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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Fonaments de la fiscalització 

Com a antecedent d'aquesta fiscalització, cal referir-se a la reunió de presidents del 
Tribunal de Comptes i dels òrgans de control extern autonòmics (d'ara endavant 
OCEX), celebrada a Las Palmas en juliol de 2004, en la qual es va plantejar la iniciativa 
del Tribunal d'incloure en el programa de fiscalitzacions de 2005 una fiscalització 
horitzontal que tindria per objecte la gestió i el control del patrimoni municipal del sòl 
(d'ara endavant PMS), i s'hi va proposar als OCEX que participessen en la seua 
realització. 

D'acord amb aqueixa iniciativa, en la Comissió de Coordinació en l'Àmbit Local1 
celebrada a Madrid el 18 de gener de 2005, el conseller del Departament d'Entitats 
Locals va informar sobre la programació d'aquesta fiscalització i els seus objectius i 
invità tots els OCEX a participar-hi. Aquesta proposta va ser unànimement acceptada 
per tots els representants. El programa de fiscalitzacions del Tribunal de Comptes per a 
l'any 2005, aprovat en el Ple de 30 de març de 2005, la va recollir en l'epígraf V.2, 
"D'altres fiscalitzacions". 

En la reunió citada es va acordar, a més, la constitució d'una comissió de tècnics 
presidida pel Tribunal, perquè s'encarregués d'elaborar un document en el qual es fixés 
el programa que hauria de guiar les actuacions. La dita comissió, formada per 
representants del Tribunal de Comptes i de tots els OCEX, desenvolupà durant tres 
mesos els procediments que calia seguir per acomplir els objectius, així com els àmbits 
subjectiu i temporal, i va elaborar un programa de treball com a document bàsic, que 
fou presentat en la Comissió de Coordinació en l'Àmbit Local realitzada a Barcelona el 
22 de juny de 2005. 

Conformement a la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, de Sindicatura de 
Comptes, el Consell de la Sindicatura acordà incloure en el programa d'actuació per a 
2006 la fiscalització de la gestió i el control del PMS corresponent a l'exercici de 2004, 
en coordinació amb el Tribunal de Comptes i els OCEX. 

1.2 Objectius generals de la fiscalització 

La finalitat de la fiscalització ha consistit a verificar si els diferents elements que s'han 
d'integrar en el PMS dels ajuntaments seleccionats, han sigut gestionats conformement a 
la legislació aplicable i si la seua utilització ha servit com a instrument d'intervenció en 
el mercat del sòl. 

Amb aqueixa finalitat s'han fixat els objectius següents: 

                                                 
1 Aquesta Comissió es va crear en la reunió de presidents dels OCEX i del Tribunal de Comptes de 17 de 
setembre de 2002, i està constituïda pels consellers responsables dels departaments d'entitats locals. 
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a) Verificar la constitució i l'adequat control del PMS. En particular, avaluar el 
control existent mentre el sòl i d'altres recursos afectats romanen sense ús o en 
poder de l'entitat local. 

b) Analitzar els béns que integren el PMS procedents d'operacions realitzades en 
l'exercici que s'ha de fiscalitzar. 

c) Comprovar la gestió i utilització del PMS en l'exercici que s'ha de fiscalitzar i 
verificar que els usos en són conformes a les finalitats del PMS previstes 
legalment. 

1.3 Abast i procediments d'auditoria 

El programa d'auditoria aprovat pels òrgans de control extern de l'Estat ha diferenciat 
les següents fases en la realització del treball: 

Fase 1 

Comparació de la legislació autonòmica valenciana i estatal. 

Fase 2 

Aquesta fase, l'ha realitzada només el Tribunal de Comptes, que ha efectuat un estudi 
comparatiu de les legislacions autonòmiques i estatal sobre el PMS. 

Fase 3 

Per mitjà d'un qüestionari, s'ha obtingut informació general referida als instruments de 
planejament i control del PMS dels ajuntaments seleccionats, d'acord amb l'àmbit 
subjectiu que s'assenyala en l'apartat 1.5 d'aquest Informe. 

Aquesta fase, que ja ha sigut executada, ha comprés les actuacions següents: 

- Adaptació dels qüestionaris a la legislació urbanística valenciana. 

- Enviament dels qüestionaris, tot indicant la necessitat de mantenir reunions amb 
els responsables designats pels ajuntaments per tal que poguessen omplir-los 
més fàcilment. 

- Reunions amb els responsables designats per l'ajuntament. 

- Anàlisi dels qüestionaris. 

- Requeriments motivats per la falta de resposta o per deficiències en els dits 
qüestionaris, que en alguns casos no han sigut esmenades. 

- Revisió i correcció dels qüestionaris tramesos. 
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- Obtenció dels resultats i enviament d'aquests al Tribunal de Comptes. 

Pel que fa als resultats obtinguts per mitjà dels qüestionaris, cal destacar dos aspectes: 

- Que en moltes ocasions la informació facilitada no ha pogut ser contrastada, raó 
per la qual ens hem limitat a reflectir les respostes donades pels ajuntaments. En 
la mesura en què s'han pogut verificar les dites respostes, n'hem fet les 
adaptacions oportunes. 

- Que, en les respostes dels ajuntaments als qüestionaris, s'han apreciat diverses 
omissions, insuficiències o contradiccions que han significat una limitació a 
l'abast del nostre treball. 

Fase 4 

Aquesta fase només ha afectat els dos ajuntaments seleccionats d'acord amb els criteris 
que hem assenyalat en l'apartat 1.5 del present Informe. En aquest sentit, el Consell de 
la Sindicatura de Comptes acordà el 22 de juny de 2006 que els ajuntaments d'Elx i 
Torrevella serien objecte d'una fiscalització "in situ". 

Les proves específiques que s'han realitzat en aquesta fase han afectat els següents 
aspectes: 

- Analitzar, per mitjà d'una mostra d'expedients d'incorporació al PMS: 

 a) Cessions en terrenys i compensacions en metàl·lic. 

 b) Permutes. 

 c) Compres. 

- Comprovar, per mitjà d'una mostra, la utilització dels béns del PMS. 

- Analitzar els convenis urbanístics seleccionats. 

- Comprovar la comptabilitat de les operacions anteriors. 

- Contrastar les respostes dels qüestionaris corresponents a què es refereix la      
fase 3. 

1.4 Àmbit temporal 

La fiscalització s'ha referit a les operacions de l'exercici de 2004, sense perjudici de 
revisar -quan això s'ha considerat necessari- actuacions relatives a períodes anteriors o 
posteriors relacionades amb aquelles. 
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1.5 Àmbit subjectiu 

La fiscalització, d'acord amb els criteris fixats pel Tribunal de Comptes i els OCEX, s'ha 
centrat en els ajuntaments següents: 

1) Per a la realització dels procediments prevists en la fase 3: 

- Els majors de 100.000 habitants. 

- Les capitals de província, siga quina siga la seua població. 

- Els cinc ajuntaments de més de 20.000 habitants de cada comunitat 
autònoma que hagen tingut un major creixement de població en els 
últims quatre anys, prenent com a font la revisió del padró municipal a 1 
de gener de 2004 i 2000 (Institut Nacional d'Estadística). 

- Els ajuntaments seleccionats per a aquesta fase, d'acord amb els criteris 
expressats, han sigut els d'Alacant, Calp, Castelló de la Plana, Dénia, 
Santa Pola, Elx, Oriola, Torrevella i València. 

2) Per portar a efecte els procediments prevists en la fase 4, s'ha elegit una mostra 
del vint per cent del conjunt d'ajuntaments seleccionats per a la fase 3, amb un 
mínim d'un ajuntament per cada comunitat autònoma. Els ajuntaments escollits 
han sigut els d'Elx i Torrevella. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Sobre qüestions generals dels ajuntaments seleccionats 

Les conclusions obtingudes, fonamentalment, a partir dels qüestionaris i de la 
documentació tramesa pels nou ajuntaments seleccionats, i amb les limitacions a què es 
refereix l'apartat 1.3, són les següents: 

a) Tots els ajuntaments disposaven de Pla General i havien d'haver constituït el 
PMS. Tanmateix, cap d'ells no l'ha constituït formalment; solament en cinc 
ajuntaments s'ha pogut considerar que el seu sistema de registre permet 
identificar-lo i controlar-lo, encara que integrat o formant part de l'inventari 
general, cosa que representa el 55,6% dels seleccionats. 

 En conseqüència, existeix un incompliment rellevant de la normativa aplicable 
per part d'aquells ajuntaments que no porten un inventari o registre específic dels 
béns i drets que integren el PMS; cosa que impedeix de controlar-lo i que els 
béns que l'integren siguen destinats als fins prevists per la llei. 

b) La informació sobre les altes dels béns incorporats al PMS, solament l'han 
proporcionada dos ajuntaments, la qual cosa significa que el 77,8% no n'està en 
condicions de facilitar aqueixa informació. Això és aplicable també a tres dels 
cinc ajuntaments que, en principi, compten amb un sistema que permet la seua 
identificació. 

c) Igualment, la informació sobre la destinació donada als recursos del PMS ha 
sigut limitada i solament tres dels ajuntaments han contestat sobre el nombre 
d'operacions relacionades amb la promoció pública d'habitatges; això ha 
implicat que el 66,7% no ens haja facilitat la dita informació. 

d) El control intern presenta debilitats significatives, entre les quals destaquen les 
següents: 

- El 100% dels ajuntaments seleccionats no distingeix, en l'inventari 
comptable, els béns que integren el PMS. No obstant això, un ajuntament 
afirma que pot conéixer des del sistema comptable la composició i 
valoració dels béns del PMS i uns altres dos sostenen que poden obtenir 
la informació a partir d'uns altres registres. Cap ajuntament no concilia 
l'inventari comptable amb el jurídic. 

- Només dos ajuntaments registren en la comptabilitat patrimonial les 
adquisicions i alteracions de béns del PMS sense repercussió 
pressupostària; és a dir que el 77,8% no en reflecteix aquest tipus 
d'operacions. 
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- Segons les respostes del qüestionaris tramesos, el seguiment dels 
programes de despeses amb finançament afectat de recursos procedents 
del PMS, l'efectuen en set ajuntaments, cosa que en representa un 77,8%. 

- No hi ha constatació que la Intervenció fiscalitze, en cap ajuntament, els 
convenis urbanístics ni els projectes de reparcel·lació. En general, la 
fiscalització de les adquisicions i alienacions -quan la fan-, és parcial. 

2.2 Sobre les fiscalitzacions específiques realitzades 

2.2.1 Ajuntament d'Elx 

La fiscalització "in situ" ha posat de manifest les conclusions següents: 

a) En les àrees de repartiment "uniparcel·làries", a l'efecte de la valoració dels 
terrenys, s'aplica un estudi realitzat per la Direcció General del Cadastre de 1990 
que no arribà a ser aprovada. Aquests valors s'actualitzaren en 1998, 
incrementant-los en un 20%, d'acord amb el que es disposa en l'article 78.2 de la 
LRAU i en el mateix Pla General, en els quals estableix una vigència màxima 
d'un any. 

 En les àrees "pluriparcel·làries" s'ha elaborat un quadre a partir d'una ponència 
de valors de la Direcció General del Cadastre. Aquest quadre s'ha incrementat en 
un 20% a l'efecte del que es disposa en l'article 78.3 de la LRAU. Tanmateix, 
l'han aplicat sense l'aprovació preceptiva exigida per l'article 78 de la citada Llei 
i tampoc no ha sigut actualitzat des de 2000. 

 D'altra banda, el sistema de compensacions monetàries que substitueixen les 
transferències d'aprofitament, ha sigut el sistema habitual; però havia d'haver 
tingut un caràcter subsidiari respecte de les transferències i reserves 
d'aprofitament. 

b) No consta que les reserves d'aprofitament derivades dels expedients 1991/04 i 
1997/04 estiguen inscrites en el Registre de la Propietat. 

c) Una de les parcel·les adjudicades a l'Ajuntament en la reparcel·lació del sector     
AR-1, s'ha efectuat en "proindiviso" amb l'ICONA; quan, per tractar-se d'una 
copropietat, resulta incompatible amb la naturalesa del PMS. 

d) L'Ajuntament no sempre ha destinat als fins que són propis del PMS els béns 
que l'integren; tal com es comenta en l'apartat 5.1.3. 

e) Sense perjudici de les observacions contingudes en l'apartat 5.1.4, podem dir que 
l'Ajuntament comptabilitza les operacions relacionades amb el PMS, així com el 
seguiment dels projectes de despeses relacionats amb els recursos d'aquest. 

f) L'exercici de la funció interventora presenta debilitats rellevants, ja que no hi ha 
constatació que hom fiscalitze de forma prèvia els fets relacionats amb el PMS, 
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com són els convenis urbanístics i els projectes de reparcel·lació; tal com 
assenyalem en l'apartat 5.1.4. 

2.2.2 Ajuntament de Torrevella 

A partir de la fiscalització "in situ" s'han extret les conclusions següents: 

a) Malgrat estar previst en el Pla General d'Ordenació Urbana, hom no ha aplicat 
les àrees de repartiment ni els aprofitaments-tipus, sense que hi haja cap acord o 
resolució que empare aquesta falta d'aplicació. L'única explicació a aquesta 
pràctica contrària al Pla General, ha sigut un informe del servei urbanístic, que 
es basa en la falta d'homogeneïtat de les àrees de repartiment en sòl urbà. 

 En conseqüència, l'Ajuntament ha deixat de percebre en sòl urbà les cessions de 
terrenys o els abonaments en metàl·lic que -d'acord amb el Pla General- havien 
d'efectuar els propietaris de terrenys per a poder adquirir els excedents 
d'aprofitament, que haurien de constituir el PMS. 

b) La fiscalització ha posat de manifest l'ús freqüent de les reparcel·lacions com a 
forma d'adquirir l'Ajuntament béns externs al sector de la reparcel·lació, en 
comptes d'aquells que en principi li corresponien per aquesta; la qual cosa 
constitueix una veritable permuta de béns. 

 En relació amb això, cal indicar que la pràctica habitual per a adquirir els 
aprofitaments en sòl urbanitzable ha sigut la permuta. 

c) En diversos casos (números 1, 4, 5, 6 i 7 de l'apartat 5.2.2), no es motiva de 
forma suficient la necessitat de la permuta. 

d) Algunes valoracions tècniques (números 2, 4, 5, 6 i 7 de l'apartat 5.2.2) manquen 
de la motivació suficient, perquè no s'hi explica la metodologia seguida i/o els 
criteris aplicats; concretament quan es canvia de valoració sobre un mateix bé. 

e) La realització de la permuta sense subhasta (aprovada per la Junta de Govern 
Local l'11 de febrer de 2003), no està justificada, atesa la diferència de valor 
existent entre la parcel·la de l'Ajuntament i la del particular. 

f) Un terreny de 3.862 m2 permutat a l'Ajuntament i destinat a dotació pública, es 
podia haver obtingut de forma gratuïta si s'hi havien aplicat les àrees de 
repartiment i aprofitament-tipus prevists per a sòl urbà en el Pla General. En una 
situació similar es trobava un terreny de propietat privada subjecte a una afecció 
de viari públic, segons la modificació 61 del Pla General. 

g) En el projecte de reparcel·lació i en el conveni urbanístic de la plaça de bous, no 
es justifica l'interés inicial de l'Ajuntament en l'adjudicació de la citada plaça de 
bous, quan posteriorment la permuten per uns altres béns. 
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h) En general, els béns adquirits pe l'Ajuntament no han sigut destinats als fins que 
són propis del PMS. Una excepció a açò és la cessió a l'IVHSA d'uns terrenys de 
4.836 m2 destinats a la construcció d'habitatges protegits en règim de "lloguer 
jove". 

i) L'Ajuntament comptabilitza de forma inadequada, o no comptabilitza, les 
operacions relacionades amb el PMS. 

j) L'exercici de la funció interventora presenta debilitats rellevants, ja que no hi ha 
constatació que es fiscalitzen de forma prèvia els fets rellevants que afecten el 
PMS, com són els convenis urbanístics i els projectes de reparcel·lació. 
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3. REGULACIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL 

3.1 Marc jurídic general 

La normativa aplicable a l'urbanisme valencià durant l'any 2004 estava constituïda 
fonamentalment per les disposicions legals i reglamentàries que citem a continuació: 

a) Legislació estatal 

- Els preceptes no derogats del Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, per 
mitjà del qual es va aprovar el Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i 
Ordenació Urbana (d'ara en avant TR/1992), d'acord amb el que s'estableix en la 
disposició derogatòria única, apartat 1, de la Llei 6/1998, de 13 d'abril. 

- Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions, modificada per la 
Llei 10/2003, de 20 de maig, de Mesures Urgents de Liberalització en el Sector 
Immobiliari i Transports. 

b) Legislació autonòmica 

- Llei 4/1992, de 5 de juny, sobre Sòl no Urbanitzable. Aquesta Llei va ser 
derogada per la Llei 10/2004, de 9 de desembre, del Sòl no Urbanitzable. 

- Llei 6/1994, de 15 de novembre, Reguladora de l'Activitat Urbanística (d'ara en 
avant LRAU), que en matèria de PMS va ser objecte d'una important 
modificació duta a terme per la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures 
Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat 
Valenciana. La Llei 6/1994 ha sigut derogada, amb posterioritat a l'exercici que 
és objecte de la fiscalització, per la Llei 16/2005, de 30 de desembre, 
Urbanística Valenciana. 

- Ordre de 29 de març de 1996, per mitjà de la qual s'aprova la Instrucció de 
Planejament 1/1996, de 23 de gener de 1996, sobre l'homologació de plans 
d'urbanisme a la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística. 

- Article 19 de la Llei 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana. 

- Decret 201/1998, de 15 de desembre, per mitjà del qual s'aprova el Reglament 
de Planejament de la Comunitat Valenciana. 

- Decret 201/2003, de 3 d'octubre, per mitjà del qual s'aprova el Reglament 
d'Òrgans Urbanístics de la Generalitat, modificat pel Decret 275/2004, de 10 de 
desembre. 
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- Llei 6/1989, de 7 de juliol, d'Ordenació del Territori de la Comunitat 
Valenciana, que durant l'exercici de 2004 ha sigut derogada per la Llei 4/2004, 
de 30 de juny, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge. 

- Decret 178/2004, de 24 de setembre, per mitjà del qual es crea i regula el 
Registre Autonòmic de Patrimonis Públics Municipals de Sòl. 

3.2 Peculiaritats de la regulació del patrimoni municipal del sòl 

3.2.1 Els deures dels propietaris de sòl urbà i de sòl urbanitzable 

a) Sòl urbà 

Per a la LRAU, "la classificació dels terrenys com a sòl urbà té per objecte possibilitar-
ne el desenvolupament urbanístic per mitjà, preferentment, d'actuacions aïllades. Els 
terrenys en què aquestes siguen previstes pel Pla s'entendran classificats com a sòl 
urbà" (art. 9.2). Els deures dels propietaris de sòl urbà estan recollits en l'article 14 de la 
Llei 6/1998, de 13 d'abril. 

D'acord amb la LRAU, en sòl urbà, quan per mitjà del Pla s'hi haja delimitat una àrea de 
repartiment, els propietaris d'una finca poden transferir el seu corresponent aprofitament 
subjectiu a unes altres finques que compten amb excedents d'aprofitament. Aquests són 
adquirits en virtut d'aquella transferència, la qual legitimarà la seua posterior edificació. 
La transferència d'aprofitament ha de ser aprovada per l'ajuntament, segons una 
proposta subscrita pels interessats i formalitzada en escriptura pública, amb plans 
adjunts que expressen la localització i les dimensions de les finques implicades. La dita 
transferència, així com la incorporació de terrenys al PMS que aquella comporte, s'ha de 
fer constar en el Registre de la Propietat. La validesa de tota transferència exigeix, d'una 
banda, la cessió gratuïta al municipi, lliure de càrregues i amb ple domini, de la finca 
l'aprofitament subjectiu de la qual siga transferit, i de l'altra, la paritat en termes de valor 
urbanístic entre el dit aprofitament subjectiu i l'excedent d'aprofitament que és objecte 
d'adjudicació amb la transferència. 

Quan el Pla no delimite àrees de repartiment en sòl urbà, caldrà, per a poder edificar la 
parcel·la, que el seu propietari cedisca el sòl de dotació pública limítrof necessari per a 
transformar la dita parcel·la en solar (art. 63.2.A de la LRAU). 

L'article 19 de la Llei 14/1997, de 26 de desembre, estableix, en sòl urbà, que 
l'aprofitament urbanístic subjectiu (o aprofitament susceptible d'apropiació), coincidirà 
amb l'aprofitament-tipus de referència. 

b) Sòl urbanitzable 

Per a la LRAU, "la classificació de terrenys com a sòl urbanitzable té per objecte 
sotmetre'ls al règim d'execució d'actuacions integrades. Els terrenys en què aquestes 
estiguen previstes pel planejament, tindran la consideració de sòl urbanitzable". Els 
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deures dels propietaris de sòl urbanitzable estan recollits en l'article 18 de la Llei 
6/1998, de 13 d'abril. 

Per raó de la seua transcendència per al PMS, podem estacar que l'article 19 de la Llei 
14/1997, de 26 de desembre, estableix que l'aprofitament subjectiu o aprofitament 
susceptible d'apropiació en sòl urbanitzable, "serà el 90% de l'aprofitament-tipus, llevat 
de les àrees de reforma interior per a les quals el planejament establisca una 
percentatge major". 

3.2.2 El deure dels ajuntament de constituir el patrimoni municipal del sòl 

En virtut del que es disposa en la legislació bàsica estatal, hauran de constituir el seu 
respectiu PMS els ajuntaments que disposen de planejament general (art. 276.1 del 
TR/1992). 

Segons l'article 40.2 del Decret 201/1998, de 15 de desembre, per mitjà del qual 
s'aprova el Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana, tots els municipis 
han de comptar amb el seu propi Pla General. Malgrat que, segons la disposició 
transitòria primera de la LRAU, és possible la subsistència en determinats municipis de 
normes subsidiàries o complementàries de planejament o de projectes de delimitació de 
sòl urbà. Aquesta situació no es dóna en cap dels ajuntaments inclosos en la mostra, ja 
que tots disposen de planejament general. 

3.2.3 Els béns que constitueixen el patrimoni municipal del sòl 

a) Consideracions generals 

Dos són els modes d'integració dels béns immobles al PMS: 

- La compra, per tal de fer-ne l'adscripció al dit PMS. 

- Els mecanismes de gestió urbanística. 

D'altra banda, es considera indiferent -a l'efecte de la seua integració en el PMS- que els 
dits béns tinguen o no caràcter demanial. Per tant, s'admet de forma expressa que els 
béns de domini públic poden formar part del dit PMS. En aquesta mateixa línia es situa 
l'article 76.3, paràgraf segon, de la LRAU, quan aclareix, en relació amb les 
transferències d'aprofitament, que "no obsta per a la validesa de la transferència [...] la 
destinació urbanística -pública o privada- de la finca cedida". 

Finalment, en relació amb els recursos financers adscrits al PMS, es disposa que són els 
procedents de "l'alienació o cessió de terrenys i de la substitució de l'aprofitament 
corresponent a l'Administració pel seu valor equivalent en metàl·lic". En concret, els 
dits recursos es destinaran a l'ampliació, el manteniment o la gestió del patrimoni públic 
de sòl. 
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b) La compra 

Un dels modes d'integració consisteix en l'adquisició, per part dels ajuntaments, de béns 
immobles per compra per a adscriure'ls al PMS. En aquests supòsits la LRAU no diu res 
sobre la forma i els efectes de la dita adscripció. Els principals dubtes que es plantegen 
són els dos següents: 

- No hi queda clar si l'ajuntament és lliure per a realitzar la dita adscripció, o si -
ben al contrari- existeixen supòsits en què aquella s'imposa. 

- La LRAU no precisa si, en els casos en què un ajuntament per voluntat pròpia 
decideix afectar un bé immoble al PMS, pot tornar sobre els propis actes i 
procedir a la desafectació. 

Com que ens trobem davant d'un supòsit d'integració de béns immobles al PMS, que es 
fonamenta en la voluntat de cada ajuntament, en principi es pot admetre la llibertat 
d'adscripció i la possibilitat de la desafectació, sempre que la procedència d'aquesta es 
justifique en l'expedient. Ara bé, quan la compra del bé immoble es realitze a càrrec de 
recursos que hagen de ser destinats al PMS, la resposta a les qüestions plantejades serà 
justament la contrària i, en conseqüència, s'entendrà que existeix l'obligació de fer-ne 
l'adscripció al dit règim patrimonial, així com la impossibilitat d'efectuar-ne la 
desafectació. 

c) Els mecanismes de gestió urbanística 

La LRAU, al llarg del seu articulat, considera tres instruments bàsics propis de la gestió 
urbanística, que permeten la formació i ampliació de patrimonis públics de sòl. 

