com el sistema 
de signatura electrònica avançada. Aquestes qüestions tan 
sols es troben regulades en tres i quatre respectivament de les 
ordenances revisades. 

- D'altres aspectes regulats en menys de la meitat de les 
ordenances revisades, són els referents als assentaments 
electrònics i la denegació de registre. 

D'acord amb les observacions que han sorgit d'avaluar tots els aspectes 
esmentats, hem elaborat un resum amb el nombre i el percentatge 
d'entitats que han regulat cada un dels aspectes normatius analitzats, 
així com el detall d'aquelles entitats que els hauria de regular per a oferir 
una major informació i seguretat jurídica als seus ciutadans. Aquest 
resum es troba en l'annex IV d'aquest Informe. 

A més de la revisió de l'ordenança municipal d'administració electrònica, 
hem sol·licitat a les entitats locals els seus plans d'actuació per a 
l'efectiva implantació de l'administració electrònica, tal com estableix 
l'apartat 5é de la disposició final tercera de l'LAECSP. 

Benidorm, Castelló de la Plana, Elx, Gandia (pendent d'aprovació), 
Torrent i València, són les entitats que han complit amb aquest aspecte 
de la normativa. 

La resta d'entitats no disposen d'aquests plans d'actuació i, per tant, no 
han fet públics els programes i calendaris de treball que permeten una 
implantació efectiva de l'administració electrònica en relació amb la 
totalitat dels procediments i actuacions de la seua competència. 
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4.2 Recursos econòmics invertits en tecnologies de la informació. Estalvi 
derivat de l'administració electrònica 

4.2.1 Subobjectiu 2.1: És significatiu el volum de despeses i inversions 
realitzades per l'entitat local en concepte de TIC? 

D'acord amb els criteris d'auditoria establits en l'annex I, el treball 
realitzat per a respondre a aquesta pregunta ha consistit a: 

Obtenir de l'INE les dades de població dels distints 
ajuntaments per al període analitzat (2008-2012). Hem 
establit aquest període perquè 2008 és el primer exercici 

complet des de l'entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 24 de juny de 
2007, i 2012 és l'últim exercici complet del que disposàvem informació 
economicofinancera a la data d'iniciació del nostre treball de camp.  

Trametre a les entitats locals per a formalitzar els 
qüestionaris elaborats per aquesta Sindicatura que 
mostrem en els annexos V i VI. Aquests qüestionaris 

tracten de recopilar la informació econòmica i de personal en relació amb 
les TIC i la implantació de l'administració electrònica en les dites entitats, 
així com el detall dels ingressos per transferències/subvencions estatals, 
autonòmiques o locals destinades al finançament de les despeses en 
tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC).  

Sol·licitar a les entitats locals una còpia de la informació 
tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques en els informes IRIA dels exercicis 2008-2012 

relatius a les "Tecnologies de la informació i les comunicacions en les 
administracions públiques". 

Elaborar per part d'aquesta Sindicatura, a partir de les 
dades obtingudes, les ràtios i els indicadors per a cada una 
de les entitats locals que permeten opinar en termes 

d'economia. 

Resumir i analitzar la informació rebuda com a 
conseqüència de la formalització dels qüestionaris, i la que 
sorgeix dels informes esmentats adés, així com la referent 

a totes les ràtios/indicadors per a cada una de les entitats locals (vegeu els 
annexos VII, VIII i X). 

El quadre 3 mostra el nombre d'habitants dels distints ajuntaments en el 
període analitzat obtinguts de l'INE, així com el percentatge que 
representa la població dels ajuntaments seleccionats sobre el total de la 
Comunitat Valenciana en l'exercici de 2012. 
  



Auditoria operativa del grau d’implantació de l’administració electrònica en municipis de 
la Comunitat Valenciana majors de 50.000 habitants. Període 2008-2013. 

27 

Població 2008 2009 2010 2011 2012 
% s/total 
CV 2012 

Alcoi 61.698 61.552 61.417 61.093 60.837 1,2% 

Alacant 331.750 334.757 334.418 334.329 334.678 6,5% 

Benidorm 70.280 71.034 71.198 72.062 72.991 1,4% 

Castelló  177.924 180.005 180.690 180.114 180.204 3,5% 

Elx 228.348 230.112 230.822 230.354 230.587 4,5% 

Elda 55.174 55.168 54.815 54.610 54.536 1,1% 

Gandia 79.958 80.020 79.430 78.704 79.010 1,5% 

Oriola 84.626 86.164 87.113 88.714 90.087 1,8% 

Paterna 61.941 64.023 65.921 66.948 67.356 1,3% 

Sagunt 65.821 66.070 66.259 65.595 65.238 1,3% 

S. Vicent del Raspeig 51.507 53.126 54.088 54.531 55.100 1,1% 

Torrent 76.927 78.543 79.843 80.610 81.402 1,6% 

Torrevella 101.381 101.792 101.091 102.136 103.720 2,0% 

València 807.200 814.208 809.267 798.033 797.028 15,5% 

Vila-real 50.626 51.205 51.367 51.168 51.357 1,0% 

Total població mostra 2.305.161 2.327.779 2.327.739 2.319.001 2.324.131 45,3% 

Total CV     5.129.266 100% 

Font: Institut Nacional d'Estadística 

Quadre 3 

Pel que fa a la informació obtinguda mitjançant els qüestionaris que han 
formalitzat les entitats locals, que es mostra resumida en aquest apartat 
i en l'annex VII, indiquem les observacions següents sobre la informació 
facilitada que han comportat limitacions que, en alguns casos, no ens 
han permès traure conclusions d'una forma global sobre determinats 
aspectes: 

- L'Ajuntament d'Oriola no ha facilitat informació sobre el nombre 
total d'empleats de l'Entitat per als exercicis de 2008 i 2009. 

- L'Ajuntament d'Alacant no ha omplert les dades relatives a la 
despesa incorreguda en personal dedicat a les TIC i a la despesa per 
utilització  de línies de comunicacions. 

- Els ajuntaments de Benidorm i Elda no han informat sobre els 
imports de les subvencions rebudes en relació amb les TIC. 

- No hem obtingut informació sobre el nombre de transaccions 
efectuades en 2013 relatives als procediments de tramitació 
electrònica oferits pels ajuntaments d'Alacant, Elx, Oriola, Sant 
Vicent del Raspeig i Vila-real. Així mateix, la informació rebuda de 
la resta dels ajuntaments ha sigut, en general, incompleta. 
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Concepte 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
Crèdits definitius (capítols I, II i 
VI) 

2.103.478.011 2.580.147.509 2.295.728.346 1.900.685.790 1.825.547.366 10.705.587.023

Obligacions reconegudes 
(capítols I, II i VI) 

1.668.304.116 2.069.209.540 1.791.125.190 1.629.419.794 1.586.701.330 8.744.759.971

Despeses realitzades 
(obligacions reconegudes) en 
Tecnologies de la Informació i 
les Comunicacions (1) 

26.699.810 31.246.661 32.325.315 27.860.097 22.362.944 140.494.826

Ingressos (drets reconeguts) 
per subvencions rebudes en 
relació amb les TIC (2) 

1.361.296 2.215.471 6.618.726 626.955 116.938 10.939.386

Indicadors  
% obligacions reconegudes / 
crèdits definitius 

79,3% 80,2% 78,0% 85,7% 86,9% 81,7%

% despesa en TIC / Obligacions 
reconegudes 

1,6% 1,5% 1,8% 1,7% 1,4% 1,6%

Despesa en TIC (euros) / 
habitant 

11,6 13,4 13,9 12,0 9,6 60,5

% despesa en TIC 
subvencionada 

5,1% 7,1% 20,5% 2,3% 0,5% 7,8%

(1) L'Ajuntament d'Alacant no facilita dades de la despesa en personal TIC  ni per utilització de línies de comunicacions. 

(2) Els ajuntaments de Benidorm, Elda  i Torrent no han facilitat les dades relatives a subvencions rebudes en relació amb les TIC. 

Font: Dades subministrades pels ajuntaments en qüestionaris que figuren com a annexos V a VII.
Liquidació del pressupost de 2012 de cada un dels ajuntaments obtinguda de la Plataforma de Rendició Telemàtica de Comptes de les entitats 
locals. Oriola no ha retut comptes. 
Indicadors: Elaboració pròpia. 

Quadre 5 

La despesa mitjana total del període en TIC per habitant (excloent 
Alacant que no ha facilitat dades) se situa en 67,5 euros. Aquesta xifra 
implica una mitjana anual de 13,5 euros i en concret per a l'exercici de 
2011 una despesa mitjana de 12 euros per habitant. 
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Elaborar els indicadors més significatius per a cada una 
de les entitats locals, a partir de les dades obtingudes 
segons el que expliquem en l'apartat 4.2.1 anterior. 
 

Analitzar i resumir per entitats el nivell d'informació 
de les seues webs/seus electròniques (apartat 4.1.1), el 
nombre de procediments implantats (apartat 4.3.1) i el 

nombre de transaccions realitzades en 2013 per mitjà dels dits 
procediments (quadre 9 i annex X). 

El nombre de procediments de tramitació electrònica oferits per les 
entitats locals en la seua seu electrònica en l'exercici 2013 correspon als 
verificats per aquesta Sindicatura (vegeu l'apartat 4.3.1) i és superior, 
excepte en tres casos, al que han informat les entitats locals en els 
qüestionaris facilitats. 

Ja que totes les entitats parteixen d'unes primeses similars (subjecció a 
la Llei 11/2007) que marquen el punt de partida, hem considerat com a 
indicador d'eficàcia el nombre de procediments oferits en el període de la 
nostra anàlisi. 

Els ajuntaments de València, Sant Vicent del Raspeig, Elda i Sagunt 
destaquen amb el major nombre de procediments implantats, mentre 
que el d'Oriola és el que mostra el menor grau d'implantació. 

No obstant això, la ponderació d'aquest grau de consecució en funció del 
nivell mitjà d'implantació aconseguit en aquests procediments que es 
mostra en el quadre 8, manifesta que València destaca amb un coeficient 
del 49%, seguida de Benidorm i Torrent que no arriben al 40%. La 
mitjana, el 26,4%, ens indica l'escàs grau general d'implantació dels 
procediments a escala avançada. (vegeu el quadre 9). 

D'altra banda, d'acord amb la informació facilitada pels ajuntaments 
hem obtingut els nivells mitjans d'implantació dels dits procediments en 
l'exercici de 2013 (vegeu el quadre 8), d'acord amb la taula de nivells que 
mostra el quadre 7. 
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Nivells Descripció 

Nivell 0   
No existeix informació de serveis electrònics en 
la pàgina web. 

Nivell 1 Informació Per mitjà de la pàgina web hi ha disponible 
informació sobre el servei. 

Nivell 2 Interacció en un sentit 
Descàrrega de formularis per mitjà de la pàgina 
web. 

Nivell 3 Interacció en dos sentits Es permet la formalització i l'enviament de 
formularis per mitjà de la pàgina web. 

Nivell 4 Maneig de casos electrònics complets 
Es permet la tramitació completa del servei (tot 
incloent-hi el pagament si cal) per mitjà de la 
pàgina web. 

Nivell 5 Personalització 

L'entitat s'anticipa a les necessitats dels usuaris 
enviant informació, documentació o 
preformalitzant certs camps dels formularis, de 
manera que es facilita l'accés al servei. 

Font: Qüestionaris IRIA. 

Quadre 7 

Nivell 
aconseguit 

en la 
tramitació 

Alcoi Alacant Benidorm Castelló Elx Elda Gandia Oriola Paterna Sagunt S. Vicent Torrent Torrevella València 
Vila-
real 

Totals 

Nivell mitjà 1,28 1,50 2,69 0,78 (1) 1,43 1,83 1,61 0,63 1,39 1,80 1,93 2,59(2) 1,48 2,65 1,24 1,65 

Nivell més 
freqüent 

2 0 4 0(1) 2 3 2 0 2 2 1 4 1 5 2 2 

Nota: Nivell mitjà és la mitjana aritmètica dels nivells d'implantació indicats pels ajuntaments en qüestionari (annex X) 
per al catàleg dels 54 procediments. 

Nivell més freqüent correspon a la moda o valor que més es repeteix en els nivells d'implantació indicats 
pels ajuntaments en qüestionari (annex X) per al catàleg dels 54 procediments. 

(1) D’acord amb les modificacions del qüestionari de l’annex X efectuades en al·legacions, el nivell mitjà seria 
d’1,65 i el nivell més freqüent, de 2. 

(2) D’acord amb les modificacions del qüestionari de l’annex X efectuades en al·legacions el nivell mitjà 
seria de 3,07. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada en qüestionari (annex X). 

Quadre 8 

Pel que fa a aquests aspectes, l’Ajuntament de Torrent, en al·legacions, 
modifica i/o afegeix informació a la que inicialment va indicar en el 
qüestionari que li va trametre aquesta Sindicatura, que s’inclou en 
l’annex X. 

Aquestes modificacions fan referència als tràmits que gestiona 
electrònicament, al nivell d’implantació d’aquests i al nombre de 
transaccions efectuades en l’exercici. Com a conseqüència d’això, es 
produiria una lleu millora en els indicadors relatius al dit Ajuntament, 
que es mostren en els quadres 8 a 11 i gràfics 13, 15 i 17 d’aquest 
Informe. 

Igualment, aquests canvis representarien un increment de l’estalvi teòric 
estimat assolit per l’Ajuntament de Torrent i en conseqüència del 
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Concepte Alcoi Alacant Benidorm Castelló Elx Elda Gandia Oriola Paterna Sagunt S. Vicent  Torrent Torrevella València Vila-real Mitjana 
Coeficient adequació nivells
d'informació (apartat 4.1.1) (1) 

16,3 15,8 14,5 15,8 15,1 14,2 17,0 8,5 16,8 16,0 12,6 16,5 8,3 17,5 16,4 14,7 

Nom. total procediments oferits
(apartat 4.3.1) (2) 39 40 40 42 46 48 44 32 45 48 49 41 41 50 42 43 

Nom. total transaccions 
facilitades en procediments 
oferits en 2013  (*) (3) 

758 No facilita 20.084 114.406 No facilita 8.320 533.014 No facilita 9.652 180.090 No facilita 54.523 27.064 132.440 No facilita 108.035 

Indicadors                     
Cost adequació nivells 
informació (OR TIC / Coeficient 
adequació) 

268.866 372.020 475.181 768.194 926.505 198.849 338.950 483.794 269.993 264.219 245.701 330.716 609.330 3.269.010 307.967 635.436 

Cost adequació per habitant
2012 

4,42 1,11 6,51 4,26 4,02 3,65 4,29 5,37 4,01 4,05 4,46 4,06 5,87 4,10 6,00 4,10 

Grau consecució procediments 
sobre catàleg 72,2% 74,1% 74,1% 77,8% 85,2% 88,9% 81,5% 59,3% 83,3% 88,9% 90,7% 75,9% 75,9% 92,6% 77,8% 79,9% 

Grau consecució procediments 
ponderat (grau consecució per 
nivell mitjà aconseguit) 

18,5% 22,2% 39,8% 12,1% 24,3% 32,6% 26,3% 7,5% 23,1% 31,9% 35,0% 39,4% 22,5% 49,0% 19,3% 26,4% 

Cost unitari ponderat 
procediments oferits (OR TIC 
/(n. procediments per nivell 
mitjà aconseguit) 

87.943 97.965 64.150 371.555 212.584 32.087 81.284 202.900 72.574 49.030 32.675 51.336 82.761 432.058 96.921 131.261 

Cost unitari transaccions 
realitzades (OR TIC 2012 / Nº 
total transaccions 2013) 

920 -- 65 18 -- 69 2 -- 127 6 -- 16 29 56 -- 21 

(*) Un total de cinc ajuntaments no ha facilitat cap informació respecte de les transaccions realitzades en els procediments disponibles. En la resta de casos la informació és, en general, incompleta. 

Fonts: (1) Elaborat amb els requisits d'informació continguts en l'LAECV i formalitzat pel personal de la Sindicatura mitjançant l'observació directa de la web/seu electrònica de l'entitat local (annex II). 
 (2) Elaboració pròpia a partir d'observacions realitzades (annex XIII). 
 (3) Dades subministrades pels ajuntaments en qüestionari que figuren com a annex IX i X. 
 Indicadors: Elaboració pròpia. 

Quadre 9 
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En aquest gràfic observem importants diferències motivades en molts 
casos per una informació incompleta. Solament Benidorm i Gandia 
faciliten informació sobre el nombre de transaccions en la totalitat dels 
procediments oferits. Els costos depenen del grau d'utilització ciutadana 
de l'administració electrònica. 

4.2.3  Subobjectiu 2.3: Quin és l'estalvi estimat derivat de la implantació de 
la seu electrònica segons la metodologia Standard Cost Model? 

Aquest subobjectiu s'adreça, en termes generals, a obtenir una estimació 
de l'estalvi que aconsegueixen tant les entitats locals analitzades com els 
ciutadans, en conjunt, amb l'ús de les noves tecnologies i, en particular, 
per l'ús de l'administració electrònica en la tramitació dels procediments 
administratius que les entitats locals ofereixen. 

D'acord amb els criteris d'auditoria establits en l'annex I, el treball 
realitzat ha consistit a: 

Sol·licitar informació dels ajuntaments sobre els 
procediments oferits i el seu nivell d'implantació per 
mitjà de la formalització del qüestionari que s'inclou 

com annex i el resum del qual es mostra en l'annex X. 

Verificar la informació rebuda mitjançant consulta de la 
seu electrònica. 

Sol·licitar a les entitats locals informació sobre les 
discrepàncies observades, a fi de minimitzar el risc d'error 
en la informació elaborada i en el càlcul dels corresponents 

indicadors. 

Identificar el cost mitjà estàndard definit per la 
metodologia SCM (Standard Cost Model) per tràmit 

administratiu. 

Calcular l'estalvi teòric estimat aconseguit per l'entitat 
local, per mitjà de la magnitud: estalvi unitari per nombre 

de tràmits realitzats en l'exercici de 2013. 

Tal com hem indicat en els apartats 4.2.1 i 4.2.2 anteriors, la informació 
incompleta respecte del nombre de transaccions realitzades en la 
totalitat dels procediments oferits en 2013 per les entitats locals, limita 
els resultats del nostre treball. No obstant això, les dates de què 
disposem sí que permeten estimar l'estalvi teòric que, almenys, 
s'assoleix amb el nivell d'implantació actual de l'administració 
electrònica en els entitats analitzades. 

En aquest sentit, en el quadre 10 podem observar que sols dos 
ajuntaments, Benidorm i Gandia, trameten la informació completa sobre 
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transaccions per a la totalitat dels procediments oferits en la seu 
electrònica, mentre que la resta de casos en què se'ns ha facilitat la 
informació, no és completa. 

Concepte Alcoi Benidorm Castelló Elda Gandia Paterna Sagunt Torrent Torrevella València
Nombre de 
procediments amb 
transaccions 

2 40 14 1 44 3 13 17 2 11

Indicador    

% de procediments 
amb transaccions 
s/nombre 
procediments oferits 

5% 100% 33% 2% 100% 7% 27% 41% 5% 22%

Font: Dades subministrades pels ajuntaments en qüestionari que figuren com  annexos IX i X. 

 Indicador: Elaboració pròpia. 

Quadre 10 

Standard Cost Model (SCM) 

Els Papers d'Avaluació 4/2006, del Ministeri d'Administracions Públiques: 
"una metodologia per a mesurar els costos administratius: l'Standard 
Cost Model", defineixen aquest model de costos com una metodologia de 
mesurar els costos administratius que s'estructura mitjançant la 
contestació a tres preguntes clau: què mesura? (definició de l'objecte del 
mesurament); per a què mesura? (finalitat de l'SCM); i com el mesura? 
(metodologia). 

L'SCM tracta de mesurar els costos administratius subjectes a regulació, 
quantificant i realitzant generalitzacions, i pot realitzar-se ex ante (en el 
marc d'una anàlisi d'impacte normatiu ), o ex post (per a mesurar les 
conseqüències de l'aplicació d'una norma). 

Per a realitzar el càlcul o estimació dels costos s'empra la fórmula 
següent: 

Preu = (cost × hora × temps) + adquisicions 

Quantitat = població × freqüència 

Cost total = preu × quantitat  

Per tant, i aplicat a la nostra anàlisi, el cost de cada una de les 
transaccions es determina en funció del producte del preu i la quantitat. 

El "Mètode simplificat de mesura de càrregues administratives i de la 
seua reducció. Criteris per a aplicar la taula de mesura", publicat pel 
Ministeri de Política Territorial i Administració Pública en març de 2011, 
estima la mesura del cost unitari directe (en euros) de les càrregues 
administratives. 
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declarades. Castelló de la Plana, Sagunt i València, en conjunt, 
representen el 39,6% del total. 

L’Ajuntament de Torrent ha aportat en al·legacions el document 
“CLICaTorrent: l’administració electrònica al servei dels ciutadans i 
empreses” – Memòria Premi Ciutadania 2013, del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, en el qual exposa el Pla d’Implantació de 
l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Torrent. 

En un dels seus apartats mostra una taula de mesurament dels estalvis 
que s’han obtingut gràcies al Pla esmentat i que detalla qui se n’ha 
beneficiat: ciutadans i el mateix Ajuntament. L’estalvi conjunt així 
estimat assoleix per a 2013 l’import de 6.561.027 euros. 

4.3 Implantació de serveis públics electrònics, e-govern. Nivells de 
democràcia electrònica. Grau d'accessibilitat de la web municipal. 

4.3.1 Subobjectiu 3.1: Quin és el grau d'implementació de serveis públics 
electrònics, e-govern? 

Concepte d’e-govern 

El terme e-govern (e-government en 
terminologia anglosaxona) s'ha associat a un 
ampli conjunt d'elements heterogenis i a 
una gran diversitat de dimensions, fet que 
no ha permès delimitar una definició 
comunament acceptada en el creixent 
nombre de publicacions prèvies dins 

d'aquesta matèria. Fins avui, la noció predominant d’e-govern s'ha 
associat a la prestació electrònica de serveis a ciutadans i empreses i 
permet traslladar al sector públic els avanços aportats pel comerç 
electrònic. 

L'accepció més restringida se centra en l'ús de les TIC, particularment 
internet, per a prestar serveis públics més eficients i efectius, mentre que 
altres definicions més àmplies consideren que l’e-govern representa 
iniciatives de major abast que pretenen transformar l'administració i els 
processos de governança.  

En l'estudi de la implantació d'iniciatives d’e-govern hi ha un ampli 
consens acadèmic i institucional a distingir quatre o cinc fases o nivells 
de desenvolupament. En la mesura en què les iniciatives d’e-govern 
avancen en aquests nivells de desenvolupament, inclouen aplicacions 
tecnològiques més avançades i adopten una major orientació cap a la 
satisfacció de les necessitats dels ciutadans i els usuaris, i promouen un 
major canvi administratiu. 
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d'adaptació de les entitats locals (menors de 20.000 habitants) a la Llei 11/2007 
d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (FEMP), així com  en el 
document d'AECA E-government: La prestació de serveis i rendició de comptes 
de les administracions públiques per mitjà d'internet. 

Els deu serveis públics analitzats s'han valorat usant un marc de 
puntuació que comprén des d'un nivell zero fins a un nivell quatre de 
desenvolupament. Les definicions d'aquest marc de puntuació es 
detallen en l'annex XIV i estan basades en els estudis i els documents 
esmentats adés. 

Per a poder obtenir un indicador global, tant per servei com per entitat, 
s'ha considerat oportú definir el percentatge de disponibilitat, calculat de 
la manera següent: 

Percentatge de disponibilitat (per entitat) = Suma del 
nivell de disponibilitat (0 a 4) dels 10 serveis avaluats 
d'una mateixa entitat / Màxima puntuació possible (4x10 
= 40). 

Percentatge de disponibilitat (per servei) = Suma del 
nivell de disponibilitat (0 a 4) d'un mateix servei de les 15 
entitats / Màxima puntuació possible (4x15=60) 

Els 10 serveis analitzats estan descrits en l'annex XV. 

La taula on es s'aplega l'etapa aconseguida per a cada un dels serveis en 
cada entitat es mostra en l'annex XVI. Tot seguit es resumeixen els 
resultats de les comprovacions realitzades: 
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- La majoria de les entitats locals han aconseguit un nivell 
raonablement satisfactori en el desenvolupament d’e-govern, 
d'acord amb les aplicacions típiques definides. Torrent és l'entitat 
que aconsegueix una major puntuació. 

 Torrevella és l'entitat amb menor puntuació i hauria de reforçar 
aquelles aplicacions relacionades amb el nivell 4 (com ara 
l'establiment d'alertes per a rebre informació d'interès de manera 
periòdica i la prestació de nous serveis per internet, així com 
cursos de formació en línia) i amb el nivell 5 (eines que faciliten la 
participació política, com ara l'ús de formularis d'internet per a 
realitzar consultes a la ciutadania, fòrums de debat o xats per a 
debatre qüestions concretes, utilització d'eines de la web 2.0 i 
xarxes socials). 

- La majoria de les entitats han aconseguit una puntuació elevada 
en l'anàlisi del grau d'implantació dels serveis públics electrònics, 
en relació amb el catàleg estàndard de serveis. València és l'entitat 
amb major puntuació. 

 Aquelles entitats que han obtingut una menor puntuació (Elda, 
Oriola i Paterna) haurien de potenciar nous serveis com ara la 
contractació electrònica (és a dir la possibilitat de realitzar 
electrònicament tots els passos: licitació, presentació de 
documentació, formalització del contracte...), el registre de 
licitadors, la inscripció en el registre d'empreses turístiques, la 
inscripció en el cens d'empreses i directori d'empreses. 

- La disponibilitat mitjana obtinguda per als deu serveis avaluats en 
els quinze ajuntaments arriba al 48%. Només superen el 50% cinc 
entitats: Alacant, Castelló de la Plana, Elx, Torrent i València. 

- Entre la disponibilitat dels serveis no hi ha una disparitat 
excessiva, si bé els serveis amb un major grau de disponibilitat 
són els relatius al pagament de multes i tributs seguit dels tràmits 
per a la sol·licitud de llicència d'obres menors i llicència 
d'obertura. 

- Algunes de les deficiències que en la nostra opinió presenta el 
catàleg o carta de serveis, són les següents: 

- La majoria de les entitats locals no presenten un catàleg de 
procediments i tràmits unificat. 

- Alguns dels serveis avaluats s'han localitzat en la mateixa 
seu electrònica i altres en diverses seccions de la web 
municipal. Açò implica una dificultat per a la navegació per 
part de l'usuari. 
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En l'extrem oposat se situen Oriola, Paterna, València i Vila-real amb 
puntuacions inferiors a 50 punts. 

Tot seguit indiquem els aspectes més significatius per a cada qüestió 
avaluada. 

1. Quins mecanismes de participació ciutadana tenen habilitats les 
entitats locals? 

Per a respondre a aquesta pregunta hem avaluat la 
implantació de les següents vies de participació ciutadana: 

enquestes en línia, fòrums de participació ciutadana, bústia de consultes, 
llistes de correu electrònic i servei d'informació a mòbils. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 
Quins mecanismes de participació ciutadana té habilitats 

l'entitat local? 

Nombre d'entitats 
amb resposta 

afirmativa 

% d'entitats amb 
resposta 

afirmativa 

És possible realitzar enquestes en línia per mitjà de la seua web? 6 40% 

Hi ha en la seua web fòrums de participació ciutadana? 14 93% 

Hi ha en la seua web bústia de consultes? 15 100% 

Hi ha llistes de correu per a enviar informació? 4 27% 

Hi ha algun tipus d'informació SMS? 3 20% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en l'annex XVII  

Quadre 16 

D'acord amb aquests resultats, els aspectes més significatius són els 
següents: 

- El mecanisme de participació ciutadana més implantat és el de 
bústia de consultes, del qual disposen totes les entitats 
analitzades. 

- En segon lloc es troben els fòrums de participació ciutadana com 
ara les xarxes socials, que es troben implantades en el 93% de les 
entitats. En la seu electrònica de València no hi ha cap enllaç als 
seus perfils en les xarxes socials. 

- El mecanisme de participació menys implantat és el dels 
missatges a mòbils. El servei SMS es troba disponible únicament a 
Gandia, Sagunt i Torrent. En segon lloc, menys implantats, es 
troben les enquestes en línia i les llistes de correu per a 
l'enviament d'informació. 

2. S'ofereix la possibilitat de contactar directament amb els membres del 
govern i altres integrants de l'entitat local? 
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Per a contestar aquesta qüestió hem valorat la possibilitat que 
tenen els ciutadans de contactar mitjançant el correu 
electrònic o un formulari amb l'alcalde, els regidors o altres 

integrants del consistori. 

Els resultats obtinguts són: 

 

S'ofereix la possibilitat de contactar directament amb els 
membres del govern i altres integrants de l'entitat local? 

Nombre 
d'entitats amb 

resposta 
afirmativa 

% d'entitats 
amb resposta 

afirmativa 

L'alcalde disposa de compte de correu de contacte amb els ciutadans? 12 80% 

Cap regidor disposa de compte de correu de contacte amb els ciutadans? 6 40% 

Altres integrants de l'ajuntament disposen de compte de correu de 
contacte amb els ciutadans? 

10 67% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en l'annex XVII  

Quadre 17 

D'acord amb aquests resultats, els aspectes més significatius són els 
següents: 

- En el 93% dels ajuntaments analitzats, és possible posar-se en 
contacte amb algun membre del govern o altres integrants 
mitjançant el correu electrònic. València no permet contactar per 
correu electrònic o formulari web. 

- El 80% de les webs/seus electròniques contenen el correu electrònic 
de l'alcalde. Hem considerat adequades els comptes de correu 
genèriques, com ara "alcaldia@". D'altra banda, no considerem que 
tenir Facebook o Twitter siga la mateixa funció que disposar de correu 
electrònic. Les webs/seus electròniques de Paterna, València i Vila-
real no disposen del correu electrònic de l'alcalde. 

- El 60% de les webs/seus electròniques analitzades no disposen del 
correu electrònic dels seus regidors. En algunes es facilita un únic 
compte genèric per a tots els regidors membres del mateix partit 
polític. En aquests casos, s'ha considerat que no és possible 
contactar de forma directa amb un regidor. 

- En el 33% de les webs/seus electròniques analitzades no és possible 
posar-se en contacte amb altres integrants de l'ajuntament per 
correu electrònic. 
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3. Disposa l’entitat local d’eines Web 2.0 i indica en quines xarxes socials 
participa? 

Les eines Web 2.0 permeten als ciutadans interactuar 
amb la resta de membres de la comunitat, inclosos els 
membres de l’ajuntament, de manera 

multidireccional. 

 Els mecanismes deliberatius de democràcia electrònica són blogs, 
wikis, comunitats virtuals per compartir vídeos o fotografies i, per 
descomptat, les xarxes socials. 

 Els resultats obtinguts es mostren en el quadre següent: 

Es fan servir aplicacions Web 2.0 per comunicar-se 
amb els ciutadans? 

Nre. d’entitats 
amb resposta 

afirmativa 

% d’entitats amb 
resposta 

afirmativa 
Blogs i microblogs 3 20% 

Wikis 1 7% 

Comunitats on compartir fotos i vídeos (Flickr, YouTube,…) 14 93% 

Xarxes socials 14 93% 

Fuente: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en l’annex XVII  

Quadre 18 

D’acord amb aquests resultats, els aspectes més significatius són 
els següents: 

- La participació en xarxes socials i en comunitats per a 
compartir vídeos i fotos són les eines Web 2.0 més esteses en 
les entitats locals analitzades. En aquest sentit, el 93% està 
present en almenys una xarxa social i en comunitats com 
YouTube, Flickr, entre altres. L’entitat local que no disposa 
d’enllaç a xarxes socials en la seua web és València, encara 
que disposa de perfils en xarxes socials. 

- La participació en blogs i wikis és una eina Web 2.0 que no es 
troba molt estesa entre les entitats locals analitzades. Les 
webs/seus electròniques amb blogs són Benidorm, Elx i Sagunt 
i solament Alacant participa en una wiki. 

Així mateix, s’ha analitzat en quines xarxes socials participen les 
entitats municipals, Facebook, Twitter, Tuenti, xarxes professionals com 
Linkedin i en altres xarxes socials. 
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Tot seguit mostrem els resultats obtinguts: 

S’indiquen les xarxes socials en què participa 
l’entitat local? 

Nre. d’entitats 
amb resposta 

afirmativa 

% d’entitats 
amb resposta 

afirmativa 
Facebook 13 87% 

Tuenti 4 27% 

Twitter 14 93% 

Xarxes professionals (Linkedin, etc.) 2 13% 

D’altres 5 33% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en l’annex XVII  

Quadre 19 

D’acord amb aquests resultats, els aspectes més significatius són 
els següents: 

- En les entitats que participen en xarxes socials, els que 
disposen de major participació són Twitter i Facebook, amb el 
100% i el 93%, respectivament. Per contra, cinc entitats 
participen en altres xarxes socials, com Google Plus i solament 
dues entitats locals participen en xarxes socials professionals, 
Linkedin. 

4.3.3 Subobjectiu 3.3: Quin és el nivell d’accessibilitat del lloc web 
municipal? 

Concepte d’accessibilitat 

En el disseny i la construcció de les pàgines web, els desenvolupadors de 
continguts han de tenir en compte que molts usuaris poden estar 
operant en contextos molt diferents al seu propi, com ara usuaris amb 
dificultats de visió, d’audició, de mobilitat, de lectura o comprensió d’un 
text... 

L’accessibilitat web significa que persones amb algun tipus de 
discapacitat podran percebre, entendre, navegar i interactuar amb la 
web. 

El màxim organisme dins de la jerarquia d’Internet que s’encarrega de 
promoure l’accessibilitat és el World Wide Web Consortium (W3C), en 

especial el seu grup de treball Web 
Accessibility Initiative (WAI). En 1999, el 
WAI va publicar la versió 1.0 dels 
documents denominats Pautes 
d’Accessibilitat al Contingut en la Web (en 
anglés, Web Content Accessibility 
Guidelines, WCAG), que expliquen com fer 
que el contingut web siga accessible per a 



Auditoria operativa del grau d’implantació de l’administració electrònica en municipis de 
la Comunitat Valenciana majors de 50.000 habitants. Període 2008-2013. 

61 

persones amb discapacitat. El terme “contingut web” normalment fa 
referència a la informació continguda en una pagina web o en una 
aplicació web, incloent-hi text, imatges, formularis, so, etc. 

Els requisits d’accessibilitat dels continguts de la web es refereixen a 
diversos aspectes, com ara presentació, estructura, contingut, navegació, 
escripts, objectes de programació, multimèdia... 

Referència normativa 

La Llei 11/2007, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, 
determina, en el seu article 10.5, que “la publicació en les seus 
electròniques d’informacions, serveis i transaccions respectarà els 
principis d’accessibilitat i usabilitat d’acord amb les normes establides 
en la matèria, estàndards oberts i, si és el cas, aquells que siguen d’ús 
generalitzat entre els ciutadans”. 

El Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, mitjançant el qual s’aprova 
el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l’accés de les persones 
amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la 
societat de la informació i mitjans de comunicació social, estableix, en el 
seu article 5.1, que “la informació disponible en les pàgines d’Internet de 
les administracions públiques haurà de ser accessible a les persones 
grans i persones amb discapacitat, amb un 
nivell mínim d’accessibilitat que complisca les 
prioritats 1 i 2 de la Norma UNE 139803:2004”.  

La Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d’Impuls de la Societat de 
la Informació, en el seu article 4.18 assenyala que “a partir del 31 de 
desembre de 2008, les pàgines d’Internet de les administracions 
públiques satisfaran, com a mínim, el nivell mitjà dels criteris 
d’accessibilitat al contingut generalment reconegut”. 