Aquests instruments són els següents: 

- La compensació dels excedents d'aprofitament. 

- L'expropiació. 

- El tanteig i el retracte administratiu. 

Segons el que es disposa en l'article 60.4 de la LRAU, l'excedent d'aprofitament és la 
diferència positiva que resulta de restar, a l'aprofitament objectiu d'un terreny, 
l'aprofitament subjectiu que correspon a la propietat de tal terreny. El propietari d'un 
terreny que presenta excedent d'aprofitament ha d'adquirir-lo prèviament per poder 
construir el dit excedent. 

Quan es tracte d'actuacions integrades o d'actuacions aïllades, la compensació dels 
excedents d'aprofitament es subjecta a normes distintes. 

En relació amb les actuacions integrades, l'article 70.C) de la LRAU ordena que "a 
l'Administració s'adjudicaran parcel·les edificables equivalents als excedents 



Fiscalització de la gestió i del control dels recursos que integren el patrimoni municipal del sòl 
corresponent a l'exercici de 2004 

- 16 - 

d'aprofitament de les finques afectades que no siguen adquirits mitjançant la cessió de 
terrenys de dotació. No obstant això, l'urbanitzador podrà proposar, i l'Administració 
actuant acceptar, una altra fórmula legal per a adquirir els dits excedents. En 
particular, si així ho preveu el Programa, aqueixos terrenys podran ser adjudicats a 
l'urbanitzador afectats a la promoció d'habitatges subjectes a algun règim especial de 
promoció d'habitatge social, i correspondrà a l'urbanitzador compensar en metàl·lic 
l'Administració". 

L'excedent d'aprofitament pot, doncs, ser compensat a l'Administració per l'agent 
urbanitzador; però la LRAU solament permet aquesta compensació en metàl·lic sota 
certs requisits (art. 70.C i E): 

- Que estiga prevista en el Programa. La finalitat d'aquesta exigència és que s'haja 
sotmés a pública concurrència la proposta d'adquisició. 

- Que l'urbanitzador s'haja compromés a construir habitatges subjectes a algun 
règim de protecció d'habitatge social en les parcel·les obtingudes d'aquesta 
manera. 

- Que l'urbanitzador formule una proposta de preu per mitjà de requeriment, el 
qual caldrà cursar en escriptura pública. Si el preu oferit per l'urbanitzador és 
massa baix, haurà d'acceptar la possibilitat que l'ajuntament compre els seus 
aprofitaments a aqueix preu. En qualsevol cas el municipi pot negar-se tant a 
alienar, com a adquirir més aprofitament. Una aplicació analògica de l'article 78 
de la LRAU exigeix que l'urbanitzador no oferisca un preu inferior al de la 
taxació oficial. Tampoc no tindria sentit que la dita oferta d'adquisició fóra de 
preu inferior al que resulte de valoracions de finalitat anàloga previstes en el 
programa en benefici dels propietaris. 

Les actuacions aïllades són pròpies del sòl urbà i s'hi poden distingir dos supòsits: 

- És possible que el pla haja inclòs la corresponent parcel·la o solar en una àrea de 
repartiment, la qual tindrà assignat un determinat aprofitament-tipus. En aquest 
cas, serà obligatori, perquè l'amo hi puga edificar, que compense l'ajuntament 
per la diferència entre l'aprofitament objectiu i el subjectiu, és a dir l'excedent 
d'aprofitament. Aquesta compensació es realitza per mitjà de transferències 
d'aprofitament -o de reserves d'aquest aprofitament per a la seua posterior 
transferència- que comporten una cessió gratuïta de terrenys que el propietari 
efectua a favor del municipi. Cal cedir la quantitat de sòl suficient perquè el 
terreny cedit a l'ajuntament tinga el mateix valor urbanístic que l'excedent 
d'aprofitament que hom pretén compensar. Es poden cedir tant terrenys de 
dotació, amb qualsevol destinació, com terrenys edificables. També és possible 
que la cessió es concrete en terrenys del sòl urbanitzable (arts. 76 i 77 de la 
LRAU). No obstant això, l'ajuntament pot establir certs criteris per a acceptar o 
denegar les transferències, de manera que les cessions vagen canalitzant-se de 
forma convenient en localitzacions o condicions que permeten desenvolupar 
millor el Pla (art. 76 de la LRAU). Com a alternativa subsidiària de les 
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transferències d'aprofitament, l'ajuntament pot acceptar el pagament en metàl·lic 
del valor urbanístic de l'aprofitament que s'ha de compensar, sempre que se'n 
faça la valoració d'acord amb les previsions legals (art. 78 i disposició addicional 
tercera de la LRAU). 

- Si el Pla no ha delimitat una àrea de repartiment, es considera que cada parcel·la 
forma una àrea de repartiment juntament amb el sòl de dotació pública limítrof 
necessari per a transformar la dita parcel·la en solar (normalment els viaris 
adjacents a la parcel·la). Per tant, per a poder edificar la parcel·la és necessari 
que el seu propietari cedisca aqueixos terrenys de dotació pública a 
l'Administració (art. 63.2.A de la LRAU). Això no obstant, cal advertir que en 
aquests casos el Pla pot establir "que l'aprofitament objectiu total siga calculat 
aplicant, a l'edificabilitat objectivament materialitzable sobre cada parcel·la, un 
coeficient reductor igual o menor que la unitat. El dit coeficient reductor serà 
igual per a tots els terrenys amb edificabilitat lucrativa ubicats en una mateixa 
zona o nucli urbà i s'aplicarà a cada un dels dits terrenys per tal de determinar 
un comú i homogeni percentatge de cessió, resultant de la minoració percentual 
que -en aplicar el coeficient reductor a l'aprofitament objectiu- es produirà tant 
en l'aprofitament-tipus, com en l'aprofitament subjectiu. Això s'establirà així a fi 
que la propietat de cada parcel·la o solar contribuïsca -en idèntica proporció al 
seu aprofitament objectiu i per mitjà de transferències d'aprofitament- a 
facilitar l'obtenció administrativa gratuïta de sòls de dotació pública" (art. 64.2, 
paràgrafs primer i segons, de la LRAU). 

En relació amb l'expropiació d'immobles compresos en àrees reservades, l'article 99.1 
disposa que "els ajuntaments, les entitats locals supramunicipals i la Generalitat, en 
previsió de l'ampliació dels seus patrimonis públics de sòl, podran reservar-se àrees 
per legitimar en aquestes l'expropiació de béns immobles, siga quina siga la seua 
classificació o qualificació urbanística. La reserva, si no estava prevista en el Pla 
General, s'efectuarà per mitjà d'un pla especial i podrà ser fins i tot prèvia a la 
programació dels terrenys. No obstant això, la dita programació podrà ser instada pels 
particulars -conformement als articles 44 i següents-, sol·licitant autorització prèvia a 
l'Administració titular de la reserva, la qual, si és el cas, podrà atorgar-la tot 
subjectant-la a les condicions d'interés públic que escaiguen per aconseguir els fins 
socials pretesos en efectuar-la". 

Quant al tanteig i retracte administratius, per mitjà d'un pla especial i en els mateixos 
supòsits en què escau delimitar àrees reservades per a l'expropiació, les administracions 
(autonòmica, municipal i local i supramunicipal) poden delimitar àrees en les quals els 
béns immobles allí compresos (tots o alguna categoria concreta d'aquests béns), 
quedaran subjectes al tanteig i retracte administratiu a favor de l'Administració titular de 
la reserva. La delimitació es tramitarà aprovant la relació de béns i drets afectats, la qual 
es notificarà al Registre de la Propietat als efectes legals (art. 99.2 de la LRAU). 
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d) La possibilitat que determinats béns de domini públic municipal formen 
part del patrimoni municipal del sòl 

Tradicionalment es considera que els béns immobles que integren el PMS són béns 
"patrimonials" o "de propis" i que, per tant, no en formen part els béns de domini públic 
municipal. Tanmateix, des del punt de vista teleològic, no existeix inconvenient a 
considerar compresos en el PMS els béns de domini públic municipal que s'obtinguen 
per mitjà de cessions derivades de l'obligació de compensar els excedents 
d'aprofitament. Així, mentre romanguen afectats a la destinació pública, estaran 
òbviament complint la funció pròpia del domini públic, i quan resulten desafectats de la 
dita destinació, el fet de considerar-los compresos en el PMS implica, senzillament, la 
subjecció al règim propi d'aquest PMS. 

e) Els recursos financers adscrits al patrimoni municipal del sòl 

L'article 100.5 de la LRAU distingeix dos supòsits: 

- Els ingressos obtinguts de l'alienació o cessió de terrenys. 

- Els que procedeixen de la substitució de l'aprofitament que correspon a 
l'Administració, pel seu equivalent valor econòmic en metàl·lic. 

En els dos casos s'estableix que els dits ingressos es destinaran a ampliar, mantenir o 
gestionar el patrimoni públic del sòl. 

La substitució de l'aprofitament que correspon a l'ajuntament pel seu equivalent valor 
econòmic, en les actuacions integrades, presenta la particularitat que l'urbanitzador s'ha 
de comprometre a construir habitatges subjectes a algun règim de protecció d'habitatge 
social en les parcel·les obtingudes d'aquesta manera. 

3.2.4 La destinació dels béns del patrimoni municipal del sòl 

a) La construcció d'habitatges subjectes a algun règim de protecció pública 

Els béns del PMS, una vegada incorporats al procés d'urbanització i edificació, hauran 
de ser destinats a la construcció d'habitatges subjectes a algun règim de protecció 
pública o a uns altres usos d'interés social, d'acord amb el planejament urbanístic. En 
concret, a partir de la reforma de la LRAU duta a terme per la Llei 16/2003, de 17 de 
desembre, que entrà en vigor l'1 de gener de 2004, s'estableix que els municipis de més 
de 10.000 habitants destinaran íntegrament el patrimoni públic del sòl corresponent al 
tant per cent de la cessió d'aprofitament urbanístic que li corresponga per actuacions en 
sòl urbanitzable residencial, a la promoció d'habitatges de protecció pública; llevat que 
aquesta obligació siga eximida fins al cinquanta per cent, o fins al cent per cent i tot, pel 
conseller competent en habitatge quan no n'hi haja la necessitat, o així ho exigisca una 
altra de preferent. Això es podrà fer bé mitjançant la promoció directa, o bé -si més no 
en un 50%- per alienació gratuïta o onerosa del sòl vinculada a tal finalitat. El preu de 
l'alienació no podrà ultrapassar -compreses les despeses d'urbanització que hi puguen 
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correspondre- el màxim fixat per la legislació que regula els habitatges de protecció 
oficial, o el tipus equivalent que la substituïsca, per al lloc i el moment en què es 
produïsca (art. 100.3 de la LRAU). 

En l'article 101 de la LRAU es preveu l'existència d'un registre autonòmic de patrimonis 
públics municipals de sòl, dirigit als ajuntaments en general, que estarà compost per 
l'inventari dels béns municipals adscrits a cada PMS que, procedents de la gestió 
urbanística, hagen de ser destinats a la construcció d'habitatges subjectes a algun règim 
de protecció pública o a la intervenció en els centres històrics, monuments o immobles 
d'interés patrimonial. 

Mitjançant el Decret 178/2004, de 24 de setembre, del Consell de la Generalitat, es crea 
i regula el Registre Autonòmic de Patrimonis Públics Municipals de Sòl. Aquesta 
disposició es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 28 de 
setembre de 2004 i entrà en vigor el mateix dia de la seua publicació (disposició final 
segona). 

b) La destinació a uns altres usos d'interés social d'acord amb el planejament 
urbanístic 

A partir de l'1 de gener de 2004, aquesta destinació solament serà admissible quan no 
resulte obligat destinar els béns del PMS a la construcció d'habitatges subjectes a algun 
règim de protecció pública, d'acord amb el que hem assenyalat en el punt anterior. 

En l'article 33.2 del Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana es formula 
una definició de l'interés social, segons la qual s'entén que estan compresos dins dels 
usos d'interés social, a més dels habitatges subjectes a algun règim de protecció social, 
"les construccions promogudes acollint-se a un règim administratiu singular de foment 
de l'activitat que s'haja de realitzar en aquestes construccions". 

En relació amb el concepte d'interés social, la sentència del Tribunal Suprem de data 7 
de novembre de 2005, seguint-ne una altra de 31 d'octubre de 2001, deixa molt clar que 
"el concepte d'interés social no és equivalent al mer interés urbanístic, sinó que és un 
concepte més restringit. L'article 1r.1 de la Constitució Espanyola, que defineix el 
nostre Estat com un Estat social, en relació amb l'article 9é.2 també de la Constitució, 
pot donar-nos per analogia una idea del que siga el concepte més modest d'ús d'interés 
social: aquell que tendeix al fet que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups 
siguen reals i efectives, o a remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seu 
plenitud, o a facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica 
o cultural i social". I a continuació afegeix que, "en aqueixa línia, és significatiu que 
l'anteriorment citada sentència de 2 de novembre de 1995 havia desestimat el recurs 
d'apel·lació deduït enfront d'una sentència dictada en instància que anul·lava la venda 
en pública subhasta de parcel·les integrants del patrimoni municipal del sòl per tal de 
destinar el seu import a la construcció d'un centre sociocultural i esportiu, a la 
construcció de l'edifici de l'arxiu municipal, adquisició de locals per a centres de 
tercera edat, inversions en centres d'ensenyament, etc.". 
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c) El deure de destinar a la conservació i ampliació del patrimoni municipal 
del sòl els ingressos obtinguts de les vendes de parcel·les i de l'alienació 
d'aprofitaments 

Els patrimonis municipals del sòl conformen un patrimoni independent, és a dir separat 
de la resta de béns i drets patrimonials o privatius de titularitat de l'Administració (art. 
100.2, paràgraf segon, de la LRAU). Corol·lari d'això és que s'establisca amb caràcter 
general que els ingressos obtinguts de l'alienació o cessió de terrenys i de la substitució 
de l'aprofitament corresponent a l'Administració pel seu equivalent valor econòmic en 
metàl·lic, es destinaran a l'ampliació, el manteniment o la gestió del patrimoni públic de 
sòl (art. 100.5 de la LRAU). El Tribunal Suprem, en la sua sentència de 25 d'octubre de 
2001, s'ha encarregat de precisar que "el patrimoni municipal del sòl està constituït per 
terrenys (art. 276.2 del TR/1992), i no per equipaments ni habitatges, i per això no es 
pot al·legar (tal com fa la corporació demandada) com a exemple de reinversió del 
producte de les alienacions en la construcció de poliesportius o el soterrament de trens 
o la construcció de passos inferiors o de murs de trens o les despeses d'inundacions o 
les compres d'habitatges; totes aquestes són finalitats urbanístiques, lloables i 
d'indubtable interés públic, però que no contribueixen a augmentar ni a conservar el 
patrimoni municipal del sòl, tal com ho exigeix l'article 276.2 del TR/1992". 

En la legislació valenciana ens trobem amb la peculiaritat que, a més de la conservació i 
ampliació, s'especifica "la gestió" del patrimoni públic del sòl com a destinació possible 
dels recursos financers afectats a aquest patrimoni. 

A part d'això, l'article 86 de la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació 
del Territori i Protecció del Paisatge, disposa que, "en el marc establit per la legislació 
bàsica estatal sobre els patrimonis públics de sòl, el Consell de la Generalitat podrà 
regular el finançament d'actuacions d'interés social per a la protecció, millora o 
recuperació de l'entorn urbà, el territori i el paisatge amb recursos provinents de la 
gestió del dit patrimoni, així com les que tinguen per objecte la promoció d'habitatges 
subjectes a algun règim de protecció pública". 

3.2.5 La forma d'adjudicar els béns del patrimoni municipal del sòl 

D'acord amb el que es preveu en l'article 99.3.C de la LRAU, l'alienació dels béns que 
integren el PMS s'ha de verificar respectant els principis de publicitat i pública 
concurrència, i amb mesures que eviten la revenda amb sobrepreu o l'enriquiment 
injustificat de tercer. 

Al seu torn, l'article 100.3, en relació amb els municipis de més de 10.000 habitants, 
estableix que aquests podran alienar de manera gratuïta o onerosa (en aquest últim cas, 
per mitjà de concurs) els béns del PMS corresponents al tant per cent de la cessió 
d'aprofitament urbanístic que li corresponga per actuacions en sòl urbanitzable 
residencial, per a ser destinats a habitatges de protecció pública. El preu de l'alienació 
no podrà superar -compreses les despeses d'utilització que hi puguen correspondre- el 
màxim fixat per la legislació reguladora d'habitatges de protecció oficial, o el tipus 
equivalent que la substituïsca, per al lloc i el moment en què es produïsca. 
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Veiem, doncs, que la forma d'adjudicació solament es concreta -en l'article 100.3 de la 
LRAU- en el cas d'alienació onerosa de béns del PMS per a ser destinats a habitatges de 
protecció pública. En aquest supòsit s'estableix el concurs com a forma d'adjudicació. 
En canvi, quan la destinació dels béns alienats siga un altra de distinta, la legislació 
autonòmica es limita a assenyalar de manera general que caldrà respectar els principis 
de publicitat i pública concurrència, però no es pronuncia sobre la forma concreta. En 
aquests casos, la interpretació més adient, atés el tenor literal de l'article 99.3.C de la 
LRAU, és considerar que els ajuntaments poden optar de forma discrecional entre el 
concurs i la subhasta. 

En virtut del que es disposa en els articles 167, 169 i 170 del Reial Decret 1.346/1976, 
de 9 d'abril, per mitjà del qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Règim del Sòl i 
Ordenació Urbana, que es pot considerar aplicable per via supletòria, es pot admetre la 
possibilitat de l'alienació directa només en els supòsits taxats que es descriuen en els 
referits preceptes. 

3.2.6 Consideracions sobre les permutes 

L'article 112 del Reglament de Béns de les Entitats Locals estableix que "no serà 
necessari efectuar una subhasta en els casos en què l'alienació es faça per mitjà d'una 
permuta amb uns altres béns de caràcter immobiliari, sempre que hi haja prèviament 
un expedient que acredite la necessitat d'efectuar la dita permuta i que la diferència de 
valor entre els béns que hom tracta de permutar no siga superior al 40% del valor del 
bé que el tinga major". 

Per a la correcta aplicació d'aquest precepte, resulta fonamental determinar quan existirà 
"la necessitat" d'efectuar la permuta, ja que, si no es dóna aquesta circumstància, 
l'alienació s'haurà de realitzar conformement al principi de licitació. 

El Tribunal Suprem, en la seua sentència de data 1 de juliol de 1988, ha declarat que la 
necessitat de la permuta "integra un concepte jurídic indeterminat, amb un ample 
marge d'apreciació de l'Administració, i que es concreta en la valoració de dos extrems 
diferents, els quals concerneixen la necessitat d'adquirir determinats béns i -a més- el 
fet que per a tal adquisició -des del punt de vista de l'interés públic- la permuta resulte 
indicada". 

A partir d'aquesta doctrina de la jurisprudència, es poden fer les consideracions 
següents: 

a) Per "necessitat", no s'ha d'entendre allò que és forçós, obligat o imposat per 
causes ineludibles, ja que hom admet un ampli marge d'apreciació a favor de 
l'Administració. Ara bé, la flexibilitat que reconeix la jurisprudència no serà mai 
il·limitada, ja que, si s'entenia així, quedaria desvirtuada l'exigència legal. 
Resulta possible establir uns criteris que facen compatible el marge d'apreciació 
de què disposa l'Administració, amb l'existència d'uns límits que no es puguen 
ultrapassar. 
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b) Des del punt de vista formal, caldrà acreditar en l'expedient la necessitat de fer la 
permuta, en el doble aspecte esmentat. És a dir que l'acreditació es referirà tant a 
la necessitat d'adquirir determinats béns, com al fet que per a fer tal adquisició -
des del punt de vista de l'interés públic- la permuta resulte indicada. En relació 
amb el primer aspecte, sembla evident que la necessitat d'adquirir un bé 
determinat implica que l'Administració té necessitat del dit bé per a atendre una 
parcel·la de l'interés públic que té encomanat; en conseqüència, en un primer 
moment, el que resulta decisiu és la necessitat d'adquirir el dit bé, amb 
independència de quina vaja a ser la fórmula elegida per a l'adquisició. Serà 
necessari, doncs, acreditar en l'expedient les característiques dels béns que cal 
d'adquirir i la seua adequació a les finalitats d'interés públic que hom vol 
atendre; no existeix ací, per tant, cap peculiaritat en l'expedient de permuta 
respecte d'un altre que tinga per objecte la compra d'un bé. En un segon moment, 
s'haurà d'acreditar que resulta pertinent per a l'interés públic que tal adquisició es 
realitze per mitjà d'una permuta amb un altre bé de propietat municipal; aquesta 
sí que és una peculiaritat pròpia de l'expedient de permuta i comporta l'exigència 
d'acreditar la concurrència d'unes circumstàncies a partir de les quals resulte 
indicat per a l'interés públic refondre en un sol contracte de permuta dues 
operacions que, en condicions normals, s'haurien d'efectuar per separat i d'acord 
amb el principi de licitació, a saber: la compra d'uns béns determinats i la venda 
d'uns altres que són propietat municipal. Serà menester, doncs, acreditar que la 
permuta és l'única fórmula -o, si més no, la més avantatjosa- per a fer possible 
l'adquisició del bé pretés. 

c) Finalment, quan la permuta afecte un bé integrant del PMS que siga alienat per 
l'Ajuntament a canvi d'un altre bé propietat d'un particular, es pot plantejar 
quines exigències addicionals s'hi han detenir en compte. En principi, tot bé que 
forme part del PMS, quan és objecte d'alienació, ha de ser destinat a les finalitats 
que són pròpies de l'esmentada institució. D'altra banda, quan es tracta d'una 
venda, és clar que els recursos obtinguts a conseqüència de tal venda s'han de 
destinar a ampliar, mantenir o gestionar el PMS. Sembla raonable aplicar igual 
exigència en els casos en què, en comptes de diners, s'obtinguen uns altres béns 
immobles en pagament de l'alienació realitzada per mitjà de permuta, i en 
conseqüència concloure que els dits béns s'integren en el dit PMS. A part d'això, 
aquesta solució ve actualment imposada, de manera expressa, per l'article 547 
del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, aprovat pel Decret 
67/2006, de12 de maig. 

3.3 Glossari de termes urbanístics 

Actuació aïllada: És la que té per objecte una sola parcel·la, i implica la seua 
edificació; així com -si és el cas- la prèvia o simultània urbanització necessària per 
convertir-la en solar, connectant-la amb les xarxes d'infraestructures i serveis existents i 
immediats. 

Actuació integrada: Obra pública d'urbanització conjunta de dues o més parcel·les, 
realitzada d'una sola vegada o per fases, conformement a una única programació. El Pla 
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preveurà l'execució d'actuacions integrades en aquells terrenys que hom pretenga 
urbanitzar. 

Agent urbanitzador: L'execució de les actuacions integrades és sempre pública, i 
correspondrà a l'Administració decidir la seua gestió de forma directa o indirecta. La 
gestió és indirecta quan l'Administració delega la condició d'agent urbanitzador, 
adjudicant-la a favor d'una iniciativa empresarial seleccionada en pública competència. 

Per tant, l'urbanitzador és una persona -pública o privada- que en un moment determinat 
assumeix voluntàriament la responsabilitat pública de promoure l'execució d'una 
actuació urbanitzadora, per desenvolupar la qualificació urbanística del sòl prevista pel 
Pla. 

Aprofitament objectiu o real: És la quantitat de metres quadrats de construcció de 
destinació privada, la materialització de la qual permet o exigeix el planejament en un 
terreny determinat. 

Aprofitament subjectiu o susceptible d'apropiació: És la quantitat de metres quadrats 
edificables que expressen el contingut urbanístic lucratiu del dret de propietat d'un 
terreny, al qual el seu propietari tindrà dret si sufraga el cost de les obres d'urbanització 
que hi corresponguen. L'aprofitament subjectiu és el percentatge de l'aprofitament-tipus. 

Aprofitament-tipus: És l'edificabilitat unitària que el planejament estableix per a tots 
els terrenys compresos en una mateixa àrea de repartiment, a fi que corresponga als seus 
propietaris -en règim d'igualtat- un aprofitament subjectiu idèntic o similar, amb 
independència dels diferents aprofitaments objectius que el Pla permeta construir en les 
seues finques. 

Aprofitament urbanístic: Dret del propietari afectat per una actuació urbanística als 
usos i intensitats susceptibles d'apropiació privada, o al seu equivalent econòmic, en els 
termes fixats per la llei. El dret a l'aprofitament urbanístic s'adquireix mitjançant el 
compliment dels deures de cessió, equidistribució i urbanització, en els terminis fixats 
pel planejament o per la legislació urbanística aplicable. El dret a edificar consisteix en 
la facultat de materialitzat l'aprofitament urbanístic corresponent. 