En conclusió, els llocs web de les administracions públiques tenen el 
deure de complir els criteris d’accessibilitat indicats en la norma 
nacional UNE 139803:2004, que ha pres com a punt de partida per a la 
seua realització les Directrius per a l’accessibilitat dels continguts en la 
Web 1.0 (WCAG 1.0) de la Iniciativa per a l’Accessibilitat Web (Wai), del 
Consorci de la Web (W3C). Aquesta norma tècnica fixa una sèrie de 
característiques que tot portal web ha de complir si vol ser accessible. 

D’acord amb els criteris d’auditoria establits en l’annex I, el treball 
realitzat per donar resposta a aquest subobjectiu ha consistit a: 

a) Comprovar la declaració d’accessibilitat de cadascuna de les 
pàgines web inicials (HOME) de les entitats locals. 

b)  Verificar si aquestes pàgines disposen d’una eina web 
d’accessibilitat. 
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c)  Avaluar l’accessibilitat mitjançant una eina automàtica, 
quantificant el nombre de problemes detectats. 

Declaració d’accessibilitat 

Les pàgines que porten la icona adjunta 
indiquen una declaració de conformitat 
efectuada per l’autor o proveïdor de contingut 
d’ajustar-se al nivell doble-A de les Directrius 
d’accessibilitat per al contingut Web 1.0 del W3C, incloent-hi tots els 
punts de verificació de Prioritat 1 i de Prioritat 2 definits en les Directrius. 

El W3C no verifica les Declaracions. Els proveïdors de contingut són els 
responsables únics de l’ús d’aquests logotips. 

El quadre següent ofereix els resultats obtinguts a partir de l’observació 
de les pàgines web inicials de les entitats locals: 

Municipi Declaració accessibilitat 

Alcoi AA 

Alacant AA 

Benidorm AA 

Castelló AAA 

Elx No consta 

Elda No consta 

Gandia No consta 

Oriola No consta 

Paterna No consta 

Sagunt No consta 

St. Vicent No consta 

Torrent AA 

Torrevella No consta 

València AA 

Vila-real AA 

Font: Elaboració pròpia a partir d’observacions realitzades. 

Quadre 20 

Avaluació automàtica 

Si bé són els desenvolupadors de continguts els responsables de les 
declaracions d’accessibilitat que figuren en les seues pàgines web, 
aquesta Sindicatura ha realitzat la seua avaluació. 

Amb aquest propòsit, i per verificar el compliment del principi d’eficàcia 
en el disseny accessible de la pàgina web principal de l’Ajuntament, hem 
realitzat la dita avaluació automàtica amb l’eina TAW. 
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El lloc web: //www.tawdis.net ha estat creat per la Fundació CTIC (de 
naturalesa privada), i s’hi troba disponible, entre altres, l’eina TAW3 
Online (WCAG 1.0), que és un servei en línia que permet revisar 
l’accessibilitat d’una determinada URL. 

 

L’avaluació es realitza d’acord amb les directrius W3C. En tot cas, hi ha 
una correspondència entre els requisits exigits per la UNE 139803:2004 i 
els punts de controls de WCAG 1.0. 

L’avaluació consisteix a comprovar una sèrie de punts de verificació, 
tenint en compte que cada punt de verificació té assignada una prioritat 
en funció de l’impacte que tinga en l’accessibilitat: 

 [Prioritat 1] Un desenvolupador de continguts de pàgines web ha de 
satisfer necessàriament aquest punt de verificació. Altrament, un o 
més grups d’usuaris trobaran impossible d’accedir a la informació 
del document. Satisfer aquest punt de verificació és un requeriment 
bàsic perquè alguns grups puguen usar els documents web. 

 [Prioritat 2] Un desenvolupador de continguts de pàgines web ha de 
satisfer aquest punt de verificació. Altrament, un o més grups 
d’usuaris trobaran dificultats en l’accés a la informació del 
document. Satisfer aquest punt de verificació eliminarà importants 
barreres d’accés als documents web. 

 [Prioritat 3] Un desenvolupador de continguts de pàgines web pot 
satisfer aquest punt de verificació. Altrament, un o més grups 
d’usuaris trobaran alguna dificultat per a accedir a la informació del 
document. Satisfer aquest punt de verificació millorarà 
l’accessibilitat als documents web. 

Hi ha tres nivell d’adequació de les pàgines web, en funció de si s’han 
satisfet els punts de verificació: 
  



Auditoria o
la Comunit

 Ad
ve

 Ad
ve

 Ad
de

El nostre
a obtenir
basat en
municipa
icones d
probleme
trobats 
automàti
en què 
que incom
com ara 
text alter

Tot segu
resultat d
al contin
Prioritat 1
 

operativa del
tat Valencian

dequació 
rificació d

dequació d
rificació d

dequació d
e verificació

e treball ha
r un infor
n les pàg
als, que
d’alerta s
es d’acc

de 
ic (que só
l’eina té 
mpleixen l

una ima
rnatiu. 

uit detallem
de l’avalua
gut Web 1
1 i Priorita

l grau d’imp
na majors de

de nivell
e prioritat 

de nivell D
e prioritat 

de nivell T
ó de priori

a consistit
rme HTML
gines web

mostra
sobre els
cessibilitat

caràcter
ón aquells
la certesa
les pautes,

atge sense

m el resu
ació confor
1.0 del W3C
at 2 definits

 

lantació de l
e 50.000 hab

64

l A (A): s
 1.  

Doble A (A
 1 i 2.  

Triple A (A
itat 1, 2 i 3

t 
L 
b 
a 
s 
t 
r 
s 
a 
, 
e 

m de les 
rmement 
C, incloent
s en les dir

’administrac
bitants. Perío

se satisfa

AA): se sati

AAA): se s
. 

incidèncie
a les Direc
t-hi tots el
rectrius: 

ció electrònic
ode 2008-201

n tots els

isfan tots e

satisfan to

es automà
ctrius d’ac
ls punts de

ca en municip
13. 

s punts d

els punts d

ots els pun

àtiques co
ccessibilita
e verificac

pis de 

de 

de 

nts 

om a 
t per 
ió de 



Auditoria operativa del grau d’implantació de l’administració electrònica en municipis de 
la Comunitat Valenciana majors de 50.000 habitants. Període 2008-2013. 

65 

 
Incidències automàtiques per nivell 

Municipi Nivell A Nivell AA 

Alcoi 0 6 

Alacant 0 0 

Benidorm 0 9 

Castelló 0 0 

Elx 4 13 

Elda 3 5 

Gandia 0 0 

Oriola 0 5 

Paterna 0 0 

Sagunt 5 20 

St. Vicent 0 5 

Torrent 1 12 

Torrevella 0 0 

València 0 0 

Vila-real 1 5 

Nota: Torrevella ens comunica en al·legacions que ha adaptat el disseny 
de la seua pàgina web a la norma UNE 139803-2012, que es basa 
en la WCAG 2.0. El resultat de l’avaluació realitzada amb l’eina 
TAW amb les pautes WCAG 2.0 ha sigut l’absència de problemes 
de caràcter automàtic. 

Font: Elaboració pròpia a partir d’observacions realitzades (annex XVIII). 

Quadre 21 
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Municipi 
Disponibilitat web municipal 

en INCLUSITE 

Alcoi No consta 

Alacant No consta 

Benidorm No consta 

Castelló No consta 

Elx Sí 

Elda No consta 

Gandia No consta 

Oriola No consta 

Paterna Sí 

Sagunt Sí 

St. Vicent No consta 

Torrent Sí 

Torrevella No consta 

València Sí 

Vila-real No consta 

Font: Elaboració pròpia a partir d’observacions realitzades. 

Quadre 22 

Els aspectes més significatius que han sorgit de la nostra revisió són els 
següents: 

- Les pàgines web de sis dels quinze ajuntaments revisats inclouen 
una declaració en relació amb el nivell d’accessibilitat, assenyalant 
el nivell de AA, excepte el de Castelló de la Plana, que indica AAA. 

 Això no obstant, el resultat del test que hem portat a terme posa de 
manifest una sèrie d’errors automàtics en les prioritats 1 i 2 en deu 
de les quinze webs analitzades. En conseqüència, excepte les 
pàgines web d’Alacant, Castelló de la Plana, Gandia, Paterna i 
València, cap de les webs assoleix el nivell AA, que és l’exigit per la 
Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d’Impuls de la Societat 
de la Informació. 

- Aquesta circumstància posa de manifest la necessitat que els 
ajuntaments presten major atenció tant al disseny com al 
manteniment de les seues pàgines web, a fi de satisfer en cada 
moment el nivell d’accessibilitat exigit per la normativa vigent. 

- D’altra banda, les pàgines web de cinc dels quinze ajuntaments 
disposen d’una eina que millora l’accessibilitat i usabilitat de les 
webs, coneguda com Inclusite. 
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4.4 El nivell de transparència i accés a la informació pública a través de la 
seu electrònica 

4.4.1 Subobjectiu 4.1: Quin és el nivell d’informació institucional, 
organitzativa, de planificació, de rellevància jurídica, econòmica, 
pressupostària i estadística publicada per l’entitat local? 

Concepte de transparència 

El terme transparència es refereix al volum d’informació accessible per als 
ciutadans que ofereixen les corporacions locals, tant sobre la situació 
dels mateixos ajuntaments com sobre les activitats que realitzen i també 
sobre les prestacions i serveis als quals poden accedir els mateixos 
ciutadans. 

Referència normativa 

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
de Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon Govern 
estableix en l’article 5 i següents 
que les entitats que integren 
l’Administració local han de 
publicar de manera periòdica i 
actualitzada la informació el 
coneixement de la qual siga 
rellevant per garantir la 
transparència de la seua activitat, 
relacionada amb el funcionament i control de l’actuació pública. Les 
entitats locals disposen d’un termini màxim de dos anys per a adaptar-
se a les obligacions que conté aquesta Llei. 

D’acord amb els criteris d’auditoria establits en l’annex I, per a mesurar 
el nivell de transparència i accés a la informació pública s’ha definit el 
coeficient següent: 

Coeficient de valoració de transparència. El valor màxim assolible és del 
100%, en cas de publicar 80 elements relacionats con a) Informació sobre 
la corporació municipal; b) Relacions amb els ciutadans i la societat; c) 
Transparència econòmica i financera; d) Transparència en les 
contractacions de serveis; i e) Transparència en matèries d’urbanisme i 
obres públiques. 

L’anàlisi realitzada sobre el nivell 
de transparència està basat en els 
Índexs de Transparència (ITA) 
que elabora i publica 
Transparència Internacional 

Espanya (http://www.transparencia.org.es). 



Auditoria operativa del grau d’implantació de l’administració electrònica en municipis de 
la Comunitat Valenciana majors de 50.000 habitants. Període 2008-2013. 

69 

Per a això, aquesta Institució ha elaborat un qüestionari que ha 
completat mitjançant l’anàlisi de les quinze webs municipals. 

Els resultats d’aquestes observacions s’apleguen en l’annex XIX i es 
resumeixen en els quadres i el gràfic següents: 

 Avaluació de transparència  

Municipi 

Informació 
sobre la 

corporació 
municipal  
(màx. 23) 

Relacions amb 
els ciutadans i 

la societat 
(màx. 13) 

Transparència 
econòmica i 

financera  
(màx. 17) 

Transparència en 
les contractacions 

de serveis  
(màx. 10) 

Transparència en 
matèria 

d’urbanisme i 
obres públiques 

(màx. 17) 

Total  
(màx. 80) 

Coeficient 
valoració 

(màx. 100%) 

Alcoi 10 9 2 3 4 28 35% 

Alacant 9 12,5 2 2 7 32,5 41% 

Benidorm 17,5 9 16 2 5 49,5 62% 

Castelló 15,5 11,5 16,5 3 10 56,5 71% 

Elx 12 8 15,5 2 10 47,5 59% 

Elda 3,5 9 1 2 3 18,5 23% 

Gandia 21,5 12 17 9 17 76,5 96% 

Oriola 9,5 7 15,5 2 7 41 51% 

Paterna 6,5 12 1,5 2 6 28 35% 

Sagunt 10,5 6 16 3 9 44,5 56% 

St. Vicent 9,5 10 4 2 6,5 32 40% 

Torrent 22 11,5 11 10 14,5 69 86% 

Torrevella 18,5 8,5 15 6 13,5 61,5 77% 

València 13 10,5 11 2 10 46,5 58% 

Vila-real 9 10 0 2,5 4 25,5 32% 

Mitjana 12,5 9,8 10,3 3,5 8,4 43,8 55% 

Font: Elaboració pròpia a partir d’observacions realitzades (annex XIX). 

Quadre 23 
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Els aspectes més significatius de la nostra revisió són els següents: 

- El nivell mitjà de transparència obtingut per les entitats locals, 
avaluat en termes d’informació pública mitjançant les pàgines web  
és millorable, ja que s’ha assolit un índex del 55%. 

 Això no obstant, el termini legal que atorga la Llei 19/2013 a les 
entitats locals perquè s’hi adapten és suficientment ampli per 
facilitar-ne el compliment a finals de l’any 2015. 

- Entre els ajuntaments, destaca el nivell assolit per dues entitats: 
Gandia i Torrent. 

- Els indicadors relatius a l’àrea de relacions amb els ciutadans i la 
societat (informació i atenció al ciutadà, així com participació 
ciutadana) han assolit la mitjana més elevada, del 75%. 

- Els indicadors relatius a la transparència en les contractacions de 
serveis reflecteixen la mitjana més baixa, del 35%. 

- Entre els aspectes positius, cal destacar que tots els municipis 
analitzats disposen d’una secció en què s’identifica els 
responsables dels diferents òrgans de govern, si bé únicament en el 
50% dels casos se’n publica la biografia i en el 63% es reflecteixen 
les retribucions que perceben. 

- Altres aspectes positius són la publicació dels pressupostos de 
l’Ajuntament, amb descripció de les principals partides 
pressupostàries, l’existència d’enllaç al perfil del contractant, 
l’aprovació i difusió del reglament de participació ciutadana així 
com l’habilitació de canals per fer efectiva aquesta participació, i 
l’existència d’una secció específica d’Urbanisme que inclou el Pla 
General d’Ordenació Urbana. 

5. RECOMANACIONS 

Pel que fa al nivell d’informació de les seus electròniques i grau de 
desenvolupament normatiu assolit (apartat 4.1) 

a) Completar els continguts de les webs/seus electròniques, segons el 
detall inclòs en l’annex II. 

b) Regular aquells aspectes normatius de l’administració electrònica 
que no estan inclosos en les ordenances corresponents, segons el 
detall inclòs en l’annex IV. Una major regulació ofereix una major 
seguretat jurídica al ciutadà i en conseqüència un millor servei. 



Auditoria operativa del grau d’implantació de l’administració electrònica en municipis de 
la Comunitat Valenciana majors de 50.000 habitants. Període 2008-2013. 

72 

c)  Benidorm, Elda, Gandia i Torrevella han de crear les seues seus 
electròniques amb publicitat oficial en compliment de l’article 10.3 
de l’LAECSP 

d) Elaborar els plans per a la implantació efectiva de l’administració 
electrònica, per aquelles entitats locals que no disposen d’aquests 
en compliment de l’LAECSP. Aquests plans han d’establir quan es 
trobaran disponibles electrònicament la totalitat dels procediments 
i actuacions de la seua competència. 

Pel que fa als recursos econòmics invertits en tecnologies de la informació. 
Estalvi derivat de l’administració electrònica (apartat 4.2) 

(Apt. 4.2.1) És necessari ser rigorós en l’elaboració de la informació que 
es facilita als diferents organismes estatals o autonòmics, i que la 
remissió d’aquesta s’efectue de manera completa, a fi que la consulta per 
qualsevol canal no pose de manifest divergències. 

(Apt. 4.2.2) La implantació de l’administració electrònica en tota la seua 
plenitud en els sector públic, després de sis anys des de l’entrada en 
vigor de la Llei 11/2007, no es pot demorar. Les webs/seus electròniques 
de les diferents entitats públiques han de permetre l’accés dels 
ciutadans per tramitar la totalitat dels procediments inherents a 
aquestes, de manera que es convertisca en realitat l’esperit de la Llei. 

Aquesta implantació significarà un estalvi sensible de costos tant a les 
mateixes administracions com a la ciutadania. 

Pel que fa a la implantació de serveis públics electrònics, e-govern. Nivells 
de democràcia electrònica. Grau d’accessibilitat de la web municipal (apartat 
4.3) 

 Implantació de serveis públics electrònics 

El nombre de serveis sobre els quals, almenys, s’ofereix informació en la 
seu electrònica és elevat. Això no obstant, s’hauria de completar el 
catàleg amb nous serveis, com ara la contractació electrònica, un registre 
de licitadors (o, si no n’hi ha, l’enllaç al Registre Oficial de Licitadors), la 
inscripció en el cens d’empreses i el directori d’empreses. 

Això no obstant, el nivell de disponibilitat és relativament baix, i les 
entitats locals han d’habilitar la tramitació en línia de més serveis. A títol 
orientatiu, entenem que s’han de potenciar i aprofitar les sinergies que 
ofereixen les diputacions provincials, que han desenvolupat portals en 
què es possibilita a les entitats locals serveis que assoleixen l’“Etapa 4”, 
relacionats principalment amb la recaptació, la gestió tributària i la 
contractació. 
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Nivells de democràcia electrònica 

A causa del baix nivell de democràcia electrònica assolit, les entitats 
locals analitzades haurien d’implantar els mecanismes de participació 
ciutadana que els manquen per tal de millorar la proximitat amb els 
ciutadans, especialment la utilització d’aquells que són gratuïts. 
Recomanem per a aquelles entitats que no disposen d’aquests 
mecanismes: 

- Realitzar enquestes en línia d’aquelles polítiques en què siga 
possible la participació dels ciutadans. 

- Facilitar la recepció d’informació per correu electrònic, 
proporcionar informació a través de missatges a mòbils, ja siga 
prèvia subscripció per l’interessat o per iniciativa de l’entitat local, 
com ara un recordatori de terminis de pagament fiscals o una alerta 
d’ofertes d’ocupació, entre altres. 

- Incloure en la web el compte de correu electrònic de l’alcaldia, dels 
regidors i de la resta d’integrants de l’Ajuntament per tal d’establir 
un canal de comunicació directe amb els ciutadans. El correu 
electrònic, avui dia, és un mitjà de comunicació habitual i sembla 
quasi imprescindible  que es faciliten les direccions de correu. 

- Incrementar la presència en eines Web 2.0, com ara enllaços a les 
pàgines de continguts relacionats amb l’entitat local de Viquipèdia i 
Blogger, que es troben molt poc esteses entre les entitats locals 
analitzades. 

- Desenvolupar perfils de participació ciutadana en les xarxes socials 
i incloure els enllaços en les webs, així com ampliar la participació 
en xarxes socials professionals. 

 Grau d’accessibilitat 

El resultat del test d’accessibilitat de les webs/seus electròniques 
municipals posa de manifest la necessitat que els ajuntaments presten 
major atenció tant al disseny com al manteniment de les seues pàgines 
web, a fi de satisfer en cada moment el nivell d’accessibilitat que exigeix 
la normativa vigent. 

En aquest sentit, és recomanable establir revisions periòdiques 
mitjançant eines que permeten identificar incidències en els punts de 
verificació definits per les directrius d’accessibilitat generalment 
acceptades. 
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Addicionalment, és recomanable que l’entitat local avalue la 
conveniència d’implantar eines d’accessibilitat web, que hi faciliten 
l’accés. 

Pel que fa al nivell de transparència i accés a la informació pública a través 
de la seu electrònica (apartat 4.4) 

Es recomana que per tal de facilitar l’accés al ciutadà, es cree una secció 
específica (per exemple, denominada Portal de Transparència) dins de la 
web municipal, on es recopilen els diferents enllaços als documents 
objecte de publicació. 

En aquest sentit, és destacable la secció de l’Ajuntament de Torrent, 
dissenyada per oferir d’una manera àgil i ràpida, la informació pública 
rellevant per al ciutadà conformement amb els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació 
Pública i Bon Govern. 

Les entitats locals haurien de millorar l’accés a la informació en aquells 
aspectes que són objecte de menys publicitat, com per exemple: 

a) El seguiment i control de l’execució d’obres més importants 
(empresa encarregada de l’execució, objectius de l’obra, 
responsable municipal de la supervisió, dates de realització, grau 
d’execució...) 

b) Les Cartes de Serveis, i en particular, el seguiment del grau de 
compromís adquirit amb els ciutadans. 

c) Els indicadors financers i pressupostaris, i en particular, referits a 
l’últim exercici econòmic tancat. 

d) Informació sobre la contractació, com és la publicitat dels licitadors 
més importants, el volum de contractes menors realitzat, 
l’estadística sobre l’activitat contractual... 

e)  Les subvencions i ajudes públiques concedides amb indicació del 
seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris. 

6. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions, i d’acord amb el que preveu la Secció 
704 del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, trametem als 
coordinadors designats per les quinze entitats locals fiscalitzades el 
resultat de les comprovacions realitzades mitjançant l’observació dels 
seus webs i/o seus electròniques. 

Aquesta remissió es va realitzar el 17 de febrer de 2014 a fi que fins el 25 
de febrer poguessen efectuar les observacions que considerassen 
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adequades. En aquest sentit, els ajuntaments d’Alcoi, Benidorm, Castelló 
de la Plana, Elx, Gandia, Oriola, Sagunt, Torrent, Torrevella i València van 
efectuar observacions que, una vegada analitzades, van donar lloc a les 
modificacions en el projecte d’informe que es van estimar oportunes. 

Posteriorment, i en compliment del que va acordar el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de 
l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes en el qual va tenir 
coneixement de l’esborrany de l’Informe, l’esmentat informe es va 
remetre als gestors de les entitats fiscalitzades per tal que, en el termini 
concedit, formulassen, en el seu cas, al·legacions. 

Quant al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal assenyalar 
el següent: 

1)  Les entitats han formulat, en el seu cas, al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l’Informe. 

2)  Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

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

El text de les al·legacions formulades, així com l’informe motivat que s’hi 
ha emés, que ha servit per a la seua estimació o desestimació per 
aquesta Sindicatura, s’adjunten en els annexos XX i XXI d’aquest 
Informe.



 

 

 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunió del dia 12 de juny de 
2014, va aprovar aquest Informe d’auditoria operativa. 
 

València, 12 de juny de 2014 
 

                                                                   EL SÍNDIC MAJOR 
 
 
 
 
 
 

                                                                   Rafael Vicente Queralt 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Objectius, subobjectius i criteris d’auditoria. 
Procediments per a verificar-los 
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Objectius d’auditoria 
Subobjectius 
d’auditoria Riscos Norma Criteris d’auditoria 

Mètodes per a la 
recollida de dades Fonts d’informació  Proves 

Mètodes d’anàlisi de 
dades 

QUÈ VOLEM SABER? 
INDICADORS D’EFICIÈNCIA, 

EFICÀCIA I ECONOMIA 
COM OBTINDREM 
LA INFORMACIÓ? 

D’ON OBTINDREM 
LA INFORMACIÓ? 

QUINES PROVES 
DONARAN RESPOSTA 

A LA PREGUNTA? 

QUÈ FAREM AMB LA 
INFORMACIÓ UNA 

VEGADA 
OBTINGUDA? 

1. Quin nivell 
d’informació conté la 
web/seu electrònica de 
l’entitat local i quin grau 
de desenvolupament 
normatiu s’ha assolit en 
l’administració 
electrònica?  

1.1 Quin nivell 
d’informació conté la 
seu electrònica de 
l’entitat local? 

Compliment principi 
d’eficàcia 

Requisits d’informació de 
la SE de la normativa en 
administració electrònica 
(LAECSP i LAECV) 

Coeficient d’adequació del nivell 
d’informació de la web/SE (entre 
0-100) =  nombre de conformitat 
(SÍ/NO) / màxim nombre de 
conformitats, en relació amb els 
requisits detallats en el 
qüestionari.  

Observació  Web/SE 

Elaboració del 
qüestionari a partir de 
la normativa. 
Emplenament del 
qüestionari. Càlcul del 
coeficient d’adequació. 

Càlcul del coeficient i 
gràfic/taula 
comparativa 

1.2 Quin grau de 
desenvolupament 
normatiu en 
administració 
electrònica han assolit 
les entitats locals 
analitzades? 

Compliment principi 
d’eficàcia 

RESOLUCIÓ de 30 de juliol 
de 2010, del director 
general de Cohesió 
Territorial, per la qual 
s’ordena publicar un text 
d’ordenança municipal 
reguladora de l’ús de 
l’administració electrònica. 
[2010/10225] (DOCV núm. 
6364 de 28.09.2010) 

Coeficient de desenvolupament 
normatiu (entre 0-100) =  nombre 
de conformitats (SÍ/NO) / màxim 
nombre de conformitats, en 
relació amb els aspectes detallats 
en el qüestionari 

Observació 
Butlletí oficial de 
l’entitat o de la 
província. Web/SE 

Elaboració del contingut 
a partir del model 
d’ordenança aprovat 
per la GV. Emplenament 
qüestionari. Càlcul del 
coeficient de 
desenvolupament 
normatiu.   

Càlcul del coeficient i 
gràfic/taula 
comparativa 

2. L’entitat local ha 
utilitzat la quantitat 
òptima de recursos 
econòmics per facilitar 
l’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis 
públics i permetre la 
tramitació electrònica de 
procediments 
administratius? 

2.1 És significatiu el 
volum de despeses i 
inversions realitzats 
per l’entitat local en 
concepte de TIC? 

Compliment principi 
d’economia. 

Limitacions 
pressupostàries que 
impedisquen 
complir amb les 
obligacions legals. 

N/a 

% de despeses en TIC sobre total 
pressupost. 

Ràtio de despeses en TIC per 
habitant. 

% del personal en tasques TIC 
sobre el personal total de 
l’Ajuntament. 

% despesa en TIC coberta per 
subvencions estatals o 
autonòmiques 

Examen de 
documents. 

Sol·licitud 
d’informació a 
l’Ajuntament 

Qüestionari que 
l’entitat local ha 
remés al Ministeri 
d’Hisenda i Adm. 
Púb. (Informes IRIA 
2008-2012) 

Cens població INE 
2008-2012, 
pressupost municipal

Qüestionaris ad hoc 
elaborats per la 
Sindicatura: dades 
pressupostàries i de 
personal

Extracció de la 
informació relativa a 
pressupost de l’entitat i 
despeses en TIC 
declarades. Obtenció del 
cens. Càlcul de ràtios. 

Càlcul de ràtios i 
gràfic/tabla 
comparativa 

2.2 Considerant les 
funcionalitats de la seu 
electrònica de l’entitat 
local, és eficient la 
implantació de la seua 
seu electrònica en 
funció de la despesa 
feta en TIC? 

Compliment del 
principi d’eficiència 

  

Ràtio despeses en TIC  sobre 
coeficient d’adequació 
(subobjectiu 1.1) 

Ràtio despeses en TIC  sobre 
nombre de procediments oferits 
ponderat  

Examen de 
documents / 
Observació 

Sol·licitud de 
informació a 
l’Ajuntament 

Qüestionaris que 
l’entitat local ha 
remés al Ministeri 
d’Hisenda i Adm. Púb 
(Informes IRIA 2008-
2012) 

Qüestionaris ad hoc 
elaborats per la 
Sindicatura: dades 
pressupostàries i de 
personal 

Extracció de la 
informació relativa a 
pressupost de l’entitat i 
despeses en TIC 
declarades 

Obtenció de coeficient 
d’adequació 
(subobjectiu 1.1)  

Obtenció del nombre de 
procediments oferits.  

Càlcul de ràtios.

Càlcul del coeficient i 
gràfic/tabla 
comparativa 

2.3 Quin és l’estalvi 
estimat derivat de la 
implantació de la seu 
electrònica segons la 
metodologia Standard 
Cost Model? 

Compliment del 
principi d’eficiència 

  

Estalvi = estalvi unitari per 
procediment (segons estàndard 
del Ministeri) x tràmits realitzats 
en el període 

Sol·licitud 
d’informació a 
l’Ajuntament 
relativa al nombre 
de procediments 
realitzats 

Qüestionaris ad hoc 
elaborats per la 
Sindicatura: dades 
tècniques i nombre 
de tràmits realitzats. 

Estalvi unitari (SCM)

Càlculs per a l’estimació 
de l’estalvi 

Càlcul del coeficient i 
gràfic/tabla 
comparativa 
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Objectius d’auditoria 
Subobjectius 
d’auditoria Riscos Norma Criteris d’auditoria 

Mètodes per a la 
recollida de dades Fonts d’informació  Proves 

Mètodes d’anàlisi de 
dades 

QUÈ VOLEM SABER? 
INDICADORS D’EFICIÈNCIA, 

EFICÀCIA I ECONOMIA 
COM OBTINDREM 
LA INFORMACIÓ? 

D’ON OBTINDREM 
LA INFORMACIÓ? 

QUINES PROVES 
DONARAN RESPOSTA 

A LA PREGUNTA? 

QUÈ FAREM AMB LA 
INFORMACIÓ UNA 

VEGADA 
OBTINGUDA? 

3. Quin és el nivell de 
maduresa que ha assolit 
en administració 
electrònica l’entitat 
local? 

3.1 Quin és el grau 
d’implantació de 
serveis públics 
electrònics, e-govern? 

Compliment del 
principi d’eficàcia 

  

Coeficient de valoració (entre 0-
100) = nombre de conformitats 
(SI/NO) / màxim nombre de 
conformitats en relació amb els 
requisits detallats en el 
qüestionari. 

% de procediments oferits en 
relació amb un catàleg estàndard 
de serveis. 

Nivell de disponibilitat (etapa 1 a 
4) per a determinats serveis 
seleccionats (criteri Document 
CapGemini, informe CC 
Andalusia).

Observació. 

Visites presencials i 
entrevistes amb 
responsables de 
l’entitat 

Web municipal. 
Aplicacions 
informàtiques de 
l’entitat local 

Emplenament 
qüestionaris. Càlcul del 
nivell de 
desenvolupament. 
Seleccionar entre 4 i 6 
serveis considerats 
bàsics i simular-ne la 
tramitació, bé de 
manera telemàtica, bé 
de manera presencial 
en l’Ajuntament.  

Càlcul del coeficient i 
gràfic/taula 
comparativa 

3.2 Quin nivell de 
participació ciutadana, 
democràcia electrònica, 
ha assolit l’Entitat 
local? 

Compliment del 
principi d’eficàcia N/A 

Nivell de democràcia electrònica 
(entre 0-100) = nombre de 
conformitats (SÍ/NO) / màxim 
nombre de conformitats, en 
relació amb els requisits detallats 
en el qüestionari. Criteris de 
democràcia electrònica de 
l’informe CAE 2011 

Observació  Web/SE 

Elaboració del 
qüestionari prenent 
com a referència 
l’Informe CAE 2011. 
Emplenament 
qüestionari. Càlcul del 
coeficient.  

Càlcul del coeficient i 
gràfic/taula 
comparativa 

3.3 Quin és el nivell 
d’accessibilitat del lloc 
web municipal? 

Comprovar el nivell 
d’accessibilitat 
assolit en el disseny 
i desenvolupament 
de pàgines web a fi 
de permetre l’accés 
a totes les persones 
independentment 
de les seues 
característiques 
diferenciadores 

Article 10.5 Llei 11/2007 

Article 5.1 RD 1494/2007 

Article 4.18 Llei 56/2007 

Declaració d’accessibilitat.  
Existència d’eines web 
d’accessibilitat (Inclusite). 

Nombre d’incidències segons Test 
d’accessibilitat TAW 

TAW: eina 
utilitzada per a 
l’anàlisi de 
l’accessibilitat de 
llocs web 

Web municipal 

Determinar el nivell de 
conformitat segons 
INTECO, TAW, utilitzant 
les eines en línia 

Taula resum amb els 
nivells de 
conformitat assolits.  

4. En l’estat actual de 
l’administració 
electrònica de l’entitat 
local, quin és el grau de 
transparència de 
l’activitat pública d'acord 
amb les bones 
pràctiques? 

4.1 Quin és el nivell 
d’informació 
institucional, 
organitzativa, de 
planificació, de 
rellevància jurídica, 
econòmica, 
pressupostària i 
estadística publicada 
per l’entitat local? 

Compliment del 
principi d’eficàcia 

Article 6 a 8 Llei de 
Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon 
Govern. 

Nivell d’informació (entre 0-100) = 
nombre de conformitats (SÍ/NO) / 
màxim nombre de conformitats, 
en relació amb els requisits 
detallats en el qüestionari. 

Observació  Web municipal 
Emplenament 
qüestionari. Càlcul del 
nivell d’informació 

Càlcul del coeficient i 
gràfic/taula 
comparativa 

Font: Elaboració pròpia. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Nivell d’informació de la web/seu electrònica 
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  Alcoi Alacant Benidorm Castelló Elx 
PUNTUACIÓ GLOBAL 86% 83% 76% 83% 79% 

Disposa la seu electrònica de la informació següent? 13,3 13,8 11,5 12,8 13,05 
a) Dades identificatives (de la seu electrònica): 1 1 1 1 0,25 

Estructura 1 1 1 1 0 

Organització 1 1 1 1 0 

Mapa de la seu electrònica 1 1 1 1 0 

Dades de contacte de l’administració titular 1 1 1 1 1 
b) L’estructura organitzativa i funcional de l’administració titular de la seu 

electrònica, les normes bàsiques que la regulen i les modificacions 
d’aquesta (1) 

0,5 1 0,5 1 1 

c) Informació d’interés general en relació amb l’àmbit territorial, funcional 
o personal en què preste serveis o desenvolupe la seua acció pública 

1 1 1 1 1 

d) Informació i documentació rellevant del titular de la seu electrònica, 
referida a: 

0,8 0,8 1 1 1 

Aspectes econòmics 1 1 1 1 1 

Publicació del pressupost anual 1 1 1 1 1 

Publicació dels comptes anuals 0 0 1 1 1 

Tributaris i jurídics  1 1 1 1 1 

De participació de la ciutadania 1 1 1 1 1 

e) Directori del personal dependent del titular de la seu electrònica (2) 0 0 0 0 0 

f) Relació de serveis disponibles que pot exercir la ciutadana: 1 1 1 1 1 

De procediments electrònics disponibles 1 1 1 1 1 

De documents normalitzats 1 1 1 1 1 

Dels drets d’accés electrònic que es poden exercir  1 1 1 1 1 

Dels mitjans i canals electrònics que pot utilitzar la ciutadania 1 1 1 1 1 
g) Relació de sistemes de signatura electrònica avançada admesos en la seu 

electrònica 1 1 1 1 1 

h) Registre electrònic: 1 1 0 0,8 0,8 

Indicació de la data i hora oficial de la seu electrònica 1 1 0 0 1 

Disposició o disposicions de la seua creació 1 1 0 1 1 

Indicació de l’òrgan responsable d’aquest  1 1 0 1 0 

Documents que pot presentar la ciutadania 1 1 0 1 1 

Drets exercitables electrònicament en aquest registre per la ciutadania 1 1 0 1 1 

i) Perfil de contractant 1 1 1 1 1 
j) Publicació electrònica de diaris, butlletins, taulers d’anuncis i edictes 

oficials 
1 1 1 1 1 

k) La via per a la presentació i tramitació telemàtica de queixes i 
suggeriments  1 1 1 1 1 

l) Clàusules obligatòries de responsabilitat, protecció de dades i de qualitat, 
en relació amb el titular de la seu electrònica i amb la informació que hi 
figura.  

1 1 1 0 1 

m) Enllaços a altres seus o direccions electròniques en internet, d’interés 
rellevant en relació amb el seu àmbit competencial 

1 1 1 1 1 

n) Cercadors i servei de consultes més freqüents (FAQ) 1 1 1 1 1 

o) Informació sobre accessibilitat, estàndards visuals i plurilingüisme 1 1 0 1 1 
La seu electrònica indica expressament la data de l’última actualització? 0 0 0 0 0 
És possible realitzar la tramitació íntegra dels procediments en valencià i 
castellà? 