Àrea de reforma interior: Àmbit d'actuació dels plans de reforma interior. 

Àrea de repartiment: El planejament, per a la seua més justa i eficaç execució, 
delimita o preveu àrees de repartiment, tot adequant el seu àmbit a criteris objectius. 

Les àrees de repartiment en sòl urbanitzable han de comprendre un o diversos sectors 
complets i sòls de dotació pública no inclosos en cap sector, la superfície dels quals 
s'adscriurà a les distintes àrees de repartiment en la proporció adequada perquè tot el sòl 
urbanitzable tinga un aprofitament-tipus similar o un valor urbanístic semblant. 

Tot el sòl urbà quedarà inclòs en una o diverses àrees de repartiment, que el Pla pot 
delimitar i que abastaran, com a mínim, els terrenys i sòls de dotació expressats. 
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Compensacions monetàries substitutives de les transferències d'aprofitament: 
L'ajuntament podrà, per raons d'interés públic local i d'acord amb els requisits legalment 
establits, rebre directament i en metàl·lic l'excedent d'aprofitament radicat sobre 
parcel·les o solars urbans, amb motiu de la sol·licitud de llicència d'edificació. 

Conveni urbanístic: Per gestionar millor l'activitat urbanística, els municipis -sotmesos 
sempre a determinats requisits- podran subscriure convenis amb els particulars, en 
relació amb l'execució del planejament o amb la formulació i aprovació de plans o d'uns 
altres instruments d'ordenació o gestió urbanístiques. Dins d'un programa d'actuació 
integrada, en els supòsits de gestió indirecta, el conveni és l'instrument jurídic subscrit 
entre l'Administració actuant i l'adjudicatari, en el qual es concreten els compromisos, 
les obligacions i les garanties propis de l'adjudicació. 

Edificabilitat: Quocient entre la superfície o sòl edificable (expressada en metres 
quadrats o cúbics), i la superfície de sòl assignable (en metres quadrats). 

Estudis de detall: Completen o adapten les determinacions establides en els plans 
generals i parcials. 

Excedent d'aprofitament: És la diferència positiva que resulta de restar a 
l'aprofitament objectiu d'un terreny l'aprofitament subjectiu que correspon a la propietat 
del dit terreny. El propietari d'un terreny que presenta excedent d'aprofitament, per a 
poder construir el dit excedent, ha d'adquirir-lo prèviament. L'adquisició se'n realitza 
cedint terrenys equivalents, lliures de càrregues, a l'Administració, o abonant-hi el valor 
en metàl·lic. 

Normes subsidiàries de planejament: Es redacten amb alguna de les finalitats 
següents: 

a) Establir, per a la totalitat d'una província o per a una part, la normativa de 
caràcter general sobre protecció i aprofitament del sòl, urbanització i edificació 
aplicable als municipis que manquen de Pla General o de normes subsidiàries de 
caràcter municipal. 

b) Definir, per als municipis que no tinguen Pla General, l'ordenació urbanística 
concreta del seu territori. 

m2sostre/m2sòl: Metres quadrats de sostre i de sòl, respectivament. 

Patrimoni municipal del sòl (PMS): Es tracta d'un instrument de la política municipal 
de sòl i habitatge de caràcter finalista; els béns i ingressos del PMS estan vinculats als 
usos d'interés social o d'utilitat pública definits en el planejament i són destinats a cobrir 
les necessitats previstes en el dit planejament, a fi de regular el mercat de terrenys i 
d'obtenir reserves de sòl per a actuacions d'iniciativa pública que faciliten l'execució del 
planejament i que garantisquen la promoció i edificació d'habitatges de protecció 
pública. El PMS està constituït pels béns immobles i els recursos financers afectats a 
aquell, obtinguts per mitjà dels mecanismes de gestió urbanística o per compra, per tal 
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d'adscriure'ls al PMS mateix. La constitució del PMS és obligatòria per als ajuntaments 
que disposen de planejament general. 

Pla General: Instrument de planejament urbanístic que defineix l'estratègia d'utilització 
del territori i la seua ordenació urbanística estructural, per a un terme municipal 
complet, i que la desenvolupa de forma detallada en el sòl urbà i en l'urbanitzable 
d'execució més immediata. 

Pla parcial: Instrument de planejament urbanístic que, alhora que desenvolupa el Pla 
General, ordena de forma detallada sectors concrets del sòl urbanitzable. 

Plans d'acció territorial de finalitat urbanística: Estableixen criteris de coordinació 
per a la redacció dels diversos plans municipals, conformement a la Llei de la 
Generalitat 6/1989, de 7 de juliol. 

Plans de reforma interior: Complementen l'ordenació detallada dels plans generals en 
àrees consolidades, per tal d'escometre operacions de renovació urbana encaminades a 
moderar densitats, reequipar barris sencers o modernitzar-ne la destinació urbanística, 
tot preservant el patrimoni arquitectònic d'interés. 

Plans especials: Normes que, per tal de desenvolupar, complementar o fins i tot 
modificar el planejament general i parcial, compleixen qualsevol dels següents 
objectius: crear o ampliar reserves de sòl de dotació pública; definir i protegir les 
infraestructures o vies de comunicació, el paisatge o el medi natural; adoptar mesures 
per a conservar millor els immobles d'interés cultural o arquitectònic; concretar el 
funcionament de les xarxes d'infraestructures, i vincular àrees o parcel·les, urbanes o 
urbanitzables, a la construcció o rehabilitació d'habitatges subjectes a algun règim de 
protecció pública quan el Pla General s'hagués limitat a preveure la seua destinació 
residencial. 

Programa d'actuació integrada (PAI): Es tracta del desenvolupament de les 
actuacions integrades d'un programa que planifique el procés de gestió urbanística, és a 
dir les condicions i els terminis en què s'urbanitzarà un terreny. 

El programa es sosté en el compromís d'inversió voluntàriament contret, compromés i 
garantit per un subjecte promotor-gestor del programa i disposat a portar-lo a efecte: 
l'urbanitzador, ja siga aquest l'Administració mateixa (gestió directa), o un subjecte 
privat adjudicatari del programa o agent urbanitzador (gestió indirecta). 

Reparcel·lació: Activitat d'execució del planejament que té per objecte la nova divisió 
de finques, per adjudicar-les entre els afectats segons el seu dret. 

La reparcel·lació podrà efectuar-se de forma voluntària o forçosa i podrà donar lloc a 
l'adjudicació de sòl que resulte o a la indemnització compensatòria o substitutòria de 
l'adjudicació de sòl. 
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Reserves d'aprofitament. Amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys 
destinats a dotació pública, es podrà fer reserva de l'aprofitament subjectiu corresponent 
a aqueixos terrenys, per transferir-los posteriorment. 

La reserva d'aprofitament ha de ser aprovada per l'ajuntament o l'Administració que 
efectua l'expropiació, i es farà constar en el Registre de la Propietat juntament amb la 
transmissió en què té l'origen. 

Sector: És l'àmbit d'ordenació propi d'un pla parcial o d'un pla de reforma interior. Cada 
un d'aquests plans abastarà un o diversos sectors complets. La "sectorització" s'ha de fer 
atenent la manera més idònia d'estructurar la utilització urbanística del territori. 

Solars: Són les parcel·les legalment dividides o conformades que, tenint característiques 
adequades per a servir de suport a l'aprofitament que els assigne l'ordenació urbanística, 
a més a més estiguen urbanitzades d'acord amb les alineacions rasants i amb les normes 
tècniques establides en el Pla. 

Sòl de dotació pública: Aquell que ha de servir de suport a qualssevol serveis públics o 
usos col·lectius, com ara infraestructures i viaris, places i espais lliures, parcs i jardins o 
centres públics de tota mena. 

Sòl urbanitzable: La classificació dels terrenys com a sòl urbanitzable té per objecte 
sotmetre'ls al règim d'execució d'actuacions integrades. Els terrenys en què aquestes 
estiguen previstes pel planejament tindran la consideració de sòl urbanitzable. La 
classificació com a sòl urbanitzable implica l'aptitud dels terrenys per a ser urbanitzats, 
amb la prèvia programació d'aquests terrenys. 

Sòl urbà: La classificació dels terrenys com a sòl urbà té per objecte possibilitar el seu 
desenvolupament urbanístic, de manera preferent per mitjà d'actuacions aïllades. Els 
terrenys en què aquestes estiguen previstes pel Pla s'entendran classificats com a sòl 
urbà. 

Transferències d'aprofitament: Els propietaris d'una finca poden transferir-ne el 
corresponent aprofitament subjectiu a unes altres finques que compten amb excedents 
d'aprofitament. Aquests són adquirits en virtut d'aquella transferència, la qual legitimarà 
la posterior edificació dels dits terrenys. 

La transferència, que haurà de ser aprovada per l'ajuntament segons la proposta 
subscrita pels propietaris, exigirà -d'una banda- la cessió gratuïta a l'ajuntament, lliure 
de càrregues i en ple domini, de la finca l'aprofitament subjectiu de la qual siga 
transferit, i de l'altra, la paritat -en termes de valor urbanístic- entre el dit aprofitament 
subjectiu i l'excedent d'aprofitament que és objecte d'adquisició per mitjà de la 
transferència. 

Unitat d'execució: Superfícies acotades de terrenys que delimiten l'àmbit complet d'una 
actuació integrada o d'una de les seues fases. 
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En la unitat d'execució s'inclouran tres tipus de terrenys: 

- Els que hagen de convertir-se en solars. 

- Els adjacents i immediats (com ara els viaris), la urbanització dels quals siga 
necessària per a convertir els primers en solars. 

- Els altres terrenys destinats a dotació pública que hagen de ser urbanitzats o 
cedits a l'Administració a conseqüència de l'actuació integrada (escoles, zones 
verdes...). 
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4. ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ OBTINGUDA DELS QÜESTIONARIS 
TRAMESOS ALS AJUNTAMENTS 

4.1 Tipus de planejament 

Tal i com es mostra en el quadre 1, els nou ajuntaments seleccionats disposaven de Pla 
General; el més antic d'aquests plans era de 1985 i els més moderns, de l'any 2000. 

 
Norma Nombre 

Tipus d'instrument PG 9 

Període Nombre 

< 1990 3 

1990< x < 2000 3 

Data d'aprovació del corresponent instrument ≥  2000 3 

SI NO ¿S'han dictat resolucions jurisdiccionals definitives o 
fermes que afecten el PMS? 1 8 

Quadre 1 
 

A partir de la informació facilitada, solament en un cas hem tingut coneixement que 
existisquen resolucions judicials dictades en virtut de recursos interposats contra el 
planejament urbanístic i que afecten el PMS. 

4.2 Constitució del patrimoni municipal del sòl 

L'article 276 del TR/1992 estableix que els ajuntaments que disposen de planejament 
general hauran de constituir el seu respectiu PMS, amb la finalitat de regular el mercat 
de terrenys, obtenir reserves de sòl per a actuacions d'iniciativa pública i facilitar 
l'execució del planejament. Tanmateix, cap dels dits ajuntaments no ha constituït 
formalment el PMS. 

No obstant això, farem les puntualitzacions següents: 

- Un en contesta que efectivament no tenia constituït el PMS en 2004; però sí que 
el tenia a partir del 15 de desembre de 2005. 

- Dos n'indiquen que no han adoptat l'acord exprés de constitució, perquè entenien       
-com una part de la doctrina dedicada a aquest tema i de diverses sentències 
jurisdiccionals- que la dita constitució es produeix "ope legis". 

- Un altre n'assenyala que, tot i no tenir-lo formalment constituït, manté un 
inventari de béns i drets conformement al que es disposa en els articles 17 i 
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següents del Reglament de Béns de les Entitats Locals i que aquest inventari 
recull de forma diferenciada els béns que constitueixen el PMS. 

Quant a la regulació del PMS, només un municipi afirma que la té establida per mitjà 
del Pla General, de sis instruccions aprovades per l'alcalde i d'una ordenança reguladora 
del PMS aprovada pel Ple de l'ajuntament. 

4.3 Organització i gestió 

Segons els qüestionaris, cinc dels nou municipis compten amb un òrgan específic per a 
gestionar el PMS, un altre assenyala que no en té i la resta no contesten. 

L'ajuntament que ha contestat negativament assenyala que les funcions són realitzades 
conjuntament per l'àrea d'Urbanisme, el servei d'Intervenció i el de Patrimoni. 

Dos ajuntaments han contestat que disposen d'una societat mercantil; però hem 
comprovat que l'objecte d'aquesta no s'ocupa efectivament de la gestió del PMS, ja que 
només es tracta d'una societat promotora. 

Un altre ajuntament ha assenyalat que a partir del dia 1 de gener de 2006 la gestió del 
PMS, la té encomanada a la Gerència Municipal d'Urbanisme. 

4.4 Inventari i registre 

El criteri seguit és de considerar que existeix un inventari o registre de béns del PMS 
quan l'ajuntament manté un sistema que permeta d'alguna forma identificar els béns del 
PMS en qualsevol moment i poder-los controlar, encara que no hi haja estrictament un 
inventari independent del de la resta de béns. 

D'acord amb aqueix criteri, s'ha considerat que cinc ajuntaments tenen inventariat el 
PMS, cosa que representa el 55,6% dels ajuntaments seleccionats. 

En relació amb aquests cinc ajuntaments, destaca el següent: 

- Tots els cinc mantenen un control independent i separat i coneixen el nombre 
total de fitxes individuals dels béns que integren el PMS. 

- La gestió és realitzada directament per l'ajuntament, i no per entitats dependents 
(en tres ho fa l'àrea de patrimoni, en un, la d'urbanisme, i en el restant, unes 
altres dependències). 

- Quatre ajuntaments registren les modificacions dels béns des del moment en què 
es produeixen. 

- Solament en tres ajuntaments figuren valorats tots i cada un dels béns que 
integren el seu PMS. 
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- Els cinc ajuntament diuen que, per a realitzar les valoracions, es basen en 
informes tècnics. 

- Solament en un ajuntament el Ple ha aprovat l'inventari amb posterioritat al 31 
de desembre de 2004. 

4.5 Altes 

De la informació facilitada pels cinc ajuntaments que porten el PMS de forma separada 
i independent, es dedueix que en tres la unitat municipal que proporciona les dades per a 
fer les altes és la d'Urbanisme; els altres dos no han contestat. 

El nombre de fitxes que registren els béns del PMS, amb el valor total de l'inventari 
materialitzat en terrenys, més el valor d'uns altres recursos d'aquest patrimoni, tot referit 
als municipis que identifiquen el PMS, es recull en el quadre següent: 

 
 Nombre fitxes Valor dels terrenys (€) Valor d'uns altres recursos (€)

Ajuntament 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

1 12 10 -- -- -- --

2 618 625 -- -- -- --

3 12 15 2.904.722 3.030.666 -- --

4 231 240 36.331.519 32.596.413 9.043.923 5.854.116

5 102 115 123.009.508 136.703.666 1.652.756 3.893.484

Quadre 2 
 

Com podem observar en el quadre anterior, dels municipis que identifiquen el PMS, 
només tres en tenen constatació del valor dels terrenys a 31 de desembre de 2003 i 
2004. El valor dels "altres recursos relacionats amb el PMS" solament està identificat en 
dos dels ajuntaments, la qual cosa implica que en set dels nou municipis analitzats no 
existeix control sobre la destinació d'aquests ingressos; això impedeix, per tant, complir 
l'article 280 del TR/1992, el qual estableix que "els béns del patrimoni municipal del 
sòl, una vegada incorporats al procés d'urbanització i edificació, hauran de ser 
destinats a la construcció d'habitatges subjectes a algun règim de protecció pública o a 
uns altres usos d'interés social, conformement al planejament urbanístic". 

4.6 Destinació dels béns 

En general, es pot destacar que la informació facilitada pels nou ajuntaments ha sigut 
insuficient, ja que els supòsits en què no contesten són molt abundants. 

Solament tres ajuntaments concreten en el qüestionari el nombre d'operacions que han 
realitzat amb béns integrats en el PMS, destinades a la promoció d'habitatges de 
protecció pública. D'aquests tres, n'hi ha un que diu que no ha fet cap operació amb la 



Fiscalització de la gestió i del control dels recursos que integren el patrimoni municipal del sòl 
corresponent a l'exercici de 2004 

- 31 - 

dita finalitat i uns altres dos especifiquen el nombre d'operacions realitzades (sis en un 
cas i tres en l'altre), les quals afecten 20.818 m2 i 6.742 m2 de sòl, respectivament. 

No obstant això, en realitzar la fiscalització "in situ" de dos ajuntaments, poguérem 
comprovar que un d'aquests havia aprovat en 2004 la cessió gratuïta a l'Institut Valencià 
d'Habitatge, S.A., de 4.836 m2 pertanyents al PMS, per a la construcció d'habitatges de 
promoció pública. Aquesta dada no es va fer constar en el qüestionari. 

Quant als fins d'interés social, cap dels ajuntaments seleccionats no especifica que els 
haja complits; però tampoc no diuen si han donat cap altra finalitat als béns que integren 
el PMS, encara que no es tracte dels usos prevists per la normativa urbanística. 

4.7 Règim comptable 

Com podem observar en el quadre número 3, dels nou municipis analitzats solament 
quatre afirmen que porten el llibre d'inventaris i balanços actualitzat a 31 de desembre 
de 2004; tanmateix, en cap d'ells no es pot conéixer el valor del PMS respecte del valor 
total dels béns que componen l'immobilitzat. 

No obstant això, hi ha un ajuntament que afirma que, des dels sistema d'informació 
comptable, és possible conéixer la composició i valoració del PMS, i uns altres dos 
comenten que podrien obtenir aquestes dades a partir de registres no comptables. 

No solament és convenient de mantenir un inventari comptable que reculla la valoració 
dels béns que componen l'immobilitzat dels municipis, ja siguen components del PMS, 
patrimonials o de domini públic, sinó que és necessari que la comptabilitat de cada una 
de les entitats registre la totalitat de les operacions relacionades amb aquest tipus de 
béns. En concret, i centrant-nos en el PMS, si es tracta d'alteracions del PMS en què no 
es produeix flux monetari (cessió obligatòria d'aprofitaments, permutes, etc.), aquestes 
han de ser recollides en la comptabilitat financera, encara que no en el pressupost. Si es 
tracta d'operacions en les quals es produeix corrent monetari, l'operació, cal reflectir-la 
tant financerament, com pressupostàriament. Quant a això, tan sols dos municipis 
registren en la comptabilitat financera les adquisicions i alteracions del PMS sense 
repercussió pressupostària. 

La conciliació entre les dades comptables del PMS i les unitats de gestió solament es fa 
en dos casos. Però en cap dels ajuntaments no es concilien els moviments comptables 
amb l'inventari jurídic del PMS. 

Segons la informació facilitada, els recursos d'alienacions de parcel·les o les 
conversions en metàl·lic es comptabilitzen de manera transitòria en comptes no 
pressupostaris en sis ajuntaments. 
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Ajuntaments 

PMS materialitzat en terrenys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Llibre d'inventaris i balanços 
actualitzat a 31-12-04 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4

Valoració del PMS en l'inventari 
comptable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Registre en comptabilitat financera 
d'operacions sense repercussió 
pressupostària 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2

Es realitzen conciliacions entre 
l'inventari comptable i el jurídic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: No.  1: Sí. 

Quadre 3 
 

4.8 Aspectes pressupostaris 

a) Pressupost 

Els ingressos pressupostaris relacionats amb el PMS són fonamentalment de dos tipus: 
ingressos per alienació de parcel·les o ingressos derivats d'aprofitaments convertits a 
metàl·lic. En els dos casos, quan això ocórrega, el pressupost d'ingressos n'haurà de 
registrar la quantificació en les previsions inicials, i a aqueix efecte serà necessari 
l'informe tècnic corresponent. 

En aqueix sentit, quatre ajuntaments afirmen que la quantificació de les previsions 
d'ingressos relacionades amb el PMS es basen en informes tècnics; una altre assenyala 
que en els seus pressuposts no estableixen previsions inicials, sinó que efectuen 
modificacions pressupostàries quan efectivament es produeixen tals ingressos, 
modificacions que sí que estan fonamentades en informes tècnics. 

Cap ajuntament no ha comunicat que el seu pressupost haja sigut impugnat per causa 
del PMS. 

b) Modificacions pressupostàries 

Cinc dels nou ajuntaments han acudit a generacions de crèdit, o a unes altres 
modificacions pressupostàries, per finançar despeses en 2004. D'aquests, n'hi ha tres que 
especifiquen de quin tipus d'operació es tracta. 

c) Control d'aquests recursos i seguiment dels programes de despesa 

Els recursos obtinguts a conseqüència d'alteracions del PMS solament poden tenir uns 
fins concrets. En el cas que els dits recursos estiguen materialitzats en metàl·lic, és 
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absolutament necessari controlar aquests ingressos, els quals han de ser afectats a 
projectes de despeses per tal de complir els fins establits per la llei. 

Quant a això, dos dels nou municipis enquestats no controlen de cap manera aquest 
tipus d'ingressos; mentre que els set municipis que controlen els recursos derivats del 
PMS vinculen aquests recursos a les despeses de formes diverses: cinc n'identifiquen la 
despesa a escala de partida pressupostària; un altre, fins a gener de 2006, considera tant 
l'ingrés com la despesa com a operacions no pressupostàries, i el restant, identifica les 
despeses amb finançament afectat com a projectes de despesa. 

d) Romanent de tresoreria i resultat pressupostari 

Aquells municipis que no controlen els projectes de despesa finançats amb ingressos 
derivats del PMS, no poden calcular al final de l'exercici les desviacions de finançament 
derivades d'aquells ingressos ni, per tant, ajustar el romanent de tresoreria ni el resultat 
pressupostari. 

Per tant, en principi, i d'acord amb les enquestes realitzades, set dels nou municipis sí 
que obtindrien el resultat pressupostari ajustat i el romanent de tresoreria afectat, als 
efectes del PMS. 

 
PMS materialitzat en metàl·lic. (Alienació 
de parcel·les o aprofitaments en metàl·lic) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Es controla el volum d'aquests recursos? 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6

La seua quantificació es basa en informes 
tècnics? 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4

Els ingressos, els afecten a programes de 
despesa? 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7

Es fa un seguiment d'aquests programes de 
despesa? 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7

S'ajusten a les desviacions en el romanent 
de tresoreria i en el resultat pressupostari? 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7

0: No.  1: Sí. 

Quadre 4 
 

4.9 Fiscalització i intervenció 

Les respostes obtingudes sobre la fiscalització dels recursos del PMS revelen importants 
deficiències en el control d'aquests recursos; tal com es detalla a continuació. 

- Cap ajuntament no ha contestat que la Intervenció de l'ajuntament fiscalitze els 
convenis urbanístics ni els projectes de reparcel·lació. 
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- Solament dos n'indiquen que fiscalitzen les substitucions en metàl·lic, i cinc, les 
adquisicions de béns, encara que parcialment. 

- Només en dos casos ens han aportat els informes de fiscalització. 
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5. RESULTATS DE LES FISCALITZACIONS ESPECÍFIQUES 

5.1 Ajuntament d'Elx 

5.1.1 Consideracions generals 

El Pla General d'Elx va ser aprovat el 25 de maig de 1998, i des de llavors s'hi han 
aprovat amb caràcter definitiu divuit modificacions puntuals, quatre modificacions 
normatives i un pla especial. 

En matèria de transferències d'aprofitament, el Pla General va ser objecte d'una 
modificació puntual, aprovada de forma definitiva amb data 19 de novembre de 2004, 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província del dia 17 de novembre de 2005 i en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 14 de desembre de 2005. Mitjançant 
aquesta modificació del Pla General, s'introdueix una nova redacció en l'article 33.4 de 
la normativa que el regula, de manera que s'amplien i defineixen els casos en què 
l'Ajuntament possibilitarà les transferències d'aprofitament urbanístic en metàl·lic. 

Atesa la data de publicació de la referida reforma, es pot concloure -d'acord amb el que 
es preveu en l'article 176 del Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana- 
que durant l'exercici de 2004, al qual es refereix aquesta fiscalització, no resultava 
aplicable la modificació apuntada. Per tant, caldrà atenir-se a la redacció original de 
l'article 33.4 de la normativa del Pla General. 