1 0 1 1 0 

Existeix carpeta personal electrònica? 1 1 1 1 1 

Disposa la seu de carta de serveis? 1 1 1 1 1 

(1) El criteri de puntuació d’aquest aspecte ha sigut el següent: 0 no hi ha informació; 0,5, hi ha part de la informació; 1, hi ha tota la informació. 
(2) Hem puntuat 0 quan no hi ha directori; 0,5, hi ha directori però no s’hi detallen tots els funcionaris; 1, hi ha un directori complet. 
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  Elda Gandia Oriola Paterna Sagunt 
PUNTUACIÓ GLOBAL 75% 89% 44% 88% 84% 

Disposa la seu electrònica de la informació següent? 12,2 14 8,45 13,8 13 
a) Dades identificatives (de la seu electrònica): 1 1 1 1 1 

Estructura 1 1 1 1 1 

Organització 1 1 1 1 1 

Mapa de la seu electrònica 1 1 1 1 1 

Dades de contacte de l’administració titular 1 1 1 1 1 
b) L’estructura organitzativa i funcional de l’administració titular de la seu 

electrònica, les normes bàsiques que la regulen i les modificacions 
d’aquesta (1) 

0,5 1 1 1 1 

c) Informació d’interés general en relació amb l’àmbit territorial, funcional o 
personal en què preste serveis o desenvolupe la seua acció pública 1 1 1 1 1 

d) Informació i documentació rellevant del titular de la seu electrònica, 
referida a: 

0,8 1 1 0,8 1 

Aspectes econòmics 1 1 1 1 1 

Publicació del pressupost anual 1 1 1 1 1 

Publicació dels comptes anuals 0 1 1 0 1 

Tributaris i jurídics  1 1 1 1 1 

De participació de la ciutadania 1 1 1 1 1 

e) Directori del personal dependent del titular de la seu electrònica (2) 0,5 0 0 0 0 

f) Relació de serveis disponibles que pot exercir la ciutadana: 1 1 0,25 1 1 

De procediments electrònics disponibles 1 1 0 1 1 

De documents normalitzats 1 1 1 1 1 

Dels drets d’accés electrònic que es poden exercir  1 1 0 1 1 

Dels mitjans i canals electrònics que pot utilitzar la ciutadania 1 1 0 1 1 
g) Relació de sistemes de signatura electrònica avançada admesos en la seu 

electrònica 
1 1 0 1 1 

h) Registre electrònic: 0,4 1 0,2 1 1 

Indicació de la data i hora oficial de la seu electrònica 1 1 0 1 1 

Disposició o disposicions de la seua creació 0 1 1 1 1 

Indicació de l’òrgan responsable d’aquest  1 1 0 1 1 

Documents que pot presentar la ciutadania 0 1 0 1 1 

Drets exercitables electrònicament en aquest registre per la ciutadania 0 1 0 1 1 

i) Perfil de contractant 1 1 1 1 1 
j) Publicació electrònica de diaris, butlletins, taulers d’anuncis i edictes 

oficials 
1 1 0 1 1 

k) La via per a la presentació i tramitació telemàtica de queixes i 
suggeriments  

1 1 1 1 1 

l) Clàusules obligatòries de responsabilitat, protecció de dades i de qualitat, 
en relació amb el titular de la seu electrònica i amb la informació que hi 
figura  

1 1 0 1 1 

m) Enllaços a altres seus o direccions electròniques en internet, d’interés 
rellevant en relació amb el seu àmbit competencial 1 1 1 1 1 

n) Cercadors i servei de consultes més freqüents (FAQ) 1 1 1 1 1 

o) Informació sobre accessibilitat, estàndards visuals i plurilingüisme 0 1 0 1 0 
La seu electrònica indica expressament la data de l’última actualització? 0 0 0 0 0 
És possible realitzar la tramitació íntegra dels procediments en valencià i 
castellà? 

0 1 0 1 1 

Existeix carpeta personal electrònica? 1 1 0 1 1 

Disposa la seu de carta de serveis? 1 1 0 1 1 

(1) El criteri de puntuació d’aquest aspecte ha sigut el següent: 0 no hi ha informació; 0,5, hi ha part de la informació; 1, hi ha tota la informació. 
(2) Hem puntuat 0 quan no hi ha directori; 0,5, hi ha directori però no s’hi detallen tots els funcionaris; 1, hi ha un directori complet. 
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  St. Vicent Torrent Torrevella València Vila-real
PUNTUACIÓ GLOBAL 66% 87% 43% 92% 86% 

Disposa la seu electrònica de la informació següent? 11,55 13,5 7,25 14,5 13,4 
a) Dades identificatives (de la seu electrònica): 0,75 1 1 1 1 

Estructura 1 1 1 1 1 

Organització 1 1 1 1 1 

Mapa de la seu electrònica 0 1 1 1 1 

Dades de contacte de l’administració titular 1 1 1 1 1 
b) L’estructura organitzativa i funcional de l’administració titular de la seu 

electrònica, les normes bàsiques que la regulen i les modificacions 
d’aquesta (1) 

0,5 1 1 1 1 

c) Informació d’interés general en relació amb l’àmbit territorial, funcional 
o personal en què preste serveis o desenvolupe la seua acció pública 

1 1 1 1 1 

d) Informació i documentació rellevant del titular de la seu electrònica, 
referida a: 

1 1 1 1 0,4 

Aspectes econòmics 1 1 1 1 0 

Publicació del pressupost anual 1 1 1 1 0 

Publicació dels comptes anuals 1 1 1 1 0 

Tributaris i jurídics  1 1 1 1 1 

De participació de la ciutadania 1 1 1 1 1 

e) Directori del personal dependent del titular de la seu electrònica (2) 0,5 0,5 0 0,5 0 

f) Relació de serveis disponibles que pot exercir la ciutadana: 1 1 0,25 1 1 

De procediments electrònics disponibles 1 1 0 1 1 

De documents normalitzats 1 1 1 1 1 

Dels drets d’accés electrònic que es poden exercir  1 1 0 1 1 

Dels mitjans i canals electrònics que pot utilitzar la ciutadania 1 1 0 1 1 
g) Relació de sistemes de signatura electrònica avançada admesos en la seu 

electrònica 1 1 0 1 1 

h) Registre electrònic: 0,8 1 0 1 1 

Indicació de la data i hora oficial de la seu electrònica 0 1 0 1 1 

Disposició o disposicions de la seua creació 1 1 0 1 1 

Indicació de l’òrgan responsable d’aquest  1 1 0 1 1 

Documents que pot presentar la ciutadania 1 1 0 1 1 

Drets exercitables electrònicament en aquest registre per la ciutadania 1 1 0 1 1 

i) Perfil de contractant 1 1 1 1 1 
j) Publicació electrònica de diaris, butlletins, taulers d’anuncis i edictes 

oficials 
1 1 0 1 1 

k) La via per a la presentació i tramitació telemàtica de queixes i 
suggeriments  1 1 1 1 1 

l) Clàusules obligatòries de responsabilitat, protecció de dades i de qualitat, 
en relació amb el titular de la seu electrònica i amb la informació que hi 
figura  

0 1 0 1 1 

m) Enllaços a altres seus o direccions electròniques en internet, d’interés 
rellevant en relació amb el seu àmbit competencial 

1 1 1 1 1 

n) Cercadors i servei de consultes més freqüents (FAQ) 1 1 0 1 1 

o) Informació sobre accessibilitat, estàndards visuals i plurilingüisme. 0 0 0 1 1 
La seu electrònica indica expressament la data de l’última actualització? 0 0 1 0 0 
És possible realitzar la tramitació íntegra dels procediments en valencià i 
castellà? 

0 1 0 1 1 

Existeix carpeta personal electrònica? 1 1 0 1 1 

Disposa la seu de carta de serveis? 0 1 0 1 1 

(1) El criteri de puntuació d’aquest aspecte ha sigut el següent: 0 no hi ha informació; 0,5, hi ha part de la informació; 1, hi ha tota la informació. 
(2) Hem puntuat 0 quan no hi ha directori; 0,5, hi ha directori però no s’hi detallen tots els funcionaris; 1, hi ha un directori complet. 

Font: Qüestionari elaborat amb els requisits d’informació continguts en l’LAECV i emplenat pel personal de la Sindicatura mitjançant l’observació directa 
de la web/SE de l’entitat local. 
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Qüestionari Alcoi Alacant Benidorm Castelló Elx 
QUIN GRAU DE DESENVOLUPAMENT NORMATIU EN ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA HAN ASSOLIT LES ENTITATS LOCALS ANALITZADES? 

38% 74% 0% 97% 78% 

Es regula l’objecte i l’àmbit d’aplicació de l’ordenança? 0 1 0 1 1 
Es descriuen els principis generals que han de regir l’administració 
electrònica municipal? 

0 1 0 1 1 

Es regulen els drets i deures dels ciutadans en relació amb l’administració 
electrònica? 

0 1 0 1 1 

Es detallen diferents canals d’accés als serveis electrònics (oficina, atenció 
presencial, serveis d’atenció telefònica,...)? 

0 0 0 1 1 

Es regulen els aspectes següents, en relació amb la seu electrònica? 0,83 0,67 0,00 0,83 0,83 
La direcció d’accés a la seu electrònica municipal 1 1 0 1 1 
La informació a la qual els ciutadans tindran accés a través de la seu 
electrònica municipal 1 1 0 1 1 

Regulació del tauler d’edictes electrònic 1 1 0 1 1 
Regula les normes i condicions d’ús de la "Carpeta Ciutadana", carpeta 
disponible des de la seu electrònica municipal

1 0 0 0 0 

Recull la forma i normes d’accés als diferents continguts de la seu 
electrònica (accés a documents de caràcter nominatiu, a informació 
d’expedients no acabats, accés lliure sense necessitat d’identificació…) 

0 0 0 1 1 

Es regulen els mecanismes de seguretat de la seu electrònica 1 1 0 1 1 
Pel que fa a la identificació i autentificació, es regulen els aspectes 
següents?  

0,50 1,00 0,00 1,00 0,75 

Formes d’identificació i autentificació dels ciutadans 1 1 0 1 1 
Identificació i acreditació de la voluntat de la ciutadania per part d’un 
empleat municipal (per als casos en què el ciutadà no dispose dels 
mitjans electrònics d’identificació o acreditació necessaris)  

0 1 0 1 1 

Representació dels ciutadans per un tercer 1 1 0 1 1 

Formes d’identificació i autentificació de l’administració municipal 0 1 0 1 0 

Pel que fa al registre electrònic, es regulen els aspectes següents?  0,67 0,89 0,00 0,78 0,56 
Creació, gestió i règim general de funcionament del Registre Electrònic 1 1 0 1 1 
Informació que, en el procediment per a l’accés al Registre Electrònic de 
l’Ajuntament, es dóna als ciutadans (data i hora oficial, requisits tècnics 
per a l’accés, sistema de signatura electrònica avançada, relació de 
procediments i tràmits electrònics disponibles, ...) 

0 0 0 0 0 

Funcions del Registre 1 1 0 1 1 

Funcionament del Registre 1 1 0 1 1 

Requisits per a l’admissió de documents 1 1 0 1 0 

Denegació del Registre 0 1 0 0 0 

Efectes de la presentació 1 1 0 1 1 

Còmput de terminis 1 1 0 1 1 
Regulació sobre els assentaments electrònics (sobre l’autenticitat, 
integritat, confidencialitat, disponibilitat i conservació del contingut 
d’aquests) 

0 1 0 1 0 

Es regulen els requisits i eficàcia de les notificacions electròniques? 1 1 0 1 1 

Es regulen els documents i els arxius electrònics? 0 1 0 1 1 

Es troba regulat el procés de gestió electrònica dels procediments? 0 1 0 1 1 
Regulació de la forma d’incorporació de tràmits i procediments a la 
tramitació electrònica per l’Ajuntament 

1 0 0 1 0 

Es preveu l’entrada en vigor de l’ordenança? 1 1 0 1 1 
S’indica el conjunt de tràmits i procediments disponibles que es poden 
gestionar per mitjans electrònics? 

0 0 0 1 0 
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Qüestionari Elda Gandia Oriola Paterna Sagunt 

QUIN GRAU DE DESENVOLUPAMENT NORMATIU EN ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA HAN ASSOLIT LES ENTITATS LOCALS ANALITZADES? 

0% 13% 86% 100% 74% 

Es regula l’objecte i l’àmbit d’aplicació de l’ordenança? 0 0 1 1 1 
Es descriuen els principis generals que han de regir l’administració 
electrònica municipal? 

0 0 1 1 1 

Es regulen els drets i deures dels ciutadans en relació amb l’administració 
electrònica? 

0 0 1 1 1 

Es detallen diferents canals d’accés als serveis electrònics (oficina, atenció 
presencial, serveis d’atenció telefònica,...)? 0 0 1 1 1 

Es regulen els aspectes següents, en relació amb la seu electrònica? 0,00 0,00 1,00 1,00 0,83 
La direcció d’accés a la seu electrònica municipal 0 0 1 1 1 
La informació a la qual els ciutadans tindran accés a través de la seu 
electrònica municipal 

0 0 1 1 1 

Regulació del tauler d’edictes electrònic 0 0 1 1 1 
Regula les normes i condicions d’ús de la "Carpeta Ciutadana", carpeta 
disponible des de la seu electrònica municipal 0 0 1 1 1 

Recull la forma i normes d’accés als diferents continguts de la seu 
electrònica (accés a documents de caràcter nominatiu, a informació 
d’expedients no acabats, accés lliure sense necessitat d’identificació…) 

0 0 1 1 1 

Es regulen els mecanismes de seguretat de la seu electrònica 0 0 1 1 0 
Pel que fa a la identificació i autentificació, es regulen els aspectes 
següents?  

0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 

Formes d’identificació i autentificació dels ciutadans 0 0 1 1 1 
Identificació i acreditació de la voluntat de la ciutadania per part d’un 
empleat municipal (per als casos en què el ciutadà no dispose dels 
mitjans electrònics d’identificació o acreditació necessaris)  

0 0 0 1 1 

Representació dels ciutadans per un tercer 0 0 1 1 1 

Formes d’identificació i autentificació de l’administració municipal 0 0 1 1 1 
Pel que fa al registre electrònic, es regulen els aspectes següents?  0,00 0,67 0,44 1,00 0,78 

Creació, gestió i règim general de funcionament del Registre Electrònic 0 1 1 1 1 
Informació que, en el procediment per a l’accés al Registre Electrònic de 
l’Ajuntament, es dóna als ciutadans (data i hora oficial, requisits tècnics 
per a l’accés, sistema de signatura electrònica avançada, relació de 
procediments i tràmits electrònics disponibles, ...) 

0 0 0 1 0 

Funcions del Registre 0 1 0 1 1 

Funcionament del Registre 0 1 1 1 1 

Requisits per a l’admissió de documents 0 1 0 1 1 

Denegació del Registre 0 0 0 1 0 

Efectes de la presentació 0 1 1 1 1 

Còmput de terminis 0 1 1 1 1 
Regulació sobre els assentaments electrònics (sobre l’autenticitat, 
integritat, confidencialitat, disponibilitat i conservació del contingut 
d’aquests) 

0 0 0 1 1 

Es regulen els requisits i eficàcia de les notificacions electròniques? 0 0 1 1 0 

Es regulen els documents i els arxius electrònics? 0 0 1 1 1 

Es troba regulat el procés de gestió electrònica dels procediments? 0 0 1 1 1 
Regulació de la forma d’incorporació de tràmits i procediments a la 
tramitació electrònica per l’Ajuntament 0 0 1 1 0 

Es preveu l’entrada en vigor de l’ordenança? 0 1 1 1 1 
S’indica el conjunt de tràmits i procediments disponibles que es poden 
gestionar per mitjans electrònics? 

0 0 0 1 0 
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Qüestionari St. Vicent Torrent Torrevella València Vila-real 
QUIN GRAU DE DESENVOLUPAMENT NORMATIU EN ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA HAN ASSOLIT LES ENTITATS LOCALS ANALITZADES? 

79% 100% 0% 92% 50% 

Es regula l’objecte i l’àmbit d’aplicació de l’ordenança? 1 1 0 1 1 
Es descriuen els principis generals que han de regir l’administració 
electrònica municipal? 

0 1 0 1 0 

Es regulen els drets i deures dels ciutadans en relació amb 
l’administració electrònica? 

1 1 0 1 0 

Es detallen diferents canals d’accés als serveis electrònics (oficina, 
atenció presencial, serveis d’atenció telefònica,...)? 

1 1 0 1 0 

Es regulen els aspectes següents, en relació amb la seu electrònica? 0,67 1,00 0,00 1,00 0,50 
La direcció d’accés a la seu electrònica municipal 1 1 0 1 1 
La informació a la qual els ciutadans tindran accés a través de la seu 
electrònica municipal 

1 1 0 1 1 

Regulació del tauler d’edictes electrònic 1 1 0 1 1 
Regula les normes i condicions d’ús de la "Carpeta Ciutadana", 
carpeta disponible des de la seu electrònica municipal 1 1 0 1 1 

Recull la forma i normes d’accés als diferents continguts de la seu 
electrònica (accés a documents de caràcter nominatiu, a informació 
d’expedients no acabats, accés lliure sense necessitat 
d’identificació…) 

0 1 0 1 1 

Es regulen els mecanismes de seguretat de la seu electrònica 0 1 0 1 1 
Pel que fa a la identificació i autentificació, es regulen els aspectes 
següents?  

1,00 1,00 0,00 1,00 0,50 

Formes d’identificació i autentificació dels ciutadans 1 1 0 1 1 
Identificació i acreditació de la voluntat de la ciutadania per part d’un 
empleat municipal (per als casos en què el ciutadà no dispose dels 
mitjans electrònics d’identificació o acreditació necessaris)  

1 1 0 1 0 

Representació dels ciutadans per un tercer 1 1 0 1 1 

Formes d’identificació i autentificació de l’administració municipal 1 1 0 1 1 
Pel que fa al registre electrònic, es regulen els aspectes següents?  0,67 1,00 0,00 1,00 0,56 

Creació, gestió i règim general de funcionament del Registre 
Electrònic 

1 1 0 1 1 

Informació que, en el procediment per a l’accés al Registre Electrònic 
de l’Ajuntament, es dóna als ciutadans (data i hora oficial, requisits 
tècnics per a l’accés, sistema de signatura electrònica avançada, 
relació de procediments i tràmits electrònics disponibles, ...) 

0 1 0 1 1 

Funcions del Registre 0 1 0 1 1 

Funcionament del Registre 1 1 0 1 1 

Requisits per a l’admissió de documents 1 1 0 1 1 

Denegació del Registre 1 1 0 1 1 

Efectes de la presentació 1 1 0 1 1 

Còmput de terminis 1 1 0 1 1 
Regulació sobre els assentaments electrònics (sobre l’autenticitat, 
integritat, confidencialitat, disponibilitat i conservació del contingut 
d’aquests) 

0 1 0 1 0 

Es regulen els requisits i eficàcia de les notificacions electròniques? 1 1 0 1 1 

Es regulen els documents i els arxius electrònics? 1 1 0 1 1 

Es troba regulat el procés de gestió electrònica dels procediments? 1 1 0 1 1 
Regulació de la forma d’incorporació de tràmits i procediments a la 
tramitació electrònica per l’Ajuntament 

1 1 0 1 1 

Es preveu l’entrada en vigor de l’ordenança? 1 1 0 1 0 
S’indica el conjunt de tràmits i procediments disponibles que es poden 
gestionar per mitjans electrònics? 

0 1 0 0 0 

Font: Qüestionari elaborat i emplenat pel personal de la Sindicatura a partir de les ordenances d’administració electrònica aprovades per les entitats 
locals. 
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QUIN GRAU DE DESENVOLUPAMENT NORMATIU EN ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA HAN ASSOLIT LES ENTITATS LOCALS ANALITZADES? 

Nre. 
d’entitats 

amb 
resposta 

afirmativa 

% d’entitats 
amb 

resposta 
afirmativa 

Entitats que NO han desenvolupat aquest 
aspecte 

Es regula l’objecte i l’àmbit d’aplicació de l’ordenança? 10 67% Alcoi, Benidorm, Elda, Gandia i Torrevella
Es descriuen els principis generals que han de regir l’administració 
electrònica municipal? 

8 53% 
Alcoi, Benidorm, Elda, Gandia, Sant Vicent 
del Raspeig, Torrevella i Vila-real 

Es regulen els drets i deures dels ciutadans en relació amb l’administració 
electrònica? 9 60% 

Alcoi, Benidorm, Elda, Gandia, Torrevella i 
Vila-real 

Es detallen diferents canals d’accés als serveis electrònics (oficina, atenció 
presencial, serveis d’atenció telefònica,...)? 

8 53% Alcoi, Alacant, Benidorm, Elda, Gandia, 
Torrevella i Vila-real 

Es regulen els aspectes següents, en relació amb la seu electrònica?   
La direcció d’accés a la seu electrònica municipal 11 73% Benidorm, Elda, Gandia, i Torrevella
La informació a la qual els ciutadans tindran accés a través de la seu 
electrònica municipal 11 73% Benidorm, Elda, Gandia i Torrevella 

Regulació del tauler d’edictes electrònic 11 73% Benidorm, Elda, Gandia i Torrevella 

Regula les normes i condicions d’ús de la "Carpeta Ciutadana", carpeta 
disponible des de la seu electrònica municipal 8 53% 

Cap excepte Alcoi, Oriola, Paterna, Sagunt, 
Sant Vicent del Raspeig, Torrent, València 
i Vila-real 

Recull la forma i normes d’accés als diferents continguts de la seu 
electrònica (accés a documents de caràcter nominatiu, a informació 
d’expedients no acabats, accés lliure sense necessitat d’identificació…) 

8 53% Alcoi, Alacant, Benidorm, Elda, Gandia, 
Sant Vicent del Raspeig i Torrevella 

Es regulen els mecanismes de seguretat de la seu electrònica 9 60% 
Benidorm, Elda, Gandia, Sagunt, Sant 
Vicent del Raspeig i Torrevella 

Pel que fa a la identificació i autentificació, es regulen els aspectes següents?   
Formes d’identificació i autentificació dels ciutadans 11 73% Benidorm, Elda, Gandia i Torrevella
Identificació i acreditació de la voluntat de la ciutadania per part d’un 
empleat municipal (per als casos en què el ciutadà no dispose dels 
mitjans electrònics d’identificació o acreditació necessaris)  

8 53% 
Alcoi, Benidorm, Elda, Gandia, Oriola, 
Torrevella i Vila-real 

Representació dels ciutadans per un tercer 11 73% Benidorm. Elda, Gandia i Torrevella 

Formes d’identificació i autentificació de l’administració municipal 9 60% 
Alcoi, Benidorm, Elx, Elda, Gandia i 
Torrevella 

Pel que fa al registre electrònic, es regulen els aspectes següents?   
Creació, gestió i règim general de funcionament del Registre Electrònic 12 80% Benidorm, Elda i Torrevella
Informació que, en el procediment per a l’accés al Registre Electrònic de 
l’Ajuntament, es dóna als ciutadans (data i hora oficial, requisits tècnics 
per a l’accés, sistema de signatura electrònica avançada, relació de 
procediments i tràmits electrònics disponibles, ...) 

4 27% 
Cap excepte Paterna, Torrent, València i 
Vila-real 

Funcions del Registre 10 67% 
Benidorm, Elda, Oriola, Sant Vicent del 
Raspeig i Torrevella 

Funcionament del Registre 12 80% Benidorm, Elda i Torrevella
Requisits per a l’admissió de documents 10 67% Benidorm, Elx, Elda, Oriola i Torrevella

Denegació del Registre 6 40% 
Cap excepte Alacant, Paterna, Sant Vicent
del Raspeig, Torrent, València i Vila-real 

Efectes de la presentació 12 80% Benidorm, Elda i Torrevella
Còmput de terminis 12 80% Benidorm, Elda i Torrevella 
Regulació sobre els assentaments electrònics (sobre l’autenticitat, 
integritat, confidencialitat, disponibilitat i conservació del contingut 
d’aquests) 

7 47% 
Cap excepte Alacant, Castelló de la Plana, 
Paterna, Sagunt, Torrent, València i Vila-
real 

Es regulen els requisits i eficàcia de les notificacions electròniques? 10 1 
Benidorm, Elda, Gandia, Sagunt i 
Torrevella 

Es regulen els documents i els arxius electrònics? 10 1 Alcoi, Benidorm, Elda, Gandia i Torrevella
Es troba regulat el procés de gestió electrònica dels procediments? 10 1 Alcoi, Benidorm, Elda, Gandia i Torrevella
Regulació de la forma d’incorporació de tràmits i procediments a la 
tramitació electrònica per l’Ajuntament 8 1 

Alacant, Benidorm, Elx, Elda, Gandia, 
Sagunt i Torrevella 

Es preveu l’entrada en vigor de l’ordenança? 11 1 Benidorm, Elda, Torrevella i Vila-real
S’indica el conjunt de tràmits i procediments disponibles que es poden 
gestionar per mitjans electrònics? 

3 0 Cap excepte Castelló de la Plana, Paterna i 
Torrent 

Font: Resum d’elaboració pròpia a partir de les dades del Qüestionari inclòs en l’annex III. 
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Qüestionari d’implantació de l’administració 
electrònica. Informació econòmica i de personal 2012 
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QÜESTIONARI D’IMPLANTACIÓ ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 2.1.a 
DADES ECONÒMIQUES I DE PERSONAL 
AJUNTAMENT DE 

Codi Qüestió Resposta Observacions 
2.1.a/1 Nombre total d’empleats de l’entitat (vegeu Nota)     

Grup A.1     
Grup A.2     
Grup B     
Grup C.1     
Grup C.2     

2.1.a/2 
Nombre d’empleats que treballen en tasques específiques de 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC). Vegeu Nota     

Grup A.1     
Grup A.2     
Grup B     
Grup C.1     
Grup C.2     

2.1.a/3 Crèdits definitius en l’exercici. Vegeu Nota     
Capítol I (Despeses personal)     
Capítol II (Despeses corrents)     
Capítol VI (Inversions reals)     

2.1.a/4 Obligacions reconegudes en l’exercici 2012. Vegeu Nota     
Capítol I (Despeses personal)     
Capítol II (Despeses corrents)     
Capítol VI (Inversions reals)     

2.1.a/5 
Despeses realitzades en Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions (TIC). Vegeu Nota 

    

Maquinari (compra i lloguer)     
Programari (compra i lloguer)     

 

Serveis TIC (Desenvolupament i manteniment d’aplicacions, manteniment 
de maquinari i programari, consultoria, externalització, digitalització, 
formació,... , incloure obligacions reconegudes -despesa- per aquests 
conceptes a entitats públiques empresarials i societats mercantils) 

    

 
Utilització de línies de comunicacions, veu i dades. Inclou despesa 
telefònica  

    

Personal TIC     

2.1.a/6 
Ingressos per subvencions rebudes en relació amb les TIC (drets 
reconeguts). Vegeu Nota 

    

Capítol IV (Transferències corrents)     
Capítol VII (Transferències de capital)     

Nota: Tota la informació s’ha de referir a 31/12/2012 i solament a l’entitat (ajuntament). Els imports s’expressaran en euros. 

 
Emplenat per Data Càrrec 

      
      
      

Font: Elaboració pròpia. 
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Qüestionari d’implantació de l’administració 
electrònica. Informació econòmica i de personal 2008-
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QÜESTIONARI D’IMPLANTACIÓ ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 2.1.b 
DADES ECONÒMIQUES I DE PERSONAL 
AJUNTAMENT DE 

Codi Qüestió 2008 2009 2010 2011 Total Observacions 
2.1.b/1 Nre. total d’empleats de l’entitat (vegeu Nota)          

Grup A.1          
Grup A.2          
Grup B          
Grup C.1          
Grup C.2          

2.1.b/2 
Nre. d’empleats que treballen en tasques 
específiques de Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions (TIC). Vegeu Nota 

         

Grup A.1          
Grup A.2          
Grup B          
Grup C.1          
Grup C.2          

2.1.b/3 Crèdits definitius (totals) en l’exercici. Vegeu Nota          
Capítol I (Despeses personal)          
Capítol II (Despeses corrents)          
Capítol VI (Inversions reals)          

2.1.b/4 Obligacions reconegudes (totals) en l’exercici. Vegeu 
Nota          

Capítol I (Despeses personal)          
Capítol II (Despeses corrents)          
Capítol VI (Inversions reals)          

2.1.b/5 
Despeses realitzades (obligacions reconegudes) en 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
(TIC). Vegeu Nota 

       

Indicar les 
aplicacions 
pressupostàries en 
les quals s’han 
registrat 

Maquinari (compra i lloguer)          
Programari (compra i lloguer)          

 

Serveis TIC (Desenvolupament i manteniment 
d’aplicacions, manteniment de maquinari i programari, 
consultoria, externalització, digitalització, formació, ... , 
incloure obligacions reconegudes -despesa- per aquests 
conceptes a entitats públiques empresarials i societats 
mercantils) 

         

 
Utilització de línies de comunicacions, veu i dades. 
Inclou despesa telefònica          

Personal TIC          

2.1.b/6 
Ingressos (drets reconeguts) per subvencions rebudes 
en relació amb les TIC (drets reconeguts). Vegeu 
Nota 

       

Indicar les 
aplicacions 
pressupostàries en 
les quals s’han 
registrat 

  Capítol IV (Transferències corrents)          
  Capítol VII (Transferències de capital)          

Nota: Tota la informació s’ha de referir solament a l’entitat (ajuntament) i exercici corresponent. Els imports s’expressaran en euros. 

 
Emplenat per Data Càrrec 

      
      
      

Font: Elaboració pròpia. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VII 

Resum de la informació rebuda dels qüestionaris 
d’informació econòmica i de personal 2008-2012 
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Codi 
Població Totals Resum 

Qüestió / Exercici 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
1 Nre. total d’empleats de l’entitat 12.984 13.000 13.778 13.560 13.018   

  Grup A.1 1.504 1.517 1.575 1.543 1.487   

  Grup A.2 1.556 1.620 1.745 1.703 1.611   

  Grup B 21 3 0 0 0   

  Grup C.1 5.842 5.895 6.072 6.132 6.011   

  Grup C.2 4.061 3.965 4.386 4.182 3.909   

2 
Nre. d’empleats en tasques específiques de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
(TIC) 

210 210 210 206 203   

  Grup A.1 54 74 70 66 55   

  Grup A.2 68 49 51 52 59   

  Grup B 1 0 0 0 0   

  Grup C.1 65 70 70 69 62   

  Grup C.2 22 17 19 19 27   

3 Crèdits definitius (totals) en l’exercici 2.103.478.011 2.580.147.509 2.295.728.346 1.900.685.790 1.825.547.366 10.705.587.023 
  Capítol I (Despeses personal) 703.698.322 735.304.830 726.453.454 698.011.070 673.189.439 3.536.657.115 

  Capítol II (Despeses corrents) 801.554.182 912.106.738 767.337.234 778.935.634 863.512.860 4.123.446.649 

  Capítol VI (Inversions reals) 598.225.506 932.735.941 801.937.658 423.739.086 288.845.067 3.045.483.259 

4 Obligacions reconegudes (totals) en l’exercici 1.668.304.116 2.069.209.540 1.791.125.190 1.629.419.794 1.586.701.330 8.744.759.971 
  Capítol I (Despeses personal) 672.847.556 708.051.879 701.317.459 681.452.783 643.851.494 3.407.521.171 

  Capítol II (Despeses corrents) 734.318.817 837.393.337 712.264.650 723.725.024 818.903.768 3.826.605.596 

  Capítol VI (Inversions reals) 261.137.743 523.764.324 377.543.081 224.241.987 123.946.069 1.510.633.203 

5 
Despeses realitzades (obligacions reconegudes) en Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions (TIC) 26.699.810 31.246.661 32.325.315 27.860.097 22.362.944 140.494.826 

  Maquinari (compra i lloguer) 4.070.084 4.360.878 3.777.702 1.942.729 1.031.808 15.183.201 

  Programari (compra i lloguer) 2.330.999 4.070.456 6.797.419 4.787.187 2.072.294 20.058.354 

  Serveis TIC (Desenvolupament i manteniment d’aplicacions, manteniment de maquinari i programari, 
consultoria) 

6.676.055 9.522.037 8.106.777 8.046.893 6.623.598 38.975.359 

  Utilització de línies de comunicacions, veu i dades. Inclou despesa  telefònica 6.146.164 5.442.394 5.814.168 5.685.470 5.498.109 28.586.304 

  Personal TIC 7.476.508 7.850.896 7.829.249 7.397.819 7.137.135 37.691.608 
6 Ingressos (drets reconeguts) per subvencions rebudes en relació amb les TIC 1.361.296 2.215.471 6.618.726 626.955 116.938 10.939.386 

  Capítol IV (Transferències corrents) 351.891 361.471 84.862 16.698 65.804 880.727 

  Capítol VII (Transferències de capital) 1.009.405 1.854.000 6.533.864 610.257 51.134 10.058.659 

0 Dades població  mostra 2.305.161 2.327.779 2.327.739 2.319.001 2.324.131 2.320.762 

  Indicadors   
  % Personal TIC / Personal ajuntament 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,6%   

  % OR Ppt. / CD pressupost (cap. I, II i VI) 79,3% 80,2% 78,0% 85,7% 86,9% 81,7% 

  % despesa en TIC en el total (OR TIC / OR en pressupost (cap. I, II i VI)) 1,6% 1,5% 1,8% 1,7% 1,4% 1,6% 

  Despesa en TIC (euros) per habitant (OR TIC / nre. habitants Població) 11,6 13,4 13,9 12,0 9,6 60,5 

  % despesa en TIC subvencionat (DR subvencions TIC / OR TIC)  5,1% 7,1% 20,5% 2,3% 0,5% 7,8% 
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Codi 
Població Alcoi Alacant

Qüestió / Exercici 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
1 Nre. total d’empleats de l’entitat 415 415 399 397 397 1.710 1.731 1.969 1.980 1.841  

Grup A.1 27 27 25 25 25 213 222 226 214 191  
Grup A.2 68 68 69 68 68 199 200 203 211 186  
Grup B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grup C.1 233 235 220 219 219 699 816 814 886 823  
Grup C.2 87 85 85 85 85 599 493 726 669 641  

2 Nre. d’empleats en tasques específiques de Tecnologies 
de la Informació i les Comunicacions (TIC) 

10 10 9 9 10  31 31 33 33 33  

Grup A.1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10  
Grup A.2 5 5 5 6 6 15 15 16 16 16  
Grup B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grup C.1 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3  
Grup C.2 0 0 0 0 1 3 3 4 4 4  

3 Crèdits definitius (totals) en l’exercici 54.191.518 63.932.294 56.180.521 43.149.775 39.350.235 256.804.342 263.816.334 310.344.408 273.179.896 216.316.825 220.576.909 1.284.234.372 
Capítol I (Despeses personal) 21.370.915 21.740.426 21.243.973 20.156.880 20.338.487 104.850.681 89.446.400 90.231.061 86.435.646 84.840.136 84.181.172 435.134.415 
Capítol II (Despeses corrents) 17.531.277 17.852.097 16.271.172 14.253.797 14.816.505 80.724.849 110.582.236 114.044.393 99.712.815 102.108.535 122.035.377 548.483.356 
Capítol VI (Inversions reals) 15.289.326 24.339.770 18.665.376 8.739.097 4.195.243 71.228.812 63.787.698 106.068.953 87.031.434 29.368.155 14.360.361 300.616.601 