El Pla General delimita en el sòl urbà dues classes d'àrees de repartiment: 

- Les àrees de repartiment uniparcel·làries, conformades pel solar mateix i el sòl 
de dotació pública limítrof la urbanització del qual siga necessària per a adquirir 
la dita condició. Estan sotmeses al règim d'actuacions aïllades. En aquestes àrees 
de repartiment, s'estableix un coeficient reductor de l'edificabilitat sobre cada 
solar, d'acord amb el que es preveu en l'article 64.2 de la LRAU. La minoració 
percentual que resulta de practicar el dit coeficient -en aplicar el coeficient 
reductor a l'aprofitament objectiu-, fa que es produïsquen excedents 
d'aprofitament, ja que l'aprofitament subjectiu serà inferior a l'edificabilitat que 
permet el Pla sobre la parcel·la (aprofitament objectiu). En el Pla General es 
preveuen setanta zones homogènies d'àrees de repartiment uniparcel·làries en el 
nucli urbà, i unes altres trenta-nou en les partides del terme municipal. En el 
nucli urbà el coeficient reductor més freqüent és 0,97; mentre que en les partides 
oscil·la entre 0,94 i 0,97. En alguns casos el coeficient que s'estableix coincideix 
amb la unitat. Es pot assenyalar que, per a realitzar les cessions que permeten 
construir els excedents d'aprofitament que es produïsquen a conseqüència de 
l'aplicació dels coeficients reductors en les àrees de repartiment uniparcel·làries, 
es preveu en el Pla General l'existència d'una àrea de repartiment de dotació 
pública, l'aprofitament tipus de la qual és d'1 m2sostre/m2sòl. 
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- Les àrees de repartiment pluriparcel·làries, en les quals l'aprofitament-tipus s'ha 
calculat dividint l'aprofitament objectiu total de l'àrea de repartiment per la 
superfície d'aquesta, exclosa la superfície de terreny de dotació pública existent i 
ja afectat a la seua destinació. La seua execució es du a terme també per mitjà 
d'actuacions aïllades. En el Pla General es preveu l'existència de 115 àrees de 
repartiment pluriparcel·làries, 85 de les quals s'ubiquen en el nucli urbà, i 30 en 
les partides del terme municipal. El Pla General estableix un aprofitament-tipus 
per a cada una d'aquestes àrees de repartiment, d'acord amb el que es preveu en 
els articles 60.3 i 64 de la LRAU. 

De tot el que s'ha dit, es desprén que tant en les àrees de repartiment uniparcel·làries, 
com en les pluriparcel·làries, el Pla General -mitjançant les tècniques dels coeficients 
reductors i de l'aprofitament-tipus, respectivament-, assenta les bases perquè es 
produïsquen excedents d'aprofitament. 

L'article 33 de les normes del Pla General regula els tres sistemes per mitjà dels quals el 
propietari pot adquirir els excedents d'aprofitament; són els següents: 

1) Transferències d'aprofitament 

Els propietaris d'una finca poden transferir el seu corresponent aprofitament subjectiu a 
unes altres finques que compten amb excedents d'aprofitament. Aquests són adquirits en 
virtut d'aquella transferència, la qual legitimarà la posterior edificació dels excedents. 

La dita transferència, que haurà de ser aprovada per l'Ajuntament segons la proposta 
subscrita pels propietaris, exigirà d'una banda la cessió gratuïta a l'Ajuntament, lliure de 
càrregues i en ple domini, de la finca l'aprofitament subjectiu de la qual siga transferit, i 
de l'altra, la paritat -en termes de valor urbanístic- entre el dit aprofitament subjectiu i 
l'excedent d'aprofitament que és objecte d'adquisició per mitjà de la transferència. 

A fi que les transferències d'aprofitament es realitzen respectant la paritat de valors 
urbanístics, s'hi aplicarà un coeficient corrector en funció de la localització i de l'ús 
dominant, que resulte de dividir el valor unitari del polígon fiscal on s'ubica el terreny 
amb excedent d'aprofitament, i el corresponent al terreny on es materialitza la 
transferència. 

2) Reserves d'aprofitament 

Amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys destinats a dotació pública, es 
podrà fer una reserva de l'aprofitament subjectiu corresponent als dits terrenys, per tal 
de fer-ne la transferència posteriorment. 

La reserva d'aprofitament ha de ser aprovada per l'Ajuntament o per l'Administració que 
efectue l'expropiació, i es farà constar en el Registre de la Propietat juntament amb la 
transmissió en la qual té l'origen. 
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3) Compensacions monetàries substitutives de les transferències d'aprofitament 

L'Ajuntament podrà, per raons d'interés públic local, transmetre directament i en 
metàl·lic l'excedent d'aprofitament radicat sobre les parcel·les o els solar urbans, amb 
motiu de la sol·licitud de llicències d'edificació. 

El Pla General reserva l'adquisició en metàl·lic de l'excedent d'aprofitament, de manera 
preferent, per a aquelles àrees l'aprofitament-tipus de les quals siga superior al 90% de 
l'aprofitament urbanístic i que hagen d'adquirir una edificabilitat inferior a 100 m2. Es 
regula també el procediment per a adquirir en metàl·lic l'excedent d'aprofitament i es 
considera la possibilitat d'aprovar un "quadre indicatiu de valors de repercussió de sòl" 
que expresse els preus màxims que el municipi preveu pagar per l'adquisició o 
expropiació de sòl per al patrimoni municipal. Els dits valors es calcularan 
conformement a la legislació estatal, amb l'informe previ de l'autoritat tributària 
competent, i es revisaran immediatament per adaptar-los a les resolucions 
administratives o judicials que determinen els preus justs d'expropiació. La vigència 
màxima i improrrogable del dit "quadre" serà d'un any i mig. No caldrà formular l'oferta 
de venda de la parcel·la quan qui demane l'adquisició de l'excedent d'aprofitament 
pague un preu superior en un 20% al que resultaria del "quadre indicatiu". 

De la regulació apuntada es desprén que hi ha dos sistemes prioritaris d'adquisició 
onerosa dels excedents d'aprofitament: les transferències i les reserves d'aprofitament. 
En aquests casos es produeix una cessió gratuïta a l'Ajuntament, lliure de càrregues i 
amb ple domini, de les finques l'aprofitament subjectiu de les quals siga transferit, o que 
siga objecte de reserva per a fer-ne la transferència posteriorment. A més a més, hi ha 
un altre sistema subsidiari dels dos anteriors, que consisteix en unes compensacions 
monetàries substitutives de les transferències d'aprofitament. 

Tanmateix, en la pràctica, es pot afirmar que -en l'exercici que és objecte de 
fiscalització- el sistema de compensacions monetàries substitutives de les transferències 
d'aprofitament, és el sistema normal en sòl urbà i que més aviat són les transferències i 
les reserves d'aprofitament les que es situen en una posició subsidiària. 

L'aprovació de les referides compensacions en sòl urbà es realitza tant en les àrees 
uniparcel·làries, com en les pluriparcel·làries. No obstant això, els criteris de valoració 
són distints en cada un del tipus d'àrees. 

En les àrees uniparcel·làries, l'Ajuntament en Ple aprovà, amb data 26 d'octubre de 
1998, un "quadre indicatiu de valors de repercussió de sòl", amb una vigència màxima i 
improrrogable d'un any i mig, comptador des de l'aprovació del referit acord municipal. 

El dit "quadre" adopta com a punt de partida -segons fonts municipals- un estudi tècnic i 
econòmic realitzat per la Direcció General del Cadastre en 1990 (que no arribà a ser 
aprovat), en el qual es determinaven uns mòduls-base. Aquests valors s'actualitzaren en 
l'any 1998 i, a més, foren incrementats en un 20%, a l'efecte del que es disposa en 
l'article 78.3 de la LRAU, que dispensa de formular l'oferta de venda de la pròpia 



Fiscalització de la gestió i del control dels recursos que integren el patrimoni municipal del sòl 
corresponent a l'exercici de 2004 

- 38 - 

parcel·la o solar quan el qui demana l'adquisició d'excedent d'aprofitament paga un preu 
superior en un 20% al que resultaria del "quadre indicatiu". 

Ens trobem, doncs, davant d'un "quadre indicatiu" que va ser aprovat en 1998 i que des 
de llavors no ha sigut revisat. Aquesta situació contradiu el que es disposa en l'article 
78.2 de la LRAU i en el Pla General mateix, on se'n va establir una vigència màxima i 
improrrogable d'un any i mig. 

En les àrees de repartiment pluriparcel·làries no regeix el mateix "quadre", sinó que es 
parteix de la Ponència de Valors aprovada per la Direcció General del Cadastre amb 
data 26 de juny de 2000. El "quadre" que s'ha elaborat a partir de la dita Ponència, que 
també s'incrementa amb el 20% a l'efecte del que es disposa en el referit article 78.3 de 
la LRAU, no ha sigut aprovat oficialment per l'Ajuntament; però en la pràctica 
l'apliquen. La dita aprovació resulta preceptiva, segons el que es disposa en l'article 78.2 
de la LRAU i en el Pla General mateix (article 33.4.d. de les seus normes). A part 
d'això, des de l'any 2000 tampoc no se n'han actualitzat els valors. 

En conseqüència, tant en les àrees de repartiment uniparcel·làries, com en les 
pluriparcel·làries, regeixen uns valors que, per raó del temps transcorregut i, a més a 
més en el segon cas, per la falta d'aprovació municipal, no poden considerar-se vigents; 
de manera que en l'exercici de 2004 calia haver aplicat el que es disposa en l'article 78.1 
de la LRAU i, per tant, exigir que, amb motiu de la sol·licitud de llicència d'edificació, 
s'hi adjuntés una oferta de venda dels terrenys per als quals es sol·licitava la llicència, 
per un preu unitari que millorés el proposat pel sol·licitant com a valor d'adquisició de 
l'excedent d'aprofitament. 

5.1.2 Anàlisi de les altes seleccionades 

En el quadre 5 es reflecteixen les altes seleccionades; a continuació, es detallen en 
diversos apartats els aspectes més significatius dels expedients analitzats. 
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Quadre 5 
 

1.- Expedient de llicència 1009/2003, en el qual s'efectua una transferència 
d'aprofitament 

La sol·licitud de llicència per a construir un habitatge unifamiliar es va presentar amb 
data13 de gener de 2003. 

La parcel·la que es vol edificar està repartida entre dues àrees de repartiment, ja que n'hi 
ha 4.802 m2 inclosos en l'àrea de repartiment 77.1 i 279 m2 en l'àrea de repartiment 67. 
Cal fer notar que totes dues àrees de repartiment presenten característiques distintes, 
perquè la primera n'és de caràcter pluriparcel·lari (aprofitament objectiu unitari 0,08 
m2sostre/m2sòl, aprofitament-tipus 0,040 m2sostre/m2sòl), i la segona és uniparcel·lària 
(aprofitament objectiu unitari 0,08 m2sostre/m2sòl, sobre el qual s'aplica un coeficient 
reductor del 0,97%). 

En l'àrea de repartiment pluriparcel·lària 77.1, per adquirir l'excedent d'aprofitament que 
resultava d'aplicar-hi l'aprofitament-tipus (0,04 m2sostre/m2sòl), el propietari va cedir a 

Béns Classe de sòl 

Aptat. Expedient Tipus d'operació Alta Baixa Alta Baixa 

1 
Llicència 1009 / 03 
(Camí del Gat) Transferència d'aprofitament 

(Parcel·la de 4.802 m2 )+ 
(377 euros) --- Urbà --- 

2 Expedient 1991/04  
Cessió de terrenys amb 
reserva d'aprofitament 191 m2 (ampliació d'un camí) --- 

No 
urbanitzable --- 

2 Expedient 1997/04 
Cessió de terrenys amb 
reserva d'aprofitament 140 m2 (viari públic) --- 

Urbanitzable 
ordenat --- 

3 

Unitat d'execució "B" 
del sector BY-1 
(partida de "Las 
Bayas") Reparcel·lació  Parcel·la P-1-2, de 1.154 m2  --- Urbanitzable --- 

4 
Sector AR-1 (Arenals 
del Sol) Reparcel·lació  

Parcel·la núm. 22 (10.245 
m2), parcel·la núm. 23 (3.542 
m2), parcel·la núm. 24 (7.361 
m2), 43,11% de la parcel·la 
núm. 12 (535 m2) --- Urbanitzable --- 

5 

14 expedients de 
llicència d'obres en 
àrees de repartiment 
uniparcel·làries i 
pluriparcel·làries 

Compensació monetària 
substitutiva de les 
transferències d'aprofitament 296.644 euros --- Urbà --- 

6 
Unitat d'execució "B" 
del sector E-29  

Compensació monetària 
substitutiva de les 
transferències d'aprofitament 122.117 euros --- Urbanitzable --- 

7 

Conveni de 
col·laboració de 13-
12-04  Permuta Antic convent 

Construcció d'un nou 
convent i urbanització del 
seu entorn en uns 
terrenys municipals Urbà Urbà 



Fiscalització de la gestió i del control dels recursos que integren el patrimoni municipal del sòl 
corresponent a l'exercici de 2004 

- 40 - 

favor de l'Ajuntament una parcel·la de 4.802 m2, per destinar-la a espais lliures i 
públics, mitjançant escriptura pública de data 24 de setembre de 2004. Aquesta parcel·la 
forma part del PMS, ja que és cedida per compensar un excedent d'aprofitament. 

En l'àrea de repartiment uniparcel·lària 67, per adquirir l'excedent d'aprofitament que 
resultava d'aplicar-hi el coeficient reductor (0,97), el propietari pagà 325 euros, més 52 
euros pel 16% de l'IVA, que va fer efectius amb data 16 de setembre de 2004. El dit 
ingrés ha de ser destinat al PMS. 

L'Ajuntament ha de comptabilitzar, a més de l'ingrés en metàl·lic, la cessió de la 
parcel·la que, per tractar-se d'una compensació d'un excedent d'aprofitament, forma part 
del PMS. Segons fonts municipals, amb data 5 d'octubre de 2006 es va acceptar la 
citada cessió per mitjà d'un decret, i es troba inscrita en el Registre de la Propietat. 

2.- Expedients 1991/04 i 1997/04 de cessió de terrenys amb reserva d'aprofitament 

En aquests expedients, sengles propietaris cedeixen terrenys destinats pel planejament a 
camí i viari públic. En l'expedient 1991/04, la cessió és de 191 m2 classificats com a sòl 
no urbanitzable, per a l'ampliació d'un camí. En l'expedient 1997/04, es cedeixen 140 m2 
de sòl classificat com a sòl urbanitzable ordenat, per a viari públic. 

La reserva d'aprofitament solament està quantificada en l'expedient 1997/04 i preveu 
una edificabilitat de 41,67 m2 de sostre. 

En els dos casos els expedients són aprovats per la Junta de Govern Local, per mitjà 
d'acords de data 16 de juliol de 2004 (expedient 1997/04) i 1 d'octubre de 2004 
(expedient 1991/04). 

Aquestes reserves no s'han fet constar en el Registre de la Propietat juntament amb la 
transmissió en què tenen l'origen (article 33.4 de la normativa del Pla General i article 
77.1, paràgraf últim, de la LRAU). 

Com que la comptabilitat d'aquestes operacions es reflecteix amb posterioritat a la seua 
inscripció en el Registre de la Propietat, a la data de l'Informe no se n'ha realitzat la 
corresponent anotació comptable. 

L'Ajuntament al·lega que la comptabilitat de la cessió relativa a l'expedient 1997/04 es 
farà una vegada que "se'n produïsca l'oportuna inscripció". Quant a l'expedient 
1991/04, l'Ajuntament apunta que no es tracta d'una vertadera cessió, "sinó que 
únicament s'hi ha produït una autorització d'ocupació" dels terrenys, els quals, com que 
estan classificats com a sòl no urbanitzable, manquen d'aprofitament urbanístic. Aquesta 
última observació ha de ser matisada per aquesta Sindicatura, ja que la Llei no preveu 
l'aprovació de reserves que tinguen per objecte aprofitaments urbanístics futurs. 
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3.- Parcel·les adjudicades a l'Ajuntament en la reparcel·lació de la unitat 
d'execució B del sector BY-1 

El projecte de reparcel·lació estudiat en aquest punt, el va aprovar l'Ajuntament en Ple 
amb data 30 de juny de 2004. En el projecte es preveu a favor de l'Ajuntament (per raó 
del seu dret al 10% de l'aprofitament-tipus) una cessió de 1.154 m2 de sòl amb una 
edificabilitat de 2.055 m2sostre. A més a més, atesa la seua condició de propietari de 
dues finques inicials de 690 m2 i 4.365 m2, correspon a l'Ajuntament una adjudicació de 
1.486 m2, amb una edificabilitat de 2.647 m2sostre. 

La materialització de l'edificabilitat total a què té dret l'Ajuntament en la reparcel·lació, 
per raó dels dos conceptes apuntats, s'efectua mitjançant l'adjudicació de la parcel·la 
següent: 

- Parcel·la número 1. Superfície: 2.640 m2. Edificabilitat: 4.702 m2sostre. Ús: 
residencial. 

Posteriorment, mitjançant un Decret del tinent d'alcalde d'Urbanisme de data 18 de març 
de 2005, en virtut de la delegació de l'Alcaldia, s'aprova una segregació de l'esmentada 
parcel·la, de la qual resulten dues parcel·les diferenciades. Així, es concreta que la 
parcel·la resultant P-1.2, de 1.154 m2, és la que respon al concepte de cessió del 10% de 
l'aprofitament-tipus de la unitat d'execució B del sector BY-1. D'altra banda, es 
determina que la parcel·la P-1.1, de 1.486 m2, és la que s'adjudica a l'Ajuntament perquè 
és el titular de dues finques inicials. 

La parcel·la P-1.2, doncs, pertany al PMS. Segons que informen els tècnics municipals, 
la dita parcel·la continua en la mateixa situació en què es trobava en el moment de 
l'adjudicació. Per tant, encara no ha sigut destinada a allò que li és propi, atesa la seua 
pertinença al referit PMS. 

Quant a la comptabilitat d'aquesta parcel·la, les dues parcel·les inicials de l'Ajuntament 
estan afectades al 100% per raó d'aquesta operació i se'n comptabilitza la baixa 
reflectint un càrrec en el compte 822, "Resultats extraordinaris". 

 
Reflex comptable 

 
Total m2 

parcel·la m2 afectats Valor baixa Compte Any 

1ª 690 690 19.702 2200000 2004 

2ª 4.315 4.315 123.277 2200000 2004 

Quadre 6 
 

La parcel·la que obté l'Ajuntament es comptabilitza de la forma en què es reflecteix en 
el quadre 7: 
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Quadre 7 
 

Aquesta parcel·la ha sigut donada d'alta en comptabilitat abonant-la al compte 1000000, 
"Patrimoni", d'acord amb la valoració realitzada per l'arquitecte municipal, i aplicant-hi 
els valors de repercussió obtinguts pel mètode residual. 

L'excedent d'aprofitament s'ha materialitzar en una altra parcel·la: 
 

 

 

 

Quadre 8 
 

La valoració dels béns s'ha fet -tal i com s'expressa en l'informe de l'arquitecta 
encarregada- d'acord amb la disposició addicional novena del Decret 41/2006, de 24 de 
març, del Consell de la Generalitat, per mitjà del qual es regulen actuacions protegides 
per tal de facilitar l'accés a l'habitatge en 2004-2007. 

4.- Parcel·les adjudicades a l'Ajuntament en la reparcel·lació del sector AR-1 

El projecte de reparcel·lació de referència va ser aprovat per l'Ajuntament en Ple amb 
data 26 d'abril de 2004. En aqueix projecte es preveu una cessió a favor de 
l'Ajuntament, per raó del seu dret al 10% de l'aprofitament-tipus, d'una edificabilitat de 
20.190 m2de sostre. 

L'edificabilitat adjudicada a l'Ajuntament per raó del dret citat, és de 19.704 m2sostre, 
que és lleugerament inferior als 20.190 m2sostre que li corresponien per aquest 
concepte. Aquesta diferència s'explica perquè a l'Ajuntament, a més del 10% de 
l'aprofitament-tipus, li correspon en la reparcel·lació una edificabilitat de 15.209 
m2sostre, ja que és titular de tres finques inicials. Quan el document de reparcel·lació 
efectua les adjudicacions de les parcel·les resultants, considera els drets de l'Ajuntament 
en la reparcel·lació de forma global, és a dir que no diferencia les dites adjudicacions en 
funció del dret concret de l'Ajuntament. És en el Decret del tinent d'alcalde d'Urbanisme 
de data 9 de març de 2005, fet en virtut de la delegació de l'Alcaldia, on es fa la 
diferència entre les finques adjudicades a l'Ajuntament en concepte del 10% de 

Reflex comptable 

  Total m2 Valor en € Compte Any 

1ª Parcel·la P-1.1 c/ en projecte 1.486 678.630 2000000 2005 

Reflex comptable 

  Total m2 Valor en € Compte Any 

1ª Parcel·la P-1.2 c/en projecte 1.154 388.069 2000000 2005 
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l'aprofitament-tipus, i aquelles que li han correspost per ser titular de finques inicials 
classificades com a béns patrimonials i incloses en el sector. 

En concret, les parcel·les adjudicades pel dit concepte són les següents: 

- Parcel·la número 22, illa 19. Superfície: 10.245 m2. Edificabilitat: 9.464 
m2sostre. Ús: residencial. 

- Parcel·la número 23, illa 20. Superfície: 3.542 m2. Edificabilitat: 3.198 m2sostre. 
Ús: residencial. 

- Parcel·la número 24, illa 21. Superfície: 7.361 m2. Edificabilitat: 6.647 m2sostre. 
Usos: residencial (4.876 m2sostre) i terciari (1.771 m2sostre). 

- Un 43,11% de la parcel·la número 12, illa 11, proindivisa amb l'ICONA, al qual 
en correspon el 56,89% restant. La parcel·la adjudicada en qualitat de proindivís 
té una superfície de 1.242 m2, la seua edificabilitat és de 918 m2sostre i els usos 
són residencial (358 m2sostre) i terciari (561 m2sostre). A l'Ajuntament 
corresponen 535 m2 de superfície de parcel·la i 396 m2sostre d'edificabilitat. 

Totes aquestes parcel·les formen part del PMS i -segons que informen els tècnics 
municipals- continuen en la mateixa situació en què es trobaven en el moment de 
l'adjudicació. Per tant, encara no han sigut destinades a allò que els és propi, atesa la 
seua pertinença al referit patrimoni. 

La parcel·la 12, illa 11, ha sigut adjudicada a l'Ajuntament de forma proindivisa amb 
l'ICONA. Es pot indicar que, com que forma part del PMS, el règim de copropietat no 
es considera compatible amb la naturalesa del dit patrimoni. No obstant això, 
l'Ajuntament al·lega que "l'adjudicació de forma proindivisa es fa fonamentalment amb 
l'ICONA (per raons de falta d'actualització en el Registre), malgrat que la titularitat 
real de la resta de la parcel·la és de la Generalitat Valenciana (béns transferits per 
l'Estat). Assentada la dita premissa, ja no ca entendre perjudicada la destinació de la 
porció municipal, puix que es tracta de sengles administracions públiques amb 
competències i, especialment, obligacions en la promoció d'habitatges de protecció 
pública". 

De les tres parcel·les inicials propietat de l'Ajuntament, no n'hi ha cap que estiga 
totalment afectada al 100% per la reparcel·lació: 

 
Reflex comptable 

 
Total m2 
parcel·la m2 afectats 

m2 resta 
parcel·la Valor baixa Compte Any 

1ª 4.860 1.988 2.872 -- -- -- 

2ª 45.752 43.241 2.511 259.884 200000 2005 

3ª 996.985 5.064 991.921 -- -- -- 

Quadre 9 
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Les parcel·les primera i tercera reflecteixen la disminució de metres quadrats en 
l'inventari de béns, però no la del seu valor; raó per la qual no n'hi ha cap reflex en la 
comptabilitat. 

La parcel·la segona, com que la pràctica totalitat n'està afectada per la reparcel·lació, sí 
que es comptabilitza el seu valor; però no es registra com a permuta, sinó que es recull 
una disminució del valor del bé, a càrrec del compte 822, "Resultats extraordinaris". 

L'Ajuntament obté tres parcel·les a conseqüència de la reparcel·lació: 
 

 
Quadre 10 

 

Aquestes parcel·les, les han donades d'alta en la comptabilitat amb abonament al compte 
1000000, "Patrimoni". La valoració, l'ha feta l'arquitecte municipal aplicant els valors 
de repercussió obtinguts pel mètode residual. 

L'excedent d'aprofitament s'ha materialitzat en quatre parcel·les: 
 

 

 

 

 

 

 
Quadre 11 

 

La valoració dels béns s'ha fet considerant la propietat com a indivisa amb l'ICONA i         
-tal com s'expressa en l'informe de l'arquitecta encarregada- d'acord amb la disposició 
addicional novena del Decret 41/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, per 

Reflex comptable 

  Total m2 Valor en € Compte Any 

1ª Parcel·la 17, illa 14 6.397 2.099.648 2000000 2005 

2ª Parcel·la 18, illa 15 5.424 1.780.288 2000000 2005 

3ª Parcel·la 20, illa 17 5.437 1.825.927 2000000 2005 

Reflex comptable 

    Total m2 Valor en € Compte Any 

1ª Parcel·la 12, illa 11 1.242 85.079 2000000 2005 

2ª Parcel·la 22, illa 19 10.245 1.515.787 2000000 2005 

3ª Parcel·la 23, illa 20 3.542 513.911 2000000 2005 

4ª Parcel·la 24, illa 21 7.361 1.200.873 2000000 2005 
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mitjà del qual es regulen actuacions protegides per tal de facilitar l'accés a l'habitatge en 
2004-2007. 

La forma de passar a l'actiu aquests béns és la mateixa que amb els béns patrimonials: 
amb abonament al compte "Patrimoni". 

El reflex comptable de l'operació es produeix en 2005, any en què té lloc la inscripció 
de les parcel·les resultants de la reparcel·lació en el Registre de la Propietat, i això amb 
independència que l'aprovació definitiva del projecte per part de l'Ajuntament en Ple 
s'hagués produït el 26 d'abril de 2004. 

5.- Expedients de llicència d'obres 27368/03, 50232/03, 2114/04, 15149/04, 
22804/03, 40631/03, 721/04, 24221/04, 14257/04, 34735/04, 49370/03, 
49376/03, 49382/03 i 6430/04, en àrees de repartiment uniparcel·làries i 
pluriparcel·làries del sòl urbà 

En relació amb aquests expedients es poden fer els comentaris següents: 

a) S'ha detectat que, en un cas, l'Ajuntament ingressà una quantitat inferior en 
42.983 euros a la que corresponia liquidar. A proposta del Servei Tècnic 
Municipal, que posa de manifest l'existència d'un error en l'informe tècnic, la 
Junta de Govern Local acordà el dia 8 d'agost de 2006 rectificar la quantificació 
monetària de l'excedent d'aprofitament, així com liquidar a l'empresa titular de la 
llicència la quantitat complementària apuntada. Segons un certificat del tresorer 
de l'Ajuntament, la liquidació de referència està ingressada amb data 11 de 
desembre de 2006. 

b) Per les catorze llicències examinades, l'Ajuntament ha ingressat un total de 
296.644 euros. La mostra representa un 47,4% del total recaptat en concepte de 
compensació monetària substitutiva de les transferències d'aprofitament en sòl 
urbà, que s'eleva a 626.258 euros. 

El treball de fiscalització de les transferències d'aprofitament convertides a metàl·lic, ha 
consistit en dues proves fonamentals. D'una banda, s'ha comprovat si la comptabilitat de 
l'ingrés en el concepte corresponent ha sigut correcta i si se n'ha fet l'ingrés efectiu; 
d'altra banda, s'ha verificat si aquests ingressos són destinats a les despeses a què es 
refereix l'article 280 del TR/1992, el qual estableix que "els béns del patrimoni 
municipal del sòl, una vegada incorporats al procés d'urbanització i edificació, hauran 
de ser destinats a la construcció d'habitatges subjectes a algun règim de protecció 
pública o a uns altres usos d'interés social, d'acord amb el planejament urbanístic". 

D'acord amb això, podem afirmar que, de la mostra d'ingressos per aprofitament a què 
fa referència aquest apartat, se n'ha comptabilitzat un total de 281.357 euros en el 
pressupost de l'exercici de 2004 i en el concepte d'ingressos 3979, "Aprofitament-tipus 
projectes reurbanització". L'ingrés resultant, per import de 15.287 euros, de l'expedient 
27368/03, ha sigut registrat en el compte no pressupostari 5549, "D'altres ingressos 
pendents d'aplicació". 
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S'ha comprovat que els dits ingressos formen part de projectes de despeses. 

6.- Compensació monetària de l'aprofitament corresponent a l'Ajuntament en la 
reparcel·lació de la unitat d'execució B del sector E-29 i de l'àrea de 
repartiment 96 

El Pla General, en la fitxa corresponent a l'àrea de repartiment pluriparcel·lària 96 (sòl 
urbà d'ordenació detallada per PRI), autoritza el pla de reforma interior que en la dita 
àrea ha de desenvolupar l'ampliació de la superfície delimitada, mitjançant la inclusió 
d'11.500 m2 de terrenys contigus, més 15.000 m2 destinats a zones verdes i 
equipaments, que poden ser exteriors. Si es fa la dita ampliació, el Pla General permet 
elevar l'edificabilitat fins arribar als 36.000 m2 construïts (cosa que representa un 
aprofitament-tipus de 0,346 m2sostre/m2sòl; mentre que l'inicialment previst era de 
0'133 m2sostre/m2sòl), amb la condició de cedir 15.000 m2 de dotacions i el viari públic 
del perímetre, així com la construcció i cessió d'un pont sobre el barranc dels Arcs o de 
les Monges. 

El Pla General, per tant, a més de prendre en consideració una alternativa que permet 
obtenir una major edificabilitat, n'estableix les contrapartides necessàries, en coherència 
amb el que es disposa en l'article 55.3 de la LRAU. 

Quan s'aprova el pla de reforma interior (que és qualificat com de millora), previst en el 
Pla General per desenvolupar l'àrea de repartiment pluriparcel·lària 96, s'opta per fer ús 
de la facultat d'ampliació concedida pel Pla General i s'incorporen a la superfície 
ordenada pel referit pla de reforma interior una total de 12.060 m2 de sòl urbanitzable 
pertanyent al sector E-29, que constitueixen la unitat d'execució B del dit sector. 

Ens trobem, per tant, davant d'una actuació urbanística que afecta de forma simultània el 
sòl urbà i el sòl urbanitzable, cosa que obliga a diferenciar els deures de cessió que han 
de complir els propietaris en funció de la classe de sòl en què es situen les seues 
parcel·les. A més d'aquesta complexitat, s'han de tenir en compte les cessions 
addicionals que cal realitzar a conseqüència de l'ampliació de la superfície afectada pel 
pla de reforma interior, en compliment de les previsions del Pla General. 

En relació amb aqueixos deures, es poden formular les observacions següents. 

a) La compensació substitutiva en metàl·lic, per import de 390.658 euros, dels 
19.500 m2 de sòl de dotació pública, prevista en el conveni urbanístic, és 
acceptada per l'Ajuntament en Ple -d'acord amb l'informe tècnic- "per la 
impossibilitat dels particulars d'utilitzar algun dels mecanismes de gestió 
prevists en la vigent legislació del sòl per a adscriure terrenys al sector, perquè 
en el Pla no estan determinats". 

b) En relació amb la valoració dels 19.500 m2 de sòl de dotació pública, es 
considera que l'Ajuntament havia d'haver concretat prèviament l'emplaçament de 
les dotacions que són objecte de valoració, en funció de l'interés municipal, i així 
aplicar el criteri que pertocava d'acord amb els prevists en la Llei 6/1998, de 13 
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d'abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions, per a les distintes classes de sòl. 
D'altra banda, la quantitat percebuda per l'Ajuntament com a compensació 
substitutiva de la dita cessió, s'ha de destinar a adquirir el dit sòl de dotació 
pública, ja que l'existència d'aquest sòl és una previsió que ve imposada pel Pla 
General, atés l'increment de l'edificabilitat que comporta l'aprovació del pla de 
reforma interior. 

c) Quant a la compensació substitutiva en metàl·lic del 10% de l'aprofitament-tipus 
de la unitat d'execució B del sector E-29 (sòl urbanitzable), podem assenyalar 
que, com que es tracta també d'aprofitament convertit en metàl·lic, l'hem 
analitzada -amb els mateixos criteris- juntament amb les llicències de l'apartat 
anterior, ja que des del punt de vista comptable no és diferent de les altres. 
L'import en metàl·lic va ser de 122.117 euros, i hem comprovat que ha sigut 
efectivament ingressat i comptabilitzat, registrat en el compte no pressupostari 
5549, "D'altres ingressos pendents d'aplicació". 

7.- Anàlisi de la permuta prevista en el conveni de col·laboració de data 13 de 
desembre de 2004 

L'Ajuntament subscriu un conveni amb data 13 de desembre de 2004, que va se aprovat 
pel Ple amb data 26 d'abril de 2004, per mitjà del qual es compromet a construir en uns 
terrenys de titularitat municipal (integrats en les parcel·les de l'inventari de béns 
immobles números 1.719, 1.720, 1.721, 1.722 i 1.330) un nou convent i a urbanitzar el 
seu entorn, en els termes de l'avantprojecte aportat per una comunitat religiosa i 
conformement al projecte que s'aprove per desenvolupar el dit avantprojecte. El referit 
convent, el lliurarà l'Ajuntament a la referida comunitat religiosa degudament equipat. 

A canvi de la prestació anterior, l'Ajuntament rebrà de la comunitat religiosa l'antic 
convent -del qual aquesta és titular-, que està inclòs en el "Pla especial de protecció de 
conjunts i elements de la ciutat d'Elx", aprovat el dia 20 de maig de 1998, com un 
element protegit de caràcter integral. 

Està previst elevar aquesta permuta a escriptura pública, una vegada que el nou convent 
estiga conclòs i puga ser lliurat a la comunitat religiosa. L'Ajuntament no ocuparà l'antic 
convent fins que haja passat un mes des del lliurament de la nova instal·lació. 

Segons que consta en l'expedient, l'Ajuntament té interés a disposar de l'antic convent a 
causa de la seua condició d'edifici emblemàtic de la ciutat, amb la finalitat de conservar-
lo en condicions òptimes i d'implantar allí uns usos d'ordre cultural que, alhora que 
posen en valor l'edifici, comporten la seua obertura al gaudi públic. Per part de la 
comunitat religiosa, s'entén que la ubicació de l'antic convent no resulta adequada a les 
característiques de la comunitat. 

Per a calcular el valor de l'aportació municipal, cal tenir en compte les dades següents. 

- Segons l'informe del Servei Tècnic Municipal de data 14 d'abril de 2004 (en 
l'informe es fa constar la data de 14 d'abril de 2003; però es considera que es 
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tracta d'un error, ja que al dit informe se n'adjunta un altre que porta la data 
apuntada al començament). El valor de l'aportació municipal es desglossa en: 
1.500.000 euros pels terrenys, que tenen un total de 15.000 m2 de superfície, 
2.899.251 euros per la construcció del nou edifici, 150.000 euros pel mobiliari, 
24.000 euros pels treballs de jardineria i 3.500 euros per despeses de trasllat. 
Així mateix, aquesta valoració és acceptada per la comunitat religiosa. 

- Cal fer constar que la valoració tècnica es refereix a uns terrenys que tenen 
aproximadament quatre cinquenes parts de sòl urbà i la qualificació de 
"dotacional-estructural", en l'àrea de repartiment PAL/63, sense aprofitament 
lucratiu, i una cinquena part de sòl urbanitzable i qualificació de "reserva 
dotacional de la Universitat", sense aprofitament lucratiu. La part que afectava la 
"reserva dotacional de la Universitat" es va suprimir, i s'agregà a les quatre 
cinquenes parts restants una superfície ubicada en sòl urbà i qualificada com a 
"dotacional estructural". Encara no s'ha realitzat cap valoració que tinga en 
compte aquesta nova configuració dels terrenys destinats al nou convent. 
Aquesta nova valoració haurà de ser realitzada abans de formalitzar la permuta 
en escriptura pública, una vegada acabades les obres. 

- Per adequar urbanísticament els terrenys on l'Ajuntament havia de construir el 
nou convent, es va tramitar la modificació puntual número 11.2 del Pla General, 
que fou aprovada definitivament pel conseller de Territori i Habitatge amb data 
16 d'octubre de 2006. En la dita modificació s'estableix que els terrenys de 
15.000 m2 que en el Pla General es destinaven a ús de dotació pública, clau 
F/ED, passen a classificar-se amb la clau 10FRD, a l'efecte d'ubicar-hi el nou 
convent. 

- L'import de les obres i l'equipament -segons l'informe tècnic de data 14 d'abril 
de 2004- s'eleva a 2.899.251 euros (comprés l'IVA), xifra aquesta que coincideix 
amb el pressupost estimat del projecte tècnic redactat en febrer de 2004. 
Posteriorment, quan s'elabora el plec de clàusules administratives particulars, 
que està datat en 27 de desembre de 2004, s'estableix com a tipus de licitació la 
quantitat de 2.937.995 euros (comprés l'IVA). La Junta de Govern Local, en 
sessió de data 25 de febrer de 2005, adjudica el contracte pel preu de 2.492.889 
euros (comprés l'IVA). No obstant això, és de notar que tant el pressupost de les 
obres, com les previsions concernents al mobiliari, treballs de jardineria i 
despeses de trasllat, no tenen caràcter definitiu, perquè encara es troben en 
execució o pendents d'executar. 

Quant a l'antic convent aportat per la comunitat religiosa, es pot assenyalar que el Servei 
Tècnic Municipal, en el seu informe de data 14 d'abril de 2004, el valora en 3.754.831 
euros, que es desglossen en 2.439.961 euros pel sòl i 1.314.870 euros per la construcció. 
Aquesta valoració es fa basant-se en els valors de repercussió que figuren en la 
Ponència Cadastral de Valors, dels quals resulta un valor de construcció molt similar al 
que consta en la valoració pericial aportada per la comunitat religiosa propietària i un 
valor de sòl de 1.382 euros/m2. L'informe tècnic conclou dient que, perquè hi hagués 
equivalència de valors, s'hauria de valorar el sòl de l'actual convent "a raó de 1.847 
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euros/m2, que és molt inferior al valor comercial de la zona; de manera que, 
considerant el valor dels elements protegibles que existeixen en l'actual convent -de 
difícil valoració- i d'altres circumstàncies que hi concorren, en opinió de l'arquitecta 
que subscriu és admissible el conveni proposat". Quant a això, cal recordar que l'article 
28.4 de la Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions, disposa que "en 
els supòsits d'inexistència, pèrdua de vigència dels valors de les ponències cadastrals, o 
impossibilitat d'aplicar aquests valors per la modificació de les condicions 
urbanístiques tingudes en compte en el moment de la seua fixació, s'aplicaran els valors 
de repercussió obtinguts pel mètode residual". 

És de notar que en l'expedient existeix un informe tècnic de data 24 de març de 2003, 
aportat per la comunitat religiosa propietària del convent, que valora el convent antic en 
7.792.989 euros. En un altre informe de data 11 de març de 2004 es diu que la permuta 
és equitativa si es valoren les aportacions d'ambdues parts en 4.576.251 euros. S'hi fa 
constar que, "encara que teòricament el valor de l'actual convent fos superior, de tota 
manera aquest no té cap altre fi que el del propi manteniment, a causa de la seua 
situació i de les restriccions urbanístiques, i aquesta és una situació que la comunitat 
religiosa no pot assumir". 

S'ha d'indicar que la inversió realitzada per l'Ajuntament per a construir i equipar el nou 
convent, la qual es finança a càrrec de recursos afectats al PMS, no s'adequa als fins 
prevists per l'article 100.5 de la LRAU ni a la interpretació que fa la jurisprudència de 
l'article 276.2 del TR/1992. D'acord amb aquests pressupòsits, els ingresso obtinguts de 
l'alienació o cessió de terrenys i de la substitució de l'aprofitament corresponent a 
l'Administració pel seu equivalent valor econòmic en metàl·lic, es destinaran a ampliar, 
mantenir o gestionar el patrimoni públic de sòl (article 100.5 de la LRAU). Segons la 
sentència del Tribunal Suprem de data 25 d'octubre de 2001, "el patrimoni municipal 
del sòl està constituït per terrenys (article 276.2 del TR/1992), i no per equipaments ni 
habitatges". 

L'Ajuntament al·lega que la construcció i l'equipament del nou convent es realitza 
fonamentalment en l'exercici de 2006, és a dir quan ja està en vigència la Llei 
Urbanística Valenciana i la nova regulació de la destinació que es pot donar als 
ingressos dineraris adscrits al PMS. 

Quant a la comptabilitat d'aquestes operacions, cal assenyalar que el conveni es subscriu 
amb data 13 de desembre de 2004, de manera que en l'exercici objecte de la fiscalització 
(2004) no se n'efectua cap registre comptable. No obstant això, sí que hi figura un crèdit 
de 600.000 euros en el pressupost, que no és objecte de despesa. 

En 2005 es fa una modificació de crèdit -concretament per incorporació de romanents-, 
pels 600.000 euros anteriors, que es finança amb un préstec ingressat en 2004 per 
import de 364.554 euros, i la resta, amb ingressos del PMS. En aquest exercici es 
reconeixen obligacions de crèdit per 219.767 euros, que, d'acord amb l'estat d'execució 
d'aquest projecte, responen a la redacció del projecte d'obres. 
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En 2006 es realitza una modificació de crèdit pel romanent, que s'eleva a 380.233 euros, 
i que es reconeix en la seua totalitat. 

D'acord amb fonts de l'Ajuntament, a la data de redacció del present Informe l'obra 
encara no estava acabada, i per tant no se n'ha formalitzat la permuta corresponent. 

5.1.3 Anàlisi de les destinacions i usos 

En el quadre 12 figuren els expedients seleccionats en relació amb les destinacions i els 
usos dels béns del PMS. 

 

Expedient Localització Ús / Destinació 
Tipus 
de sòl 

Compra de cinemes  C/ Juan Ramón Jiménez, 18 Adquisició de locals per a cinemes Urbà 

Ampliació de capital de PIMESA Sector E-4  

Aportació de terrenys per a ampliar el 
capital d'una empresa municipal, destinada a 
la promoció i venda d'habitatges protegits Urbà (*) 

Conveni amb una organització sindical Sector E-26 (subparcel·la M 14-1) 
Alienació de terrenys per a la construcció 
d'habitatges protegits Urbà (*) 

Conveni de col·laboració de 13-12-04 Convent  

Permuta: construcció d'un nou convent per 
part de l'Ajuntament a canvi de l'antic, que 
es destinarà a usos culturals Urbà 

(*) El sòl es classifica com a urbà perquè l'obra d'urbanització s'ha executat en el moment de realitzar 
l'operació examinada. En el seu origen era sòl urbanitzable. 

Quadre 12 
 

La revisió dels expedients citats ha posat de manifest el següent: 

- L'adquisició d'uns locals per a cinemes a càrrec de recursos afectats al PMS no 
s'adequa als fins prevists per l'article 100.5 de la LRAU, ni a la interpretació que 
fa la jurisprudència de l'article 276.2 del TR/1992. Segons aquestes preceptes, 
els ingressos obtinguts de l'alienació o cessió de terrenys i de la substitució de 
l'aprofitament corresponent a l'Administració pel seu equivalent valor econòmic 
en metàl·lic, es destinaran a ampliar, mantenir o gestionar el patrimoni públic de 
sòl (article 100.5 de la LRAU). Segons la sentència del Tribunal Suprem de data 
25 d'octubre de 2001, "el patrimoni municipal del sòl està constituït per terrenys 
(article 276.2 del TR/1992), i no per equipaments ni habitatges". 

- L'Ajuntament en Ple, en funcions de Junta General Extraordinària de PIMESA, 
acordà amb data de 27 d'octubre de 2003 augmentar-ne el capital social en la 
quantitat de 3.066.235 euros, mitjançant l'aportació d'uns terrenys procedents del 
PMS, per a la promoció d'habitatges d'algun tipus de protecció oficial. 

 La valoració de les parcel·les, la realitza un tècnic de PIMESA, mitjançant un 
informe de data 25 de setembre de 2003. El seu import total és de 3.066.235 
euros (exclòs l'IVA), i el criteri adoptat per a calcular el valor dels terrenys està 
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basat en la normativa d'habitatges protegits. Les conclusions del dit informe són 
acceptades per un tècnic municipal amb data 8 d'octubre de 2003. 

 L'empresa pública municipal PIMESA ha destinat els terrenys obtinguts en 
l'expressada ampliació de capital a realitzar tres promocions, d'acord amb el 
detall següent: 

- Carrer de José Antonio Cañete Juárez. Parcel·la número 3, illa número 1, 
del sector E-4: es promouen 37 habitatges protegits, 56 places de garatge 
i 1 local comercial. 

- Carrer de José Antonio Cañete Juárez. Parcel·la número 6, illa número 2, 
del sector E-4: es promouen 56 habitatges protegits, 84 places de garatge 
i 4 locals comercials. 

- Avinguda de Jubalcoy. Parcel·la número 10, illa 4.1, del sector E-20: es 
promouen 144 habitatges protegits, 218 places de garatge i 2 locals 
comercials. 

Les tres promocions apuntades es troben actualment en fase de qualificació provisional. 
Posteriorment, l'Ajuntament al·lega que "les tres promocions han aconseguit ja la 
qualificació provisional i que els han concedit el finançament del Pla d'Habitatge. En 
les tres han començat les obres de construcció i està en marxa el procés d'adjudicació 
dels habitatges". 

- S'ha alienat directament a una organització sindical la parcel·la 47 (M14-1), per 
a la promoció d'habitatges protegits. Per justificar l'alienació directa, en 
l'expedient s'al·lega que l'Ajuntament hi pot recórrer a l'empara dels articles 169 
i 170 del Reial Decret 1.346/1976, de 9 d'abril, per mitjà del qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de Règim del Sòl i Ordenació Urbana, ja que es tracta de 
construir habitatges de protecció oficial per part d'entitats de caràcter benèfic i 
social. En aquest sentit, s'hi assenyala que ni l'organització sindical ni la 
cooperativa tenen ànim de lucre. 

 L'escriptura pública de compravenda del solar es formalitza el dia 26 de febrer 
de 2004. En aquesta escriptura el preu que s'estableix és de 820.584 euros. El 
preu estipulat, segons la cooperativa, és el preu màxim possible, d'acord amb la 
legislació reguladora dels habitatges de protecció oficial. No obstant això, 
existeix un informe tècnic municipal, de data 9 de maig de 2003, segons el qual 
es podria arribar fins al 856.976,34 euros. 

 El dia 20 de febrer de 2004, la Junta de Govern Local va concedir una llicència 
d'obres a la cooperativa per a construir 52 habitatges, un local comercial i un 
garatge. 

- Tal i com hem analitzat en l'apartat 5.1.2 (7), l'Ajuntament va subscriure un 
conveni amb data 13 de desembre de 2004, que fou aprovat pel Ple amb data 26 
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d'abril de 2004, per mitjà del qual es comprometia a construir un nou convent en 
uns terrenys de titularitat municipal (que es corresponen amb les parcel·les de 
l'inventari de béns immobles números 1.719, 1.720, 1.721, 1.722 i 1.330) i a 
urbanitzar-ne l'entorn, en els termes de l'avantprojecte aportat per una comunitat 
religiosa i conformement al projecte que s'aprovés per tal de desenvolupar el 
projecte. El referit convent serà lliurat per l'Ajuntament a la referida comunitat 
degudament equipat. 

La inversió realitzada per l'Ajuntament per a construir i equipar el nou convent, feta a 
càrrec de recursos afectats al PMS, no s'adequa als fins prevists per l'article 100.5 de la 
LRAU ni a la interpretació que fa la jurisprudència de l'article 276.2 del TR/1992. 

Quant a la comptabilitat, hem de destacar el següent: 

a) Compra de cinemes 

L'import total de la compra s'eleva a 1.000.000 d'euros; el primer dels seus terminis 
s'eleva a 333.333 euros, pagats en 2004, i se n'ajorna la resta per als exercicis de 2005 i 
2006. 

El pagament de 2004 es fa a càrrec de dos projectes de despesa distints: el primer, per 
252.431 euros i el segon, per 80.902 euros. L'Ajuntament efectua un seguiment de 
despeses i ingressos, relacionats aquests últims amb el PMS. 

b) Ampliació de capital de l'empresa PIMESA 

La cessió efectuada per ampliar el capital de PIMESA consta de tres parcel·les: 

1. Parcel·la número 3 de l'illa número 1 del sector E-4 del Pla General, valorada en 
380.902 euros. 

2. Parcel·la número 6 de l'illa número 2 del sector E-4 del Pla General, valorada en 
536.507 euros. 

3. Parcel·la número 10 de l'illa número 14 del sector E-20 del Pla General, valorada 
en 2.148.826 euros. 

La valoració d'aquestes parcel·les ha sigut realitzada per un tècnic de PIMESA, i 
coincideix, en el cas de les parcel·les números 3 i 6, amb el valor definit en el moment 
d'adquirir les dites parcel·les. 

En el cas de la parcel·la número 10, el cost d'adquisició, corresponent a l'any 2000, va 
ser d'1.834.482 euros. La diferència de 314.344 euros existent fins al valor de cessió, ha 
sigut abonada en el compte 822, "D'altres resultats extraordinaris". 

Posteriorment, per donar de baixa els béns, s'ha fet un càrrec en el compte 2510, 
"Accions sense cotització oficial", per l'import total de la cessió, 3.066.235 euros, amb 
abonament al compte 2000, "Solars sense edificar". 
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S'ha comprovat la baixa d'aquests solars en l'inventari de l'Ajuntament. 

c) Conveni amb una organització sindical 

En la venda del solar, que puja a 820.584 euros, s'ha comprovat la comptabilització dels 
ingressos derivats d'aquesta venda, així com els corresponents abonaments bancaris. La 
baixa del bé ha sigut comptabilitzada adequadament. 

d) Conveni de col·laboració de 13 de desembre de 2004 

Aquesta comptabilització ha sigut analitzada ja en l'apartat anterior. 