4 Obligacions reconegudes (totals) en l’exercici 40.383.661 51.552.515 44.289.326 37.020.617 32.948.715 206.194.834 217.538.599 257.389.014 230.207.949 204.847.902 204.688.022 1.114.671.487 
Capítol I (Despeses personal) 19.738.028 20.408.385 19.679.549 19.173.963 17.867.775 96.867.699 82.989.016 85.985.220 84.432.002 84.094.044 79.461.290 416.961.571 
Capítol II (Despeses corrents) 16.488.454 16.538.630 15.117.895 13.584.346 13.495.720 75.225.046 106.249.184 108.096.608 95.801.401 98.687.078 119.016.932 527.851.203 
Capítol VI (Inversions reals) 4.157.180 14.605.500 9.491.881 4.262.308 1.585.220 34.102.089 28.300.399 63.307.186 49.974.547 22.066.780 6.209.801 169.858.713 

5 
Despeses realitzades (obligacions reconegudes) en 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) 

792.360 1.099.694 863.015 930.061 697.385 4.382.515 976.324 2.032.155 1.325.628 1.069.524 474.280 5.877.911 

Maquinari (compra  i lloguer) 85.043 218.804 45.077 37.655 22.129 408.709 306.279 602.479 340.101 0 0 1.248.859 
Programari (compra i lloguer) 35.464 104.950 0 143.688 28.536 312.638 72.583 172.658 53.002 22.927 73.952 395.122 

 
Serveis TIC (Desenvolupament i manteniment d’aplicacions, 
manteniment de maquinari i programari, consultoria) 142.038 200.921 195.675 185.494 163.334 887.462 597.462 1.257.018 932.525 1.046.597 400.329 4.233.931 

 
Utilització de línies de comunicacions, veu i dades. Inclou 
despesa telefònica 

232.626 238.149 197.321 188.963 116.497 973.556 No facilita No facilita No facilita No facilita No facilita 0 

Personal TIC 297.188 336.870 424.941 374.261 366.888 1.800.148 No facilita No facilita No facilita No facilita No facilita 0 

6 
Ingressos (drets reconeguts) per subvencions rebudes en 
relació amb les TIC 

0 117.500 442.462 0 0 559.962 0 32.480 1.254.756 194.621 61.263 1.543.120 

Capítol IV (Transferències corrents) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.261 60.261 
Capítol VII (Transferències de capital) 0 117.500 442.462 0 0 559.962 0 32.480 1.254.756 194.621 1.002 1.482.859 

0 Dades població mostra 61.698 61.552 61.417 61.093 60.837 331.750 334.757 334.418 334.329 334.678  
Indicadors   

% Personal TIC / Personal ajuntament 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,5% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,8%  
% OR Ppt. / CD pressupost (cap. I, II i VI) 74,5% 80,6% 78,8% 85,8% 83,7% 80,3% 82,5% 82,9% 84,3% 94,7% 92,8% 86,8% 

 
% despesa en TIC en el total (OR TIC / OR en pressupost 
(cap. I, II i VI)) 

2,0% 2,1% 1,9% 2,5% 2,1% 2,1% 0,4% 0,8% 0,6% 0,5% 0,2% 0,5% 

 
Despesa en TIC (euros) per habitant (OR TIC / nre. 
habitants Població) 

12,8 17,9 14,1 15,2 11,5 71,4 2,9 6,1 4,0 3,2 1,4 17,6 

 
% despesa en TIC subvencionat (DR subvencions TIC / OR 
TIC)  

0,0% 10,7% 51,3% 0,0% 0,0% 12,8% 0,0% 1,6% 94,7% 18,2% 12,9% 26,3% 
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Codi 
Població Benidorm Castelló

Qüestió / Exercici 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
1 Nre. total d’empleats de l’entitat 674 680 706 695 648 1.019 1.020 1.015 1.014 984  

Grup A.1 82 87 89 89 78 97 97 100 100 95  
Grup A.2 75 79 72 74 60 107 116 162 161 154  
Grup B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grup C.1 413 415 450 442 432 425 439 384 385 448  
Grup C.2 104 99 95 90 78 390 368 369 368 287  

2 Nre. d’empleats en tasques específiques de Tecnologies 
de la Informació i les Comunicacions (TIC) 

7 7 8 8 8 23 23 24 24 23  

Grup A.1 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3  
Grup A.2 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5  
Grup B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grup C.1 3 3 3 3 3 10 10 11 11 10  
Grup C.2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5  

3 Crèdits definitius (totals) en l’exercici 93.768.574 109.987.166 92.930.525 77.424.070 85.898.080 460.008.415 183.071.353 222.598.957 194.385.167 154.905.774 166.415.100 921.376.352 
Capítol I (Despeses personal) 35.691.974 36.287.596 36.768.309 35.876.906 32.061.978 176.686.763 51.247.042 52.792.590 53.969.363 54.109.105 51.306.083 263.424.184 
Capítol II (Despeses corrents) 40.189.787 53.475.459 42.631.160 37.159.149 52.907.842 226.363.397 78.731.457 80.662.432 61.913.647 61.700.155 87.917.239 370.924.929 
Capítol VI (Inversions reals) 17.886.813 20.224.111 13.531.056 4.388.015 928.260 56.958.255 53.092.854 89.143.935 78.502.157 39.096.514 27.191.779 287.027.239 

4 Obligacions reconegudes (totals) en l’exercici 80.828.706 96.838.276 86.229.323 78.132.278 83.418.179 425.446.762 134.164.983 181.691.735 137.955.264 124.794.600 141.670.304 720.276.886 
Capítol I (Despeses personal) 35.374.116 36.159.073 36.104.431 38.662.566 32.048.080 178.348.266 49.829.558 51.952.523 52.880.867 52.290.544 47.532.560 254.486.052 
Capítol II (Despeses corrents) 36.895.709 47.921.237 40.587.462 35.247.403 50.819.429 211.471.240 71.105.764 77.572.572 59.478.872 59.786.893 85.517.746 353.461.847 
Capítol VI (Inversions reals) 8.558.881 12.757.966 9.537.430 4.222.309 550.670 35.627.256 13.229.661 52.166.640 25.595.526 12.717.163 8.619.998 112.328.987 

5 
Despeses realitzades (obligacions reconegudes) en 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) 

1.192.073 1.403.549 1.635.268 1.356.637 1.302.604 6.890.132 3.062.944 2.952.210 2.295.855 1.740.176 2.086.279 12.137.464 

Maquinari (compra  i lloguer) 106.236 144.740 321.630 63.703 96.077 732.385 962.255 276.478 168.940 13.971 280.122 1.701.768 
Programari (compra i lloguer) 52.214 71.303 126.247 77.271 25.883 352.918 0 251.577 408.064 101.605 79.735 840.981 

 
Serveis TIC (Desenvolupament i manteniment d’aplicacions, 
manteniment de maquinari i programari, consultoria) 14.422 15.321 13.878 9.914 0 53.535 802.052 1.078.404 417.015 379.295 581.474 3.258.240 

 
Utilització de línies de comunicacions, veu i dades. Inclou 
despesa telefònica 

844.445 882.786 874.549 883.296 883.604 4.368.680 566.589 670.048 534.874 499.141 439.255 2.709.907 

Personal TIC 174.757 289.399 298.963 322.454 297.040 1.382.613 732.047 675.703 766.963 746.163 705.692 3.626.569 

6 
Ingressos (drets reconeguts) per subvencions rebudes en 
relació amb les TIC 

0 0 0 0 0 0 229.042 150.855 0 0 24.393 404.290 

Capítol IV (Transferències corrents) No facilita No facilita No facilita No facilita No facilita 0 159.402 0 0 0 0 159.402 
Capítol VII (Transferències de capital) No facilita No facilita No facilita No facilita No facilita 0 69.640 150.855 0 0 24.393 244.888 

0 Dades població mostra 70.280 71.034 71.198 72.062 72.991 177.924 180.005 180.690 180.114 180.204  
Indicadors  

% Personal TIC / Personal ajuntament 1,0% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,3%  
% OR Ppt. / CD pressupost (cap. I, II i VI) 86,2% 88,0% 92,8% 100,9% 97,1% 92,5% 73,3% 81,6% 71,0% 80,6% 85,1% 78,2% 

 
% despesa en TIC en el total (OR TIC / OR en pressupost 
(cap. I, II i VI)) 

1,5% 1,4% 1,9% 1,7% 1,6% 1,6% 2,3% 1,6% 1,7% 1,4% 1,5% 1,7% 

 
Despesa en TIC (euros) per habitant (OR TIC / nre. 
habitants Població) 

17,0 19,8 23,0 18,8 17,8 96,4 17,2 16,4 12,7 9,7 11,6 67,6 

 
% despesa en TIC subvencionat (DR subvencions TIC / OR 
TIC)  

--- --- --- --- --- --- 7,5% 5,1% 0,0% 0,0% 1,2% 3,3% 
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Codi 
Població Elx Elda

Qüestió / Exercici 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
1 Nre. total d’empleats de l’entitat 1.369 1.370 1.372 1.321 1.303 390 394 395 395 354  

Grup A.1 105 103 101 99 102 28 28 28 28 27  
Grup A.2 163 167 169 154 150 18 18 18 18 17  
Grup B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grup C.1 640 630 627 651 643 175 183 183 183 170  
Grup C.2 461 470 475 417 408 169 165 166 166 140  

2 Nre. d’empleats en tasques específiques de Tecnologies 
de la Informació i les Comunicacions (TIC) 

17 17 17 17 17 7 7 7 7 7  

Grup A.1 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0  
Grup A.2 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0  
Grup B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grup C.1 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6  
Grup C.2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1  

3 Crèdits definitius (totals) en l’exercici 179.902.889 229.274.646 196.160.481 166.431.412 158.031.846 929.801.274 41.761.925 48.644.051 42.104.141 35.023.414 30.697.569 198.231.100 
Capítol I (Despeses personal) 64.854.907 69.267.649 69.289.264 63.921.432 63.599.819 330.933.071 14.549.364 15.052.184 14.812.979 14.265.855 13.128.231 71.808.613 
Capítol II (Despeses corrents) 56.615.920 82.287.511 64.832.464 64.057.492 57.740.108 325.533.496 18.537.574 17.427.307 16.124.453 15.246.330 14.999.419 82.335.083 
Capítol VI (Inversions reals) 58.432.062 77.719.486 62.038.753 38.452.489 36.691.919 273.334.708 8.674.987 16.164.561 11.166.709 5.511.229 2.569.919 44.087.404 

4 Obligacions reconegudes (totals) en l’exercici 145.030.188 192.870.395 153.303.602 131.773.246 120.922.279 743.899.710 34.270.724 42.236.192 35.726.857 32.055.096 28.353.240 172.642.110 
Capítol I (Despeses personal) 64.854.907 68.457.298 67.429.773 63.135.643 59.602.125 323.479.745 14.143.560 14.361.859 14.173.549 13.877.809 12.411.292 68.968.069 
Capítol II (Despeses corrents) 53.960.481 77.052.562 63.176.584 62.265.667 56.531.219 312.986.514 17.862.785 16.489.000 15.423.610 14.868.623 14.306.039 78.950.057 
Capítol VI (Inversions reals) 26.214.800 47.360.535 22.697.245 6.371.936 4.788.935 107.433.451 2.264.379 11.385.333 6.129.699 3.308.663 1.635.909 24.723.984 

5 
Despeses realitzades (obligacions reconegudes) en 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) 

2.836.325 3.058.231 2.768.728 2.626.085 2.654.534 13.943.903 487.679 610.702 560.160 590.395 574.720 2.823.656 

Maquinari (compra  i lloguer) 305.541 105.594 176.187 20.651 47.431 655.404 88.056 80.000 48.984 81.559 45.476 344.075 
Programari (compra i lloguer) 145.215 496.292 15.540 878 12.196 670.120 27.501 90.000 139.235 120.903 111.897 489.536 

 
Serveis TIC (Desenvolupament i manteniment d’aplicacions, 
manteniment de maquinari i programari, consultoria) 304.350 360.490 479.339 525.155 359.392 2.028.727 6.000 30.000 68.866 43.537 106.394 254.796 

 
Utilització de línies de comunicacions, veu i dades. Inclou 
despesa telefònica 

636.965 605.171 630.427 612.984 828.268 3.313.815 168.780 212.000 106.859 144.932 108.984 741.555 

Personal TIC 1.444.254 1.490.683 1.467.235 1.466.417 1.407.247 7.275.836 197.342 198.702 196.215 199.465 201.969 993.693 

6 
Ingressos (drets reconeguts) per subvencions rebudes en 
relació amb les TIC 

295.499 1.578.073 279.406 11.364 30.231 2.194.573 0 0 0 0 0 0 

Capítol IV (Transferències corrents) 41.749 47.793 15.370 4.435 5.543 114.891 No facilita No facilita No facilita No facilita No facilita 0 
Capítol VII (Transferències de capital) 253.750 1.530.279 264.036 6.929 24.688 2.079.682 No facilita No facilita No facilita No facilita No facilita 0 

0 Dades població mostra 228.348 230.112 230.822 230.354 230.587 55.174 55.168 54.815 54.610 54.536  
Indicadors  

% Personal TIC / Personal ajuntament 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 2,0%  
% OR Ppt. / CD pressupost (cap. I, II i VI) 80,6% 84,1% 78,2% 79,2% 76,5% 80,0% 82,1% 86,8% 84,9% 91,5% 92,4% 87,1% 

 
% despesa en TIC en el total (OR TIC / OR en pressupost 
(cap. I, II i VI)) 

2,0% 1,6% 1,8% 2,0% 2,2% 1,9% 1,4% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 1,6% 

 
Despesa en TIC (euros) per habitant (OR TIC / nre. 
habitants Població) 

12,4 13,3 12,0 11,4 11,5 60,6 8,8 11,1 10,2 10,8 10,5 51,5 

 
% despesa en TIC subvencionat (DR subvencions TIC / OR 
TIC)  

10,4% 51,6% 10,1% 0,4% 1,1% 15,7% --- --- --- --- --- --- 
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Codi 
Població Gandia Oriola

Qüestió / Exercici 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
1 Nre. total d’empleats de l’entitat 469 508 536 542 472 0 0 415 425 413  

Grup A.1 39 42 43 43 40 No facilita No facilita 33 33 31  
Grup A.2 51 61 69 70 56 No facilita No facilita 62 65 66  
Grup B 0 0 0 0 0 No facilita No facilita 0 0 0  
Grup C.1 226 252 271 280 242 No facilita No facilita 179 186 184  
Grup C.2 153 153 153 149 134 No facilita No facilita 141 141 132  

2 Nre. d’empleats en tasques específiques de Tecnologies 
de la Informació i les Comunicacions (TIC) 

8 8 9 9 7 5 5 5 5 6  

Grup A.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grup A.2 3 3 4 4 2 1 1 1 1 1  
Grup B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grup C.1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4  
Grup C.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

3 Crèdits definitius (totals) en l’exercici 102.053.132 145.019.553 134.084.397 84.835.753 101.882.792 567.875.627 117.779.932 112.642.317 102.926.781 86.915.385 69.783.638 490.048.054 
Capítol I (Despeses personal) 25.187.991 26.357.025 27.854.309 26.496.873 24.186.585 130.082.784 27.007.435 26.813.498 25.178.437 24.221.612 25.787.488 129.008.470 
Capítol II (Despeses corrents) 40.879.073 50.133.916 43.990.865 30.411.773 43.339.949 208.755.576 41.348.673 36.242.811 34.765.209 33.471.857 29.313.896 175.142.447 
Capítol VI (Inversions reals) 35.986.068 68.528.612 62.239.223 27.927.106 34.356.258 229.037.267 49.423.824 49.586.008 42.983.135 29.221.916 14.682.255 185.897.137 

4 Obligacions reconegudes (totals) en l’exercici 80.826.789 101.422.358 98.260.462 64.076.058 81.322.211 425.907.878 70.978.635 76.362.937 71.873.556 66.808.351 51.555.007 337.578.486 
Capítol I (Despeses personal) 24.180.688 24.973.972 26.380.561 24.613.269 23.471.400 123.619.891 22.335.277 24.411.319 23.815.687 22.910.122 23.353.847 116.826.252 
Capítol II (Despeses corrents) 40.003.949 48.820.414 42.734.851 29.009.112 42.006.205 202.574.531 34.841.320 30.690.253 31.601.359 30.364.088 26.344.195 153.841.215 
Capítol VI (Inversions reals) 16.642.152 27.627.972 29.145.050 10.453.677 15.844.606 99.713.456 13.802.037 21.261.365 16.456.510 13.534.141 1.856.966 66.911.019 

5 
Despeses realitzades (obligacions reconegudes) en 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) 

1.301.305 1.469.268 1.165.513 947.825 878.242 5.762.152 621.968 1.078.686 575.126 1.119.129 693.148 4.088.056 

Maquinari (compra  i lloguer) 165.296 318.651 95.690 19.320 12.694 611.651 60.006 469.323 207.404 227.727 198.403 1.162.863 
Programari (compra i lloguer) 77.782 232.039 98.670 106.144 0 514.635 13.363 70.760 95.932 67.586 13.149 260.790 

 
Serveis TIC (Desenvolupament i manteniment d’aplicacions, 
manteniment de maquinari i programari, consultoria) 116.644 313.245 158.102 148.722 137.999 874.711 122.338 106.343 37.265 416.955 103.591 786.492 

 
Utilització de línies de comunicacions, veu i dades. Inclou 
despesa telefònica 

712.577 364.843 596.378 447.867 563.174 2.684.839 300.066 297.192 102.626 277.491 258.459 1.235.834 

Personal TIC 229.007 240.490 216.673 225.772 164.375 1.076.317 126.194 135.069 131.899 129.370 119.546 642.078 

6 
Ingressos (drets reconeguts) per subvencions rebudes en 
relació amb les TIC 

430.000 0 0 183.163 0 613.163 0 104.573 45.194 8.631 0 158.397 

Capítol IV (Transferències corrents) 0 0 0 0 0 0 0 104.573 0 0 0 104.573 
Capítol VII (Transferències de capital) 430.000 0 0 183.163 0 613.163 0 0 45.194 8.631 0 53.824 

0 Dades població mostra 79.958 80.020 79.430 78.704 79.010 84.626 86.164 87.113 88.714 90.087  
Indicadors  

% Personal TIC / Personal ajuntament 1,7% 1,6% 1,7% 1,7% 1,5% --- --- 1,2% 1,2% 1,5%  
% OR Ppt. / CD pressupost (cap. I, II i VI) 79,2% 69,9% 73,3% 75,5% 79,8% 75,0% 60,3% 67,8% 69,8% 76,9% 73,9% 68,9% 

 
% despesa en TIC en el total (OR TIC / OR en pressupost 
(cap. I, II i VI)) 

1,6% 1,4% 1,2% 1,5% 1,1% 1,4% 0,9% 1,4% 0,8% 1,7% 1,3% 1,2% 

 
Despesa en TIC (euros) per habitant (OR TIC / nre. 
habitants Població) 

16,3 18,4 14,7 12,0 11,1 72,5 7,3 12,5 6,6 12,6 7,7 46,8 

 
% despesa en TIC subvencionat (DR subvencions TIC / OR 
TIC)  

33,0% 0,0% 0,0% 19,3% 0,0% 10,6% 0,0% 9,7% 7,9% 0,8% --- 3,9% 
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Codi 
Població Paterna Sagunt

Qüestió / Exercici 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
1 Nre. total d’empleats de l’entitat 345 344 359 342 327 533 533 541 508 455  

Grup A.1 25 24 26 23 22 74 74 73 75 73  
Grup A.2 61 63 67 62 63 71 71 79 68 60  
Grup B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grup C.1 141 139 141 132 128 215 215 204 193 184  
Grup C.2 118 118 125 125 114 173 173 185 172 138  

2 Nre. d’empleats en tasques específiques de Tecnologies 
de la Informació i les Comunicacions (TIC) 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

Grup A.1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0  
Grup A.2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1  
Grup B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grup C.1 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5  
Grup C.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 Crèdits definitius (totals) en l’exercici 63.444.004 88.299.869 83.200.814 66.774.225 51.446.192 353.165.104 79.092.209 94.129.056 89.398.086 70.759.960 65.319.674 398.698.985 
Capítol I (Despeses personal) 20.016.303 21.447.567 22.031.617 19.447.460 15.986.110 98.929.057 21.289.892 24.174.852 23.719.005 21.590.052 21.458.869 112.232.670 
Capítol II (Despeses corrents) 25.080.274 31.302.537 31.122.442 27.327.762 31.186.967 146.019.982 28.649.899 32.021.570 30.904.057 30.671.436 31.602.301 153.849.263 
Capítol VI (Inversions reals) 18.347.427 35.549.765 30.046.755 19.999.003 4.273.115 108.216.065 29.152.419 37.932.633 34.775.025 18.498.472 12.258.504 132.617.053 

4 Obligacions reconegudes (totals) en l’exercici 48.866.513 61.842.527 60.834.139 51.781.792 44.347.467 267.672.438 58.249.160 72.017.960 65.951.690 51.808.347 48.944.218 296.971.375 
Capítol I (Despeses personal) 19.209.863 21.144.174 20.756.552 19.368.615 15.201.077 95.680.281 21.236.542 23.202.873 22.980.695 20.858.335 19.196.468 107.474.913 
Capítol II (Despeses corrents) 23.250.291 29.566.067 29.875.830 25.909.632 26.492.053 135.093.873 27.136.818 29.678.470 25.304.179 22.295.336 22.506.138 126.920.940 
Capítol VI (Inversions reals) 6.406.359 11.132.286 10.201.757 6.503.545 2.654.337 36.898.284 9.875.801 19.136.616 17.666.816 8.654.676 7.241.613 62.575.522 

5 
Despeses realitzades (obligacions reconegudes) en 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) 

853.758 622.780 584.257 1.250.541 1.224.542 4.535.879 736.880 615.000 1.276.759 564.000 1.034.860 4.227.499 

Maquinari (compra  i lloguer) 167.112 113.826 24.517 109.408 83.749 498.612 58.041 50.000 8.168 93.000 14.023 223.232 
Programari (compra i lloguer) 22.011 28.082 0 67.233 94.651 211.977 12.345 15.000 80.438 49.000 51.019 207.802 

 
Serveis TIC (Desenvolupament i manteniment d’aplicacions, 
manteniment de maquinari i programari, consultoria) 240.872 150.938 45.598 640.042 586.773 1.664.222 222.833 180.000 632.494 98.000 438.756 1.572.083 

 
Utilització de línies de comunicacions, veu i dades. Inclou 
despesa telefònica 

220.659 110.128 254.111 196.613 210.673 992.184 251.435 200.000 378.231 145.000 363.383 1.338.049 

Personal TIC 203.104 219.805 260.032 237.245 248.697 1.168.884 192.226 170.000 177.428 179.000 167.679 886.333 

6 
Ingressos (drets reconeguts) per subvencions rebudes en 
relació amb les TIC 

0 0 200.000 0 0 200.000 0 5.164 834.250 152.998 0 992.412 

Capítol IV (Transferències corrents) 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 3.000 
Capítol VII (Transferències de capital) 0 0 200.000 0 0 200.000 0 2.164 834.250 152.998 0 989.412 

0 Dades població mostra 61.941 64.023 65.921 66.948 67.356 65.821 66.070 66.259 65.595 65.238  
Indicadors 

% Personal TIC / Personal ajuntament 1,7% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,3%  
% OR Ppt. / CD pressupost (cap. I, II i VI) 77,0% 70,0% 73,1% 77,5% 86,2% 75,8% 73,6% 76,5% 73,8% 73,2% 74,9% 74,5% 

 
% despesa en TIC en el total (OR TIC / OR en pressupost 
(cap. I, II i VI)) 

1,7% 1,0% 1,0% 2,4% 2,8% 1,7% 1,3% 0,9% 1,9% 1,1% 2,1% 1,4% 

 
Despesa en TIC (euros) per habitant (OR TIC / nre. 
habitants Població) 

13,8 9,7 8,9 18,7 18,2 69,2 11,2 9,3 19,3 8,6 15,9 64,2 

 
% despesa en TIC subvencionat (DR subvencions TIC / OR 
TIC)  

0,0% 0,0% 34,2% 0,0% 0,0% 4,4% 0,0% 0,8% 65,3% 27,1% 0,0% 23,5% 
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Codi 
Població St. Vicent Torrent

Qüestió / Exercici 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
1 Nre. total d’empleats de l’entitat 323 330 331 320 320 364 362 366 363 351  

Grup A.1 18 19 19 20 20 38 38 40 40 40  
Grup A.2 41 41 42 39 39 46 48 50 47 46  
Grup B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grup C.1 109 115 115 112 112 168 164 164 162 158  
Grup C.2 155 155 155 149 149 112 112 112 114 107  

2 Nre. d’empleats en tasques específiques de Tecnologies 
de la Informació i les Comunicacions (TIC) 

4 4 4 4 4 6 7 7 7 7  

Grup A.1 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1  
Grup A.2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2  
Grup B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grup C.1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1  
Grup C.2 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3  

3 Crèdits definitius (totals) en l’exercici 48.211.055 52.892.116 48.514.216 41.873.188 31.166.275 222.656.850 65.895.549 62.805.139 57.181.703 45.924.884 56.053.417 287.860.691 
Capítol I (Despeses personal) 12.557.902 13.179.408 13.290.768 12.145.486 12.766.034 63.939.598 19.550.166 20.786.334 22.308.356 21.400.525 19.138.331 103.183.713 
Capítol II (Despeses corrents) 17.232.783 16.285.463 15.449.939 15.495.531 14.276.766 78.740.482 26.231.153 23.507.141 22.177.006 23.586.671 21.450.315 116.952.286 
Capítol VI (Inversions reals) 18.420.371 23.427.245 19.773.509 14.232.171 4.123.475 79.976.771 20.114.230 18.511.663 12.696.341 937.688 15.464.770 67.724.692 

4 Obligacions reconegudes (totals) en l’exercici 36.018.601 38.575.493 32.506.110 37.454.693 27.225.214 171.780.111 43.433.414 54.338.570 46.311.558 41.061.039 39.036.818 224.181.398 
Capítol I (Despeses personal) 11.894.876 12.484.526 12.388.239 11.780.299 11.599.132 60.147.072 18.542.417 19.808.039 20.146.131 18.485.943 17.670.713 94.653.242 
Capítol II (Despeses corrents) 16.183.459 15.356.238 14.095.012 14.799.059 13.740.221 74.173.989 22.839.333 22.920.249 21.178.034 21.927.438 19.382.812 108.247.867 
Capítol VI (Inversions reals) 7.940.266 10.734.729 6.022.859 10.875.335 1.885.861 37.459.050 2.051.664 11.610.281 4.987.393 647.658 1.983.293 21.280.289 

5 
Despeses realitzades (obligacions reconegudes) en 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) 

529.702 515.724 853.441 798.115 386.569 3.083.551 1.150.806 1.168.298 1.151.001 1.097.517 889.185 5.456.807 

Maquinari (compra  i lloguer) 74.734 58.374 406.186 316.831 2.499 858.624 74.421 32.247 22.188 14.307 13.842 157.005 
Programari (compra i lloguer) 31.170 29.921 17.995 119.824 52.389 251.299 0 0 0 0 0 0 

 
Serveis TIC (Desenvolupament i manteniment d’aplicacions, 
manteniment de maquinari i programari, consultoria) 122.141 117.245 134.511 124.295 107.362 605.554 366.501 437.645 427.162 288.928 305.926 1.826.161 

 
Utilització de línies de comunicacions, veu i dades. Inclou 
despesa telefònica 

201.503 210.729 196.384 140.700 134.596 883.912 351.381 373.983 363.435 525.082 293.032 1.906.912 

Personal TIC 100.154 99.455 98.365 96.465 89.723 484.162 358.504 324.423 338.216 269.200 276.385 1.566.729 

6 
Ingressos (drets reconeguts) per subvencions rebudes en 
relació amb les TIC 

0 0 886.000 0 0 886.000 0 0 0 0 0 0 

Capítol IV (Transferències corrents) 0 0 0 0 0 0 No facilita No facilita No facilita No facilita No facilita 0 
Capítol VII (Transferències de capital) 0 0 886.000 0 0 886.000 No facilita No facilita No facilita No facilita No facilita 0 

0 Dades població mostra 51.507 53.126 54.088 54.531 55.100 76.927 78.543 79.843 80.610 81.402  
Indicadors  

% Personal TIC / Personal ajuntament 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,6% 1,9% 1,9% 1,9% 2,0%  
% OR Ppt. / CD pressupost (cap. I, II i VI) 74,7% 72,9% 67,0% 89,4% 87,4% 77,2% 65,9% 86,5% 81,0% 89,4% 69,6% 77,9% 

 
% despesa en TIC en el total (OR TIC / OR en pressupost 
(cap. I, II i VI)) 

1,5% 1,3% 2,6% 2,1% 1,4% 1,8% 2,6% 2,2% 2,5% 2,7% 2,3% 2,4% 

 
Despesa en TIC (euros) per habitant (OR TIC / nre. 
habitants Població) 

10,3 9,7 15,8 14,6 7,0 57,4 15,0 14,9 14,4 13,6 10,9 68,8 

 
% despesa en TIC subvencionat (DR subvencions TIC / OR 
TIC)  

0,0% 0,0% 103,8% 0,0% 0,0% 28,7% --- --- --- --- --- --- 

Nota: Torrent ens ha comunicat en al·legacions que el nombre de llocs realment ocupats  en són 5. 
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Codi 
Població Torrevella València

Qüestió / Exercici 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
1 Nre. total d’empleats de l’entitat 387 386 379 383 378 4.647 4.569 4.654 4.546 4.461  

Grup A.1 30 34 34 34 35 702 696 712 694 683  
Grup A.2 0 20 24 22 21 608 618 611 600 591  
Grup B 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grup C.1 209 199 193 199 197 2.034 1.920 1.967 1.946 1.919  
Grup C.2 127 130 128 128 125 1.303 1.335 1.364 1.306 1.268  

2 Nre. d’empleats en tasques específiques de Tecnologies 
de la Informació i les Comunicacions (TIC) 

5 5 5 5 4 67 66 62 59 58  

Grup A.1 1 1 1 1 1 30 50 46 43 32  
Grup A.2 0 1 1 1 0 20 0 0 0 10  
Grup B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Grup C.1 3 3 3 3 3 11 16 16 16 10  
Grup C.2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6  

3 Crèdits definitius (totals) en l’exercici 89.205.935 125.827.068 117.422.664 99.439.896 85.218.783 517.114.346 636.821.311 836.418.470 740.813.456 655.851.973 615.450.653 3.485.355.863 
Capítol I (Despeses personal) 26.445.854 30.439.608 32.641.454 30.197.213 26.779.495 146.503.624 256.404.662 267.261.910 256.970.557 252.180.387 246.198.654 1.279.016.169 
Capítol II (Despeses corrents) 39.549.918 41.060.108 43.381.179 41.584.704 50.239.610 215.815.519 237.174.414 293.794.570 224.560.519 260.542.138 267.981.613 1.284.053.255 
Capítol VI (Inversions reals) 23.210.163 54.327.352 41.400.031 27.657.979 8.199.678 154.795.203 143.242.234 275.361.990 259.282.380 143.129.448 101.270.386 922.286.438 

4 Obligacions reconegudes (totals) en l’exercici 66.162.917 74.741.980 86.915.258 82.374.998 76.673.044 386.868.197 567.212.174 721.154.906 591.191.314 580.757.933 565.096.655 3.025.412.982 
Capítol I (Despeses personal) 25.714.469 27.908.644 28.539.319 26.755.757 24.812.888 133.731.077 246.012.429 258.982.419 253.310.376 248.797.774 244.488.288 1.251.591.285 
Capítol II (Despeses corrents) 35.261.927 34.273.302 41.198.601 40.178.079 47.667.258 198.579.167 211.365.267 263.364.221 199.932.904 235.600.777 261.090.570 1.171.353.739 
Capítol VI (Inversions reals) 5.186.521 12.560.034 17.177.338 15.441.162 4.192.898 54.557.953 109.834.478 198.808.266 137.948.034 96.359.382 59.517.797 602.467.958 

5 
Despeses realitzades (obligacions reconegudes) en 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) 

910.983 784.985 1.363.644 1.169.466 797.892 5.026.970 10.325.504 12.918.149 14.859.567 11.656.015 7.448.433 57.207.669 

Maquinari (compra  i lloguer) 73.165 144.901 344.659 80.926 30.842 674.493 1.475.717 1.722.573 1.546.286 824.114 164.536 5.733.224 
Programari (compra i lloguer) 141.715 80.859 128.253 141.945 63.772 556.544 1.679.883 2.401.375 5.577.397 3.731.847 1.382.712 14.773.214 

 
Serveis TIC (Desenvolupament i manteniment d’aplicacions, 
manteniment de maquinari i programari, consultoria) 77.290 143.557 137.323 148.952 132.982 640.104 3.309.581 4.866.335 3.998.967 3.669.155 2.621.338 18.465.374 

 
Utilització de línies de comunicacions, veu i dades. Inclou 
despesa telefònica 

418.638 229.353 560.013 593.452 404.673 2.206.129 941.078 746.195 780.304 761.458 611.945 3.840.980 

Personal TIC 200.175 186.315 193.396 204.191 165.623 949.700 2.919.245 3.181.672 2.956.613 2.669.442 2.667.903 14.394.876 

6 
Ingressos (drets reconeguts) per subvencions rebudes en 
relació amb les TIC 

30.740 26.796 160.573 1.000 1.051 220.160 376.015 0 2.091.662 0 0 2.467.677 

Capítol IV (Transferències corrents) 30.740 26.796 0 0 0 57.536 120.000 0 0 0 0 120.000 
Capítol VII (Transferències de capital) 0 0 160.573 1.000 1.051 162.624 256.015 0 2.091.662 0 0 2.347.677 

0 Dades població mostra 101.381 101.792 101.091 102.136 103.720 807.200 814.208 809.267 798.033 797.028  
Indicadors  

% Personal TIC / Personal ajuntament 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,1% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3%  
% OR Ppt. / CD pressupost (cap. I, II i VI) 74,2% 59,4% 74,0% 82,8% 90,0% 74,8% 89,1% 86,2% 79,8% 88,6% 91,8% 86,8% 

 
% despesa en TIC en el total (OR TIC / OR en pressupost 
(cap. I, II i VI)) 1,4% 1,1% 1,6% 1,4% 1,0% 1,3% 1,8% 1,8% 2,5% 2,0% 1,3% 1,9% 

 
Despesa en TIC (euros) per habitant (OR TIC / nre. 
habitants Població) 

9,0 7,7 13,5 11,5 7,7 49,3 12,8 15,9 18,4 14,6 9,3 71,0 

 
% despesa en TIC subvencionat (DR subvencions TIC / OR 
TIC)  

3,4% 3,4% 11,8% 0,1% 0,1% 4,4% 3,6% 0,0% 14,1% 0,0% 0,0% 4,3% 
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Codi 
Població Vila-real 

Qüestió / Exercici 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
1 Nre. total d’empleats de l’entitat 339 358 341 329 314  

Grup A.1 26 26 26 26 25  

Grup A.2 48 50 48 44 34  

Grup B 0 0 0 0 0  

Grup C.1 155 173 160 156 152  

Grup C.2 110 109 107 103 103  

2 
Nre. d’empleats en tasques específiques de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
(TIC) 

8 8 8 7 7  

Grup A.1 2 2 2 2 2  

Grup A.2 1 1 1 0 0  

Grup B 0 0 0 0 0  

Grup C.1 4 4 4 4 4  

Grup C.2 1 1 1 1 1  

3 Crèdits definitius (totals) en l’exercici 84.462.291 77.332.400 67.245.499 55.059.255 48.256.203 332.355.648 

Capítol I (Despeses personal) 18.077.516 19.473.121 19.939.417 17.161.147 16.272.103 90.923.304 

Capítol II (Despeses corrents) 23.219.745 22.009.422 19.500.307 21.318.302 23.704.952 109.752.729 

Capítol VI (Inversions reals) 43.165.030 35.849.857 27.805.775 16.579.805 8.279.147 131.679.615 

4 Obligacions reconegudes (totals) en l’exercici 44.339.053 46.174.684 49.568.781 44.672.844 40.499.956 225.255.317 

Capítol I (Despeses personal) 16.791.812 17.811.555 18.299.729 16.648.100 15.134.560 84.685.756 

Capítol II (Despeses corrents) 20.874.075 19.053.514 16.758.056 19.201.492 19.987.231 95.874.368 

Capítol VI (Inversions reals) 6.673.165 9.309.614 14.510.996 8.823.251 5.378.165 44.695.192 

5 
Despeses realitzades (obligacions reconegudes) en Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions (TIC) 

921.197 917.229 1.047.353 944.612 1.220.272 5.050.662 

Maquinari (compra  i lloguer) 68.183 22.887 21.684 39.557 19.984 172.295 

Programari (compra i lloguer) 19.752 25.640 56.645 36.336 82.405 220.778 

 
Serveis TIC (Desenvolupament i manteniment d’aplicacions, manteniment de maquinari i programari, 
consultoria) 

231.530 264.576 428.058 321.853 577.949 1.823.967 

Utilització de línies de comunicacions, veu i dades. Inclou despesa telefònica 299.422 301.816 238.656 268.492 281.567 1.389.953 

Personal TIC 302.309 302.309 302.309 278.373 258.368 1.443.669 

6 Ingressos (drets reconeguts) per subvencions rebudes en relació amb les TIC 0 200.030 424.423 75.179 0 699.632 

Capítol IV (Transferències corrents) 0 179.309 69.492 12.263 0 261.065 

Capítol VII (Transferències de capital) 0 20.721 354.931 62.915 0 438.567 

0 Dades població mostra 50.626 51.205 51.367 51.168 51.357  

Indicadors 
% Personal TIC / Personal ajuntament 2,4% 2,2% 2,3% 2,1% 2,2%  

% OR Ppt. / CD pressupost (cap. I, II i VI) 52,5% 59,7% 73,7% 81,1% 83,9% 67,8% 

% despesa en TIC en el total (OR TIC / OR en pressupost (cap. I, II i VI)) 2,1% 2,0% 2,1% 2,1% 3,0% 2,2% 

Despesa en TIC (euros) per habitant (OR TIC / nre. habitants Població) 18,2 17,9 20,4 18,5 23,8 98,7 

% despesa en TIC subvencionat (DR subvencions TIC / OR TIC)  0,0% 21,8% 40,5% 8,0% 0,0% 13,9% 

Font: Dades subministrades pels ajuntaments en qüestionaris que figuren com a annexos V i VI. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VIII 

Resum de la informació dels qüestionaris IRIA 
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Codi Qüestió 
Alcoi Alacant Benidorm Castelló Elx 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

1 
Disposa l’entitat d’un Pla Director 
de Sistemes i/o Seguretat? 

No No No No Sí
No 

indica
No 

indica 
No 

indica
Sí No No Sí Ns/Nc No No 

2 Nre. total d’empleats de l’entitat 550 550 545 2.000 2.600  913 1.200 1.465 1.251 1.807 1.920 1.711 

3 
Nre. d’empleats que treballen en 
tasques específiques de TIC 

11 11 10 30 50   11 15 21 24 18 23 21 

4 Crèdits inicials exercici (en euros) 42.318.745 43.223.814 35.659.559 177.431.000 198.558.555  74.337.580 127.123.000 157.761.889 135.978.000 136.483.000 160.413.000 149.183.046 
Capítol I (Despeses personal) 19.168.410 21.668.865 20.186.829 77.704.000 92.949.453  35.866.513 47.400.000 56.552.083 54.133.000 50.116.000 67.974.000 67.506.536 
Capítol II (Despeses corrents) 17.317.100 16.149.291 13.343.509 77.412.000 91.031.820  37.079.571 57.715.000 72.531.350 61.820.000 50.380.000 67.275.000 60.824.552 
Capítol VI (Inversions reals) 5.833.235 5.405.658 2.129.221 22.315.000 14.577.282  1.391.496 22.008.000 28.678.456 20.025.000 35.987.000 25.164.000 20.851.958 

5 
Despeses realitzades en TIC (en 
euros) 

975.000 760.101 1.009.483 902.000 2.130.000  1.053.040 1.290.000 3.006.468 2.119.480 2.106.000 3.417.000 2.209.400 

Maquinari (compra i lloguer) 80.000 169.000 42.751 200.000 300.000  62.000 201.000 276.478 21.440 125.000 822.000   
Programari (compra i lloguer) 65.000 35.000 172.725 160.000 180.000  32.000 343.000 618.269 8.290 150.000 53.000   
Serveis TIC 200.000 113.101 208.212 447.000 1.500.000  322.000 84.000 696.307 534.030 200.000 753.000 147.400 

 

Utilització de línies de 
comunicacions, veu i dades. 
Inclou despesa telefònica 

320.000 153.000 150.000 95.000 150.000   340.000 149.000 537.000 494.240 850.000 605.000 882.000 

Personal TIC 310.000 290.000 435.795 0  297.040 304.000 878.414 1.061.480 756.000 1.184.000 1.180.000 
D’altres    209.000 25.000     

6 Disposa l’entitat de portal web 
propi? 

Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

7 
Disposa l’entitat de Registre 
Electrònic? 

N/A 
En 

desenvolup
ament

En 
desenvolup

ament
N/A Sí   

En 
desenvolu

pament
N/A Sí Sí Sí Sí No 

8 Nivell màxim assolit en la 
tramitació de serveis electrònics 

N/A 2 N/A N/A 5   N/A N/A 3 N/A N/A 3 N/A 

Padró N/A N/A 3 N/A N/A  4 N/A N/A 4 N/A N/A 4 
Impost circulació N/A N/A 2 N/A N/A  5 N/A N/A 2 N/A N/A 5 
IBI N/A N/A 2 N/A N/A  3 N/A N/A 2 N/A N/A 5 
Llicència obertura activitat N/A N/A 2 N/A N/A  3 N/A N/A 2 N/A N/A 2 
Llicència obres  N/A N/A 3 N/A N/A  2 N/A N/A 2 N/A N/A 2 

9 Disposa d’un servei de queixes i 
suggeriments en línia? 

N/A Sí Ns/Nc N/A Sí   Sí N/A Sí Sí N/A Sí Sí 

* Rebudes N/A 0 N/A 500  98 N/A 203 37 N/A 477 444 
* Respostes N/A 0 N/A 420  95 N/A 196 37 N/A 394 444 
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Codi Qüestió 
Elda Gandia Oriola Paterna Sagunt 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

1 
Disposa l’entitat d’un Pla Director 
de Sistemes i/o Seguretat? 

Sí No indica Sí N/A Sí No N/A N/A N/A No No No N/A No No 

2 Nre. total d’empleats de l’entitat 450 480 590 538  585 415 580 714 

3 
Nre. d’empleats que treballen en 
tasques específiques de TIC 

6 8 350 5  4 7 7 5 5 

4 Crèdits inicials exercici (en euros) 100.000 35.505.000 1.130.325.310 54.372.000  0 59.086.972 42.231.000 65.424.722 53.564.000 
Capítol I (Despeses personal) No facilita 16.614.000 24.409.630 23.702.000  No indica 19.600.000 17.022.000 24.292.329 23.546.000 
Capítol II (Despeses corrents) 50.000 15.571.000 38.838.351 30.670.000  29.116.972 24.709.000 30.589.827 29.092.000 
Capítol VI (Inversions reals) 50.000 3.320.000 1.067.077.329 0  10.370.000 500.000 10.542.566 926.000 

5 
Despeses realitzades en TIC (en 
euros) 

76.000 531.130 710.000 914.330  300.000 1.035.940 615.000 564.000 

Maquinari (compra i lloguer) 50.000 120.000 7.000  100.000 0 50.000 93.000 
Programari (compra i lloguer)  60.000 0  50.000 105.460 15.000 49.000 
Serveis TIC 26.000 120.000 106.000  150.000 480.360 180.000 98.000 

 

Utilització de línies de 
comunicacions, veu i dades. 
Inclou despesa telefònica 

 209.000 200.000 600.000  0 148.470 200.000 145.000 

Personal TIC  322.130 210.000 201.330  0 301.650 170.000 179.000 
D’altres   0   

6 Disposa l’entitat de portal web 
propi? 

Sí Sí Sí Sí  Sí Si Sí Sí Sí 

7 
Disposa l’entitat de Registre 
Electrònic? 

N/A 
En 

desenvolup
ament

Sí Sí  N/A No
En 

desenvolup
ament

En 
desenvolu

pament 

En 
desenvolupa

ment 

8 Nivell màxim assolit en la 
tramitació de serveis electrònics 

N/A N/A 4 N/A  N/A 2 N/A 3 N/A 

Padró N/A Ns/Nc N/A 4  N/A N/A 1 N/A 3 
Impost circulació N/A Ns/Nc N/A 2  N/A N/A 3 N/A 1 
IBI N/A Ns/Nc N/A 2  N/A N/A 1 N/A 1 
Llicència obertura activitat N/A Ns/Nc N/A 2  N/A N/A 1 N/A 2 
Llicència obres  N/A Ns/Nc N/A 2  N/A N/A 1 N/A 2 

9 Disposa d’un servei de queixes i 
suggeriments en línia? 

N/A Ns/Nc Sí Sí  N/A No Sí Sí No 

* Rebudes N/A 1.200 291  N/A 325 40  
* Respostes N/A 1.200 277  N/A 0 25  
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Codi Qüestió 
St. Vicent Torrent Torrevella València Vila-real 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

1 
Disposa l’entitat d’un Pla Director 
de Sistemes i/o Seguretat? 

N/A Ns/Nc Ns/Nc Sí Sí No No indica N/A N/A Sí Ns/Nc Sí No No indica No 

2 Nre. total d’empleats de l’entitat  466 386 450 503 472 No indica 5.598 5.283 5.150 494 486 450 

3 
Nre. d’empleats que treballen en 
tasques específiques de TIC 

 4 4 5 7 4 No indica 61 54 59 6 6 8 

4 Crèdits inicials exercici (en euros)  33.965.184 28.982.000 67.900.000 48.299.950 43.662.210 73.608.079 476.709.090 542.559.774 477.405.610 42.264.810 33.394.410 36.013.000 
Capítol I (Despeses personal)  14.267.462 12.551.000 21.400.000 20.752.464 20.352.230 28.089.676 226.000.000 257.000.000 256.086.280 16.011.440 17.768.640 16.265.000 
Capítol II (Despeses corrents)  16.883.150 14.496.000 29.000.000 23.507.139 23.309.980 33.979.147 197.406.565 226.427.348 207.077.950 13.614.460 14.987.790 16.121.000 
Capítol VI (Inversions reals)  2.814.572 1.935.000 17.500.000 4.040.347 0 11.539.256 53.302.525 59.132.426 14.241.380 12.638.910 637.980 3.627.000 

5 
Despeses realitzades en TIC (en 
euros) 

 484.523 478.000 2.022.000 699.900 846.860 350.320 7.044.948 8.933.232 9.510.140 743.770 808.470 908.000 

Maquinari (compra i lloguer)  29.931 15.000 266.000 96.000 3.340 155.020 655.000 837.517 861.690 101.650 99.010 60.000 
Programari (compra i lloguer)  31.797 16.000 84.000 39.700 3.770 30.000 171.570 1.183.504 3.731.850 41.450 25.860 36.000 
Serveis TIC  81.803 113.000 78.000 107.200 285.040 50.000 2.518.200 3.733.875 1.475.300 175.830 243.760 265.000 

 

Utilització de línies de 
comunicacions, veu i dades. 
Inclou despesa telefònica 

 211.092 238.000 243.000 260.000 258.490 9.600 1.120.000 745.675 734.130 200.000 215.000 269.000 

Personal TIC  129.900 96.000 358.000 197.000 296.220 105.700 2.366.078 2.432.661 2.707.170 224.840 224.840 278.000 
D’altres  993.000 0 214.100    

6 Disposa l’entitat de portal web 
propi? 

 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

7 
Disposa l’entitat de Registre 
Electrònic? 

 
En 

desenvolup
ament

En 
desenvolup

ament
N/A Sí

En 
desenvolu

pament
N/A N/A Sí Sí N/A No 

En 
desenvolu

pament 

8 Nivell màxim assolit en la 
tramitació de serveis electrònics 

 2 N/A N/A 4 N/A N/A N/A 4 N/A N/A 3 N/A 

Padró  N/A 4 N/A N/A 4 N/A N/A N/A 4 N/A N/A 4 
Impost circulació  N/A 1 N/A N/A 3 N/A N/A N/A 4 N/A N/A 2 
IBI  N/A 1 N/A N/A 3 N/A N/A N/A 4 N/A N/A 2 
Llicència obertura activitat  N/A 2 N/A N/A 3 N/A N/A N/A 4 N/A N/A 2 
Llicència obres   N/A 2 N/A N/A 3 N/A N/A N/A 4 N/A N/A 2 

9 Disposa d’un servei de queixes i 
suggeriments en línia? 

 No Sí N/A Sí Sí N/A N/A Sí Sí N/A No No 

* Rebudes  0 N/A 358 1.380 N/A N/A 7.930 378 N/A   
* Respostes  0 N/A 358 1.380 N/A N/A 6.978 378 N/A   
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Codi Qüestió 
Totals generals 

2007 2009 2011
1 Disposa l’entitat d’un Pla Director de Sistemes i/o Seguretat?  
2 Nre. total d’empleats de l’entitat 12.549 15.028 13.025
3 Nre. d’empleats que treballen en tasques específiques de TIC 156 538 166
4 Crèdits inicials exercici (en euros) 1.143.937.724 2.473.013.579 1.166.893.005

Capítol I (Despeses personal) 485.889.526 617.234.926 563.831.388
Capítol II (Despeses corrents) 476.874.272 627.338.038 534.114.562
Capítol VI (Inversions reals) 181.173.926 1.228.440.615 68.947.055

5 Despeses realitzades en TIC (en euros) 15.510.038 21.864.694 21.179.803
Maquinari (compra i lloguer) 1.833.670 2.899.936 1.166.221
Programari (compra i lloguer) 1.045.020 2.292.130 4.155.095
Serveis TIC 3.779.030 7.679.046 4.034.342

 
Utilització de línies de comunicacions, veu i dades. Inclou despesa 
telefònica 

2.986.600 3.276.767 4.468.330

Personal TIC 4.424.618 5.716.815 7.355.815
D’altres 1.441.100 0 0

6 Disposa l’entitat de portal web propi?  
7 Disposa l’entitat de Registre Electrònic?  
8 Nivell màxim assolit en la tramitació de serveis electrònics  

Padró  
Impost circulació  
IBI  
Llicència obertura activitat  
Llicència obres  

9 Disposa d’un servei de queixes i suggeriments en línia?  
* Rebudes 10.708 2.953
* Respostes 9.571 2.611

Font: Informes IRIA facilitats per cadascun dels ajuntaments de la mostra. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX IX 

Qüestionari d’implantació de l’administració 
electrònica. Dades tècniques i de procediments 
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QÜESTIONARI D’IMPLANTACIÓ ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 2.2 

DADES TÈCNIQUES I DE PROCEDIMENTS 

AJUNTAMENT DE   

Codi Qüestió Sí No Ns/Nc 
En 

desenvolupa-
ment 

En cas afirmatiu, 
indicar data del 
Pla i adjuntar 

document 

2.2.1 
Disposen d’un Pla estratègic per a la implantació de l’administració 
electrònica?(Disposició final 3a, punt 5 de la Llei 11/2007)  

      

 
Codi Qüestió Sí No Ns/Nc 

En cas afirmatiu, indiqueu el 
nombre de 

2.2.2 Participació ciutadana       

2.2.2/1 Disposa d’un servei de queixes o suggeriments en línia?     
Rebudes  

Respostes  

2.2.2/2 
Disposa de Registre Electrònic per a la recepció i remissió de 
sol·licituds, escrits i comunicacions?     

Documents 
registrats  

 
Codi Qüestió 

2.2.3 Indiqueu el nivell assolit en la tramitació electrònica dels següents 
serveis 

Clau 
Àrea 

Indicar 
Nivell 

Nombre de transaccions realitzades en 
l’exercici 

2.2.3/1 Gestió d’ajudes i subvencions SS      

2.2.3/2 Petició d’assistència domiciliària SS      

2.2.3/3 Sol·licitud de cursos de formació SS      

2.2.3/4 Biblioteca pública, consulta de fons SCTiE      

2.2.3/5 Emissió targeta de soci SCTiE      

2.2.3/6 Realització de préstecs i devolucions de llibres SCTiE      

2.2.3/7 Gestió d’ajudes i subvencions SCTiE      

2.2.3/8 Reserva i venda d’entrades SCTiE      

2.2.3/9 Reserva d’instal·lacions esportives SCTiE      

2.2.3/10 Inscripció en escoles esportives SCTiE      

2.2.3/11 Reserva d’allotjament i serveis turístics SCTiE      

2.2.3/12 Inscripció en centres educatius de suport, etc. SCTiE      

2.2.3/13 Inscripció en el Registre d’empreses turístiques SCTiE      

2.2.3/14 Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres ST      

2.2.3/15 Impost sobre Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana ST      

2.2.3/16 Impost sobre Béns de Naturalesa Urbana ST      

2.2.3/17 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica ST      

2.2.3/18 Taxes ST      

2.2.3/19 Preus públics ST      

2.2.3/20 Expedició de certificats de pagament ST      

2.2.3/21 Sol·licitud de fraccionament ST      

2.2.3/22 Interposició i resolució de recursos ST      

2.2.3/23 Sol·licitud i resolució d’exempcions ST      

2.2.3/24 Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts ST      

2.2.3/25 Domiciliació bancària ST      

2.2.3/26 Alta padró SDTiU      

2.2.3/27 Canvi de domicili SDTiU      

2.2.3/28 Certificat d’empadronament SDTiU      

2.2.3/29 Sol·licitud de mapes SDTiU      

2.2.3/30 Consultes dades cadastrals SDTiU      

2.2.3/31 Llicències de cisterna SDTiU      

2.2.3/32 Llicències d’obra menor SDTiU      

2.2.3/33 Llicència d’obra major SDTiU      

2.2.3/34 Consulta expedients d’obra menor SDTiU      
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Codi Qüestió 

2.2.3 
Indiqueu el nivell assolit en la tramitació electrònica dels següents 
serveis 

Clau 
Àrea 

Indicar 
Nivell 

Nombre de transaccions realitzades en 
l’exercici 

2.2.3/35 Consulta expedients d’obra major SDTiU      

2.2.3/36 Gestió d’ajudes i subvencions a empreses SAE      

2.2.3/37 Inscripció en el cens d’empreses SAE      

2.2.3/38 Directori d’empreses SAE  (*) 

2.2.3/39 Llicència d’obertura d’establiments SAE      

2.2.3/40 Oferta d’ocupació pública SAE      

2.2.3/41 Oferta d’ocupació privada SAE  (*) 

2.2.3/42 Contractació electrònica CA      

2.2.3/43 Perfil del contractant CA  (*) 

2.2.3/44 Registre de licitadors CA  (*) 

2.2.3/45 Cementeris ASL      

2.2.3/46 Denúncies policia local ASL      

2.2.3/47 Petició de cites/cita prèvia ASL      

2.2.3/48 Presentació de queixes, reclamacions i suggeriments ASL  Vegeu codi 2.2.2/1 

2.2.3/49 Emissió de certificats i comunicacions ASL      

2.2.3/50 Inscripció en el Registre d’associacions ASL      

2.2.3/51 Reclamacions a l’OMIC ASL      

2.2.3/52 Registre unions de fet ASL      

2.2.3/53 Autorització i llicències d’ocupació de domini públic ASL      

2.2.3/54 Objectes perduts ASL      

Nota: Tota la informació s’ha de referir a l’exercici 2012 i situació a 31/12/2012. 
(*) Empleneu solament en el cas que hi haja en la pàgina un comptador de visites (accessos). 

 
Informació per a emplenar l’apartat 2.2.3 

Clau Àrea Nivells Descripció 

SS Serveis Socials Nivell 0 No hi ha informació de serveis electrònics en la pàgina web 

SCTiE Serveis Culturals, Turístics i 
Esportius 

Nivell 1 Informació A través de la pàgina web es troba disponible informació 
sobre el servei 

ST Serveis Tributaris Nivell 2 Interacció en un sentit Descàrrega de formularis a través de la pàgina web 

SDTiU Serveis Demogràfics, 
Territorials i Urbanístics 

Nivell 3 Interacció en dos sentits Es permet emplenar i enviar formularis a través de la pàgina 
web 

SAE 
Serveis relacionats amb 
l’activitat econòmica 

Nivell 4 
Gestió de casos electrònics 
complets 

Es permet la tramitació completa del servei (incloent-hi 
pagament si cal) a través de la pàgina web 

CA Contractació administrativa Nivell 5 Personalització 
L’entitat s’anticipa a les necessitats dels usuaris enviant 
informació, documentació o preemplenant certs camps dels 
formularis, de manera que es facilita l’accés al servei 

ASL Altres serveis locals 
     

 
Emplenat per Data Càrrec 

Font: Elaboració pròpia. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX X 

Resum de la informació rebuda del qüestionari de 
dades tècniques i de procediments 
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Codi Qüestió 
Alcoi Alacant Benidorm Castelló Elx Elda Gandia Oriola 

Sí data Pla Sí data Pla Sí data Pla Sí data Pla Sí data Pla Sí data Pla Sí data Pla Sí data Pla 

1 
Disposen d’un Pla Estratègic per a la implantació de 
l’administració electrònica? (Disposició final 3a punt 5 de la 
Llei 11/2007)  

      X 01-oct.-12 X 01-jul.-11 X 11-ag.-11       

En 
desenvol. 

Pend. 
aprov.  

    

 

Codi Qüestió 
Paterna Sagunt St. Vicent Torrent Torrevella València Vila-real 

Sí data Pla Sí data Pla Sí data Pla Sí data Pla Sí data Pla Sí data Pla Sí data Pla 

1 
Disposen d’un Pla Estratègic per a la implantació de 
l’administració electrònica? (Disposició final 3a punt 5 de la 
Llei 11/2007) 

    X 4-maig-12   X 25-nov.-09   

 

Codi Qüestió 
Alcoi Alacant Benidorm Castelló Elx Elda Gandia Oriola 

Sí Nre. Sí Nre. Sí Nre. Sí Nre. Sí Nre. Sí Nre. Sí Nre. Sí Nre. 

2 Participació ciutadana                  

2.1 Disposa d’un servei de queixes o suggeriments en línia? X 153   X 112 X 7 X 
500 (241 suggeriments 

+ 259 reclamacions) 
X 29 X 16.086 X  

2.2 
Disposa de Registre Electrònic per a la recepció i remissió de sol·licituds, escrits i 
comunicacions? 

X 0     X 81   X No consta     

 

Codi Qüestió 
Paterna Sagunt St. Vicent Torrent Torrevella València Vila-real 

Sí Nre. Sí Nre. Sí Nre. Sí Nre. Sí Nre. Sí Nre. Sí Nre. 

2 Participació ciutadana                

2.1 Disposa d’un servei de queixes o suggeriments en línia? X    X 2.767 X 1.441 X 17 X 3.756   

2.2 
Disposa de Registre Electrònic per a la recepció i remissió de sol·licituds, escrits i 
comunicacions? X 33   X En proves X 88   X 685 X 17 
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Codi Qüestió Clau àrea 

Alcoi Alacant Benidorm Castelló Elx Elda Gandia Oriola 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. transac-

cions 

3 
Nivell assolit en la tramitació electrònica 
dels següents serveis                  

3.1 Gestió d’ajudes i subvencions SS 2 0 2 0 2 12 0 0 0 0 2 0 2 4.731 1 0 
3.2 Petició d’assistència domiciliària SS 2 0 1 0 2 31 0 0 2 0 0 0 2 672 0 0 
3.3 Sol·licitud de cursos de formació SS 1 0 0 0 0 No n’hi ha 0 0 0 0 2 0 1 305 0 0 
3.4 Biblioteca pública, consulta de fons SCTiE 2 0 0 0 4 6.335 0 0 3 0 3 0 3 1.225 0 0 
3.5 Emissió targeta de soci SCTiE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1.225 0 0 

3.6 
Realització de préstecs i devolucions de 
llibres 

SCTiE 1 0 0 0 3 420 0 0 3 0 1 0 3 1.225 0 0 

3.7 Gestió d’ajudes i subvencions SCTiE 1 0 1 0 2 34 0 0 0 0 2 0 1 31.254 1 0 
3.8 Reserva i venda d’entrades SCTiE 1 0 4 0 0 No n’hi ha 0 0 4 0 4 8.320 1 5.879 0 0 
3.9 Reserva d’instal·lacions esportives SCTiE 2 0 4 0 5 439 1 1.762 4 0 1 0 2 9.959 3 0 
3.10 Inscripció en escoles esportives SCTiE 0 0 4 0 5 238 2 5.373 3 0 1 0 2 7.803 2 0 
3.11 Reserva d’allotjament i serveis turístics SCTiE 1 0 0 0 5 3.620 0 0 0 0 1 0 3 27.682 0 0 

3.12 
Inscripció en centres educatius de suport, 
etc. 

SCTiE 1 0 0 0 2 67 0 0 0 0 0 0 2 2.486 1 0 

3.13 
Inscripció en el Registre d’empreses 
turístiques SCTiE 0 0 0 0 4 79 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

3.14 Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres 

ST 2 0 1 0 2 2 1 0 1 0 3 0 2 1.272 1 0 

3.15 
Impost sobre Increment de Valor de 
Terrenys de Naturalesa Urbana 

ST 2 0 1 0 4 1.609 1 0 2 0 3 0 2 553 1 0 

3.16 Impost sobre Béns de Naturalesa Urbana ST 1 0 1 0 3 481 1 0 2 0 4 
Delegat en 

SUMA 
2 3.090 0 0 

3.17 
Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica ST 3 649 1 0 5 1.292 2 3.632 2 0 4 

Delegat en 
SUMA 2 459 1 0 

3.18 Taxes ST 2 0 3 0 4 286 2 2.035 1 0 3 0 2 7.752 1 0 
3.19 Preus públics ST 2 0 3 0 4 33 2 8.023 1 0 1 0 2 3.550 1 0 
3.20 Expedició de certificats de pagament ST 3 0 1 0 4 251 0 0 0 0 4 0 1 325 0 0 
3.21 Sol·licitud de fraccionament ST 2 0 1 0 4 257 3 170 2 0 3 0 2 304 0 0 
3.22 Interposició i resolució de recursos ST 2 0 1 0 4 567 0 0 0 0 0 0 2 638 0 0 
3.23 Sol·licitud i resolució d’exempcions ST 2 0 1 0 4 44 0 0 2 0 0 0 1 3.550 0 0 

3.24 
Sol·licitud de devolució d’ingressos 
indeguts ST 2 0 1 0 4 30 0 0 2 0 3 0 2 416 0 0 

3.25 Domiciliació bancària ST 3 11 1 0 4 1.408 0 0 1 0 3 0 1 543 2 0 
3.26 Alta padró SDTiU 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0 2 4.248 0 0 
3.27 Canvi de domicili SDTiU 2 0 1 0 2 4 0 0 2 0 4 0 2 4.248 0 0 
3.28 Certificat d’empadronament SDTiU 3 98 4 0 4 56 4 66 2 0 4 0 2 4.248 0 0 

3.29 Sol·licitud de mapes SDTiU 2 0 1 0 2 4 0 0 2 
A través del 

sigelx 
0 0 2 5.633 0 0 

3.30 Consultes dades cadastrals SDTiU 0 0 4 0 3 274 0 0 2 0 0 0 1 2.364 0 0 
3.31 Llicències de cisterna SDTiU 0 0 4 0 0 No n’hi ha 0 0 0 0 3 0 1 274 0 0 
3.32 Llicències d’obra menor SDTiU 3 0 4 0 1 0 2 0 2 0 3 0 2 1.272 2 0 
3.33 Llicència d’obra major SDTiU 2 0 4 0 2 0 2 281 2 0 3 0 2 1.272 2 0 
3.34 Consulta expedients d’obra menor SDTiU 0 0 4 0 1 0 0 0 2 0 3 0 2 1.192 0 0 
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Codi Qüestió Clau àrea 

Alcoi Alacant Benidorm Castelló Elx Elda Gandia Oriola 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. transac-

cions 

3.35 Consulta expedients d’obra major SDTiU 0 0 4 0 1 0 0 0 2 0 3 0 2 1.192 0 0 
3.36 Gestió d’ajudes i subvencions a empreses SAE 2 0 0 0 4 35 0 0 2 0 2 0 2 184 0 0 
3.37 Inscripció en el cens d’empreses SAE 0 0 0 0 5 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.38 Directori d’empreses SAE 0 0 0 0 4 56 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 
3.39 Llicència d’obertura d’establiments SAE 2 0 4 0 3 15 0 0 2 0 3 0 2 1.272 2 0 

3.40 Oferta d’ocupació pública SAE 2 0 2 0 0 
No hi 
hagué 
places 

2 457 1 0 1 0 2 87.885 2 0 

3.41 Oferta d’ocupació privada SAE 0 0 0 0 5 1.421 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 
3.42 Contractació electrònica CA 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 123.830 1 0 
3.43 Perfil del contractant CA 0 0 0 0 4 13 1 79.790 2 0 2 0 2 123.830 2 0 
3.44 Registre de licitadors CA 0 0 0 0 4 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.45 Cementeris ASL 2 0 0 0 1 22 1 2.830 2 
sol·licitud 
nínxols 0 0 1 481 0 0 

3.46 Denúncies policia local ASL 0 0 0 0 2 25 0 0 0 0 0 0 1 3.049 2 0 
3.47 Petició de cites/cita prèvia ASL 1 0 0 0 2 8 3 927 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.48 
Presentació de queixes, reclamacions i 
suggeriments ASL 0 

Vegeu codi 
2.1 1 

Vegeu codi 
2.1 0 

Vegeu 
codi 2.1 4 

Vegeu codi 
2.1 4 

Vegeu codi 
2.1 3 

Vegeu codi 
2.1 2 

Vegeu codi 
2.1 3 

Vegeu codi 
2.1 

3.49 Emissió de certificats i comunicacions ASL 0 0 4 0 2 160 4 433 2 0 0 0 2 15.274 0 0 
3.50 Inscripció en el Registre d’associacions ASL 1 0 0 0 2 7 0 0 1 0 3 0 2 473 0 0 
3.51 Reclamacions a l’OMIC ASL 0 0 1 0 3 37 1 8.627 2 0 0 0 1 3.347 0 0 
3.52 Registre unions de fet ASL 2 0 0 0 0 No n’hi ha 0 0 0 0 0 0 2 15.274 0 0 

3.53 
Autorització i llicències d’ocupació de 
domi públic 

ASL 2 0 4 0 2 55 2 0 2 0 3 0 2 15.274 2 0 

3.54 Objectes perduts ASL 0 0 2 0 2 190 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 Indicadors                  
 Suma  69 758 81 0 145 20.084 42 114.406 77 0 99 8.320 87 533.014 34 0 
 Mitjana  1,28 1,50 2,69 0,78 1,43 1,83 1,61  0,63  
 Moda (valor més freqüent)  2 0 4 0 2 3 2  0  

 
% implantació (nre. procediments 
implantats / total catàleg) 

 69%  65%  85%  39%  69%  70%  89%  39%  

 Nre. procediments amb transaccions  2 0 41  14 0 1 46  0 

 
% casos en què no informa de 
transaccions en procediments 

  94%  100%  13%  74%  96%  94%  13%  100% 
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Codi Qüestió Clau àrea 

Paterna Sagunt St. Vicent Torrent Torrevella València Vila-real Totals 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

3 
Nivell assolit en la tramitació 
electrònica dels següents serveis                  

3.1 Gestió d’ajudes i subvencions SS 1 0 2 
Sense dades 
accessos web

1 0 4 1 1 0 2 0 2 0 2 4.744 

3.2 Petició d’assistència domiciliària SS 1 0 3 224 1 0 4 0 0 0 2 0 2 0 1 927 
3.3 Sol·licitud de cursos de formació SS 0 0 3 742 0 0 4 175 2 0 4 0 2 0 1 1.047 
3.4 Biblioteca pública, consulta de fons SCTiE 3 5.108 3 84.075 4 0 2 50.547 3 26.534 4 0 3 0 2 173.824 
3.5 Emissió targeta de soci SCTiE 2 0 2 1.355 4 0 0 0 2 0 3 1 2 0 1 2.581 

3.6 
Realització de préstecs i devolucions de 
llibres SCTiE 1 0 3 65.512 4 0 4 

Dades no 
facilitades 

per 
l’aplicació 
Absys per 

protecció de 
dades 

4 530 4 0 2 0 2 67.687 

3.7 Gestió d’ajudes i subvencions SCTiE 1 0 2 
Sense dades 
accessos web

1 0 4 0 2 0 0 0 2 0 1 31.288 

3.8 Reserva i venda d’entrades SCTiE 4 1.644 5 336 0 0 4 
Gestiona 
empresa 
externa 

1 0 0 0 0 0 2 16.179 

3.9 Reserva d’instal·lacions esportives SCTiE 1 0 3 43 5 0 4 1.454 1 0 0 0 2 0 3 13.657 
3.10 Inscripció en escoles esportives SCTiE 1 0 2 17 3 0 4 112 1 0 0 0 1 0 2 13.543 

3.11 Reserva d’allotjament i serveis turístics SCTiE 0 0 3 
Sense dades 
accessos web 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 1 31.302 

3.12 
Inscripció en centres educatius de 
suport, etc. 

SCTiE 2 0 0 
No es 

gestiona el 
tràmit 

0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 2.553 

3.13 
Inscripció en el Registre d’empreses 
turístiques SCTiE 0 0 0 

Competència 
GVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 

3.14 
Impost de Construccions, Instal·lacions 
i Obres 

ST 2 0 1 
Sense dades 
accessos web

1 0 4 150 1 0 3 2.937 2 0 2 4.361 

3.15 
Impost sobre Increment de Valor de 
Terrenys de Naturalesa Urbana 

ST 2 0 1 
Sense dades 
accessos web

1 0 4 1 1 0 3 29.192 1 0 2 31.355 

3.16 
Impost sobre Béns de Naturalesa 
Urbana ST 2 0 1 

Sense dades 
accessos web 1 0 4 1 4 

Delegat en 
SUMA 5 4.332 1 0 2 7.904 

3.17 Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica 

ST 2 0 1 Sense dades 
accessos web

1 0 4 289 4 Delegat en 
SUMA 

5 12.083 1 0 3 18.404 

3.18 Taxes ST 2 0 1 
Sense dades 
accessos web

1 0 4 1.217 1 0 5 60.584 1 0 2 71.874 

3.19 Preus públics ST 1 0 1 
Sense dades 
accessos web

1 0 4 723 1 0 1 0 1 0 2 12.329 

3.20 Expedició de certificats de pagament ST 2 0 1 
Sense dades 
accessos web 1 0 0 0 1 0 5 1.412 0 0 2 1.988 

3.21 Sol·licitud de fraccionament ST 2 0 2 Sense dades 
accessos web

1 0 4 1 4 Delegat en 
SUMA 

5 3 2 0 2 735 
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Codi Qüestió Clau àrea 

Paterna Sagunt St. Vicent Torrent Torrevella València Vila-real Totals 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