5.1.4 Comptabilitat i intervenció 

5.1.4.1 Comptabilitat 

L'anàlisi dels expedients ha posat de manifest que l'Ajuntament comptabilitza les 
operacions relacionades amb el PMS; tot sense perjudici de les observacions 
contingudes en els apartats anteriors, especialment la referent al fet de comptabilitzar les 
cessions quan són inscrites en el Registre de la Propietat, en comptes de fer-ho quan 
s'aprova el projecte de reparcel·lació. 

Així mateix, s'ha comprovat que els ingressos obtinguts del PMS han sigut vinculats per 
regla general a projectes de despesa, i que se n'ha fet el seguiment i el càlcul de les 
desviacions als efectes del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria. 

5.1.4.2 Intervenció 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest els següents aspectes, referits a 
l'exercici de la funció interventora relacionada amb el PMS: 

- No hi ha constatació que s'hagen fiscalitzat els projectes de reparcel·lació ni els 
convenis urbanístics. 

- Les adquisicions i les alienacions es fiscalitzen de forma parcial; però no ens han 
facilitat els informes d'Intervenció. 
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5.2 Ajuntament de Torrevella 

5.2.1 Consideracions generals 

Segons la informació facilitada, en l'exercici a què es refereix aquesta fiscalització 
(2004), pel que fa al planejament general, estava en vigor el text refós de la revisió del 
programa d'actuació del PGOU, aprovat amb data 12 de juny de 2000. Aquest 
planejament segueix vigent en l'actualitat. 

En el referit text refós es preveu, en el sòl urbà, segons que consta expressament en 
l'informe del Servei d'Urbanisme de data 30 de novembre de 2001, "una delimitació 
d'àrees de repartiment amb el consegüent aprofitament-tipus. Aquesta delimitació es va 
fer atenent els criteris de coincidència amb els àmbits territorials de zones homogènies 
de subqualificació del sòl que gaudeixen de la mateixa ordenança, amb la inclusió en 
cada una de les dites zones dels terrenys destinats a dotacions i equipaments públics". 

A conseqüència d'aquesta delimitació d'àrees de repartiment i de la fixació dels 
aprofitaments-tipus, es donen en el sòl urbà els pressupòsits necessaris perquè 
existisquen excedents d'aprofitament l'adquisició dels quals per part dels interessats 
comporte l'obligació de realitzar les corresponents cessions o, si és el cas, els pagaments 
substitutius en metàl·lic a favor de l'Ajuntament, tal com es considera en l'article 60.5 de 
la LRAU. 

En el treball de camp s'ha comprovat que l'Ajuntament no aplica en el sòl urbà 
l'esmentada previsió d'àrees de repartiment i d'aprofitaments-tipus. En conseqüència, no 
obté les cessions de terrenys o els pagaments en metàl·lic substitutius que, en aplicació 
del Pla General, han de realitzar els propietaris de terrenys per poder adquirir i construir 
els excedents d'aprofitament. 

Es tracta d'una situació fàctica, ja que no existeix cap acord ni resolució que justifique o 
empare aquesta falta d'aplicació de les tècniques de gestió urbanística dissenyades pel 
Pla General per al sòl urbà. 

Com a única explicació d'aquesta pràctica contrària al Pla General, ens han facilitat 
l'informe subscrit amb data 30 de novembre de 2001 del Servei d'Urbanisme de 
l'Ajuntament, en el qual arriben a les conclusions següents: "1r) Escau emetre un 
informe de l'arquitecte municipal en el qual es pronuncie sobre l'homogeneïtat i el 
caràcter de sòl urbà no consolidat per la urbanització, pel que fa a les seixanta àrees 
de repartiment que assenyala l'article 77.2 del Pla General; 2n) En les àrees en què no 
puga ser aplicable l'aprofitament-tipus, perquè no són homogènies, caldrà aplicar les 
àrees uniparcel·làries a què es refereix la LRAU, fins que per via de modificació del Pla 
General es delimiten noves àrees i es determinen els seus aprofitaments-tipus, una 
vegada exclosos els terrenys consolidats per la urbanització; 3r) En les àrees en què no 
pertoca aplicar l'aprofitament-tipus, perquè constitueixen àrees de sòl urbà consolidat 
per la urbanització, no podria aplicar-se cap tècnica de repartiment". 
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En relació amb l'informe citat es poden fer les observacions següents: 

a) L'existència d'un informe no justifica per si mateixa la no aplicació parcial del 
Pla General aprovat per l'òrgan autonòmic competent. Si l'Ajuntament compartia 
les conclusions de l'informe, hauria d'haver instat una modificació del Pla 
General, a l'objecte d'incorporar-hi les propostes formulades. 

b) L'informe es fonamenta en l'article 14 de la Llei 6/1998, de 13 d'abril, de Règim 
del Sol i Valoracions, que és una norma bàsica estatal que distingeix entre 
propietaris de sòl urbà consolidat o no per la urbanització, a fi d'atorgar-los un 
règim distint de deures. Els primers han de completar a costa seua la 
urbanització necessària per a assolir -si encara no la tenien- la condició de solar, 
i edificar-hi dins d'un termini. Els segons han d'assumir deures majors, com ara 
la cessió obligatòria i gratuïta de terrenys destinats a vials, espais lliures, zones 
verdes i dotacions públiques, cedir de forma obligatòria i gratuïta el sòl 
equivalent al 10% de l'aprofitament, distribuir equitativament els beneficis i les 
càrregues, pagar la urbanització i edificar dins d'un termini. L'informe considera, 
doncs, que el principal problema és de legalitat, ja que no es pot calcular 
l'aprofitament-tipus d'una àrea si dins d'aquesta existeixen propietaris de sòl urbà 
consolidat i propietaris de sòl urbà no consolidat, ja que posseeixen drets i 
deures distints. El qui fa l'informe afegeix que la determinació de les àrees de 
repartiment del Pla General es van fer en l'any 1993, sense tenir en compte la 
legislació de 1998. 

 En relació amb l'argumentació anterior, podem destacar que, quan es va aprovar 
el text refós de la revisió del programa d'actuació del PGOU de l'Ajuntament, ja 
havia entrat en vigor la Llei 6/1998, de 13 d'abril. En conseqüència, cal presumir 
que, si en aquell moment es va produir la dita aprovació per part de l'Ajuntament 
i de la conselleria titular de les competències autonòmiques en matèria 
d'urbanisme, va ser perquè consideraven que el Pla s'ajustava a la legalitat. 

c) Amb independència d'això, es pot formular alguna objecció addicional a 
l'informe examinat. Així, la definició d'un aprofitament-tipus en una àrea de 
repartiment en la qual es realitzen actuacions aïllades, constitueix el pressupòsit 
que permet definir l'aprofitament subjectiu de cada propietari de terrenys 
inclosos dins de cada àrea. Una vegada definit el dit aprofitament subjectiu, les 
cessions o els pagaments substitutius en metàl·lic que puga realitzar el propietari 
no impliquen una minoració de tal aprofitament, ja que la seua raó de ser és 
d'adquirir un aprofitament superior al que -segons el Pla General- forma part del 
seu dret de propietat. Es tracta d'una operació que no està prevista en l'article 14 
de la Llei 6/1998, però que no per això ha d'entendre's com a prohibida. La Llei 
de la Generalitat 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, en 
l'article 56.4, segueix admetent la possibilitat que en sòl urbà amb urbanització 
consolidada s'aplique la tècnica de l'aprofitament-tipus. 

d) S'hi indica que, amb caràcter previ, s'ha d'emetre un informe tècnic. Això és 
fonamental, ja que, si el tècnic arribava a la conclusió que determinades àrees 
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són homogènies i integrades per sòl urbà no consolidat per la urbanització, s'hi 
haurien d'aplicar -segons que es desprén de l'informe mateix- les previsions del 
Pla General en matèria d'aprofitament mitjà. Tanmateix, no hi ha constatació de 
l'existència del dit informe. 

e) L'informe conclou proposant que, una vegada conegut el parer del tècnic, en les 
àrees en què no es puga aplicar l'aprofitament-tipus perquè no són homogènies, 
s'apliquen les àrees uniparcel·làries a què es refereix la LRAU, fins que per via 
de modificació del Pla General es delimiten noves àrees i es determinen els seus 
aprofitaments-tipus, després d'haver-ne exclòs els terrenys consolidats per la 
urbanització. Quant a les àrees en què -segons la seua opinió- no escau aplicar 
l'aprofitament-tipus perquè constitueixen àrees de sòl urbà consolidat per la 
urbanització, no s'hi podria aplicar cap tècnica de repartiment. 

 La proposta apuntada no està exempta de problemes pràctics, ja que la tècnica 
de l'aprofitament-tipus té per objecte que a tots els propietaris corresponga -en 
règim digualtat- un aprofitament subjectiu idèntic o similar, amb independència 
dels diferents aprofitaments objectius que el Pla permeta construir en les seues 
finques. Per tant, al deixar d'aplicar la dita tècnica, els propietaris es diferencien 
entre si en funció de l'aprofitament objectiu de les seues parcel·les i poden 
trobar-se en dues situacions distintes: 

- Així, els propietaris que d'acord amb el Pla General compten amb un 
excedent d'aprofitament, resultaran en tots els casos beneficiats, ja que 
podran adquirir el dit excedent sense necessitat de fer les corresponents 
cessions o pagaments a favor de l'Ajuntament. 

- En canvi, aquells propietaris que es troben en la situació contrària, és a 
dir que siguen amos de terrenys destinats a dotacions públiques o amb un 
aprofitament objectiu inferior al subjectiu, veuran suprimides les seues 
possibilitats de transferir en sòl urbà el seu aprofitament subjectiu a unes 
altres finques que compten amb excedents d'aprofitament. 

f) Com a conseqüència d'això d'abans, els criteris de valoració dels terrenys també 
es veuran alterats, d'acord amb el que es preveu en els articles 28 i 29 de la Llei 
6/1998, de 13 d'abril, sobre Règim de Sòl i Valoracions. 

En conclusió, es considera no ajustada a la legalitat aquesta falta d'aplicació fàctica 
practicada per l'Ajuntament, perquè això ha fet que el municipi deixés d'obtenir en sòl 
urbà els béns i drets derivats de l'excedent d'aprofitament que havien de formar part del 
PMS. 

5.2.2 Anàlisi de les altes seleccionades 

El quadre 13 reflecteix les altes seleccionades, les qual hem obtingut a partir d'acords o 
resolucions dels òrgans de govern, ja que l'Ajuntament no ha omplit el model sobre les 
dades requerides de les altes del PMS que afectaven l'exercici de2004. 
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Béns Classe de sòl 

Aptat. Expedient 
Tipus 

d'operació Alta Baixa Alta Baixa 

1 
Reparcel·lació de diverses unitats 
del sector 25 Permuta 

Parcel·la de superfície 3.862 m2, un 
local comercial en planta baixa 
amb superfície de 465 m2 i un local 
comercial en planta baixa de 269 
m2 (finques externes al sector) 

UE-2 parcel·la 31 de 4.961 
m2 i parcel·la 40 de 550 m2,  
UE-1 parcel·la 4 de 5.255 m2 
i parcel·la 16 de 1.328 m2  Urbà Urbanitzable

2 
Reparcel·lació UE 2-sector 13 B 
conveni urbanístic plaça de bous Reparcel·lació

Parcel·la d'ús terciari de 13.235 m2 
amb una plaça de bous --- Urbanitzable -- 

2 
Conveni aprovat per Junta Govern 
Local l'11 de febrer de 2005 Permuta 

Solar de 466 m2 més la construcció 
de l'ampliació del palau de justícia 

Parcel·la d'ús terciari de 
13.235 m2 amb plaça de bous 
demolida Urbà Urbanitzable

3 
Conveni urbanístic sobre els 
terrenys de la hisenda “La Ceñuela” 

Cessió a 
compte 

Parcel·la de 100.000 m2 per a la 
construcció d'un centre sanitari. 
Posteriorment s'amplia amb una 
altra parcel·la de 10.315 m2 --- 

No 
urbanitzable -- 

4 
Conveni urbanístic UE-1” La 
Ceñuela” Permuta 

Quatre locals en planta baixa de 
1.110 m2, 120 m2, 105 m2 i 401 m2.

Parcel·la R-9-2 de 21.835 m2 
d'ús residencial, més una 
diferència que serà compen-
sada per l'Ajuntament en les 
adjudicacions que li corres-
ponguen en la UE-2 del Pla 
Parcial "La Ceñuela" Urbà Urbanitzable

5 
Aprovada per la Comissió de 
Govern el 21 de juny de 2002 Permuta 

Solar situat en vial de Ronda de 
1.147 m2 

Solar 1 del sector 3, illa 2 de 
9.644 m2  i solar 2 del sector 
3, illa 3-A de 1.821 m2 Urbà Urbà* 

6 
Aprovada per la Comissió de 
Govern l'1 d'agost de 2003 Permuta 

Terreny de superfície bruta de 509 
m2 destinat a zona verda 

Parcel·les 545 i 546 de la 
urbanització "La Siesta" de 
superfície total de 1.509 m2 Urbà Urbà* 

7 
Aprovada per la Comissió de 
Govern el 12 de setembre de 2003 Permuta 

Parcel·la rústica de 15.630 m2 en 
"La Loma" i parcel·la de sòl urbà 
situada en el pla parcial de "La 
Torreta" de 14.210 m2 

Parcel·la 18 (M10) del 
projecte de reparcel·lació del 
sector 14 del Pla General 
("Casa Pichón") de 13.400 
m2 

No 
urbanitzable 

Urbà Urbà* 

8 Sector 27 “La Coronelita” Permuta 

Local en C/ Caballero de Rodas, 
núm. 14, en cinc plantes altes de 
superfície construïda de 555 m2 i 
solar en Avda. Habaneras amb una 
superfície de 800 m2 

El 10% de l'aprofitament-
tipus que correspon a 
l'Ajuntament Urbà Urbanitzable

* El sòl es classifica com a urbà perquè l'obra d'urbanització s'ha executat en el moment de realitzar 
l'operació examinada. En el seu origen era sòl urbanitzable. 

Quadre 13 
 

A continuació es detallen de forma individualitzada els aspectes més significatius dels 
expedients analitzats. 

1.- Reparcel·lacions de diverses unitats del sector 25 

Les reparcel·lacions de les unitats d'execució números 1 i 2 del sector 25 foren 
aprovades per Decret de l'Alcaldia de data 6 de maig de 2003; en aquestes unitats 
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realitza la substitució de les parcel·les que en un principi corresponien a l'Ajuntament 
per unes altres finques exteriors al sector. 

En relació amb aquesta substitució es pot assenyalar que la reparcel·lació no és idònia 
per a dur a terme aquella operació, ja que l'instrument de reparcel·lació circumscriu la 
seua eficàcia a la unitat reparcel·lable. Ens trobem, doncs, més aviat davant d'una 
permuta, per mitjà de la qual l'Ajuntament accepta adquirir uns béns exteriors a les 
unitats d'execució a canvi d'alienar-ne uns altres que li han sigut adjudicats en les 
reparcel·lacions assenyalades i que, per tant, pertanyen al PMS. Així, hom havia d'haver 
tramitat un expedient de permuta per a dur a terme l'operació, d'acord amb els requisits 
que l'ordenament jurídic exigeixen per a aquesta forma d'alienació. 

A la vista de tots aquests antecedents, es poden realitzar les consideracions següents: 

a) En l'expedient no s'acredita la necessitat de fer la permuta, ni s'hi fa constar             
-de manera prèvia a l'adquisició- quina és la destinació que s'ha previst donar als 
béns obtinguts. 

b) Les valoracions del sòl realitzades pel tècnic en el seu informe de data 17 de 
març de 2003, manquen d'una motivació suficient, ja que es limita a consignar-
hi el valor que assigna a cada bé, sense especificar la metodologia ni els criteris 
que li han permés arribar a aqueixa conclusió. 

c) En les finques externes al sector adjudicades a l'Ajuntament, figura un terreny de 
3.862 m2 -destinat a dotació pública- que, si s'hi havien aplicat les àrees de 
repartiment i els aprofitaments-tipus establits en el Pla General per al sòl urbà, 
hauria pogut ser obtingut de forma gratuïta. Quant al control intern, s'ha 
sol·licitat informació sobre la unitat d'execució número 3 del sector 25 i ens han 
comunicat que la Intervenció municipal no ha comptabilitzat les operacions 
derivades d'aqueixa unitat. 

2.- Reparcel·lació de la unitat d'execució 2 del sector 13B i permuta aprovada per 
la Junta de Govern Local d'11 de febrer de 2005 

Són rellevants el projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució número 2 del sector 
13B, aprovada per Decret de l'Alcaldia de primer de juliol de 2004, i el denominat 
"Conveni urbanístic plaça de bous", subscrit amb data 9 d'agost de 2001. Segons el 
propietari de la plaça de bous i l'agent urbanitzador, l'Ajuntament havia manifestat el 
seu interés perquè el referit projecte de reparcel·lació "considere l'adjudicació a 
l'Ajuntament de la parcel·la d'ús terciari TE, de 13.235 m2, que es superposa sobre la 
plaça de bous, amb les seues dependències i serveis". I s'hi assenyala que "la dita 
edificació queda ubicada en una parcel·la resultant adequada al dit ús, raó per la qual 
haurà de ser indemnitzada als seus titulars inicials, ja que en la reparcel·lació 
s'adjudica a un propietari diferent". 

En el projecte de reparcel·lació s'assenyala que l'Ajuntament, en la seua qualitat 
d'adjudicatari de l'edificació de la plaça de bous, ha de pagar a l'anterior titular de la 
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plaça una indemnització de 185.459 euros, d'acord amb la valoració del tècnic 
municipal. El dit abonament es realitza, en part, mitjançant la cessió de la parcel·la de 
2.579 m2, que era una de les dues parcel·les que corresponien a l'Ajuntament en la 
reparcel·lació. La valoració de la dita parcel·la s'eleva a 177.678 euros. La diferència, 
per import de 7.781 euros, es preveu que la satisfaça l'Ajuntament en metàl·lic (per bé 
que l'agent urbanitzador que ha esdevingut titular del dit crèdit, en virtut d'una cessió 
efectuada pel propietari de la plaça de bous en el conveni urbanístic abans citat, 
renuncia en el projecte de reparcel·lació a percebre'n l'import). Al mateix temps, la 
propietària de la plaça de bous es compromet a pagar al titular d'una servitud de llotja la 
quantitat de 8.202 euros. 

En un principi, doncs, en la reparcel·lació l'Ajuntament resulta adjudicatari final d'una 
parcel·la d'ús terciari, en la qual hi havia construïda una plaça de bous. L'extensió 
superficial de la dita parcel·la és de 13.235 m2 i hi correspon una edificabilitat de 7.941 
m2sostre. La dita parcel·la pertany al PMS. 

L'adjudicació de l'edifici de la plaça de bous a l'Ajuntament, encara que formalment 
s'haja dut a terme per mitjà d'una reparcel·lació, constitueix des del punt de vista causal 
una adquisició que efectua l'Ajuntament de forma voluntària, a canvi d'un preu. En 
conseqüència, calia haver motivat de manera específica la dita adquisició, ja que es 
tracta d'una adquisició que mereix una consideració autònoma. 

En el conveni de data 9 d'agost de 2001, i en el mateix projecte de reparcel·lació, es 
posa de manifest l'interés municipal en la parcel·la que es superposa sobre la plaça de 
bous. Tanmateix, en l'escriptura pública de data 9 de setembre de 2004, per mitjà de la 
qual s'incorpora al protocol el text refós del projecte de reparcel·lació, es fa constar 
expressament que en la parcel·la de referència "hi havia construïda una plaça de bous, 
avui demolida". A part d'això, en l'informe tècnic de valoració corresponent a la 
servitud d'ús de la llotja número 7, que s'adjunta al projecte de reparcel·lació, es diu 
expressament que, en relació amb la plaça de bous, "estan tramitant una declaració de 
ruïna, i la impossibilitat de celebrar-hi corregudes, ja que no reuneix condicions 
mínimes de seguretat, salubritat, higiene, etc.". 

Posteriorment, per mitjà d'una Acord de la Junta de Govern Local de data 11 de febrer 
de 2005, es va aprovar un conveni que afecta la referida parcel·la de 13.235 m2, 
obtinguda per l'Ajuntament en la reparcel·lació de la unitat d'execució número 2 del 
sector 13-B. En aquest conveni es preveu que l'agent urbanitzador de la citada 
reparcel·lació haurà d'aportar, a més d'un solar de 466 m2 -que és de la seua propietat-, 
un edifici que es compromet a construir sobre el dit solar, d'acord amb un projecte 
concret i en uns terminis i condicions determinats. La finalitat de l'edifici -que ha de ser 
construït a vora l'actual Palau de Justícia-, és que l'Ajuntament el destine a completar i 
ampliar les instal·lacions del dit Palau. La permuta s'ha de formalitzar quan finalitzaran 
les obres de l'edifici referit. 

Per tant, no està justificat l'interés de l'Ajuntament en l'adjudicació de la plaça de bous, 
atesa la seua situació i la posterior destinació. 



Fiscalització de la gestió i del control dels recursos que integren el patrimoni municipal del sòl 
corresponent a l'exercici de 2004 

- 60 - 

En el citat conveni es considera que la permuta pròpiament dita encara no ha sigut 
acordada, sinó que tal acord es prendrà en el futur, una vegada concloses les obres. 
Tanmateix, en aprovar el conveni, l'Ajuntament ja està obligant-se jurídicament a 
alienar el seu bé, a canvi del solar i de l'edifici que l'altra part està obligant-se també a 
alienar i construir. Existeix, per tant, un contracte de permuta, l'existència del qual és 
compatible amb el fet de demorar a la terminació de les obres el lliurament dels béns 
que són objecte d'aqueixa permuta. 

A més a més, no està justificat que se'n realitze la permuta sense fer una subhasta, tenint 
en compte la diferència de valor existent entre la parcel·la de l'Ajuntament i la del 
particular. L'article 112.2 del Reglament de Béns de les Entitats Locals dispensa de fer 
la subhasta, en els casos d'alienació per mitjà de permuta amb uns altres béns de 
caràcter immobiliari, només quan la diferència de valor entre els béns que hom tracta de 
permutar no siga superior al 40% d'aquell que tinga major valor. Podem advertir que -a 
aqueix efecte- no es pot computar el valor de la construcció que el particular es 
compromet a executar, ja que es tracta d'una obra pública que calia haver adjudicat 
conformement a la legislació de contractes públics. 

Les valoracions del sòl realitzades per l'arquitecte manquen de motivació suficient, ja 
que es limita a consignar en el seu informe el valor que assigna a cada bé, sense 
especificar la metodologia ni els criteris que li han permés arribar a aqueixa conclusió. 

En l'informe emés pel tècnic amb data 11 de febrer de 2005, la parcel·la municipal es 
valora en 2.784.038 euros. La valoració del solar, més la futura edificació que hi farà 
l'empresa interessada en la permuta, s'eleva a 3.525.950 euros, que es desglossen en 
560.143 euros en concepte de valor del sòl (superfície 466 m2), i 2.965.807 euros pel 
valor de la construcció. Per tant, hi ha un saldo en el deure de l'Ajuntament per import 
de 741.912 euros. 

Segons la Intervenció municipal, aquestes operacions no han sigut comptabilitzades. 

3.- Conveni urbanístic sobre els terrenys de la hisenda denominada "la Ceñuela" 

Mitjançant un Decret de l'Alcaldia de 23 de maig de 2003, es va aprovar un conveni 
urbanístic que implicava la posada a disposició de l'Administració actuant -amb el 
caràcter de lliurament a compte- d'una parcel·la de 100.000 m2 per a construir-hi un 
centre sanitari, a canvi de reclassificar 750.000 m2 de sòl no urbanitzable com a sòl 
urbanitzable. Prèviament, la Comissió de Govern, en sessió celebrada el 19 de juliol de 
2002, ja havia acceptat la cessió de terrenys de la parcel·la de 100.000 m2. 

Posteriorment, la cessió a compte s'amplia amb una altra de 10.315 m2, que aprova la 
Comissió de Govern en la seua reunió de data 28 de novembre de 2003. 