3.22 Interposició i resolució de recursos ST 1 0 2 
Sense dades 
accessos web 1 0 4 0 4 

Delegat en 
SUMA 5 8 0 0 2 1.213 

3.23 Sol·licitud i resolució d’exempcions ST 2 0 2 
Sense dades 
accessos web

1 0 4 1 4 
Delegat en 

SUMA 
5 0 2 0 2 3.595 

3.24 
Sol·licitud de devolució d’ingressos 
indeguts 

ST 1 0 2 
Sense dades 
accessos web

1 0 4 0 4 
Delegat en 

SUMA 
5 0 2 0 2 446 

3.25 Domiciliació bancària ST 2 0 2 
Sense dades 
accessos web 1 0 4 0 4 

Delegat en 
SUMA 5 764 2 0 2 2.726 

3.26 Alta padró SDTiU 2 0 2 Sense dades 
accessos web

2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 4.248 

3.27 Canvi de domicili SDTiU 2 0 2 
Sense dades 
accessos web

2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 4.252 

3.28 Certificat d’empadronament SDTiU 2 0 2 
Sense dades 
accessos web 4 0 4 

39 + emesos 
automàtica-

ment 
2 0 5 21.121 2 0 3 25.589 

3.29 Sol·licitud de mapes SDTiU 4 0 2 
Sense dades 
accessos web

1 0 0 0 0 0 5 3 0 0 1 5.640 

3.30 Consultes dades cadastrals SDTiU 2 0 5 13.540 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 16.178 

3.31 Llicències de cisterna SDTiU 0 0 0 
No es 

gestiona el 
tràmit 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 274 

3.32 Llicències d’obra menor SDTiU 2 0 2 Sense dades 
accessos web

1 0 4 0 2 0 1 0 2 0 2 1.272 

3.33 Llicència d’obra major SDTiU 2 0 2 
Sense dades 
accessos web

1 0 4 1 2 0 1 0 2 0 2 1.554 

3.34 Consulta expedients d’obra menor SDTiU 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 5 0 1 0 2 1.192 
3.35 Consulta expedients d’obra major SDTiU 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 5 0 1 0 2 1.192 

3.36 
Gestió d’ajudes i subvencions a 
empreses 

SAE 2 0 2 
Sense dades 
accessos web

2 0 0 0 1 0 5 0 2 0 2 219 

3.37 Inscripció en el cens d’empreses SAE 0 0 0 
No 

competència 
municipal 

2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 42 

3.38 Directori d’empreses SAE 1 0 3 

Portal del 
comerciant 
xarxa AFIC 
de la GVA 

2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 56 

3.39 Llicència d’obertura d’establiments SAE 2 0 2 
Sense dades 
accessos web

2 0 4 9 2 0 1 0 2 0 2 1.296 

3.40 Oferta d’ocupació pública SAE 2 0 2 
Sense dades 
accessos web 2 0 4 10 2 0 2 0 2 0 2 88.352 

3.41 Oferta d’ocupació privada SAE 1 0 2 2.088 4 0 0 0 1 0 5 0 0 0 2 3.509 

3.42 Contractació electrònica CA 0 0 2 
Perfil 

contractant 
GVA 

4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 123.830 
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Codi Qüestió Clau àrea 

Paterna Sagunt St. Vicent Torrent Torrevella València Vila-real Totals 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

Nivell 
Nre. 

transac-
cions 

3.43 Perfil del contractant CA 2 0 2 
Perfil 

contractant 
GVA 

2 0 4 
No es 

mesuren 
accessos 

1 0 2 0 1 0 2 203.633 

3.44 Registre de licitadors CA 0 0 2 
Perfil 

contractant 
GVA 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 125 

3.45 Cementeris ASL 0 0 2 
Sense dades 
accessos web

2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3.333 

3.46 Denúncies policia local ASL 2 2.900 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 5.974 

3.47 Petició de cites/cita prèvia ASL 0 
Casos 

excepcio-
nals 

3 11.932 2 0 4 0 1 0 4 0 3 0 2 12.867 

3.48 
Presentació de queixes, reclamacions i 
suggeriments 

ASL 3 
Vegeu codi 

2.1 
0 

Vegeu codi 
2.1 

4 
Vegeu 

codi 2.1 
4 

Vegeu codi 
2.1 

3 
Vegeu 

codi 2.1 
5 

Vegeu codi 
2.1 

0 
Vegeu 

codi 2.1 
2 

Vegeu 
codi 2.1 

3.49 Emissió de certificats i comunicacions ASL 0 0 2 
Sense dades 
accessos web

2 0 4 5 0 0 0 0 2 0 2 15.872 

3.50 Inscripció en el Registre d’associacions ASL 2 0 2 31 2 0 4 0 0 0 5 0 2 0 2 511 
3.51 Reclamacions a l’OMIC ASL 0 0 2 195 2 0 4 0 2 0 5 0 2 0 2 12.206 

3.52 Registre unions de fet ASL 0 0 2 
Sense dades 
accessos web

2 0 0 
Competèn-

cia GVA 
0 0 0 0 0 0 1 15.274 

3.53 
Autorització i llicències d’ocupació de 
domi públic 

ASL 2 0 2 
Sense dades 
accessos web

2 0 4 1 2  5 0 2 0 3 15.330 

3.54 Objectes perduts ASL 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 190 
 Indicadors                  
 Suma  75 9.652 97 180.090 104 0 140 54.523 80 27.064 143 132.440 67 0 89 1.080.351 
 Mitjana  1,39 1,80 1,93 2,59 1,48 2,65 1,24  1,65  
 Moda (valor més freqüent)  2 2 1 4 1 5 2  2,2  

 
% implantació (nre. procediments 
implantats / total catàleg) 

 74%  83%  93%  67%  72%  74%  70%    

 Nre. procediments amb transaccions  3 13 0  17 2 11 0  54 

 
% casos en què no informa de 
transaccions en procediments   92%  8%  100%  57%  79%  77%  100%  0% 

Nota:  L'Ajuntament de Castelló, en al·legacions, modifica i/o afegeix informació a la facilitada en aquest annex bàsicament en relació amb els tràmits que gestiona electrònicament i el 
seu nivell d'implantació en l'exercici. Aquestes dades implicarien una millora lleu en els indicadors que es mostren del dit Ajuntament. 

 L'Ajuntament de Torrent, en al·legacions, modifica i/o afegeix informació a la facilitada en aquest annex en relació amb els tràmits que gestiona electrònicament, el seu nivell 
d'implantació i el nombre de transaccions efectuades en l'exercici. Aquestes dades implicarien una millora lleu en els indicadors que es mostren del dit Ajuntament. 

Font: Dades subministrades pels ajuntaments en qüestionari que figura com a annex IX. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX XI 

Nivells d’e-govern 
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Nivell 1 Informació estàtica, en la qual Internet opera com un tauler d’anuncis 
Informació i dades bàsiques sobre l’entitat 

Directori de parcs, biblioteques, col·legis, hospitals, etc. 

Calendari d’esdeveniments i activitats patrocinats por l’entitat 

Directori telefònic i postal del personal de l’Administració 

Informació sobre els serveis públics gestionats 

Accés a informes i normativa bàsica 

Accés a l’agenda política i a les actes de les reunions de l’òrgan de govern 
Nivell 2 Interacció bidireccional 

Directori de direccions de correu electrònic dels funcionaris públics 

 
Divulgació de tota mena d’informació a través de la pàgina web (legislació, 
procediments administratius, instruccions per complimentar impresos, etc.)  
Descàrrega d’impresos i formularis 

 
Incorporació de motors de cerca en la pàgina web per a facilitar la cerca 
d’informació 

 

Accés en línia a bases de dades especialitzades (fons bibliogràfics, publicacions 
oficials, legislació, directori d’associacions i empreses, permisos d’obres sol·licitats 
i concedits, informació estadístiques, ofertes d’adquisició pública, etc.) 

Nivell 3 Serveis i transaccions en línia 
Enviament de formularis en línia / Descàrrega d’impresos 

 
Acceptació de pagaments per mitjans telemàtics (pagament de multes, impostos, 
factures de serveis públics, etc.) 

 

Prestació de serveis en línia: renovació de llicències, matriculació (estudis de 
primària, universitaris, etc.), sol·licitud de beneficis socials, inscripció en ofertes 
d’ocupació, etc. 

Nivell 4 Transformació: integració horitzontal i vertical 
Possibilitat de personalitzar la pàgina web en funció de les preferències personals 

 
Establiment d’alertes per a rebre avisos de temes que ens resulten d’interés: 
publicació d’una nova llei o document, etc.  
Integració de processos (tant d’horitzontals com de verticals) 

Creació de nous serveis: cursos de formació en línia, etc. 
Nivell 5 Participació política 

 

Establiment de contactes amb els representants polítics mitjançant correu 
electrònic / Quadres de diàleg per a l’enviament de suggeriments o comentaris als 
representants polítics  
Retransmissió en línia de les sessions de l’òrgan de govern 

Utilització de formularis d’Internet per a realitzar consultes a la ciutadania 

Fòrums de debat o xats per a debatre qüestions concretes  

Utilització d’eines de la Web 2.0 (com ara blogs) i xarxes socials 

Font: Document d’AECA “E-government: La prestación de servicios y la rendición de cuentas en las administraciones públicas a 
través de Internet” (abril 2012). 
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  Alcoi Alacant Benidorm Castelló Elx Elda Gandia Oriola Paterna Sagunt St. Vicent Torrent Torrevella València Vila-real 

Nivell 1 
Informació estàtica, en la qual Internet 
opera com un tauler d’anuncis  

86% 86% 86% 86% 86% 100% 86% 86% 86% 86% 100% 100% 71% 100% 86% 

 
Informació i dades bàsiques sobre l’entitat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Directori de parcs, biblioteques, col·legis, 
hospitals, etc. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Calendari d’esdeveniments i activitats 
patrocinats per l’entitat 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Directori telefònic i postal del personal de 
l’administració 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

 
Informació sobre els serveis públics 
gestionats 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Accés a informes i normativa bàsica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Accés a l’agenda política i a les actes de les 
reunions de l’òrgan de govern  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Nivell 2 Interacció bidireccional 80% 80% 80% 80% 80% 100% 80% 80% 80% 80% 100% 100% 60% 80% 80% 

 
Directori de direccions de correu electrònic 
dels funcionaris públics 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

 

Divulgació de tota mena d’informació a 
través de la pàgina web (legislació, 
procediments administratius, instruccions 
per a emplenar impresos, etc.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Descàrrega d’impresos i formularis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Incorporació de motors de cerca en la 
pàgina web per a facilitar la cerca 
d’informació 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

 

Accés en línia a bases de dades 
especialitzades (fons bibliogràfics, 
publicacions oficials, legislació, directori 
d’associacions i empreses, permisos 
d’obres sol·licitats i concedits, informació 
estadístiques, ofertes d’adquisició pública, 
etc.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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  Alcoi Alacant Benidorm Castelló Elx Elda Gandia Oriola Paterna Sagunt St. Vicent Torrent Torrevella València Vila-real 

Nivell 
3 

Serveis i transaccions en línia 67% 100% 100% 100% 100% 33% 67% 67% 67% 67% 100% 100% 67% 100% 67% 

 
Enviament de formularis en línia / 
Descàrrega d’impresos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Acceptació de pagaments per mitjans 
telemàtics (pagament de multes, 
impostos, factures de serveis públics, etc.) 

0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

 

Prestació de serveis en línia: renovació de 
llicències, matriculació (estudis de 
primària, universitaris, etc.), sol·licitud de 
beneficis socials, inscripció en ofertes 
d’ocupació, etc. 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Nivell 
4 

Transformació: integració horitzontal i 
vertical 

50% 50% 50% 75% 75% 75% 50% 25% 50% 50% 50% 50% 0% 75% 75% 

 
Possibilitat de personalitzar la pàgina web 
en funció de les preferències personals 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

 

Establiment d’alertes per a rebre avisos 
de temes que ens resulten d’interés: 
publicació d’una nova llei o document, 
etc. 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

 
Integració de processos (tant 
d’horitzontals com de verticals) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Creació de nous serveis: cursos de 
formació en línia, etc. 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Nivell 
5 

Participació política 80% 60% 100% 100% 80% 60% 80% 80% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 80% 

 

Establiment de contactes amb els 
representants polítics mitjançant correu 
electrònic / Quadres de diàleg per a 
l’enviament de suggeriments o 
comentaris als representants polítics 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

 
Retransmissió en línia de les sessions de 
l’òrgan de govern  1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

 
Utilització de formularis d’Internet per a 
realitzar consultes a la ciutadania 

0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

 
Fòrums de debat o xats per a debatre 
qüestions concretes  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

 
Utilització d’eines de la Web 2.0 (com ara 
blogs) i xarxes socials 

1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 0 0 1 

 PUNTUACIÓ  18 18 20 21 20 19 18 17 19 19 20 21 12 18 19 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

COEFICIENT 75% 75% 83% 88% 83% 79% 75% 71% 79% 79% 83% 88% 50% 75% 79% 

Llegenda: 1 = Se n’ha verificat la disponibilitat; 0 = No consta 

Font: Elaboració pròpia a partir d’observacions de webs municipals en gener de 2014. 
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Serveis Alcoi Alacant Benidorm Castelló Elx Elda Gandia Oriola Paterna Sagunt St. Vicent Torrent Torrevella València Vila-real 

1 Gestió d’ajudes i subvencions (serveis socials) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Petició d’assistència domiciliària 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

3 Sol·licitud de cursos de formació 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

4 Biblioteca pública, consulta de fons 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Emissió targeta de soci 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Realització de préstecs i devolucions de llibres 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Serveis culturals, turístics i esportius 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Reserva i venda d’entrades 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

9 Reserva d’instal·lacions esportives 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Inscripció en escoles esportives 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Reserva d’allotjament i serveis turístics 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

12 Inscripció en centres educatius de suport, etc. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 Inscripció en el Registre d’empreses turístiques 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

14 Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

15 Impost sobre Increment de Valor de Terrenys de 
Naturalesa Urbana 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 Impost sobre Béns de Naturalesa Urbana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 Taxes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 Preus públics 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 Expedició de certificats de pagament 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

21 Sol·licitud de fraccionament 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

22 Interposició i resolució de recursos 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

23 Sol·licitud i resolució d’exempcions 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

24 Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

25 Domiciliació bancària 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 Alta padró 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 Canvi de domicili 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 Certificat d’empadronament 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 Sol·licitud de mapes  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 Consultes dades cadastrals 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

31 Llicències de cisterna 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

32 Llicències d’obra menor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Serveis Alcoi Alacant Benidorm Castelló Elx Elda Gandia Oriola Paterna Sagunt St. Vicent Torrent Torrevella València Vila-real 

33 Llicència d’obra major 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 Consultar expedients d’obra menor 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

35 Consultar expedients d’obra major 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

36 Gestió d’ajudes i subvencions a empreses 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 Inscripció en el cens d’empreses 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

38 Directori d’empreses 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 

39 Llicència d’obertura d’establiments 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

40 Oferta d’ocupació pública 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

41 Oferta d’ocupació privada  0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

42 Contractació electrònica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 Perfil del contractant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

44 Registre de licitadors 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

45 Cementeris 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 

46 Denúncies policia local 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

47 Petició de cites/cita prèvia 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

48 
Presentació de queixes, reclamacions i 
suggeriments 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

49 Emissió de certificats i comunicacions 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

50 Inscripció en el Registre d’associacions 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

51 Reclamacions a l’OMIC 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

52 Registre unions de fet 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

53 
Autorització i llicències d’ocupació de domini 
públic 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

54 Objectes perduts  0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

Total 39 40 40 42 46 48 44 32 45 48 49 41 41 50 42 

Grau de consecució (nombre tràmits oferits / 
Catàleg estàndard (54))  

72% 74% 74% 78% 85% 89% 81% 59% 83% 89% 91% 76% 76% 93% 78% 

Llegenda: 1 = Se n’ha verificat la disponibilitat; 0 = No consta 

Font: Elaboració pròpia a partir d’observacions de webs municipals en gener i febrer de 2014. 
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Etapa Definició d’AECA Definició de FEMP Definició de CapGemini 

0.- Absència de 
servei 

Absència total de qualsevol lloc web d’accés públic administrat pel 
proveïdor de serveis. Com a alternativa, el proveïdor de serveis té un lloc 
web, però aquest últim no ofereix cap possibilitat d’obtenir la informació 
rellevant o de realitzar qualsevol interacció o transacció sobre el servei en 
qüestió. 

No implantat. 

Absència de qualsevol lloc web.  Absència total de qualsevol 
lloc web accessible públicament gestionat pel proveïdor del 
servei, o, en cas que hi haja un lloc web, aquest no ofereix 
cap possibilitat d’informació rellevant, interacció o transacció 
en relació amb el servei analitzat. 

1.- Informació 
La informació que descriu el procediment necessari per a obtenir el servei 
públic està disponible en línia. Tan sols s’hi ofereix informació. 

Informació. La informació necessària que descriu el 
procediment per a obtenir el servei públic està disponible en 
línia. Informa sobre els terminis i descriu els requisits i 
responsables per a realitzar el procediment. 

2.- Interacció 
unidireccional 

El lloc web ofereix la possibilitat d’obtenir els documents (formularis) 
necessaris per a iniciar el procediment per a la prestació de serveis 
públics. També es considera com a corresponent a la fase 2 la possibilitat 
que hi haja en la pàgina web un formulari que puga ser emplenat de 
manera electrònica i que després haja de ser imprés per a ser presentat 
físicament en l’oficina de registre de l’Administració pública corresponent. 

S’ha efectuat interacció en un 
sentit (s’ofereix informació 
personalitzada i la possibilitat de 
descàrregues de formularis per tal 
de presentar-los físicament 
posteriorment en dependències 
municipals). 

Interacció unidireccional. El lloc web ofereix la possibilitat de 
d'obtenir per descàrrega des de la website, els formularis o 
impresos necessaris per a iniciar el servei, i permet imprimir-
los i la posterior formalització manual. També es considera 
etapa 2 la possibilitat d'obtenir els dits formularis en format 
electrònic per a formalitzar-los en línia, imprimir-los 
posteriorment i presentar-los físicament en l'oficina 
corresponent. 

3.- Interacció 
bidireccional 

El lloc web ofereix la possibilitat d’introduir dades per via electrònica, 
utilitzant un formulari electrònic per a iniciar la prestació del servei públic 
en línia. Aquesta fase requereix una autentificació de la persona (física o 
jurídica) que sol·licita el servei. 

Efectua interacció en dos sentits 
(els formularis estan disponibles 
perquè siguen signats 
electrònicament i presentats). 

Interacció bidireccional. El lloc web ofereix la possibilitat de 
tramitar parcialment el servei públic de manera electrònica. 
No obstant això, hi pot haver requisits que s’hagen de 
realitzar de manera presencial per a poder completar-ne la 
tramitació. També hi pot haver la possibilitat d’introduir 
dades electrònicament mitjançant un formulari electrònic per 
iniciar en línia el procediment d’obtenció del servei. Aquesta 
etapa requereix, per a la majoria dels serveis, d’una 
autentificació del sol·licitant (persona física o jurídica). 

4.- Processament 
totalment 
electrònic (fase de 
transacció): 

És el nivell màxim de desenvolupament del servei públic en línia; permet 
una relació bidireccional entre ciutadà i Administració. Depenent de les 
característiques particulars de cada servei públic, aquest pot concloure 
amb una notificació per l’Administració o bé amb la necessitat que el 
ciutadà realitze un pagament. En concret, aquestes opcions podrien ser: 

a) El ciutadà obté una notificació electrònica segura (encriptada) de 
l’Administració pública: d’una manera totalment electrònica, les accions 
administratives són notificades a les parts interessades amb plens efectes 
jurídics. Els ciutadans reben aquestes notificacions en una direcció de 
correu electrònic especificada.  

b) El desenvolupament d’un pagament a través d’internet: l’Administració 
pública ha d’adoptar les mesures necessàries perquè els ciutadans 
disposen d’un sistema de pagament en línia segur. 

Tràmit complet (és possible iniciar 
i completar el tràmit sense 
requerir als interessats accions 
complementàries per altres 
mitjans. A més, el tràmit 
electrònic està implantat en 
l’estructura organitzativa interna 
de l’Ajuntament). 

Etapa 4.- Tramitació totalment electrònica. El lloc web ofereix 
la possibilitat de tramitar el servei públic de manera 
totalment electrònica. No es requereix del sol·licitant cap 
altre procediment formal mitjançant “documents en paper” o 
presència física en oficines públiques. 

Fonts: Document d’AECA “E-government: La prestació de serveis i rendició de comptes de les administracions públiques per Internet” (abril 2012). 
 “Grau d'adaptació de les entitats locals (menors de 20.000 habitants) a la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics” (FEMP, maig 2011). 
 “Estudi comparatiu 2012 dels serveis públics en línia en 40 ajuntaments espanyols” (CapGemini Consulting, abril 2012). 
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Servei Definició de la mesura Serveis alternatius 

Alta en padró Disponibilitat del procediment per a realitzar la inscripció i el registre en 
el Padró d’Habitants del municipi corresponent. 

N/A 

Serveis d’atenció a 
domicili 

Disponibilitat del procediment per a realitzar la sol·licitud d’atenció o 
ajudes a domicili (inclou serveis de tipus domèstic: neteja o 
manteniment a domicili; així com serveis de caràcter personal: ajuda 
fisicomotriu, orientació i suports especials, assistència en la higiene 
personal, administració d’aliments o medicaments, acompanyament 
fora de la llar per a la realització de gestions o passeig, etc.) 

N/A 

Accés a activitats 
formatives 

Disponibilitat del procediment de sol·licitud de plaça (inscripció) en 
activitats formatives promogudes per l’ajuntament especialment 
orientades als joves, que en faciliten i promoguen de manera directa o 
indirecta la inserció laboral o professional (cursos de capacitació 
professional, tallers d’ocupació, classes d’idiomes, oficis, etc.) 

N/A 

Llicència d’obres 
menors 

Disponibilitat del procediment de sol·licitud de la llicència per a obres 
menors (reformes, reparacions o construccions menors) en habitatges o 
locals.  

N/A 

Llicència d’obertura 
d’activitats 
econòmiques 

Disponibilitat del procediment de sol·licitud de la llicència municipal 
d’obertura i funcionament per a exercir una determinada activitat 
econòmica. 

Llicència ambiental. 

Targeta estacionament 
per a persones amb 
mobilitat reduïda  

Disponibilitat del procediment de sol·licitud de la targeta 
d’estacionament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda. 

N/A 

Accés a activitats 
culturals 

Disponibilitat del procediment de sol·licitud de l’ús temporal (cessió o 
lloguer) d’espai físic, local, sala o similar destinat a activitats culturals o 
afins (ex.: exposicions, mostres, presentacions, assajos, conferències, 
etc.). 

Agenda cultural 

Subvenció per a 
rehabilitacions o 
millores 

Disponibilitat del procediment de sol·licitud de subvencions o ajudes per 
a realitzar rehabilitacions, reparacions o millores en edificacions o 
habitatges a fi d’adequar-ne l’estètica, habitabilitat o ús (ex.: façanes, 
instal·lacions, ascensors, etc.). 

N/A 

Pagament de multes 
Disponibilitat del procediment per a realitzar el pagament de multes de 
circulació i estacionament imposades pel municipi corresponent. 

Al·legacions i recursos per 
infraccions i multes de 
circulació i 
estacionament. 

Pagament d’impostos 

Disponibilitat de la funcionalitat del pagament de diferents impostos i 
taxes municipals a nivell general (funcionalitat disponible per al 
pagament d’impostos múltiples) o per al pagament d’un impost específic 
municipal (ex.: IBI) 

Autoliquidació d’ICIO o 
IVTM. Emissió de 
duplicats de rebuts i 
cartes de pagament de 
rebuts pendents. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’“Estudi Comparatiu 2012 dels serveis públics en línia  en 40 ajuntaments espanyols” (CapGemini Consulting, 
abril 2012). 
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Entitat 
Alta en 
padró 

Serveis 
d’atenció a 

domicili 

Accés a activitats 
formatives 

Llicència 
d’obres 
menors 

Llicència 
d’obertura 
d’activitats 

econòmiques 

Targeta 
estacionament 
per a persones 
amb mobilitat 

reduïda 

Accés a 
activitats 
culturals 

Subvenció per a 
rehabilitacions o 

millores 

Pagament 
de multes 

Pagament 
d’impostos 

Alcoi 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 

Alacant 1 1 3 4 2 2 2 1 4 4 

Benidorm 1 2 1 2 2 2 1 0 4 4 

Castelló 2 2 2 2 2 2 3 0 4 4 

Elx 2 2 3 2 2 2 2 0 4 4 

Elda 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Gandia 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 

Oriola 1 0 1 2 2 0 2 0 2 0 

Paterna 2 1 2 2 2 1 3 0 0 2 

Sagunt 2 2 1 2 2 2 3 0 3 3 

St. Vicent 2 1 2 2 2 0 1 0 4 4 

Torrent 3 3 4 4 3 3 3 0 4 4 

Torrevella 1 0 2 2 2 0 1 0 4 4 

València 2 2 2 2 3 3 3 1 4 4 

Vila-real 1 2 2 2 2 2 2 0 2 3 

Font: Elaboració pròpia a partir d’observacions de webs municipals en desembre de 2013 i gener de 2014. 
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  Alcoi Alacant Benidorm Castelló Elx Elda Gandia Oriola Paterna Sagunt St. Vicent Torrent Torrevella València Vila-real 

PUNTUACIÓ GLOBAL 51% 65% 86% 59% 50% 58% 78% 39% 46% 75% 51% 68% 72% 13% 39% 

¿Quins mecanismes de participació ciutadana 
té habilitats l’entitat local? 40% 60% 80% 80% 40% 40% 80% 40% 60% 80% 40% 60% 60% 40% 40% 

És possible realitzar enquestes en línia a través 
de la seua web? 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

Hi ha en la seua web, fòrums de participació 
ciutadana? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Hi ha en la seua web bústia de consultes? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hi ha llistes de correu per a l’enviament 
d’informació? 

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Hi ha algun tipus d’informació SMS? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

 S’ofereix la possibilitat de contactar 
directament amb els membres del govern i 
altres integrants de l’entitat local? 

67% 67% 100% 33% 33% 100% 100% 33% 0% 67% 67% 100% 100% 0% 33% 

Disposa l’alcalde de compte de correu de 
contacte amb els ciutadans? 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 

Disposa algun regidor de compte de correu de 
contacte amb els ciutadans? 

0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 

Disposen altres integrants de l’Ajuntament de 
correu de contacte amb els ciutadans? 

1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 

Disposa l’entitat d’eines Web 2.0 i participa en 
xarxes socials? 

45% 68% 78% 65% 78% 35% 55% 45% 45% 78% 45% 45% 55% 0% 45% 

Es fan servir aplicacions Web 2.0 per a la 
comunicació amb els ciutadans? 50% 75% 75% 50% 75% 50% 50% 50% 50% 75% 50% 50% 50% 0% 50% 

Blogs i microblogs 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Wikis  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comunitats on compartir fotos i vídeos 
(Flickr, youtube,…) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Xarxes socials 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

S’indiquen les xarxes socials en què participa 
l’entitat local? 

40% 60% 80% 80% 80% 20% 60% 40% 40% 80% 40% 40% 60% 0% 40% 

Facebook 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Tuenti 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Twitter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Altres xarxes professionals (Linkedin, etc.) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

D’altres 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Font: Qüestionari elaborat amb l’estructura de l’informe CAE i emplenat pel personal de la Sindicatura mitjançant l’observació directa de la web/SE de l’entitat local. 
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Alcoi Alacant Benidorm Castelló Elx Elda Gandia Oriola Paterna Sagunt St. Vicent Torrent Torrevella València Vila-real 

Direcció URL avaluada  
(http://www.) 

alcoi.org Alacant.es 

portal.beni-
dorm.org/nuevo

ciudadano
castello.es Elx.es elda.es gandia.org Oriola.es paterna.es aytosagunto.es raspeig.es torrent.es Torrevella.es València.es vila-real.es 

Incidències nivell A                

Automàtic 0 0 0 0 4 3 0 0 0 5 0 1 0 0 1 

Manual 127 77 149 221 168 274 272 186 69 365 96 150 322 131 171 

Incidències nivell AA                              

Automàtic 6 0 9 0 13 5 0 5 0 20 5 12 0 0 5 

Manual 109 71 161 370 143 317 193 129 74 245 87 232 494 199 174 

Nota: Torrevella ens comunica en al·legacions que ha adaptat el disseny de la seua pàgina web a la norma UNE 139803:2012, que es basa en la WCAG 2.0. El resultat de l'avaluació realitzada amb 
l'eina TAW amb les pautes WCAG 2.0, ha sigut l'absència de problemes de caràcter automàtic. 

Font: Elaboració pròpia a partir d’observacions de webs municipals en febrer de 2014, mitjançant l’eina TAW. 
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Transparència
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  Alcoi Alacant Benidorm Castelló Elx Elda Gandia Oriola Paterna Sagunt St. Vicent Torrent Torrevella València Vila-real 

A) INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (23) 10 9 17,5 15,5 12 3,5 21,5 9,5 6,5 10,5 9,5 22 18,5 13 9 
1.- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de  

l’Ajuntament (8) 3,5 1,5 5 4,5 4,5 1 8 2 0 1 0,5 7 8 4 2 

1. S’especifiquen dades biogràfiques de l’alcalde/sa i dels regidors/es 
de l’Ajuntament. 

0,5 0 0,5 1 1 0 1 0,5 0 0 0 1 1 0 0,5 

2. S’especifiquen les direccions electròniques de l’alcalde/sa i dels 
regidors/es de l’Ajuntament. 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0 0 0,5 1 1 0 0 

3. Es publica la relació de càrrecs (llocs) de confiança de 
l’Ajuntament, i l’import individual o col·lectiu de les seues 
retribucions. 

1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 

4. Es publica de manera completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) 
de l’Ajuntament. 

0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

74. Es publiquen les retribucions que perceben els alts càrrecs de 
l’Ajuntament i els màxims responsables de les entitats en què 
participa. 

0,5 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0,5 

75. Es fan públiques les indemnitzacions percebudes amb motiu de 
l’abandó dels seus càrrecs. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

76. Es publica el Registre d’Interessos d’Activitats i de Béns dels Alts 
Càrrecs de l’Ajuntament (previst en la Llei de Bases de Règim Local). 1 0 0,5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

77. Es publiquen les resolucions dictades per l’oficina de Bon Govern i 
Conflictes d’Interés (o òrgan anàleg) sobre la compatibilitat de les 
activitats privades que poden realitzar els càrrecs. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

2.- Informació sobre l’organització i el patrimoni de l’Ajuntament (10) 2,5 2,5 8,5 6 3,5 1,5 8,5 4,5 4,5 6,5 6 10 9,5 5 4 

5. S’especifiquen els diferents òrgans de govern i les seues funcions. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. S’especifiquen les dades bàsiques d’organismes descentralitzats, 
ens instrumentals i societats municipals, així com enllaços a les 
webs d’aquests. 

0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

7. Es publica de manera completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) 
o Plantilles de Personal dels organismes descentralitzats, ens 
instrumentals i societats municipals. 

0 0 1 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 1 1 0 0 

8. Estan aprovats i/o es publiquen l’Agenda Local 21 
 i el Pla Estratègic (o Mapa Estratègic) municipal. 

1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0,5 1 

9. Es publica la relació d’immobles (oficines, locals, etc.), tant de 
propis com en règim d’arrendament, ocupats i/o adscrits a 
l’Ajuntament. 

0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

10. Es publica el nombre de vehicles oficials (propis o llogats) adscrits 
a l’Ajuntament. 

0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 

11. Es publica la relació de béns mobles de valor historicoartístic i/o 
els d’alt valor econòmic de l’Ajuntament. 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

12. Es publica l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

66. Es publiquen els plans i programes anuals i plurianuals en què es 
fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps 
previst per acomplir-los.   

0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
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  Alcoi Alacant Benidorm Castelló Elx Elda Gandia Oriola Paterna Sagunt St. Vicent Torrent Torrevella València Vila-real 
67. Es publica un organigrama actualitzat que permet identificar els 
responsables dels diferents òrgans. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0 

3.- Informació sobre normes i institucions municipals (5) 4 5 4 5 4 1 5 3 2 3 3 5 1 4 3 

Es divulga informació dels òrgans de Govern municipals: 

13. Ordres del dia prèvies dels Plens municipals. 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14. Actes dels Plens municipals.   1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

15. Acords dels Plens municipals.   1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

16. Acords de les Juntes de Govern.   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 

17. Hi ha i es publica un “Codi ètic o de bon govern de l’Ajuntament” 
(preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per 
unanimitat dels grups polítics en la FEMP).  

0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (13) 9 12,5 9 11,5 8 9 12 7 12 6 10 11,5 8,5 10,5 10 

1.- Informació i atenció al ciutadà (7) 5 7 7 6 6 6 7 4 7 4 6 7 5,5 6 6 
18. Es publiquen els horaris i preus dels establiments culturals i 
esportius municipals oberts al públic.  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

19. Els interessats poden seguir en línia l’estat de tramitació i les 
incidències del procediment administratiu que han plantejat. 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

20. Es pot veure el mapa de la pròpia web de l’Ajuntament. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

21. S’informa en la web sobre la situació i talls en el trànsit, i/o 
incidències en els serveis municipals. 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

22. S’aplega en la web informació actualitzada sobre la situació 
mediambiental (contaminació de l’aire i acústica) al municipi. 

0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0,5 1 1 

23. Es reserva en la web un espai per a les diferents associacions de 
veïns del municipi. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24. Hi ha fòrums de discussió en la web municipal. 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

2.- Grau de compromís amb la ciutadania (6) 4 5,5 2 5,5 2 3 5 3 5 2 4 4,5 3 4,5 4 

25. Hi ha i es publica un Reglament de Participació ciutadana. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26. Hi ha i s’informa sobre els Consells Municipals de participació 
ciutadana. 

0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

27. S’informa sobre la composició i el funcionament de les Juntes 
Municipals de Districte o dels Barris del municipi. 

1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 

28. Hi ha canals de participació ciutadana en els temes estratègics 
(fòrums ciutat, consells socials d’urbanisme, meses ciutadanes per a 
plans estratègics o de ciutat,...). 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

29. Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en 
l’elaboració dels pressupostos municipals. 

1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

30. Hi ha i se n’informa sobre una/s Carta/s de Serveis Municipals, i 
del grau de compliment dels compromisos que s’hi estableixen. 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 

C) TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (17) 2 2 16 16,5 15,5 1 17 15,5 1,5 16 4 11 15 11 0 

1.- Informació comptable i pressupostària (8) 1 2 7 7,5 6,5 1 8 6,5 1,5 7 4 6,5 7 6 0 
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31. Es publiquen les al·legacions formulades als pressupostos en el 
període d’informació pública. 

0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

32. Es publiquen les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple. 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

33. Es publiquen els pressupostos dels organismes descentralitzats, 
ens instrumentals i societats municipals. 

0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

78. Es publiquen els pressupostos de l’Ajuntament, amb descripció 
de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada 
sobre el seu estat d’execució. 

1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 

79. Es publiquen els comptes anuals/Compte General de 
l’Ajuntament (balanç, compte de resultat econòmic i patrimonial, 
memòria, i liquidació del pressupost). 

0 0 1 0,5 0,5 0 1 0,5 0 1 1 0,5 1 1 0 

80. Es publiquen els informes d’auditoria de comptes i els de 
fiscalització efectuats pels òrgans de control extern (Cambra o 
Tribunal de Comptes), de l’Ajuntament i de les entitats del sector 
públic municipal. 

0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 

Es publiquen els següents indicadors financers i pressupostaris:  

34. Superàvit (o dèficit) per habitant (Resultat pressupostari ajustat/ 
Nre. habitants). 

0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 1 1 0 

35. Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d’ingressos tributaris / 
Drets reconeguts nets totals 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 1 1 0 

2.- Transparència en els ingressos i despeses municipals (5) 0 0 5 5 5 0 5 5 0 5 0 2,5 4,5 4 0 

Es difonen els indicadors següents, relacionats amb els ingressos i 
despeses de la Corporació:                 

36. Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris/Nre. habitants). 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 0,5 0 0 

37. Despesa per habitant (Obligacions reconegudes netes / Nre. 
habitants).  0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 1 1 0 

38. Inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes (Cap. VI i 
VII) / Nre. habitants).  

0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 1 1 0 

39. Període mitjà de pagament (Obligacions pendents de pagament x 
365 / Obligacions reconegudes netes).  

0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 1 1 0 

40. Període mitjà de cobrament (Drets pendents de cobrament (Cap. I 
a III) x 365 / Drets reconeguts nets). 

0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 1 1 0 

3.- Transparència en els deutes municipals (4) 1 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 1 2 0 0 

41. Es publica l’import del deute públic municipal. 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 1 0 0 

42. Es faciliten dades sobre l’evolució del deute en comparació amb 
exercicis anteriors. 

0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 1 0 0 

Se divulguen els indicadors següents:                

43. Endeutament per habitant (Passiu exigible (financer) / Nre. 
habitants). 

0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 1 1 0 

44. Endeutament relatiu (Deute municipal/Pressupost total 
Ajuntament). 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5 0,5 0 0 

D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS DE SERVEIS (10) 3 2 2 3 2 2 9 2 2 3 2 10 6 2 2,5 
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1.- Procediments de contractació de serveis (2) 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1,5 
45. S’informa sobre la composició, forma de designació i 
convocatòries de les meses de contractació. 

0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

46. Es publiquen les actes de les meses de contractació. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0,5 

2.- Relacions i operacions amb proveïdors i contractistes  2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 
47. Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els 
proveïdors més importants de l’Ajuntament. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

48. Es publica la llista i/o la quantia d’operacions amb els 
adjudicataris i contractistes més importants de l’Ajuntament.  

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

3.- Contractes, convenis i subvencions (6) 1 1 2 2 1 1 6 1 1 1 1 6 3 2 1 
68. Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de 
l’objecte, l’import de licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat, 
els instruments a través dels quals en el seu cas s’haja publicitat, el 
nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels 
adjudicataris.  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

69. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

70. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els 
contractes menors formalitzats, almenys de manera agregada (Nre. 
de contractes i import global). 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

71. Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum 
pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels 
procediments previstos en la legislació de contractes del sector 
públic. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

72. Es publica la relació dels convenis subscrits, amb menció de les 
parts signants, l’objecte i, si és el cas, les obligacions econòmiques 
convingudes.  

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

73. Es publiquen les subvencions i ajudes públiques concedides amb 
indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.  

0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES 
(17) 

4 7 5 10 10 3 17 7 6 9 6,5 14,5 13,5 10 4 

1.- Plans d’ordenació urbana i convenis urbanístics (4) 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

49. Té una secció visible en la web dedicada a l’urbanisme. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

50. Està publicat el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

51. Es publiquen els mapes i plànols que detallen el PGOU. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

52. Es publiquen (i es mantenen publicades) les modificacions 
aprovades del PGOU. 

0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

2.- Decisions sobre requalificacions i adjudicacions urbanístiques (2) 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 2 1 0 
53. Es publica informació precisa dels convenis urbanístics de 
l’Ajuntament. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

54. Es publica informació precisa dels plans parcials sobre els usos i 
destins del sòl. 

0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
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3.- Anuncis i licitacions d’obres públiques (3) 1 1 1 2 1 0 3 2 1 3 1,5 3 2 2 2 
55. Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria 
de gestió urbanística de l’Ajuntament. 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

56. Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les 
obres públiques més importants.  

0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0,5 1 1 1 1 

57. Es publiquen les modificacions dels projectes de les obres més 
importants. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

4.- Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions (2) 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 
58. Es publica la llista d’empreses que han concorregut a la licitació 
de les obres públiques.  

0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

59. Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres 
d’urbanització més importants.   

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

5.- Seguiment i control de l’execució d’obres (3) 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 
60. S’aporta informació precisa sobre cadascuna de les obres més 
importants d’infraestructura que està en curs (objectius de l’obra i 
responsable municipal). 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

61. Es publica la data concreta prevista per a la finalització de les 
obres municipals més importants (més de 500.000 euros), o bé la data 
concreta d’inici i el termini d’execució de les dites obres.  

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

62. Es difon periòdicament (almenys semestralment) informació 
sobre les obres d’infraestructura realitzades, i/o les aprovades 
pendents d’execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).  

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

6.- Indicadors sobre urbanisme i obres públiques (3) 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 

Es divulguen els indicadors següents:   

63. Inversió en infraestructures per habitant (despeses de l’exercici 
(executades) en inversió (Capítol 6) en infraestructures / Nre. 
habitants). 

0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 

64(a). Percentatge d’ingressos derivats de l’urbanisme / Pressupost 
total d’ingressos. 

0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 

65(a). Percentatge de despeses derivades de l’urbanisme / Pressupost 
total de despeses. 

0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 

PUNTUACIÓ 28,0 32,5 49,5 56,5 47,5 18,5 76,5 41,0 28,0 44,5 32,0 69,0 61,5 46,5 25,5 

Llegenda: 1 = Hi ha informació; 0,5 = Hi ha informació, però incompleta; 0 = No consta informació. 

Font: Elaboració pròpia a partir d’observacions de webs municipals en febrer de 2014, basat en la metodologia d’elaboració d’índexs de transparència que pública Transparència Internacional Espanya. 



  

 

 

 

 

 

ANNEX XX 

Al·legacions presentades







Fernando Sánchez Párraga

De: Jorge Fuentes Herrero <jorge.fuentes@castello.es>
Enviado el: miércoles, 21 de mayo de 2014 14:06
Para: Miguel Olivas Arroyo
CC: Eduardo Pérez Martí; Raquel González Virgidano
Asunto: Re: Auditoría operativa admo electrónica. Sindicatura de Comptes.Resultado de las 

comprobaciones realizadas.

Buenos días, 

tal y como le anticipé la semana anterior, tras detectar errores, hemos procedido a revisar con 
todos los departamentos afectados el cuestionario 2.2.3.   Le remito a continuación dicho 
cuestionario rellenado correctamente.  
Les pedimos disculpas por el error. 

Copio a dos de sus colaboradores indicados al comienzo del proceso. 
Ruego acuse recibo de este correo. 

Un saludo. 

Código� Cuestión�
� � � � �

2.2.3�
Indique el nivel alcanzado en la 
tramitación electrónica de los 
siguientes servicios�

Clave 
Área�

Indicar 
Nivel� �

Número de transacciones 
realizadas en el ejercicio

2.2.3/1�Gestión de ayudas y subvenciones� SS� 1�
� � �

2.2.3/2�Petición de asistencia domiciliaria� SS� 2�
� � �

2.2.3/3�Solicitud de cursos de formación� SS� 0�
� � �

2.2.3/4�Biblioteca pública, consulta de fondos� SCTyD 4�
� � �

2.2.3/5�Emisión tarjeta de socio� SCTyD 2�
� � �

2.2.3/6�Realización de préstamos y devoluciones de 
libros� SCTyD 0�

� � �

2.2.3/7�Gestión de ayudas y subvenciones� SCTyD 1�
� � �

2.2.3/8�Reserva y venta de entradas� SCTyD 0�
� � �

2.2.3/9�Reserva de instalaciones deportivas� SCTyD 1�
� �

1.762

2.2.3/10�Inscripción en escuelas deportivas� SCTyD 2�
� �

5.373

2.2.3/11�Reserva de alojamiento y servicios turísticos� SCTyD 0�
� � �

2.2.3/12�Inscripción en centros educativos de apoyo, 
etc� SCTyD 2�

� � �



2.2.3/13�Inscripción en el registro de empresas 
turísticas� SCTyD 0� � � �

2.2.3/14�Impuesto de construcciones, instalaciones y 
obras� ST� 2� � � �

2.2.3/15�Impuesto sobre incremento de valor de 
terrenos de naturaleza urbana� ST� 2� � � �

2.2.3/16�Impuesto sobre bienes de naturaleza urbana� ST� 4� � � �

2.2.3/17�Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica� ST� 2� � �

3.632

2.2.3/18�Tasas� ST� 2� � �
2.035

2.2.3/19�Precios públicos� ST� 2� � �
8.023

2.2.3/20�Expedición de certificados de pago� ST� 4� � � �

2.2.3/21�Solicitud de fraccionamiento� ST� 3� � �
170

2.2.3/22�Interposición y resolución de recursos� ST� 2� � � �

2.2.3/23�Solicitud y resolución de exenciones� ST� 2� � � �

2.2.3/24�Solicitud de devolución de ingresos indebidos� ST� 2� � � �

2.2.3/25�Domiciliación bancaria� ST� 2� � � �

2.2.3/26�Alta padrón� SDTyU 2� � � �

2.2.3/27�Cambio de domicilio� SDTyU 1� � � �

2.2.3/28�Certificado de empadronamiento� SDTyU 4� � �
66

2.2.3/29�Solicitud de mapas� SDTyU 1� � � �

2.2.3/30�Consultas datos catastrales� SDTyU 4� � � �

2.2.3/31�Licencias de cuba� SDTyU 0� � � �

2.2.3/32�Licencias de obra menor� SDTyU 2� � � �

2.2.3/33�Licencia de obra mayor� SDTyU 2� � �
281

2.2.3/34�Consulta expedientes de obra menor� SDTyU 0� � � �

2.2.3/35�Consulta expedientes de obra mayor� SDTyU 0� � � �

2.2.3/36�Gestión de ayudas y subvenciones a empresas SAE� 2� � � �

2.2.3/37�Inscripción en el censo de empresas� SAE� 0� � � �



2.2.3/38�Directorio de empresas� SAE� 0� �
(*)�

�

2.2.3/39�Licencia de apertura de establecimientos� SAE� 4� � � �

2.2.3/40�Oferta de empleo público� SAE� 2� � �
457

2.2.3/41�Oferta de empleo privado� SAE� 0� �
(*)�

�

2.2.3/42�Contratración electrónica� CA� 0� � � �

2.2.3/43�Perfil del contratante� CA� 2� �
(*)� 79.790

2.2.3/44�Registro de licitadores� CA� 0� �
(*)�

�

2.2.3/45�Cementerios� OSL� 1� � �
2.830

2.2.3/46�Denuncias policía local� OSL� 0� � � �

2.2.3/47�Petición de citas/cita previa� OSL� 3� � �
927

2.2.3/48�Presentación de quejas, reclamaciones y 
sugerencias� OSL� 4� �

Ver código 2.2.2/1�

2.2.3/49�Emisión de certificados y comunicaciones� OSL� 4� � � �

2.2.3/50�Inscripción en el registro de asociaciones� OSL� 2� � � �

2.2.3/51�Reclamaciones a la OMIC� OSL� 2� � �
8.627

2.2.3/52�Registro uniones de hecho� OSL� 0� � � �

2.2.3/53�Autorización y licencias de ocupación de 
domino público� OSL� 2� � � �

2.2.3/54�Objetos perdidos� OSL� 1� � � �

-------------------------------------------------------- 
Jorge Fuentes Herrero 
Jefe de Sección de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 
Excmo. Ayuntamiento de Castellón 
Plaza Mayor, 2 (12001-Castellón) 
Telf. 964 355 109 
Fax  964 355 453 
E-mail: jorge.fuentes@castello.es 
--------------------------------------------------------

De: "Jorge Fuentes Herrero" <jorge.fuentes@castello.es> 
Para: "Miguel Olivas Arroyo" <olivas_mig@gva.es> 
Enviados: Miércoles, 14 de Mayo 2014 16:29:23 
Asunto: Re: Auditoría operativa admo electrónica. Sindicatura de Comptes.Resultado de las 
comprobaciones realizadas. 

Buenos días, 

en relación al borrador del resultado de la auditoria de administración electrónica enviado 
recientemente a alcaldía en este ayuntamiento, le comunico que hemos detectado unos errores 
en la información que les facilitamos en el cuestionario 2.2.3 de niveles de tramitación 
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AJUNTAMENT DE TORRENT 
9 DE MAYO DE 2014 
 
Alegaciones que se formulan al borrador de informe 
 
Auditoria operativa del grado de implantación de la administración 
electrónica (eAdministración) en municipios de la Comunidad Valenciana 
mayores de 50.000 habitantes. Periodo 2008-2013. 
 
 
Primera alegación 
 
Apartado 4.2.2 del borrador del Informe, página 37, párrafo 7 
 

Contenido de la alegación: Sobre el número de procedimientos implantados 
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 

En el cuestionario 2.2 no se solicitan los trámites o procedimientos 
implantados por lo que se deduce que se han extraído a partir de la 
visualización de la sede. 

Al respecto considerar que determinar un valor cuantitativo de trámites 
no es indicador homogéneo ya que un ayuntamiento puede agrupar dentro de 
un mismo trámite lo que para otro son varios. 

Hubiera sido más conveniente solicitar el número de trámites que 
dispone la organización y cuantos de ellos se pueden tramitar 
telemáticamente. En nuestro caso es el 98%.      
 
Segunda alegación 
 
Apartado 2.2 del borrador del Informe, página 17, párrafo 4 
 

Contenido de la alegación: Sobre los indicadores para medir los objetivos 
que se quieren conseguir con la implantación de la administración electrónica. 
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 

En la cuestión 2.2.1 indica que si se dispone de un Plan de Implantación 
de Administración Electrónica, pero no si se disponen de indicadores. 

En nuestro caso adjuntamos el Plan y la fecha de aprobación en el 
Pleno.  

Disponemos de indicadores de seguimiento del Plan que se revisaba en 
cada reunión de seguimiento del Comité de Calidad y Modernización. Es más, 
el seguimiento de indicadores se gestiona con una herramienta específica 
llamada Smile. Adjuntamos documento en el que aparece una captura de 
pantalla, en la que se aprecian claramente alguno de los indicadores que 
analizamos. 
 

Documentación justificativa de la alegación: 
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Memoria premio Innovación en la Gestión 2013_firmado (Apartado 
4.Creatividad y conocimiento, página 12) 
 
Tercera alegación 
 
Apartado 4.3.1 del borrador del Informe, página 55, párrafo 7 
 

Contenido de la alegación: Sobre el concepto de Carta de Servicios 
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 

Se considera que existe confusión entre los conceptos de catálogo y 
cartas de servicio. 

Por una parte se utiliza el concepto de servicio equivalente a trámite o 
procedimiento. Por el contexto se supone que el concepto de catálogo de 
servicios hace referencia a la lista de procedimientos o trámites que se 
tramitan a través de la sede. 

Por otro lado la Carta de Servicios es según la norma UNE 93200, el 
documento escrito por medio del cual las organizaciones informan 
públicamente a los usuarios sobre los servicios que gestionan y acerca de los 
compromisos de calidad en su prestación y los derechos y obligaciones que les 
asisten. 

En nuestro caso la carta está aprobada y se puede revisar en: 
   

http://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/modernitzacio/cartesserveis/servelectronics.
html 

 

 
Cuarta alegación 
 
Apartado 4.2.1 del borrador del Informe, página 28, párrafo 4 
 

Contenido de la alegación: Importes subvenciones recibidas 
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 

El Ayuntamiento de Torrent sí que ha informado de los importes, no se 
ha indicado nada puesto que es 0€, aunque sí se han solicitado. 
 
 
Quinta alegación 
 
Apartado 4.3.3 del borrador del Informe, página 63, párrafo 6 
 

Contenido de la alegación: Declaración de accesibilidad  
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 

Se indica que no consta, pero en la sede sí se dispone de la declaración. 
 



3 

 
 
 
 
 
Sexta alegación 
 
Apartado Anexo VII del borrador del Informe, página 99, párrafo tabla 
 

Contenido de la alegación: Error en número de empleados en tareas 
específicas de TIC  
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 

El número que se indicó en su momento incluían los que estaban en el 
catálogo de puestos aunque no estuvieran cubiertos. El número real de 
empleados para todos los años es: 

 
NIVEL NUMERO 
A1 1 
A2 1 
C1 2 
C2 1 
TOTAL 5 

 
 
 

Séptima alegación 
 

Apartado Anexo VIII del borrador del Informe, página 105, párrafo tabla 
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Contenido de la alegación: Número de empleados que trabajan en TIC en el 
año 2007  
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 

El número que muestra la tabla del informe en la columna de Torrent 
del 2007 es 200. Evidentemente, se trata de un error. El número real en el año 
2007 era de 5. 

 
  

Octava alegación 
 

Apartado Anexo XII del borrador del Informe, página 121, párrafo tabla 
 

Contenido de la alegación: Utilización de formularios de Internet para 
realizar consultas a la ciudadanía  
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 

Se considera que sí se realizan. Se puede evidenciar por ejemplo en el 
Plan de Barrios,proyecto cuyo objetivo es mejorar la calidad urbana y los 
servicios de los distintos distritos de la ciudad, y al que al Ayuntamiento ha 
destinado 600.00€. Para ello, se ha contado con la opinión de los vecinos, que 
han podido aportar sus sugerencias presencialmente en distintas sedes, y por 
medios electrónicos utilizando la sede electrónica, facebook y e-mail directo a 
Alcaldía. El propio informe de auditoria contiene en la página 65 la pantalla 
principal de la página web del Ayuntamiento de Torrent, con el acceso directo 
a la consulta mediante el banner. 

 
 

Novena alegación 
 

Apartado Anexo XVI del borrador del Informe, página 132, párrafo tabla 
 

Contenido de la alegación: Grado de e-democracia por entidad local  
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 

El Ayuntamiento de Torrent participa también en las redes sociales 
Flickr e Instagram.  

 
 
Décima alegación 

 
Apartado Anexo XIX del borrador del Informe, página 137, párrafo tabla 
 

Contenido de la alegación: Participación Ciudadana en los presupuestos  
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 

Se considera que si se realizan. Se puede evidenciar por ejemplo en el 
Plan de Barrios.  
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Undécima alegación 
 
Apartado 4.2.3 del borrador del Informe, página 44, párrafo 9 
 

Contenido de la alegación: 
Alguno de los datos del Anexo X no estaban debidamente cumplimentados. En 
consecuencia, algunas de las referencias que se hacen en el informe relativas al 
municipio no son del todo exactas. Adjuntamos la descripción de los criterios del 
Anexo X sujetos a corrección, con la explicación de la misma.  
En algunos casos, se justifica la no existencia de los trámites solicitados en la 
web municipal o la sede electrónica de Torrent. 
 

Documentación justificativa de la alegación: 
Web municipal:www.torrent.es 
Sede electrónica:https://www.torrent.es/PortalCiudadano 
GeoTorrent: http://geo.torrent.es/ 
Torrent 3D: http://geo.torrent.es/intro_3D.php 
Portal Idea’t: http://torrent.portalemp.com/index.php 
 
 
3.8 Reserva y venta de entradas 
 
Aunque ya se comentó que la gestión de estos servicios la realiza una empresa 
externa, los datos que se disponen para los años 2012 y 2013 son de 10.779. 
 
Código Cuestión  Clave Nivel  Nº 
3.8 Reserva y venta de entradas SCTyD 4 10.779
 
 
3.11 Reserva de alojamientos y servicios turísticos 
 
El municipio de Torrent es principalmente industrial, aunque no ha perdido 
totalmente su carácter agrícola inicial. Pero no es un municipio turístico. No 
dispone de ningún establecimiento hotelero. Aun así, en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Torrent está disponible el trámite   

 MEDI-001 Acampada y/o utilización del refugio de la Canyada del Conill 
 
Código Cuestión  Clave Nivel  Nº 
3.11 Reserva de alojamiento y servicios turísticos SCTyD 4 97 
 
 
3.13 Inscripción en el registro de empresas turísticas 
 
Como se ha comentado en el apartado anterior, Torrent no ofrece este trámite 
porque no es un municipio turístico.  
 
 
3.20 Expedición de certificados de pago 
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En el área privada de la Sede Electrónica existe el apartado de MIS TRIBUTOS. 
Dicho apartado solo es accesible con los certificados electrónicos aceptados en la 
sede y detallados en su portada. 
 
Una vez dentro, el usuario dispone de una relación de sus objetos tributarios, y 
para cada uno de ellos los años en los que se ha efectuado cualquier pago. 
Accediendo al año, puede obtener al instante un certificado de pago.   
 
Código Cuestión  Clave Nivel  Nº 
3.20 Expedición de certificados de pago ST 4 872 
 
3.29 Solicitud de mapas 
 
En la página web municipal (www.torrent.es), en el apartado Conéixer 
Torrent > Guia de carrers hay disponibles: 

 GeoTorrent: Guía de calles y equipamientos de la ciudad 
 Torrent 3D: visor tridimensional de calles de la ciudad 

Desde estas dos herramientas se pueden obtener planos actualizados de la ciudad 
al instante. No obstante, en la sede electrónica están disponibles los siguientes 
trámites de gestión telemática: 

 URBA-018 Informes urbanístics 
 URBA-051 Expedició i reproducció de documentació cartogràfica (plànols) 

 
Código Cuestión  Clave Nivel  Nº 
3.29 Solicitud de mapas SCTyD 4 2 
 
3.30 Consultas datos catastrales 
 
El Ayuntamiento de Torrent dispone de un Punto de Información Catastral, que 
es una oficina autorizada por la Dirección General del Catastro en distintas 
Organizaciones Públicas e Instituciones, fundamentalmente en Ayuntamientos, 
donde los ciudadanos pueden acceder a la información catastral. Para las 
consultas electrónicas se remite a los usuarios a la web del Catastro, que dispone 
de varios servicios web públicos y privados (con autenticación). 
 
3.31 Licencia de cuba 
 
Para solicitar una la instalación de una cuba en la vía pública, la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Torrent ofrece a los ciudadanos el trámite  

 MOVI-005 Ocupación de la vía pública 
en el que los ciudadanos pueden solicitar la ocupación por distintos elementos. 
 
Código Cuestión  Clave Nivel  Nº 
3.31 Licencia de cuba SCTyU 4 777 
 
 
3.36 Gestión de ayudas y subvenciones a empresas 
 
Son varias las iniciativas de fomento y apoyo a las empresas del municipio de 
Torrent, y para solicitarlas y/o gestionarlas están disponibles los siguientes 
trámites: 
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 INCM-017 Ayudas a empresas para acoger a jóvenes para la realización 
de prácticas no laborales  

 INCM-018 Ayudas a las empresas para la contratación de personas 
desempleadas en el marco del plan de empleo conjunto de las 
administraciones públicas valencianas  

 INCM-023 Justificación ayudas a las empresas para la contratación de 
personas desempleadas en el marco del plan de empleo conjunto de las 
administraciones públicas valencianas  

 PUVA-001 Ayudas económicas a la actividad comercial en valenciano 
 
Código Cuestión  Clave Nivel  Nº 
3.36 Gestión de ayudas y subvenciones a empresas SAE 4 13 
 
 
3.38 Directorio de empresas 
 
En la web municipal existe un enlace a la web de Idea’t, empresa municipal, cuyo 
objeto es el desarrollo económico activo del municipio. En su portada se aprecian 
dos partes claramente diferenciadas: 

 Portal del emprendedor, el empleo y la empresa 
 Portal del comerciante del Ayuntamiento de Torrent 

 
En ambas partes existe un directorio de empresas, que el personal de Idea’t 
actualiza constantemente gracias a la interlocución constante con el Servicio de 
Licencias del Área de Urbanismo, y también a partir de los datos que las propias 
empresas les hacen llegar y así poder aparecer en la web. 
   
Código Cuestión  Clave Nivel  Nº 
3.38 Directorio de empresas SAE 4 507 
 
 
3.41 Ofertas de empleo privado 
 
En la sección dedicada a Idea’t en la web municipal se publican ofertas de empleo 
que los empresarios del municipio hacen llegar para que se les ofrezcan 
candidatos idóneos para ocuparlas. La web está disponible desde el año 2012, y 
desde entonces 268 ofertas. No disponemos de datos de acceso a consulta de 
dicha información. 
 
Código Cuestión  Clave Nivel  Nº 
3.41 Ofertas de empleo privado SAE 2 268 
 
3.43 Perfil del Contratante 
 
La ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, establece la 
obligatoriedad de publicar los contratos que oferta cualquier administración 
pública, documentos descriptivos de los mismos y datos del proceso de 
adjudicación 
 
Desde el 2 de enero de 2012, todos los contratos que gestiona el Ayuntamiento de 
Torrent están publicados en el perfil del contratante de la GVA, accesible desde la 
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Sede Electrónica del Ayuntamiento. Antes de la incorporación de dicha 
herramienta, los contratos se publicaron en el perfil del contratante propio del 
Ayuntamiento, el cual sigue siendo actualmente accesible desde la web municipal. 
 
Los datos de contratos publicados en ambos perfiles para el período requerido son 
los siguientes: 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Perfil contratante propio 4 21 58 13   
Perfil contratante GVA     20 25 
 
Como ya se indicó en su momento, no se dispone de datos de acceso al Perfil del 
contratante. 
 
Código Cuestión  Clave Nivel  Nº 
3.43 Perfil del contratante  SAE 4 141 
 
 
3.44 Registro de licitadores 
 
La gestión del registro de licitadores es competencia de la Generalitat Valenciana. 
Son ellos los responsables de su mantenimiento 
 
 
3.45 Cementerios 
 
Los cementerios del municipio de Torrent no son de titularidad municipal, no 
siendo por tanto prestado servicio público municipal alguno en relación con dicha 
materia. El municipio dispone de un cementerio general, cuya titularidad es de la 
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Hay otro pequeño cementerio en el 
Mas del Jutge que es de titularidad privada. 
 
 
3.52 Registro de uniones de hecho 
 
 La ley 1/2001, de 6 de abril, por la que se regulan las uniones de hecho (Vigente 
hasta el 18 de Noviembre de 2012), indica en su artículo 1 que: 
‘‘1. La presente ley será de aplicación a las personas que convivan en pareja, de forma 
libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al menos durante un periodo 
ininterrumpido de doce meses, existiendo una relación de afectividad, siempre que 
voluntariamente decidan someterse a la misma mediante la inscripción de la unión en el 
Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana. 
2. La inscripción en dicho registro tendrá carácter constitutivo. 
3. Esta ley únicamente será de aplicación a aquellas uniones de hecho en las que, al 
menos, uno de los miembros se halle empadronado en la Comunidad Valenciana.’’ 
 
La ley 1/2001, 6 abril fue derogada por la disposición derogatoria única de la Ley 
5/2012, 15 octubre, de la Generalitat, de Uniones de Hecho Formalizadas de la 
Comunitat Valenciana («D.O.C.V.» 18 octubre), el 18 de noviembre de 2012, dice 
en su artículo 3: 
‘‘Son uniones formalizadas aquellas en que consta su existencia, bien por declaración de 
voluntad de sus integrantes ante el funcionario encargado o la funcionaria encargada del 
Registro de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana plasmada en la 
correspondiente inscripción o bien en otro documento público inscrito en el mencionado 
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Registro, siempre que cumplan los requisitos que determina esta ley para ser tenidas por 
tales. 
La inscripción de la unión de hecho en el Registro de Uniones de Hecho Formalizadas de la 
Comunitat Valenciana tiene carácter constitutivo (…).’’ 
Por tanto, desde la publicación de la ley 1/2001, el Ayuntamiento de Torrent dejó 
de tener un registro de uniones de hecho propio, derivando todas las solicitudes al 
registro competente de la GVA. 
 
 
Duodécima alegación 

 
Apartado Standard Cost Model (SCM) del borrador del Informe, página 45, 
párrafo 1,2 y tabla 
 

Contenido de la alegación: Cálculo de ahorros teóricos estimados para cada 
entidad.  
 

Documentación justificativa de la alegación: 
Memoria premio Ciudadanía 2013_firmado (Apartado 7.Eficiencia, página 

17) 
 
Las técnicas de reducción que se exponen en el documento ‘‘Método de 
simplificación de medición de cargas administrativas’’ (citado en la página 44, 
párrafo 6), están inspiradas en los principios propuestos en el Programa de 
Acción de la Comisión Europea para la reducción de las Cargas Administrativas: 
reducir la frecuencia, evitar  
redundancias, automatización, adecuación, priorización, actualización e 
información.  
Dicho documento analiza con detalle los principios anteriores y asigna unos 
costes distintos a cada caso, distinguiendo claramente la publicación/descarga de 
información, la presentación telemática, la tramitación con intermediarios 
(bancos) o el establecimiento de respuesta inmediata en un procedimiento 
(certificado de padrón), entre otros. 
 
De los procedimientos planteados en el Anexo X han sido contestadas con un 
Nivel 4 un total de 38, siendo solo 4 las contestadas con nivel 2, según la escala 
planteada desde la Sindicatura (N4: manejo de casos electrónicos complejos, 
permite la tramitación completa del servicio (incluyendo pago si precisa) a través 
de la página Web; N2:interacción en un sentido, descarga de formularios ). Como 
la plantilla solo ofrece una columna para los datos de volumen, se ha indicado en 
ella el número de instancias de nivel 4 sobre la misma, y no se ha podido indicar 
el nº de instancias de nivel 2 o 3 sobre el mismo procedimiento (consultas web y 
descargas). Un procedimiento se puede consultar muchas veces, descargarse 
documentación unas cuantas menos, y solicitarlo telemáticamente unas pocas. Lo 
que sí podemos asegurar es que la totalidad de los expedientes que se gestionan 
en el Ayuntamiento de Torrent actualmente, se originen de oficio o de parte, se 
soliciten presencial o telemáticamente, se gestionan internamente de manera 
electrónica. 
 
Por último, hay que diferenciar a la hora de calcular los ahorros aquellos que 
repercuten en la propia entidad y los que suponen un ahorro para los 
ciudadanos. Adjuntamos un documento en el que se incluye el cálculo de ahorros, 
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en el año 2013, que ha supuesto para ciudadanos y Ayuntamiento la 
implantación de las actuaciones recomendadas en el documento de reducción de 
cargas administrativas al que se alude en el borrador de la Sindicatura. 
 
 
 
Duodécima alegación 

 
Apartado 4.1.1. del borrador del Informe, página 21 
 
Contenido de la alegación: Comentarios acerca de accesibilidad, actualizaciones y 
plurilinguismo, relativos a informaciones reflejadas en el cuestionario del Anexo 
II (pregunta o) y las dos siguientes) 

 

La Sede Electrónica del Ayuntamiento de Torrent, tal como puede apreciarse en el 
margen inferior de su página principal W3C- Wai AA, cumple con el Nivel Doble-
A de Conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web. 
Dicha información también aparece erróneamente en el Apartado 4.3.3. 
Declaración de Accesibilidad, página 63, Cuadro 20. 

Respecto al plurilingüismo, la Sede Electrónica se presenta inicialmente en 
Valenciano, al igual que la web municipal, pero puede cambiarse a castellano 
desde cualquiera de sus páginas simplemente seleccionando el idioma en el 
margen superior derecho. 

Destacar que cada usuario de la Sede Electrónica puede configurar el idioma que 
desea en su parte privada, de forma que en el momento en que se autentica, las 
siguientes páginas se presentan en el idioma que se seleccionó en su momento, y 
que puede cambiarse tantas veces como se desee. 

Por último, indicar que la Sede Electrónica se actualiza diariamente. El volumen 
de trámites que tiene disponible, las múltiples casuísticas en cada uno de ellos, 
las adaptaciones normativas, las mejoras descriptivas de los trámites aportadas 
por ciudadanos y servicios internos, obliga a que una persona se dedique 
diariamente a ello. Se ha diseñado un procedimiento conocido por todos los 
empleados para el reporte de la información a dicha persona. En su ausencia, 
hay otra persona que le sustituye. Además, la parte backoffice de la Sede audita 
todas las actuaciones que se hacen sobre ella, de manera que se puede saber 
quien y cuándo se ha hecho cada cambio. 

 
Apartado 4.4.1 del borrador del Informe, página 69-70, cuadro 23 y 24 
 

Contenido de la alegación: Datos relativos a Transparencia 
 

Documentación justificativa de la alegación: 
 
Los niveles de información activa del Ayuntamiento de Torrent ya han sido objeto 
de reconocimiento por la Organización No Gubernamental TRANSPARENCIA 
INTERNACIONAL ESPAÑA, que ha otorgado en el año 2012 a este Ayuntamiento 



11 

la máxima calificación entre los grandes Ayuntamientos a nivel nacional. 
(http://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/ajuntament/itatorrent) 
 
En el Anexo XIX, Apartado C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA, se ha 
puntuado con el valor 0,5 unos puntos cuya información está disponible en el 
Portal de Transparencia del Ayuntamiento. Consultados los Servicios Económicos, 
nos informan que la información del año 2013 se puso a principios de 2014, por 
lo que puede ser que en el momento del control no estuviera disponible. No 
obstante, los datos se reflejan anualmente, y quizá los únicos que faltarían en su 
momento serían los del ejercicio 2013. 
 

 

 







































  

 

 

 

 

 

ANNEX XXI 

Informe sobre les al·legacions
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME D’AUDITORIA OPERATIVA DEL GRAU D’IMPLANTACIÓ DE 
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA MAJORS DE 50.000 HABITANTS. PERÍODE 2008-2013. 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i conformement al que preveu la 
secció 704 del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, vam remetre 
als coordinadors designats per les quinze entitats locals fiscalitzades, el 
resultat de les comprovacions realitzades mitjançant l’observació dels 
seus webs i/o seus electròniques. 

Aquesta remissió va ser realitzada el 17 de febrer de 2014 a fi que, final 
25 de febrer, efectuassen les observacions que considerassen adequades. 
En aquest sentit, els ajuntaments d’Alcoi, Benidorm, Castelló de la Plana, 
Elx, Gandia, Oriola, Sagunt, Torrent, Torrevella i València van efectuar 
observacions que, una vegada analitzades, van donar lloc a les 
modificacions en el projecte d’Informe que es van estimar oportunes. 

Posteriorment, mitjançant correu electrònic de 22 d’abril de 2014 
d’aquesta Sindicatura, l’esborrany de l’Informe va ser remés als quinze 
ajuntaments objecte de l’auditoria operativa perquè fomulassen, quan 
fos el cas, al·legacions. El termini per fer-ho va finalitzar el 12 de maig de 
2014. 

Els ajuntaments de Benidorm, Gandia, Paterna, Torrent, Torrevella i Vila-
real van efectuar al·legacions, que van ser rebudes en aquesta 
Sindicatura dins del termini estipulat. L’Ajuntament de Castelló les va 
remetre de manera extemporània. 

Pel que fa a aquestes al·legacions informem del següent: 

AJUNTAMENT DE BENIDORM 

Al·legació 

Comentaris: 

Ens informen de l’aprovació pel Ple el 5 de maig de 2014 del Reglament 
d’Administració Electrònica. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes següents: 

El segon paràgraf de l’apartat 4.1.2, a), es redacta de la manera següent: 
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“Benidorm ens ha remés l’esborrany del Reglament d’Administració 
Electrònica que va ser aprovat pel Ple el 5 de maig de 2014, segons ens 
indiquen en al·legacions.” 

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA 

Al·legació 

Comentaris: 

L’Ajuntament de Castelló en al·legacions ens indica que han detectat 
certs errors en la informació que ens van facilitar en el qüestionari 2.2 
(annexos IX i X) pel que fa als nivells de tramitació electrònica del catàleg 
de 54 serveis remesos, que donen lloc a dades i índexs d’implantació 
erronis en l’esborrany del nostre Informe. 

Després de la revisió amb tots els departaments afectats, ens remeten i 
assenyalen les dades correctes. 

El treball realitzat per aquesta Sindicatura durant el treball de camp, 
novembre 2013 – febrer 2014, ha sigut laboriós per les mateixes 
característiques i complexitat que presenta: observació de les webs/seus 
electròniques, petició i anàlisi de dades sobre procediments implantats, 
nivell de transaccions realitzades, elaboració de ràtios, indicadors, etc. 