L'Ajuntament en Ple aprovà, amb data 21 de juliol de 2005, l'alternativa tècnica del 
programa per a desenvolupar la unitat del pla parcial del sector S-29, "La Ceñuela", que 
comprenia el programa, l'avantprojecte d'urbanització, l'homologació i el pla parcial. 
L'aprovació definitiva encara està pendent. 
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En relació amb aquests antecedents, es pot indicar el següent: 

a) La disposició addicional quarta de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1992, 
de 5 de juny de 1992, sobre sòl no urbanitzable, que estava vigent en el moment 
d'aprovar el conveni examinat, preceptua que els convenis amb finalitat 
urbanística que es subscriguen amb motiu i en relació amb la formulació i 
aprovació de plans o de qualssevol altres instruments d'ordenació o gestió 
urbanístiques -entre altres regles-, "hauran de contenir una part expositiva en la 
qual es justifiquen de forma suficient els extrems següents: conveniència per a 
l'interés general d'allò que s'estipula; coherència d'allò convingut amb el model 
i l'estratègia territorial, així com -si és el cas- amb la programació prevista en 
el Pla o en l'instrument urbanístic en tramitació; compliment exacte del que es 
disposa en l'article 1 de la present Llei". D'aquesta regla es pot inferir que la 
reclassificació del sòl s'ha de fonamentar en l'interés general, al servei del qual 
s'ha de posar el planejament urbanístic. En el mateix sentit apunta l'article 2, 
punts 2 i 3, de la LRAU. Doncs bé, a la vista d'aquesta normativa, es considera 
que l'interés públic que existeix en el fet de disposar de terrenys per a construir 
un centre públic sanitari, no acredita per si sol la conveniència -des del punt de 
vista de l'interés general urbanístic- de reclassificar 750.000 m2 de sòl no 
urbanitzable comú d'un determinat propietari, perquè passe a ser sòl 
urbanitzable. Quant a això, es pot recordar que l'ordenament jurídic preveu per a 
aquests casos -com ara l'adquisició de terrenys per a un centre sanitari- la 
possibilitat d'exercir la potestat d'expropiació forçosa. 

b) L'article 55.3 de la LRAU disposa que "tota alteració de l'ordenació establida 
per un Pla que augmente l'aprofitament lucratiu privat d'algun terreny, o que 
desafecte el sòl de destinació pública, haurà de considerar les mesures 
compensadores necessàries per a mantenir la proporció i la qualitat de les 
dotacions públiques previstes en relació amb l'aprofitament, sense augmentar 
aquest en detriment de la millor realització possible dels estàndards legals de 
qualitat de l'ordenació". Al seu torn, l'article 55.5 assenyala que "les 
modificacions del Pla que classifiquen com a sòl urbà o urbanitzable el que 
prèviament era no urbanitzable, han de complir el que es disposa en els 
números 1 i 3 d'aquest mateix article i garantir de forma rigorosa -amb mesures 
anàlogues a les previstes en l'article 30.2- l'especial participació pública en la 
plusvàlua que aquelles generen". El referit article 30.2 ordena que l'adjudicatari 
d'un programa realitzat per a desenvolupar actuacions integrades, "pot obligar-se 
de forma complementària a efectuar aportacions al PMS, a realitzar obres 
distintes de les esmentades en el número anterior, a afectar finques a la 
construcció amb fins socials -superant les exigències del Pla General o 
especial-, o a respectar preus màxims de venda dels seus solars". El conveni 
urbanístic guarda silenci sobre les aportacions complementàries a què es 
refereixen els preceptes citats. 

c) Segons l'escriptura de cessió dels 100.000 m2 citats, de data 23 de juliol de 2002, 
valorats en 3.144.760 euros, en el cas que no es modifique el planejament 
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necessari, l'Ajuntament compensarà el particular conformement a la valoració 
realitzada pel tècnic municipal. 

Segons la Intervenció municipal, aquestes operacions no han sigut comptabilitzades. 

4.- Conveni urbanístic de la unitat d'execució 1 del pla parcial del sector 1, "La 
Ceñuela" 

Convé advertir que el conveni forma part de la documentació del programa d'actuació 
integrada (proposició juridicoeconòmica), i que no té relació amb les actuacions 
assenyalades en l'apartat anterior. El conveni no ha sigut signat pels representants de 
l'Ajuntament ni de l'agent urbanitzador, per bé que es pot entendre aprovat per 
l'Ajuntament (en virtut d'un acord plenari de data 28 de desembre de 2001), juntament 
amb la resta de la documentació que forma part del programa. 

Malgrat que en el conveni es considera que la concreció dels béns immobles que formen 
part de la permuta s'incorporarà al projecte de reparcel·lació, en la realitat no es va fer 
així, i molt abans d'aprovar el referit document (la reparcel·lació es va aprovar per 
Decret de data 3 de maig de 2004), els propietaris de la unitat d'execució ja havien fet 
una cessió a compte de quatre locals, a canvi de l'obligació de l'Ajuntament de minorar 
la futura cessió del 10% en el sector 1, "La Ceñuela". 

La dita cessió a compte és aprovada per Decret de l'Alcaldia de data 28 de maig de 
2001. Posteriorment, s'estima de forma parcial un recurs de reposició potestatiu 
interposat pels propietaris i es dicta un altre Decret, de data 19 de juliol de 2001, per 
mitjà del qual s'incrementa la valoració dels béns cedits. Finalment, en un altre Decret, 
de data 26 de març de 2002, es fan uns aclariments a instància del registrador de la 
propietat, en relació amb l'escriptura de cessió formalitzada amb data 2 d'octubre de 
2001. 

La valoració conjunta dels locals, segons l'informe del tècnic de data 24 de maig de 
2001, era en un principi de 30.855.000 pessetes (185.442 euros). A conseqüència del 
recurs de reposició interposat, en el seu informe de data 12 de juliol de 2001 el tècnic 
considera que, a la vista del valor de venda (160.000.000 pessetes/961.619 euros) i de la 
valoració contradictòria aportada pels recurrents (293.970.000 pessetes/1.766.795 
euros), la valoració ha d'ascendir a 174.241.845 pessetes (1.047.215 euros). En els 
informes de valoració del tècnic falta una major motivació: concretament, quan canvià 
el criteri de valoració en el seu informe de data 12 de juliol de 2001. 

En el Decret de data 3 de maig de 2004, per mitjà del qual s'aprova la reparcel·lació, es 
fa constar que a l'Ajuntament s'adjudica la parcel·la R-9-2, de 21.835 m2, d'ús 
residencial, que es valora en 942.243 euros (sense IVA). Aquesta parcel·la forma part 
del PMS. 

La diferència a favor dels propietaris (els quatre locals pugen a 1.047.215 euros), serà 
compensada per l'Ajuntament en les adjudicacions que li corresponguen en la unitat 
d'execució número 2. 
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L'informe del Servei d'Urbanisme de data 23 de juliol de 2001, considera que no ens 
trobem davant d'una permuta, sinó d'una cessió anticipada. Tanmateix, atés que els béns 
oferits a canvi de la parcel·la que li correspon a l'Ajuntament en la reparcel·lació es 
troben fora de la unitat reparcel·lable, es pot concloure que es tracta d'una veritable 
permuta, la necessitat de la qual no s'acredita. En efecte, en la reparcel·lació 
l'Ajuntament resulta adjudicatari de la parcel·la R-9-2. Per tant, per poder substituir la 
dita parcel·la pels locals cedits a compte, cal acudir a la figura de la permuta, ja que la 
reparcel·lació redueix la seua eficàcia a la unitat reparcel·lable, i els locals estan situats 
fora d'aquesta unitat. 

Segons la informació facilitada, aquestes operacions no han sigut comptabilitzades 

5.- Permuta aprovada per la Comissió de Govern el 21 de juny de 2002 

L'empresa propietària d'uns terrenys que -segons manifestació de l'empresa mateixa- 
estan afectats en part per l'obertura de vials públics situats en la plaça del Molí, sol·licita 
amb data 14 de maig de 1999 que l'Ajuntament inicie l'expedient de permuta. S'ha de fer 
notar que en aqueix moment encara no s'havia aprovat la modificació del planejament 
que destina els dits terrenys a vial públic. Per tant, encara mantenien la condició 
d'edificables; condició que perden el 27 de juliol de 2000, quan es publica l'aprovació 
definitiva de la modificació del planejament per part de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme. 

En un altre escrit de data 25 de gener de 2000, la mateixa empresa insisteix en la petició 
de permuta i concreta que aquesta es faça a canvi de dos solars de propietat municipal 
procedents de la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector 3, que pertanyen 
al PMS. En el referit escrit es posa de manifest que l'Ajuntament ha realitzat una 
actuació urbanística consistent en una plaça pública i un vial, ocupant una part dels 
terrenys que són propietat de l'empresa que sol·licita la permuta, "considerats com a 
solar i sense que hi haja hagut notificació prèvia, ni cap expedient municipal que 
empare la dita actuació". 

El tècnic, en el seu informe de data 10 de maig de 2000, es mostra favorable a 
l'equivalència dels solars que s'hagen de permutar. Cal destacar que el referit tècnic ha 
mantingut al llarg de l'expedient que els terrenys aportats per l'empresa propietària 
mereixen la consideració de solar i que tenen la mateixa edificabilitat que tenien abans 
de l'afecció a viari realitzada per la modificació del Pla General. És a dir que s'hi ha 
remés a la situació urbanística en què es trobaven els terrenys quan es va formular la 
petició de permuta. 

Segons un informe realitzat pel tècnic amb data 29 de gener de 2001, els terrenys de 
l'empresa propietària es valoren en 115.771.896 pessetes (695.803 euros), i els 
municipals, en 115.623.250 pessetes (694.910 euros). En tots dos casos l'IVA resta 
exclòs. L'empresa propietària, per escrits de data 31 de gener i 15 d'octubre de 2001, 
renuncia a la diferència que hi ha a favor seu. 
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En un informe posterior, subscrit pel tècnic amb data 16 de novembre de 2001, aquest 
modifica la valoració anterior i l'estableix en 101.843.595 pessetes (612.092 euros) per 
al sòl de l'empresa propietària i en 97.356.628 pessetes (585.125 euros) per al sòl de 
propietat municipal. En els dos casos l'IVA queda exclòs. 

La Comissió de Govern aprova la permuta per mitjà d'un Acord de data 21 de juny de 
2002. És de notar que, abans d'adoptar aquest Acord, es van concedir dues llicències 
d'obres per a edificar sengles parcel·les limítrofes amb els terrenys destinats a viari 
públic, que eren objecte de l'expedient de permuta. Les sol·licituds es van presentar els 
dies 26 de març de 2001 (exp. 176/01, llicència concedida per Decret de data 2 de juliol 
de 2001) i 2 de gener de 2002 (exp. 1/02, llicència concedida per Decret de data 11 de 
juny de 2002). 

Atés que a l'Ajuntament li interessaven els terrenys de propietat privada, en virtut de la 
seua afecció a viari públic, aquell hauria d'haver esperat que entrés en vigor la 
modificació número 61 del Pla General per tramitar la petició de permuta. 

La presentació (abans de l'aprovació de la permuta i després de l'entrada en vigor de la 
modificació número 61 del Pla General) de les dues esmentades sol·licituds de llicències 
d'obres, oferia a l'Ajuntament una alternativa molt més avantatjosa que la permuta per a 
obtenir els terrenys destinats a viari públic, en virtut del que es disposa en l'article 
63.2.A de la LRAU, el qual obliga els propietaris dels terrenys edificables a cedir el sol 
de dotació pública limítrof. 

Es considera que no queda degudament acreditada en l'expedient la necessitat d'acudir a 
la permuta per adquirir els terrenys destinats a viari públic, ja que és molt genèrica la 
motivació que es troba en l'expedient. A més a més, la utilització d'uns altres 
instruments urbanístics hauria permés a l'Ajuntament accedir a la propietat del viari 
públic en condicions molt més avantatjoses. 

Quant a la valoració realitzada pel tècnic municipal dels terrenys de propietat privada, 
es pot assenyalar que aquella es basa en l'edificabilitat objectiva dels dits terrenys abans 
que es produís la modificació del planejament. Es prescindeix, per tant, de 
l'aprofitament-tipus assignat a l'àrea de repartiment en què s'integren els dits terrenys, en 
coherència amb la pràctica de no aplicar la dita tècnica en sòl urbà. 

S'ha de fer notar que l'aplicació de les àrees de repartiment i dels aprofitaments-tipus 
establits en el Pla General per al sòl urbà, possibilitaria l'obtenció gratuïta de dotacions 
públiques en la dita classe de sòl. 

La comptabilitat d'aquesta operació es realitza de forma inadequada, és a dir, sense 
registrar prèviament l'alta del bé que l'Ajuntament obtingué per la cessió. Posteriorment 
la permuta s'ha reflectit per mitjà d'un càrrec (pel bé rebut) i d'un abonament (pel bé 
lliurat) en el compte 2000, "Solars sense edificar". Això implica que el bé rebut queda 
registrat en aquest compte per la diferència entre tots dos valors, és a dir 26.967 euros. 
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6.- Permuta aprovada per la Comissió de Govern l'1 d'agost de 2003 

Aquest expedient s'inicia mitjançant un escrit presentat en l'Ajuntament amb data 17 de 
juny de 1998 pel propietari d'un terreny destinat a zona verda, amb la finalitat que li'l 
permuten per un altre terreny d'igual valor de propietat municipal, sense concretar quin 
és el terreny que pretén. 

En un principi, el dit terreny va ser valorat pel tècnic municipal, el qual realitzà dos 
informes: el primer és de data 17 de març de 1999 i arriba a la conclusió que el valor del 
sòl s'eleva a la quantitat de 4.295.930 pessetes (25.819 euros); malgrat que aquesta 
conclusió resulta contradita pel document annex a l'informe, on figura una valoració 
final del sòl de 8.847.391 pessetes (53.174 euros). Posteriorment el citat tècnic 
municipal emet un altre informe, datat el 17 de març de 2000, en el qual arriba a la 
conclusió que el valor del bé és de 12.812.609 pessetes (77.005 euros). 

L'informe definitiu és emés pel tècnic municipal amb data 1 d'abril de 2003, i s'hi valora 
el bé en 228.448 euros (sense IVA). 

Quant als béns que l'Ajuntament ofereix en la permuta, es pot assenyalar que en un 
primer moment els béns considerats a aqueix efecte són dues parcel·les de la 
urbanització "San Luís", amb una superfície total construïda de 356 m2 i 237 m2 
respectivament, que en conjunt es valoren en 14.567.174 pessetes (87.550 euros), 
segons un informe de l'arquitecte tècnic municipal de data 17 de març. Finalment, els 
béns que es permuten són les parcel·les 545 i 546 de la urbanització "La Siesta", que 
tenen la classificació de sòl urbà situat sobre pla parcial. La superfície total d'ambdues 
parcel·les és de 1.509 m2 i la seua valoració, de 228.448 euros. Pertanyen al PMS. 

Quant a la permuta, es pot destacar el següent: 

a) No queda degudament acreditada en l'expedient la necessitat d'acudir a la 
permuta per adquirir els terrenys destinats a zona verda, ja que és molt genèrica 
la motivació que es troba en l'expedient. La Direcció General d'Administració 
Local, mitjançant un escrit de data 22 d'octubre de 2003, requereix a 
l'Ajuntament perquè acredite la necessitat de fer la permuta, puix que considera 
que la justificació aportada en l'expedient no deixa clar que siguen precisament 
els terrenys que hom vol adquirir amb la permuta els que -per la seua ubicació o 
per qualsevol altra característica- siguen els idonis, i puga així eludir-se el 
sistema general de subhasta pública. 

b) En l'expedient existeixen valoracions distintes. L'última, realitzada per 
l'arquitecte municipal, assigna al bé privat objecte de la permuta un valor unitari 
de 448,53 euros/m2; mentre que assigna a les dues parcel·les municipals un valor 
unitari de 151,35 euros/m2 (que és el valor mitjà obtingut en l'alienació de 
parcel·les municipals de "Los Balcones"). Una diferència tan important, calia 
haver-la motivada amb més detall, tot deixant constatació en l'expedient de les 
raons que el porten a considerar que "el valor proporcional obtingut per 
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aplicació de l'edificabilitat de la parcel·la de 'Los Balcones' i de la de l'altre bé" 
i "el valor incrementat per homogeneïtzació de la tipologia", suposen que "el 
valor mitjà obtingut en l'alienació de parcel·les municipals de 'Los Balcones'", 
que és de 151,35 euros/m2, s'incremente -en el cas del bé privat- fins assolir la 
xifra de 448,53 euros/m2. 

c) Finalment, podem recordar que l'aplicació de les àrees de repartiment i de 
l'aprofitament-tipus establits en el Pla General per al sòl urbà, possibilitaria 
l'obtenció gratuïta de dotacions públiques en la dita classe de sòl. 

Igual que en uns altres casos, la comptabilitat d'aquesta operació s'ha fet de forma 
inadequada, és a dir sense registrar prèviament l'alta del bé de l'Ajuntament. 
Posteriorment, la permuta s'ha reflectit per mitjà d'un càrrec (pel bé rebut) i d'un 
abonament (pel bé lliurat) en el compte 2000, "Solars sense edificar". Això implica que 
el bé rebut no ha sigut registrat en aquest compte, ja que l'efecte net entre el càrrec i 
l'abonament és nul. 

7. Permuta aprovada per la Comissió de Govern el 12 de setembre de 2003 

L'expedient s'inicia per mitjà d'una proposta de l'Alcaldia de data 26 de febrer de 2003, 
en la qual es fa constar de manera molt genèrica la motivació de la permuta, en 
assenyalar que "el municipi dispose de suficients terrenys per a destinar-los a usos de 
dotació publica, a l'objecte de poder atendre degudament les demandes que els 
ciutadans vénen plantejant dia a dia". 

El tècnic, en el seu informe de data 4 de març de 2003, valora el bé municipal -que 
pertany al PMS- en 1.407.843 euros; els béns privats, en 446.206 euros la parcel·la 
rústica, i en 961.818 euros, la parcel·la situada en l'àmbit d'un pla parcial ja executat. En 
els tres casos l'IVA està exclòs. Existeix una diferència a favor del particular de 181 
euros, a la qual aquest renuncia per mitjà d'un escrit presentat en l'Ajuntament el dia 2 
de setembre de 2003. 

Es considera que no queda degudament acreditada en l'expedient la necessita d'acudir a 
la permuta, ja que és molt genèrica la motivació que es troba en l'expedient. La Direcció 
General d'Administració Local, mitjançant un escrit de data 7 d'abril de 2004, requereix 
l'Ajuntament perquè acredite la necessitat de fer la permuta, ja que considera que la 
justificació aportada en l'expedient no deixa clar que siguen precisament els terrenys 
que es volen adquirir amb la permuta els que, per raó de la seua ubicació o per 
qualsevol altra característica, siguen els idonis i puga així eludir-se el sistema general de 
pública subhasta. 

Les valoracions realitzades per l'arquitecte municipal manquen d'una motivació 
suficient, puix que es limita a consignar en el seu informe el valor que assigna a cada 
bé, sense especificar la metodologia ni els criteris que li han permés arribar a aqueixa 
conclusió. 
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La comptabilitat d'aquesta permuta s'ha fet de forma incorrecta, igual com en els casos 
anteriors; és a dir, sense registrar prèviament el bé de l'Ajuntament. Posteriorment la 
permuta s'ha reflectit per mitjà d'un càrrec (pel bé rebut) i d'un abonament (pel bé 
lliurat) en el compte 2000, "Solars sense edificar". Això significa que el bé rebut no ha 
sigut registrat en el dit compte, ja que l'efecte net entre el càrrec i l'abonament és nul. 

8.- Sector 27, conegut com "La Coronelita": permuta de les parcel·les que 
s'adjudiquen a l'Ajuntament en virtut del seu dret al 10% de l'aprofitament-tipus 

L'Ajuntament accepta que uns propietaris de la unitat reparcel·lable cedisquen dos 
immobles de la seua propietat a canvi de les parcel·les que s'adjudiquen a aquell en 
concepte del 10% de l'aprofitament-tipus, abans de fer la reparcel·lació. L'acceptació de 
la dita cessió es realitza per Acord de la Comissió de Govern de data 7 de març de 2003, 
per bé que existeixen quatre acords posteriors que modifiquen o corregeixen l'anterior, 
el primer a causa d'un recurs administratiu. La formalització de la permuta es porta a 
efecte per mitjà d'una escriptura pública de data 28 de juliol de 2005. 

El balanç de la cessió és el següent: valor dels béns en cessió, 2.186.301euros; valor del 
10% de l'aprofitament, 3.569.388 euros. Això significa, segons el tècnic municipal, que 
els béns en cessió impliquen una edificabilitat de 5.302 m2sostre que ha de compensar 
l'Ajuntament i que hi resta una edificabilitat de 3.354 m2sostre. 

El tècnic municipal, en el seu informe de data 3 de juny de 2004, a la vista del recurs 
presentat el dia 24 d'abril de 2003 i de la seua continuació per mitjà d'un escrit de data 
27 de febrer de 2004, estima convenient d'acceptar l'esmentat recurs, pel que fa a les 
valoracions, les quals queden com segueix: 

- El local situat al carrer del Cavaller de Rodes, número 14, passa a tenir un valor 
actualitzat per edificació nova, millores incloses, d'1.291.862 euros (comprés 
l'IVA). 

- El local situat a l'avinguda de les Havaneres passa a tenir un valor de 2.045.046 
euros (comprés l'IVA). Per a obtenir aquest resultat, es té en compte la valoració 
actualitzada a efectes de compensació amb el 10% de l'aprofitament del sector 
27, incloent-hi els costs financeres derivats de l'actuació. 

- La valoració del 10% d'aprofitament passa a ser de 3.333.335 euros (comprés 
l'IVA), a conseqüència de la deducció del valor per raó del pagament dels costs 
d'urbanització. 

El balanç de la cessió, a la vista del nou informe tècnic, és el següent: valor dels béns en 
cessió, 3.336.908 euros; valor del 10% d'aprofitament, 3.333.335 euros. Això significa 
un balanç en la permuta a favor de l'interessat de 3.573 euros, al qual aquest renuncia. 

Se n'ha fet la comptabilitat igual com en els casos anteriors, és a dir sense registrar 
prèviament l'alta del bé rebut i compensant en l'actiu l'alta i la baixa. 
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La comptabilitat de la permuta dels dits solars a canvi d'un solar a l'avinguda de les 
Havaneres i d'un edifici per a oficines de l'Ajuntament al carrer del Cavaller de Rodes, 
es fa pels imports de la valoració dels béns realitzada per l'arquitecte municipal. 

Els immobles que rep l'Ajuntament es registren així: el solar a l'avinguda de les 
Havaneres, per 1.762.971 euros, i l'edifici per a oficines de l'Ajuntament, per 1.291.862 
euros; i al seu torn, els immobles que lliura l'Ajuntament, per 2.873.565 euros (la 
diferència entre el valor dels béns lliurats i el dels rebuts deriva de l'import de l'IVA 
suportat no deduïble, que està inclòs en el valor de l'edifici). 

D'altra banda, en la comptabilitat patrimonial registren l'alta dels béns rebuts i la baixa 
dels lliurats en el compte 2000, "Solars sense edificar". Es pot indicar que el valor de 
l'edifici d'oficines, calia haver-lo registrat com a "Edificis i d'altres construccions". 

La diferència de valoració, per import de 3.573 euros, es considera com a beneficis de 
l'alienació. 

Quant als informes de valoració del tècnic municipal, es nota en falta una major 
motivació quan canvià el criteri de valoració en el seu informe de data 3 de juny de 
2004. En l'informe es tenen en compte els costs financers de l'operació, que en uns 
altres expedients similars no han sigut imputats a l'Ajuntament. 

Com que els béns oferits a canvi de la parcel·la que corresponia a l'Ajuntament en la 
reparcel·lació es troben fora de la unitat reparcel·lable, es pot concloure que ens trobem 
davant d'una permuta. En l'escriptura de 28 de juliol de 2005 el contracte es qualifica 
expressament com a permuta. 

5.2.3 Anàlisi de les destinacions i els usos 

Com a qüestió prèvia, s'ha de dir que no hom no ha omplit el model que recollia les 
dades sobre la destinació donada als béns del PMS, de manera que no ens han facilitat 
aqueixa informació. A partir del treball de camp es pot concloure que, per regla general, 
els béns adquirits per l'Ajuntament amb les permutes no han sigut destinats als fins que 
són propis del PMS, ni tampoc s'han imposat aqueixos mateixos fins als adquiridors de 
béns pertanyents al PMS. 

No obstant això, podem assenyalar que l'Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 
28 de maig de 2004 (que modificava un altre Ple anterior de data 26 de març de 2004), 
acordà cedir gratuïtament a l'Institut Valencià de l'Habitatge, S.A., una parcel·la 
pertanyent al PMS de 4.836 m2, destinada a ús residencial com a ús preferent. La 
parcel·la està situada en "Los Hoyos" i prové de la cessió del 10% de l'aprofitament-
tipus. Coeficient d'edificabilitat: 0,6289 m2/m2. Superfície màxima construïble: 3.041 
m2sostre. Nombre d'habitatges: 42. La finalitat d'aquesta cessió és la construcció 
d'habitatges protegits en règim de "Lloguer Jove". 