És per això que les conclusions provisionals que van sorgir de tot el 
treball realitzat les va remetre aquesta Sindicatura als coordinadors de 
les quinze entitats locals perquè formulassen els seus comentaris i/o 
aclariments o modificacions. 

Analitzades les observacions rebudes, van efectuar les modificacions 
oportunes en el nostre projecte d’Informe. 

D’acord amb això, i ateses les característiques del treball, era necessari 
posar una data límit que fos comuna perquè les comparacions i anàlisis 
efectuats fossen homogenis per a totes les entitats avaluades. 

Si en la data actual portàrem a terme les comprovacions i anàlisis 
realitzats en l’execució del treball, segurament els resultats serien 
diferents. 

Per tot això, encara que no es modifique l’Informe en detall per a les 
dades noves que s’han aportat, que, d’altra banda, no alterarien de 
manera substancial l’avaluació global, sí que es considera convenient 
mencionar d’una manera general en el nostre Informe aquesta 
actualització/modificació de dades que ha realitzat l’Ajuntament. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes següents: 

- Incloure el paràgraf següent a continuació del quadre 8: 

 “Per la seua banda, l’Ajuntament de Castelló també en al·legacions 
modifica i/o afegeix informació a la que inicialment va indicar en el 
qüestionari que li va remetre aquesta Sindicatura, que s’inclou en 
l’annex X. 

 Aquestes modificacions afecten principalment el nombre de 
tràmits que gestiona electrònicament i el seu nivell d’implantació 
en l’exercici. Com a conseqüència, també es produiria una lleu 
millora en els indicadors relatius a aquest Ajuntament, que es 
mostren en els quadres 8 a 11 i gràfics 13, 15, 17 d’aquest Informe.” 

- En el quadre 8 s’assenyalarà mitjançant una crida a Castelló, que el 
nivell mitjà és d’1’65, i el nivell més freqüent, de 2, d’acord amb les 
modificacions del qüestionari de l’annex X efectuades en les 
al·legacions. 

- Afegir la nota següent al final de l’últim quadre de l’annex X. 

 “Nota: L’Ajuntament de Castelló, en al·legacions, modifica i/o 
afegeix informació a la facilitada en aquest annex bàsicament en 
relació amb els tràmits que gestiona electrònicament i al nivell 
d’implantació que tenen en l’exercici. Aquestes dades produiran 
una lleu millora en els indicadors que es mostren en aquest 
Ajuntament. 

AJUNTAMENT DE GANDIA 

Al·legació 

Comentaris: 

Facilitada l’evidència de la publicació de l’ordenança municipal, 
eliminem en l’Informe la referència a la falta de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes següents: 

- Eliminar l’apartat 0 c). 

- El primer paràgraf de l’apartat 4.1.2 a) es redacta de la manera 
següent: 
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 “Benidorm, Elda i Torrevella no disposen de l’ordenança 
esmentada. L’ordenança aprovada per l’Ajuntament de Gandia 
regula exclusivament el registre electrònic.” 

- Eliminar l’apartat 5, d). 

AJUNTAMENT DE PATERNA 

Primera al·legació 

Comentaris 

Pel que fa a la consideració de l’existència de la icona RSS com una llista 
de correu, no la valorem com a tal, atès que en subscriure-s’hi no 
sol·licita direcció de correu electrònic i en conseqüència no es pot 
considerar una llista de correu. 

Pel que fa a la llista de correu per rebre cupons de descompte dels 
comerços de Paterna, no la considerem com un mecanisme de 
participació ciutadana, encara que es tracte d’una llista de correu. 
Aquesta llista de correu no té un contingut relacionat amb la participació 
ciutadana, entenent com a tal la participació en la presa o avaluació de 
decisions polítiques. 

Pel que fa als missatges SMS, no hem obtingut l’evidència a la qual fan 
referència, ni en Facebook ni en la web o seu electrònica. 

Conseqüència en l’Informe: 

Mantenir la redacció actual de l'Informe. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació a la nostra qüestió sobre la possibilitat de contactar amb 
altres integrants de l’entitat local per mitjà del correu electrònic ha sigut 
acceptada i, per consegüent, s’ha modificat el qüestionari i la resta 
d’apartats de l’Informe que els afecta. 

Pel que fa al fet que l’alcalde dispose de compte de correu de contacte 
amb els ciutadans, no s’ha considerat Facebook per a valorar 
positivament la resposta a aquesta qüestió, tal com indiquem en el 
nostre Informe, perquè Facebook no té la mateixa funció que el correu 
electrònic. 

En referència a la possibilitat de contactar amb els regidors mitjançant 
correu electrònic, no considerem que l’existència de comptes de correu 
per barris siga suficient per a valorar positivament aquesta qüestió, ja 
que el ciutadà no pot contactar amb un regidor concret. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes següents: 

- En l’apartat O, o), modificar el percentatge al 57%. 

- En el paràgraf que segueix al gràfic 23, modificat a 57 punts la 
puntuació mitjana. 

- Modificar el gràfic 23 amb la nova puntuació de Paterna, 46%. 

- Les dades referides a la tercera qüestió del quadre 17 seran 10 i 67%, 
respectivament. 

- En el segon paràgraf després del quadre 17, modificar el 
percentatge del 87% al 93% i modificar la darrera frase d’aquest 
paràgraf, que quedarà redactada en els termes següents: 

 “València no permet contactar per mitjà del correu electrònic o 
formulari web.” 

- En el cinqué paràgraf després del quadre 17, modificar el 
percentatge del 40% al 33%. 

- Modificar l’annex XVII amb la nova puntuació de Paterna, 46%. 

- En l’annex XII, per a la columna relativa a Paterna, modificar la 
puntuació de l’apartat següent i els consegüents subtotals i totals: 

- Establiment de contactes amb els representants polítics mitjançant 
correu electrònic / Quadres de diàleg per a l’enviament de 
suggeriments o comentaris als representants polítics: es modifica la 
puntuació de 0 a 1 punt. 

- Es modifica el quadre 12, que quedaria de la manera següent: 

Paterna 6 4 2 2 5 19 79% 

Mitjana  6 4 2 2 4 19 78% 

- Es modifica el gràfic 18, de manera que Paterna mostre un valor de 
79%. 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

L’Ajuntament aporta direccions URL com a suport documental en relació 
amb vuit aspectes inclosos en el qüestionari de transparència. Després 
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de la revisió de les URL mencionades, es modifica l’avaluació dels 
aspectes següents: 

- 8. Estan aprovats i/o es publica l’Agenda Local 21, i el Pla Estratègic (o 
Mapa estratègic) municipal: el Pla Ciutat s’ha considerat l’evidència 
suficient i pertinent en relació amb el punt 66 (Es publiquen els plans 
i programes anuals i plurianuals en què es fixen objectius concrets, així 
com les activitats, mitjans i temps previst per acomplir-los). El punt 8 es 
refereix a aspectes mediambientals. No es modifica la puntuació. 

- 9. Es publica la relació d’immobles (oficines, locals, etc.), tant de propis 
com en règim d’arrendament, ocupats i/o adscrits a l’Ajuntament: la URL 
indicada es tracta d’una relació de locals disponibles per a cedir-los 
al ciutadà, però no és un inventari de la totalitat de béns immobles 
municipals. No es modifica la puntuació. 

- 11. Es publica la relació de béns mobles de valor historicoartístic i/o els 
d’alt valor econòmic de l’Ajuntament. Se’n modifica la puntuació, de 0 
a 1 punt. 

- 21. S’informa en la web sobre la situació i talls en els trànsit, i/o 
incidències en els serveis municipals. Es modifica la puntuació, de 0 a 1 
punt. 

- 30. Hi ha, i se n’informa, una/es Carta/es de Serveis Municipals, i del grau 
d’acompliment dels compromisos que s’hi estableixen: la URL indicada es 
tracta del catàleg de tràmits ofertat en la seu electrònica, però no es 
detallen els compromisos que assumeix l’entitat local ni s’informa 
sobre el grau d’acompliment d’aquests. No se’n modifica la 
puntuació. 

- 78. Es publiquen els pressupostos de l’Ajuntament, amb descripció de les 
principals partides pressupostàries i informació actualitzada sobre el seu 
estat d’execució. En el moment de realitzar el nostre treball es 
trobaven publicats els pressupostos de 2011, és a dir, informació 
desfasada. En al·legacions s’ha aportat la mateixa URL que es va 
verificar i en aquests moments figuren publicats els pressupostos 
del 2014, però no s’han publicat ni 2012 ni 2013. Es manté la 
puntuació. 

- 39. Període mitjà de pagament (Obligacions pendents de pagament x 365 / 
Obligacions reconegudes netes). S’aporta una URL que fa referència als 
terminis legals de presentació i pagament de tributs, però aquest 
punt es refereix al període mitjà de pagament resultant de la 
liquidació pressupostària. Es manté la puntuació. 

- 56. Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres 
públiques més importants. S’ha comprovat que en el perfil figura 
únicament el projecte en un cas. Es valora positivament només si 
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l’accés és transparent i per a la totalitat d’obres. Es manté la 
puntuació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes següents: 

- En l’annex XIX, per a la columna relativa a Paterna, modificar la 
puntuació dels apartats següents, i els consegüents subtotals i 
totals: 

- 11. Es publica la relació de béns immobles de valor historicoartístic 
i/o els d’alt valor econòmic de l’Ajuntament: es modifica la 
puntuació, de 0 a 1 punt. 

- 21. S’informa en la web sobre situació i talls de trànsit, i/o 
incidències en els serveis municipals: es modifica la puntuació, de 
0 a 1 punt. 

- Es modifiquen els quadres 23 i 24, i el gràfic 25, tal i com s’indica en 
la vuitena al·legació. 

Quarta al·legació 

Comentaris: 

La informació relativa als convenis urbanístics no figura explícitament 
en la web municipal, sinó que està en el contingut de les actes plenàries. 
Això exigeix al ciutadà conéixer la data de celebració per a poder accedir 
a la informació, per la qual cosa considerem que no és suficient des del 
punt de vista de transparència i accessibilitat a la informació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció actual de l'Informe. 

Cinquena al·legació 

Comentaris: 

La inclusió de la informació relativa als indicadors pressupostaris no 
figura explícitament en la web municipal. Addicionalment, no s’ha 
aportat la direcció URL on figure la liquidació del pressupost. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció actual de l'Informe. 
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Sisena al·legació 

Comentaris: 

En l’annex XII (i no en l’annex III que indica l’al·legació per error), 
s’avalua si l’entitat local ofereix cursos de formació en línia. Aquesta 
possibilitat no l’hem trobada en la web municipal, ni l’Ajuntament ha 
aportat evidència addicional. En els annexos XIII i XVI, s’ha avaluat 
positivament que Paterna oferisca informació als ciutadans per a 
realitzar els cursos de formació en general (dansa, teatre, etc.). 

Conseqüències en l’informe: 

Mantenir la redacció actual de l’Informe. 

Setena al·legació 

Comentaris: 

L’Ajuntament no ha aportat evidència suficient que justifique les 
afirmacions realitzades en l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció actual de l’Informe. 

Vuitena al·legació 

Comentaris: 

Es verifica el que indica l’Ajuntament i es valora positivament la 
documentació justificativa. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes següents: 

- En l’annex XIX, per a la columna relativa a Paterna, modificar la 
puntuació de l’apartat següent, i els subtotals i totals consegüents: 

- 45. S’informa sobre la composició, forma de designació i 
convocatòries de les meses de contractació: es modifica la 
puntuació, de 0 a 1 punt. 

 La puntuació total de Paterna en l’annex XIX, després de la 
modificació de les al·legacions 3a i 8a puja a 28 punts. 

- Es modifica el quadre 23, que quedaria de la manera següent: 
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Paterna 6,5 12 1,5 2 6 28 35% 

Mitjana 12,5 9,8 10,3 3,5 8,4 43,8 55% 

- Es modifica el quadre 24, que quedaria de la manera següent: 

Paterna 28% 92% 9% 20% 35% 35% 

Mitjana 54% 75% 61% 35% 50% 55% 

- Es modifica el gràfic 25, de manera que Paterna mostre un valor de 
35%. 

- Es modifica el percentatge inclòs en el comentari 4t relacionat amb 
els aspectes més significatius i passa del 34% al 35%. 

Novena al·legació 

Comentaris: 

L’Entitat informa que en el futur es publicarà la informació sobre 
contractes menors, però confirma que en aquests moments aquesta no 
consta en la pàgina web municipal. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció actual de l'Informe. 

Desena al·legació 

Comentaris: 

Aquesta al·legació està implícitament recollida també en l’al·legació 3a. 
Reiterem el que s’ha comentat en la dita al·legació pel que fa al punt 56. 
Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres 
públiques més importants.  

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció actual de l'Informe. 

Onzena al·legació 

Comentaris: 

La data d’inici de les obres i el termini d’execució inicialment previst en 
els plecs no implica necessàriament que siguen els terminis ajustats a la 
realitat de l’obra. És necessari publicar un estat d’execució de les obres, 
amb independència de la informació continguda en el perfil de 
contractant. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció actual de l'Informe. 

AJUNTAMENT DE TORRENT 

Primera al·legació 

Comentaris: 

En el qüestionari 2.2, codi  qüestió 2.2.3, se sol·licita als ajuntaments que 
indiquen el nivell d’implantació assolit en cadascun dels 54 serveis del 
catàleg i, addicionalment, el nombre de transaccions realitzades en 
cadascun. 

D’altra banda, tal com s’indica en l’apartat 4.3.1 de l’Informe, l’equip 
d’auditoria ha verificat, per als serveis del catàleg, la disponibilitat dels 
tràmits o procediments en la pròpia web, amb independència del seu 
grau d’implantació. D’aquesta verificació s’ha obtingut un indicador 
global (pàgina 49). 

En aquest sentit, la realització de les proves sobre un catàleg tancat de 54 
procediments o tràmits, garanteix l'homogeneïtat i la comparabilitat de 
la informació en tots els ajuntaments de la mostra. 

Conseqüències en l’informe: 

Mantenir la redacció actual de l'Informe. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

Ens assenyalen que disposen d’indicadors de seguiment del Pla 
d’Implantació d’Administració Electrònica que es revisa en cada reunió 
del Comitè de Qualitat i Modernització i que el seguiment d'indicadors es 
gestiona com una eina específica anomenada "Smile". A més a més 
adjunten una captura de pantalla en la qual es detalla algun dels 
indicadors que s'analitzen. 

D'acord amb allò que han aportat, indicarem aquesta circumstància en 
l'Informe. 

Conseqüències en l'informe: 

Modificar l'informe en els termes següents: 

Afegir com a paràgraf vuitè de l'apartat 2.2, el següent: 
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"En al·legacions, l'Ajuntament de Torrent ens indica que disposen 
d'indicadors de seguiment del Pla d'Implantació d'Administració 
Electrònica que es revisa en cada reunió del Comité de Qualitat i 
Modernització, i que aquest seguiment d'indicadors es gestiona com una 
eina específica anomenada "Smile". 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

Es valora positivament la interpretació semàntica aportada per 
l'Ajuntament, però no afecta el fons de les observacions realitzades per 
aquesta Sindicatura en l'apartat 4.3.1. 

Conseqüències en l'informe: 

Mantenir la redacció actual de l'Informe. 

Quarta al·legació 

Comentaris: 

La informació tramesa per l'Ajuntament en el qüestionari 2.1.b, mostra 
que respecte a la pregunta 2.1.b/6 no es van formalitzar els camps 
destinats a l'efecte, sense que posteriorment l'Ajuntament hi haja 
sol·licitat introduir modificacions. 

Per tant, la informació que figura en el nostre Informe (comentaris, 
quadres, gràfics i annex) és correcta d'acord amb la rebuda, 
independentment que tal com indiquen en la seua al·legació, no s'hi haja 
rebut cap subvenció per aquest concepte. 

Eliminarem en l'Informe la menció a l'Ajuntament de Torrent, ja que en 
l'al·legació indiquen que l'Ajuntament sí que ha informat sobre allò que 
se li va sol·licitar, però que la falta de formalització de la casella 
corresponent, va ser deguda al fet que l'import era zero. 

Conseqüències en l'informe: 

Modificar l'Informe en els termes següents: 

 El quart paràgraf després del quadre 3, quedaria redactat de la manera 
següent:  

 "Els ajuntaments de Benidorm i Elda no han informat sobre els imports 
de les subvencions rebudes en relació amb les TIC". 
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Cinquena al·legació 

Comentaris: 

Es considera suficient la documentació justificativa aportada. 

Conseqüències en l'informe: 

Modificar l'Informe en els termes següents: 

Modificar el quadre 20 i per al municipi de Torrent, fer constar "AA". 

Sisena al·legació 

Comentaris: 

L'Ajuntament, reconeixent que les dades facilitades són les que consten 
en el nostre Informe, indica que estaven referides als llocs de treball 
inclosos en el catàleg,  i facilita en les al·legacions el nombre real de llocs 
ocupats en el període 2008-2012, que en són cinc. 

Atès que tant en el conjunt global de les dades facilitades per la totalitat 
dels quinze ajuntaments com en els particulars d'aquest ajuntament, el 
canvi de les xifres facilitades al seu dia, set empleats, per les actuals, no 
tenen una incidència significativa en els indicadors calculats ni en la 
informació que es mostra en el nostre Informe, sols indicarem en l'annex 
VII la xifra de llocs de treball ocupats a Torrent. 

Conseqüències en l'informe: 

Modificar l'Informe en els termes següents: 

En l'annex VII indicarem en una nota a peu de quadre, el següent: 
"Torrent ens comunica en al·legacions que el nombre de llocs realment 
ocupats és de 5". 

Setena al·legació 

Comentaris: 

Hem verificat que  la informació que es mostra en l'annex VIII del nostre 
Informe coincideix amb la facilitada per l'Ajuntament en el qüestionari 
IRIA, corresponent a l'exercici de 2007. 

Segons ens indiquen, l'Ajuntament va cometre un error evident en les 
xifres trameses respecte al personal que ocupava tasques en llocs TIC en 
el dit exercici. 

En l'apartat 4.2.1 del nostre Informe, ja es posa de manifest la disparitat 
observada en la informació que ens ha sigut facilitada en els qüestionaris  
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respecte a la que els ajuntaments van trametre al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques per a confeccionar els informes de l'IRIA 
2008-2012, circumstància que qüestiona el rigor en l'elaboració de la dita 
informació. 

Conseqüències en l'informe: 

Modificar l'Informe en els termes següents: 

Annex VIII, codi 3, Torrent any 2007: on diu 200 ha de dir 5. 

Annex VIII, codi 3, Totals generals any 2007: on diu 351 ha de dir 156. 

Vuitena al·legació 

Comentaris: 

L'aspecte objecte d'avaluació, "Utilització de formularis d'Internet per a 
realitzar consultes a la ciutadania" es refereix a la possibilitat de realitzar 
enquestes, en cap cas de forma presencial ni mitjançant de mitjans 
alternatius, sinó que s'ha de tractar de formularis disponibles en la 
mateixa web municipal. 

Conseqüències en l'informe: 

Mantenir la redacció actual de l'Informe. 

Novena al·legació 

Comentaris: 

"Flickr" i "Instagram" són comunitats on compartir fotos i, per tant, 
aquesta qüestió se'ls ha valorat positivament. No obstant això, no hem 
considerat aquest tipus de comunitats per a avaluar favorablement 
l'apartat d'altres xarxes socials, ja que havia sigut valorat. Per tant, no 
modifiquem la puntuació de Torrent en el qüestionari de democràcia 
electrònica. 

No obstant això, i a fi d'aclarir en l'Informe aquests conceptes, realitzem 
una modificació tècnica en els termes que exposem tot seguit. 

Conseqüències en l'informe: 

Modificar l'Informe en els termes següents: 

- El criteri tercer del quadre 18 ha de dir: 

 "Comunitats on compartir fotos i vídeos (Flickr, Youtube,...)" 
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- Modificar en aquests mateixos termes la redacció d'aquest criteri 
en l'annex XVII. 

Desena al·legació 

Comentaris: 

No s'ha aportat la direcció URL on es puga verificar l'existència de 
pressupostos participatius. 

Conseqüències en l'informe: 

Mantenir la redacció actual de l'Informe. 

Onzena al·legació 

Comentaris: 

L'Ajuntament ens indica que les dades trameses en el qüestionari 2.2, 
codi 3 (annex X de l'Informe) no estaven en alguns casos, ben 
formalitzats i adjunten una descripció dels apartats i canvis que s'han 
d'efectuar. Igualment justifiquen la inexistència d'alguns dels tràmits 
sol·licitats. 

Complementàriament a aquesta informació, també adjunten com a 
documentació justificativa de la dotzena al·legació, el document 
"CLICaTorrent": l'administració electrònica al serveis dels ciutad@ns i 
empreses"-Memòria Premi Ciutadania 2013, del Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, on exposa el Pla d'Implantació de 
l'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Torrent. 

El treball realitzat per aquesta Sindicatura durant el treball de camp, 
novembre 2013 – febrer 2014, ha sigut laboriós per les seues mateixes 
característiques i complexitat: observació de les webs/seus 
electròniques, petició i anàlisi de dades sobre procediments implantats, 
nivell de transaccions realitzades, elaboració de ràtios, indicadors, etc. 

Per això, la Sindicatura va trametre als coordinadors de les quinze 
entitats locals analitzades les conclusions provisionals que sorgiren 
perquè en formularen els seus comentaris i/o aclariments o 
modificacions. 

Analitzades les observacions rebudes es van efectuar les modificacions 
oportunes en el nostre projecte d'Informe. 

D'acord amb el que hem descrit i ateses les característiques del treball, 
calia posar una data límit que fos comuna perquè les comparacions i les 
anàlisis efectuades fossen homogènies per a totes les entitats 
analitzades. 
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Si en la data actual, portàrem a terme les comprovacions i anàlisis 
efectuades en l'execució del treball, segurament els resultats serien 
distints. 

Per tot això, encara que no es modifique l'Informe en detall per a les 
noves dades aportades que, d'altra banda, no alterarien de manera 
substancial l'avaluació global, sí que es considera convenient esmentar 
d'una manera general aquesta actualització/modificació de dades per 
part de l'Ajuntament en el nostre Informe. 

Conseqüències en l'informe: 

Modificar l'Informe en els termes següents: 

- Incloure el paràgraf següent, a continuació del quadre 8: 

 "Pel que fa a aquests aspectes, l'Ajuntament de Torrent, en 
al·legacions, modifica i/o afegeix informació a la que inicialment 
va indicar en el qüestionari tramés per aquesta Sindicatura que 
s'inclou en l'annex X. 

 Aquestes modificacions fan referència als tràmits que gestiona 
electrònicament, el seu nivell d'implantació i el nombre de 
transaccions efectuades en l'exercici. Per tant es produiria una 
lleu millora en els indicadors relatius al dit Ajuntament, que es 
mostren en els quadres 8 a 11 i els gràfics 13, 15 i 17 d'aquest 
Informe. 

 Igualment, aquests canvis comportarien un increment de l'estalvi 
teòric estimat aconseguit per l'Ajuntament de Torrent i per tant 
del conjunt dels quinze ajuntaments que es mostra en l'apartat 
4.2.3 d'aquest Informe". 

- En el quadre 8 s'indicarà amb una nota en Torrent, que el nivell 
mitjà seria de 3,07, d'acord amb les modificacions del qüestionari 
de l'annex X efectuades en les al·legacions. 

- Afegir la nota següent a l'últim quadre de l'annex X: 

 "Nota: L'Ajuntament de Torrent, en al·legacions, modifica i/o 
afegeix informació a la facilitada en aquest annex en relació amb 
els tràmits que gestiona electrònicament, el seu nivell 
d'implantació i el nombre de transaccions efectuades en l'exercici. 
Aquestes dades produirien una lleu millora en els indicadors que 
es mostren del dit Ajuntament". 
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Dotzena al·legació 

Comentaris: 

L'Ajuntament aporta el document "CLICaTorrent": l'administració 
electrònica al serveis dels ciutad@ns i empreses"- Memòria Premi 
Ciutadania 2013, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, on 
exposa el Pla d'Implantació de l'Administració Electrònica de 
l'Ajuntament de Torrent. 

En un dels seus apartats mostra una taula de mesura dels estalvis 
obtinguts amb el dit Pla, i en detalla el seu beneficiari: ciutadans i el 
propi Ajuntament. L'estalvi estimat així per a 2013 és de 6.561.027 euros. 

La nostra estimació realitzada i que es plasma en l'Informe, es basava en 
la informació que al seu dia ens va trametre l'Ajuntament que ha sigut 
modificada/ampliada en al·legacions (vegeu l'al·legació 11ª). 

Conseqüències en l'informe: 

Modificar l'Informe en els termes següents: 

Incloure com a últim paràgraf de l'apartat 4.2.3, el següent: 

"L'Ajuntament de Torrent, ha aportat en al·legacions el document 
"CLICaTorrent": l'administració electrònica al serveis dels ciutad@ns i 
empreses"- Memòria Premi Ciutadania 2013, del Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, on exposa el Pla d'Implantació de 
l'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Torrent. 

En un dels seus apartats mostra una taula de mesura dels estalvis 
obtinguts amb el dit Pla, i en detalla el seu beneficiari: ciutadans i el 
propi Ajuntament. L'estalvi conjunt estimat així per a 2013 és de 
6.561.027 euros." 

Tretzena al·legació 

Comentaris: 

Hem comprovat de nou si en la pàgina d'inici de l'Ajuntament 
(http://www.torrent.es/torrentPublic/inicio.htm) o la pàgina d'inici de la 
seu electrònica 
(http://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/atencio/seuelec), 
figura la icona identificativa del nivell d'accessibilitat i el resultat ha 
sigut negatiu. L'Ajuntament no n'ha aportat documentació justificativa 
suficient. 

Pel que fa al plurilingüisme, l'Ajuntament de Torrent s'ha puntuat 
afirmativament, ja que a la pregunta ¿És possible realitzar la tramitació 
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íntegra dels procediments en valencià i en castellà?, inclosa en el 
qüestionari en l'annex II, s'ha avaluat amb un 1. 

Conseqüències en l'informe: 

Mantenir la redacció actual de l'Informe. 

Catorzena al·legació 

Comentaris: 

En el moment de la consulta realitzada, la informació econòmica i 
financera que estava disponible era la de l'exercici de 2011. Aquesta 
Sindicatura ja va valorar positivament amb un 0,5 el fet que sí existís 
aquest apartat i almenys hagués informació d'exercicis anteriors. 

Conseqüències en l'informe: 

Mantenir la redacció actual de l'Informe. 

AJUNTAMENT DE TORREVELLA 

Al·legació  

Comentaris: 

L'Advocacia de l'Estat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 
contestant a una consulta elevada a instància de la Subdirecció General 
de Coordinació i Ordenació de la Direcció General de Polítiques de Suport 
a la Discapacitat, va indicar com a conclusió  a una sol·licitud d'informe 
que la norma UNE de l'AENOR 139803:2012, "Requisits d'accessibilitat per 
a continguts en la web" substitueix a tots els efectes l'esmentada en el 
Reial Decret 1494/2007 amb la referència de nivells d'accessibilitat i 
prioritats de la norma UNE 139803:2004, sense necessitat de la seua 
incorporació o adaptació en una ordre ministerial. 

No obstant això, davant l'absència explícita d'un termini d'adaptació, 
aquesta Institució considera que no es pot exigir una adaptació 
immediata, sinó que en qualsevol cas, s'hauria de regular un període 
transitori com podrien ser els sis mesos que va ser el termini d'adaptació 
que va concedir el Reial Decret 1494/2007 quan es va aprovar en la seua 
disposició transitòria única, apartat 2, lletra b. 

Conseqüències en l'informe: 

Modificar l'Informe en els termes següents: 

- En la columna "Nivell AA" del quadre 21, substituir 558 per 0, i 
incloure una nota en el quadre 21 que indique que l'Ajuntament 
de Torrevella ha adaptat el disseny de la seua pàgina web a la 
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norma UNE 139803:2012, que es basa en la WCAG 2.0. El resultat 
de l'avaluació realitzada amb l'eina TAW amb les pautes WCAG 
2.0, ha sigut l'absència de problemes de caràcter automàtic. 

- El gràfic 24 mostrarà un valor 0 per a Torrevella. 

- En l'annex XVIII, en la columna Torrevella, substituir 690 per 322, 
558 per 0 i 495 per 494. Afegir igualment la mateixa nota que la 
indicada per al quadre 21. 

AJUNTAMENT DE VILA-REAL 

Primera al·legació 

Comentaris: 

La derogació de la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat amb efectes 
del primer de gener de 2014, es comenta en el nostre Informe. 

D'acord amb aquesta circumstància, els requisits d'informació de la 
citada llei que s'han inclòs en el nostre qüestionari han sigut considerats 
com a una mesura/avaluació del nivell d'informació de les web/seus 
electròniques i no com un incompliment de la normativa. 

Conseqüències en l'informe: 

Mantenir la redacció actual de l'Informe. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

Ens remetem al comentari de la primera al·legació. 

Conseqüències en l'informe: 

Mantenir la redacció actual de l'Informe. 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

S'accepten les al·legacions referides als apartats E, F, G, H, I, J, K i L, 
modificant la valoració corresponent del qüestionari i, per tant, els 
apartats de l'Informe que els afecten. 

No es considera l'al·legació de l'apartat M, ja que no consta la seua 
entrada en vigor en el decret revisat. 
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Encara que la dita informació no siga un requisit legal és un aspecte que 
hem avaluat en totes les entitats i el tractament que se li dóna en 
l'Informe no és el d'un incompliment de la legalitat. 

La resta d'apartats de l'al·legació no han sigut admesos, ja que tal com 
indiquem en el nostre Informe (vegeu l'apartat 4.1.2 a) s'han avaluat 
diversos aspectes de la l'administració electrònica que les entitats locals 
poden regular en virtut de les potestats d'autoorganització i 
reglamentària reconegudes en l'LBRL. Per tant, en cap cas, indiquem en 
el nostre Informe que la falta de regulació constituïsca un incompliment 
legal. 

Conseqüències en l'informe: 

Modificar l'Informe en els termes següents: 

- Suprimir la referència a Vila-real en l'apartat 0, e). 

- Modificar el gràfic 4, incrementant la puntuació de Vila-real del 
50% al 60%. 

- Suprimir la referència a "Vila-real amb un 50%" en el primer 
paràgraf després del gràfic 4. 

- Modificar el segon paràgraf després del gràfic 4, que quedarà 
redactat de la manera següent: 

 "Els aspectes amb un major desenvolupament normatiu, regulats 
per dotze de les quinze entitats locals revisades, són la creació, 
gestió, règim general de funcionament i còmput de terminis del 
registre electrònic, i els efectes de la presentació en el dit registre 
de qualsevol instància". 

- Modificar l'última frase del tercer paràgraf després del gràfic 4. La 
redacció quedarà així: 

 "Aquestes qüestions sols es troben regulades en tres i quatre 
respectivament, de les ordenances revisades". 

- Suprimir en el quart paràgraf després del gràfic 4, la frase: "les 
normes i condicions d'ús de la carpeta ciutadana". 

- Modificar l'annex III on figuren les dades del qüestionari de Vila-
real segons les dades següents on s'indica l'apartat del 
qüestionari, la nova puntuació i l'al·legació acceptada: 
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Apartat del qüestionari modificat Vila-real Al·legació 

La informació a la qual els ciutadans tindran accés a través de 
la seu electrònica municipal. 

1 3E 

Regulació del tauler d’edictes electrònic. 1 3F 

Regula les normes i condicions d’ús de la “Carpeta 
Ciutadana”, carpeta disponible des de la seu electrònica 
municipal. 

1 3G 

Representació dels ciutadans per un tercer. 1 3H 

Informació que, en el procediment per a l’accés al Registre 
electrònic de l’Ajuntament, es dóna als ciutadans (data i hora 
oficial, requisits tècnics per a l’accés, sistema de signatura 
electrònica avançada, relació de procediments i tràmits 
electrònics disponibles...) 

1 3I 

Denegació del registre. 1 3J 

Còmput de terminis. 1 3K 

Regulació sobre els assentaments electrònics (sobre 
l’autenticitat, integritat, confidencialitat, disponibilitat i 
conservació del contingut d’aquests). 

1 3L 

- Modificar els apartats indicats en l'apartat anterior en l'annex IV, 
que totalitza els resultats de totes les entitats locals revisades. 
Consegüentment, s'han modificat aquestes qüestions en les tres 
últimes columnes: 

La informació a la qual els ciutadans tindran accés 
per mitjà de la seu electrònica municipal 11 73% Benidorm, Elda, Gandia i Torrevella 

Regulació del tauler d'edictes electrònic 11 73% Benidorm, Elda, Gandia i Torrevella 

Regula les normes i condicions d'ús de la "Carpeta 
Ciutadana", carpeta disponible des de la seu 
electrònica municipal 

8 53% 

No cap excepte Alcoi, Oriola, 
Paterna, Sagunt Sant Vicent del 
Raspeig, Torrent, València i Vila-
real 

Representació dels ciutadans per tercer 11 73% Benidorm, Elda, Gandia i Torrevella
Informació que, en el procediment per a l'accés al 
Registre Electrònic de l'Ajuntament, se li dóna als 
ciutadans (data i hora oficial, requisits tècnics per a 
l'accés, sistema de signatura electrònica avançada, 
relació de procediments i tràmits electrònics 
disponibles ...) 

4 27% 
No cap excepte Paterna, Torrent, 
València i Vila-real 

Denegació del registre 6 40% 
No cap excepte Alacant, Paterna, 
Sant Vicent del Raspeig, Torrent, 
València i Vila-real 

Còmput de terminis  12 80% Benidorm, Elda i Torrevella  

Regulació sobre els assentaments electrònics (sobre 
l'autenticitat, integritat, confidencialitat, 
disponibilitat i conservació del seu contingut) 

7 47% 
No cap excepte Alacant, Castelló 
de la Plana, Paterna, Sagunt, 
Torrent, València i Vila-real 

 

 


	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA: MÉS SERVEI AL CIUTADÀ I MÉS ESTALVI . Auditoria operativa del grau d'implantació de l'administració electrònica als municipis de la Comunitat Valenciana majors de 50.000 habitants. Període 2008-2013
	ÍNDEX
	ANNEX I Objectius, subobjectius i criteris d'auditoria. Procediments per a verificar-los
	ANNEX II Nivell d'informació de la web/seu electrònica
	ANNEX III Detall per entitat local del grau de desenvolupament normatiu
	ANNEX IV Resum del grau de desenvolupament normatiu
	ANNEX V Qüestionari d'implantació de l'administració electrònica. Informació econòmica i de personal 2012
	ANNEX VI Qüestionari d'implantació de l'administració electrònica. Informació econòmica i de personal 2008-2011
	ANNEX VII Resum de la informació rebuda dels qüestionaris d'informació econòmica i de personal 2008-2012
	ANNEX VIII Resum de la informació dels qüestionaris IRIA
	ANNEX IX Qüestionari d'implantació de l'administració electrònica. Dades tècniques i de procediments
	ANNEX X Resum de la informació rebuda del qûestionari de dades tècniques i de procediments
	ANNEX XI Nivells d'e-govern
	ANNEX XII Grau d'e-govern
	ANNEX XIII Catàleg de serveis en línia
	ANNEX XIV Nivells de disponibilitat dels serveis
	ANNEX XV Descripció dels serveis avaluats
	ANNEX XVI Etapa assolida per servei
	ANNEX XVII Grau de democràcia electrònica per entitat local
	ANNEX XVIII Grau d'accessibilitat
	ANNEX XIX Transparència
	ANNEX XX Al·legacions presentades
	Ajuntament de Benidorm 
	Ajuntament  de Castelló de la Plana 
	Ajuntament de Gandia 
	Ajuntament de Paterna 
	Ajuntament de Torrent 
	Ajuntament de Torrevella
	Ajuntament de Vila-real

	ANNEX XXI Informe sobre les al·legacions