La referida cessió gratuïta es formalitza en escriptura pública de data 15 de març de 
2006, en la qual la parcel·la es valora en 467.385 euros (exclosos els imposts), d'acord 
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amb l'informe del tècnic municipal de data 23 de febrer de 2006, en funció de la finalitat 
a què es destina (si hom prescindia d'aquesta circumstància, el valor de la parcel·la seria 
d'1.017.273 euros, tal i com consta en un informe tècnic anterior de data 11 de setembre 
de 2003). Es dóna compte al Ple de la nova valoració amb data 24 de febrer de 2006. 

En l'expedient, per justificar la impossibilitat de la permuta, s'addueix (informe conjunt 
del cap del Servei d'Urbanisme i del tècnic municipal de data 16 de desembre de 2003) 
que "la permuta no serà possible mentre no s'oferisquen uns altres béns per substituir el 
bé municipal; l'alternativa per a l'Ajuntament és d'efectuar la cessió amb la coneguda 
finalitat, o desestimar la proposta". Es pot inferir, per tant, que la cessió s'ha realitzat en 
condicions molt avantatjoses per a l'Institut Valencià de l'Habitatge, S.A., ja que 
l'Ajuntament ha renunciat a exigir-li una contrapartida que l'ordenament jurídic 
considera preferent a la cessió gratuïta. 

Segons fonts municipals, no s'han registrat comptablement les operacions suara 
descrites. 

5.2.4 Comptabilitat i intervenció 

5.2.4.1 Comptabilitat 

L'anàlisi dels expedients ha posat de manifest que l'Ajuntament comptabilitza de forma 
inadequada, o no comptabilitza, les operacions relacionades amb el PMS, bé perquè no 
registra les cessions, o bé perquè no comptabilitza les altes de béns i les reflecteix en 
l'actiu compensant les altes i les baixes, en el cas de les permutes. 

Si bé és cert que l'Ajuntament no obté, per regla general, ingressos en metàl·lic derivats 
del PMS, no hi ha constatació que aquests siguen vinculats -quan es produeixen- a 
projectes de despeses, ni que se'n calculen les desviacions a efectes del romanent de 
tresoreria i del resultat pressupostari. 

5.2.4.2 Intervenció 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest els següents aspectes referits a 
l'exercici de la funció interventora relativa al PMS: 

- No hi ha constatació que hom haja fiscalitzat els projectes de reparcel·lació ni 
els convenis urbanístics. 

- De les adquisicions i alienacions, se'n fa una fiscalització parcial. 
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6. RECOMANACIONS 

1. Els ajuntaments han de proveir els mitjans i adoptar les mesures necessàries per 
a complir les prescripcions legals en matèria de PMS, amb la finalitat de: 

a) Acordar-ne la constitució. 

b) Regular-ne el funcionament. 

c) Determinar la unitat o les unitats que s'han de fer càrrec del PMS. 

d) Portar-lo de forma separada i independent de la resta dels béns 
municipals. 

e) Controlar les adquisicions i destinacions dels béns. 

f) Proporcionar la informació per al Registre autonòmic. 

2. Cal millorar el control intern, especialment en els aspectes següents: 

a) La comptabilitat ha de recollir el PMS de forma adequada (registrant 
totes les operacions que l'afecten) i proporcionar la informació sobre la 
seua situació i composició. 

b) La Intervenció ha de fiscalitzar -igual com qualsevol altre fet susceptible 
d'originar drets i obligacions- aquells que afecten el PMS, i en particular: 

 - els projectes de reparcel·lació, 

 - els convenis urbanístics, 

 - les adquisicions, 

 - les alienacions. 
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7. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

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 per mitjà del qual prengué coneixement de l'esborrany de l'informe de 
fiscalització, aquest esborrany va ser tramés als gestors afectats dels ajuntaments d'Elx i 
de Torrevella, per tal que, en el termini concedit, hi formulessen al·legacions. Els dits 
ajuntaments foren objecte d'una fiscalització "in situ", tal com s'assenyala en l'apartat 
1.3 del present Informe; per aquesta raó, els hem tramés aquelles parts de l'esborrany 
d'informe de fiscalització que els afectaven de forma individualitzada. 

Quant a la resta dels ajuntaments, dels quals solament hem obtingut les dades sobre la 
gestió del seu patrimoni municipal del sòl a partir d'uns qüestionaris, no han sigut 
objecte del tràmit d'al·legacions, ja que l'anàlisi de la informació obtinguda se'n 
reflecteix de forma global. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal assenyalar el 
següent: 

1) Els òrgans fiscalitzats han formulat -si era el cas- al·legacions i consideracions 
que afecten determinades parts o qüestions de l'Informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades amb deteniment. 

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de l'Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que s'ha emés sobre 
aquestes, el qual ha servit de base perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o 
desestimades, s'adjunta en els annexos 3 i 4 del present Informe. 

 



 

 

APROVACIÓ DE L'INFORME 

 

Conformement als articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i 60.2.e) del seu Reglament, i en compliment del 
Programa Anual d'Actuació de 2006 d'aquesta institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la seua reunió del dia 19 de juliol de 2007, va aprovar aquest informe de 
fiscalització. 

 

València, 19 de juliol de 2007 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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ANNEX I: RESULTATS DELS QÜESTIONARIS DE GESTIÓ URBANÍSTICA

g1.

Núm. % T
SÍ 9 100,0%

NO 0 0,0%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No cont. 0 0,0%

g1.1.

Núm. % T
PGOU o equivalent 9 100,0%

Normes subsidiàries 0 0,0%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
No cont. + Suspés 0 0,0%

g1.2a.

Núm. % T
Anterior a 1980 0 0,0%

Entre 1980 i 1989 3 33,3%
Entre 1990 i 1994 1 11,1%
Entre 1995 i 1999 2 22,2%

2000 o posterior 3 33,3%
TOTAL 9 99,9%

Any mitjà d'aprovació 1993

g1.2b.

Núm. % T
Anterior a 1980 0 0,0%

Entre 1980 i 1989 0 0,0%
Entre 1990 i 1994 0 0,0%
Entre 1995 i 1999 0 0,0%

2000 o posterior 0 0,0%
TOTAL 0 0,0%

Any mitjà d'aprovació

g.1.3.
g.1.4.

(PG a pregunta g1.1)

(NS a pregunta g1.1)
Data d'aprovació de les normes subsidiàries o similars

Data de publicació en el Butlletí Oficial
Número

PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL
GESTIÓ URBANÍSTICA

L'Ajuntament tingué durant l'exercici de 2004 planejament urbanístic de tipus general?

Indiqueu el tipus d'instrument vigent

Data d'aprovació dels PG o similars

Informació sense valor estadístic
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g1.5.

Núm. % T
SÍ 1 11,1%

NO 7 77,8%
No contesten 1 11,1%

TOTAL 9 100,0%
NO+ No contesten 8 88,9%

g1.6.

g1.7.

g2.

Núm. % T
SÍ 0 0,0%

NO 7 77,8%
No contesten 2 22,2%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contesten 9 100,0%

g2.1.

Núm. % R
Anterior al TRLS 92 (26-06-92) 0 #¡DIV/0!

Entre TRLS 92 i LRSV 98 (13-04-98) 0 #¡DIV/0!
Entre LRSV 98 i 2002 0 #¡DIV/0!

Posterior a 2002 0 #¡DIV/0!
No contesten 0 ---

TOTAL 0 #¡DIV/0!

Any mitjà de constitució

g.2.2.

g3.

Núm. % T
SÍ 1 11,1%

NO 5 55,6%
No contesten 3 33,3%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contesten 8 88,9%

COMENTARIS

L'Ajuntament té formalment constituït el Patrimoni Municipal del Sòl?

Data de l'Acord de constitució del PMS

ACOMPANYEU LA VOSTRA RESPOSTA AMB UNA CÒPIA LITERAL DEL PUNT DE L'ACTA EN QUÈ
CONSTA L'ACORD DE CONSTITUCIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL

Informació sense valor estadístic

Informació sense valor estadístic

Classificació segons les dates, en funció de les normes generals aplicables
(SÍ a pregunta g2)

S'han dictat resolucions jurisdiccionales definitives o fermes que l'afecten?

ACOMPANYEU LA VOSTRA RESPOSTA AMB UNA CÒPIA DE LES RESOLUCIONS O AMB UNA 
RELACIÓ D'AQUESTES INDICANT EL SENTIT DEL VEREDICTE

¿S'han regulat en l'Ajuntament (o, si és el cas, en la Gerència d'Urbanisme) directrius, instruccions
o normes internes en relació amb procediments per a la gestió i el control del Patrimoni Municipal
del Sòl?
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g3.1.
g3.2.
g3.3.

g4.

g4.1.

g4.2.

Núm. % T
Identifiquen Gerència d'Urbanisme 0 0,0%

Identifiquen uns altres organismes autònoms 0 0,0%
Identifiquen entitats empresarials 0 0,0%
Identifiquen societats mercantils 0 0,0%

Identifiquen consorcis 0 0,0%
No contesten / No en tenen 9 100,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contesten 9 100,0%

g4.3.

g5.

Núm. % T
SÍ 5 55,6%

NO 2 22,2%
No contesten 2 22,2%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contesten 4 44,4%

g5.1.

Núm. % T
SÍ 0 0,0%

NO / No contesten 5 100,0%
TOTAL 5 100,0%

Tipus de norma, directriu o instrucció, etc.
COMENTARI

General

Existeix algun inventari o registre específic dels béns i drets del Patrimoni Municipal del Sòl?

Informació sense valor estadístic

DENOMINACIÓ I DETALL DE LES FUNCIONS

Informació sense valor estadísitc

(**) Sobre els que responen SÍ a aquesta pregunta es condicionen les restants respostes g5.x.
(**) Es marquen "Sí", a més, els casos en què amb inventari general el sistema permet identificar els béns del PMS respecte
dels altres.

ACOMPANYEU LA VOSTRA RESPOSTA AMB UNA CÒPIA DE LA NORMATIVA INTERNA RELATIVA
A LA GESTIÓ I EL CONTROL DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL

ACOMPANYEU LA VOSTRA RESPOSTA AMB UNA CÒPIA DELS ESTATUTS VIGENTS EN 2004 DE
CADA UN D'AQUESTS ORGANISMES/ENTITATS/SOCIETATS

¿Existeix a l'Ajuntament cap òrgan, unitat o servei específic per a gestionar el Patrimoni Municipal
del Sòl?

És un inventari independent i separat dels restants béns i drets de propietat municipal?

(SÍ a pregunta g5)

Informació sense valor estadísitc

Feu una relació dels organismes, entitats empresarials i societats mercantils que, si és el cas,
incidisquen o intervinguen en la gestió del Patrimoni Municipal del Sòl
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g5.2.

g5.3.

Núm. % T % R
Ajunt.-  Patrimoni 3 60,0% 60,0%

Ajunt. - Urbanisme 1 20,0% 20,0%
Ajunt. - D'altres 1 20,0% 20,0%

Ajuntament 5 100,0% 100,0%
Entitats dependents 0 0,0% 0,0%

No contesten/No hi ha unitat esp. 0 ---
TOTAL 5 100,0% 100,0%

g5.4.

g5.5.

Núm. % T
SÍ 5 100,0%

NO 0 0,0%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 5 100,0%
NO + No contesten 0 0,0%

g5.6.

g5.7.

Núm. % T
SÍ 5 100,0%

NO 0 0,0%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 5 100,0%

g5.8
g5.9

Nombre de fitxes a 31 de desembre de 2003

(SÍ a pregunta g5)

Tractament conjunt amb pregunta g5.3

DETALLEU I ESPECIFIQUEU EL TIPUS DE CONTROL

Es manté un control independent de cada un dels béns i drets i dels seus moviments?

Informació sense valor estadístic

Quina unitat és responsable del seu manteniment, actualització i control?

(SÍ a pregunta g5)

Es coneix el nombre total de fitxes individuals (elements registrats) que romanen d'alta en 
l'inventari del Patrimoni Municipal del Sòl? 

(SÍ a pregunta g5)

Quina unitat municipal facilita les dades necessàries per a donar d'alta en l'inventari els elements
del Patrimoni Municipal del Sòl?

(**) Com a instrument de gestió, es considera que l'inventari independent o específic, l'ha de mantenir Patrimoni o Urbanisme
(o les entitats dependents, si n'hi ha).

Nombre de fitxes a 31 de desembre de 2004

Informació sense valor estadístic

L'inventari, el porta l'Ajuntament o alguna de les entitats dependents?

Informació sense valor estadístic
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g5.10.

Núm. % T
SÍ 3 60,0%

NO 2 40,0%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 5 100,0%
NO + No contesten 2 40,0%

g5.11
g5.12
g5.13
g5.14

Informació sense valor de forma agregada

g5.15.
g5.16.

Informació sense valor estadístic

g5.17.

Núm. % T
SÍ 5 100,0%

NO 0 0,0%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 5 100,0%
NO + No contesten 0 0,0%

g5.18.
Informació sense valor estadístic

g5.19.

Núm. % T
SÍ 4 80,0%

NO 1 20,0%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 5 100,0%
NO + No contesten 1 20,0%

g5.20.
Informació sense valor estadístic

A 31-12-2003: Valor total de l'inventari materialitzat en terrenys

Figuren valorats tots i cada un dels solars, parcel·les, aprofitaments i d'altres béns i recursos que
l'integren?

A 31-12-2003: Valor total d'altres recursos  

(SÍ a pregunta g5)

Quins criteris s'usen per a valorar els béns en el moment d'integrar-los en el Patrimoni Municipal 
del Sòl?

La valoració d'aquests béns es fa sobre la base d'informes tècnics escrits?

COMENTARIS:

A 31-12-2004: Valor total de l'inventari materialitzat en terrenys
A 31-12-2004: Valor total d'altres recursos  

(SÍ a pregunta g5)

Referit només als ajuntaments que valoren l'inventari de béns del PMS (Sí a pregunta g5.10)

COMENTARIS:

(SÍ a pregunta g5)

COMENTARIS:

Es registren les modificacions que hagen pogut sofrir els béns des del moment de la seua
adquisició?
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g5.21.

Núm. % T % R
SÍ 5 100,0%

NO 0 0,0%
No contesten 0 0,0% ---

Total ajunts. preguntats 5 100,0% 0,0%
Ajunts. no preguntats 0

TOTAL 5 100,0% 0,0%
NO + No contesten 0 0,0%

g5.22.

Núm. % T
Permanent 3 60,0%

Anual 1 20,0%
Una altgra periodicitat 1 20,0%

No contesten 0 0,0%
TOTAL 5 100,0%

g5.23.
Informació sense valor estadístic

g5.24.

Núm. % T % R
SÍ 3 60,0%

NO 2 40,0%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 5 100,0%

g5.25.

Núm. % T % R
SÍ 3 60,0%

NO 2 40,0%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 5 100,0%
NO + No contesten + Pents. de processar 2 40,0%

(SÍ a pregunta g5)

(SÍ a pregunta g5)

Cada fitxa individual fa també referència a les característiques de la destinació i l'ús dels béns?

L'inventari/registre està adaptat als requisits exigits per la normativa estatal i autonòmica?

COMENTARIS:

Cada fitxa individual fa referència a les característiques de situació, dimensió i mesures, 
classificació urbanística i edificabilitat?

(SÍ a pregunta g5)

Amb quina periodicitat s'actualitza l'inventari/registre?

(SÍ a pregunta g5)
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g5.26.
g5.27.

Informació sense valor estadístic

g6.

Núm. % T
SÍ 1 20,0%

NO 4 80,0%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 5 100,0%
NO + No contesten 4 80,0%

g6.1.

Núm. % T
Ple 1 100,0%

Comissió/Junta Govern 0 0,0%
Alcalde 0 0,0%

D'altres (societat mercantil) 0 0,0%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 1 100,0%

Núm. % T
Anterior a 31-12-04 0 0,0%

Entre 01-01 i 30-06-05 1 100,0%
Entre 01-07 i 31-12-05 0 0,0%

Posterior a 2005 0 0,0%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 1 100,0%

g6.2.
g6.3.

Informació sense valor estadístic

g7.

COMENTARIS:

(Sí a pregunta g6)

(SÍ a pregunta g5)

(Sí a pregunta g6)

Informació sense valor estadístic

¿Quins són els principals usuaris de la informació deduïda del sistema de control del Patrimoni
Municipal del Sòl?

ACOMPANYEU LA VOSTRA RESPOSTA AMB UNA CÒPIA LITERAL DEL PUNT DE L'ACTA O
DOCUMENT EN QUÈ CONSTA L'ACORD O RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DE L'INVENTARI DEL
PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2004

Òrgan:  

data d'aprovació inventari a 31/12/04:

COMENTARIS:

ACOMPANYEU LES VOSTRES RESPOSTES AMB LA CÒPIA D'UNA(es) FITXA(es) CONCRETA(es)
D'ALGUN(s) ELEMENT(s) DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL, QUE SERVISCA(quen) COM A
EXEMPLE DEL SISTEMA EXISTENT.

L'inventari/registre del Patrimoni Municipal del Sòl és aprovat per algun òrgan municipal (o de
l'organisme competent)?
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ANNEX II: RESULTATS DELS  QÜESTIONARIS DE
GESTIÓ COMPTABLE

c1.

Núm. % T
SÍ 4 44,4%

NO 5 55,6%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contesten 5 55,6%

c2.

Núm. % T
SÍ 4 44,4%

NO 5 55,6%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contesten 5 55,6%

c3.

Núm. % T
SÍ 0 0,0%

NO 4 44,4%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 4 44,4%

c3.1.

c4.

Núm. % T
SÍ 1 11,1%

NO 8 88,9%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contesten 8 88,9%

(SÍ a pregunta c2)

Informació no processada

Des del sistema d'informació comptable és possible conéixer la composició i valoració del
Patrimoni Municipal del Sòl?

Existeix llibre comptable d'inventaris i balanços actualitzat a 31 de desembre de 2004?

Es distingeixen en l'inventari comptable els béns constitutius del Patrimoni Municipal del Sòl de la
resta d'elements inventariats?

ACOMPANYEU LA VOSTRA RESPOSTA AMB UNA CÒPIA DEL BALANÇ DE SITUACIÓ, UN DETALL DELS COMPTES
REPRESENTATIUS I LES PÀGINES DE L'INVENTARI A 31 DE DESEMBRE DE 2004 EN QUÈ FIGUREN ELS ELEMENTS QUE
INTEGREN EL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL

PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL
GESTIÓ COMPTABLE

Existeix llibre comptable d'inventaris i balanços actualitzat a 31 de desembre de 2003?
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c4.1

c5.

Núm. % T
SÍ 2 22,2%

NO 7 77,8%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contesten 7 77,8%

c5.1.

c5.2.

c6.

Núm. % T
SÍ 1 25,0%

NO 3 75,0%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 4 100,0%

c6.1.
c6.2.

c6.3.

c7.

Núm. % T
SÍ 6 66,7%

NO 3 33,3%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contesten 3 33,3%

(SÍ a pregunta c2)

ACOMPANYEU LA VOSTRA RESPOSTA AMB FITXA DE MAJOR DELS COMPTES REPRESENTATIUS DELS MOVIMENTS EN 
LA COMPTABILITAT FINANCERA DURANT 2004
Informació no processada

Informació sense valor estadístic

Valor total de l'inventari a 31 de desembre de 2003: 
Valor total de l'inventari a 31 de desembre de 2004: 

¿Les adquisicions i alteracions d'elements afectats al Patrimoni Municipal del Sòl sense
repercussió pressupostària es registren en la comptabilitat financera (cessió obligatòria
d'aprofitaments, permutes, etc.)? Si és així, detalleu els comptes utilitzats.

Descripció del(s) compte(s) financer(s)

Es coneix la valoració del Patrimoni Municipal del Sòl en l'inventari comptable?

COMENTARIS:

¿Es controla el volum de recursos afectats al PMS no materializats en terrenys i solars o en uns
altres béns tangibles, derivats de la conversió a metàl·lic d'aprofitaments, consignacions
específiques en el pressupost de despeses, etc.?

Informació sense valor estadístic

COMENTARIS
Informació sense valor estadístic

Informació sense valor estadístic agregat
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c7.1.

c7.2.
c7.3.

c8.

Núm. % T
SÍ 4 44,4%

NO 5 55,6%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contesten 5 55,6%

c8.1.

c8.2.

c8.3.

Informació no processada

c9.

c9.1.

c9.2.

Informació no processada

c9.3

Núm. % T
SÍ 0 0,0%

NO 9 100,0%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contesten 9 100,0%

Informació sense valor estadístic

Import de recursos del PMS no materialitzats en terrenys a 31-12-03:

DETALLEN EL TIPUS DE CONTROL

ACOMPANYEU LA VOSTRA RESPOSTA AMB PRESSUPOST APROVAT DE 2004, ANNEX D'INVERSIONS, BASES 
D'EXECUCIÓ I INFORME I MEMÒRIA ECONOMICOFINANCERA.

Import de recursos del PMS no materialitzats en terrenys a 31-12-04:

En cas de resposta negativa a la pregunta anterior, ¿quin procediment s'utilitza per a consignar i
quantificar en el pressupost d'ingressos tals previsions?

¿Les quantificacions de les partides del pressupost d'ingressos procedents de l'alienació de
parcel·les del Patrimoni Municipal del Sòl i de la conversió a metàl·lic dels aprofitaments
urbanístics estan basades en informes tècnics? 

Informació sense valor estadístic agregat

Informació ssense valor estadístic

Identifiqueu les partides del pressupost d'ingressos en què es reconeixen els drets derivats de la
gestió del Patrimoni Municipal del Sòl:

COMENTARIS:

DETALLEU-NE EL PROCEDIMENT

ACOMPANYEU AMB FULL DE FITXES DE MAJOR DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS EN QUÈ ES VAN COMPTABILITZAR EN
2004 LES ALIENACIONS DE PARCEL·LES I ELS DRETS PER CONVERSIÓ DELS APROFITAMENTS URBANÍSTICS. 

¿L'aprovació dels pressuposts de 2004 ha sigut recorreguda a conseqüència de la falta de
consignació d'inversions suficients en el pressupost de despeses per a permetre la conservació o
ampliació del Patrimoni Municipal del Sòl?

Informació sense valor estadístic

Informació sense valor estadístic
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c9.4

Núm. % T
SÍ 0 0,0%

NO 0 0,0%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 0 0,0%

c9.5
Informació no processada

c9.6

c10.

Núm. % T
SÍ 0 0,0%

NO 8 88,9%
No contesten 1 11,1%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contesten 9 100,0%

c10.1.

c10.2.

Núm. % T
SÍ 6 66,7%

NO 3 33,3%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contesten 3 33,3%

c10.3.

c10.4.

Informació no processada

(SÍ a pregunta c9.3)

Amb caràcter general, ¿els recursos d'alienacions de parcel·les o per conversió d'aprofitaments
urbanístics i els pagaments derivats per la seua utilització es comptabilitzen en comptes de
conceptes no pressupostaris?

S'han dictat resolucions jurisdiccionals definitives o fermes que els afecten?

¿Els recursos d'alienacions de parcel·les o per conversió d'aprofitaments urbanístics es
comptabilitzen en comptes de conceptes no pressupostaris de manera transitòria, fins que són
imputats en el pressupost dins de l'exercici en què foren generats?

Identifiqueu els conceptes:

ACOMPANYEU LA  RESPOSTA AMB ELS FULLS DE MAJOR DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS EN QUÈ ES VAN 
COMPTABILITZAR EN 2004 MOVIMENTS RELACIONATS AMB LA GESTIÓ DEL PMS. ADJUNTEU TAMBÉ EL 
DESGLOSSAMENT DE COMPTES DEL SUBGRUP 55 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ

Informació sense valor estadístic

Informació sense valor estadístic
Identifiqueu els conceptes

ACOMPANYEU LA VOSTRA RESPOSTA AMB UNA CÒPIA DELS RECURSOS I DE LES RESOLUCIONS DICTADES

COMENTARIS:

Informació sense valor estadístic
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c11.

Núm. % T
SÍ 5 55,6%

NO 4 44,4%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contesten 4 44,4%

c11.1.

c11.2.

Informació no processada

c12.

Núm. % T
SÍ 7 77,8%

NO 2 22,2%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contesten 2 22,2%

c13.

Núm. % T
SÍ 7 77,8%

NO 2 22,2%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contesten 2 22,2%

Els ingressos pressupostaris obtinguts d'aquestes fonts s'afecten a programes de despeses amb
finançament afectat?

Informació sense valor estadístic

Cada despesa a la qual s'afecten aquests ingresos, ¿està identificada?

¿Es realitzen generacions de crèdit o d'altres modificacions pressupostàries finançades amb la
venda de parcel·les del PMS, amb la conversió a metàl·lic dels aprofitaments urbanístics o amb
uns altres recursos del PMS?

DETALL I EXPLICACIÓ:

ACOMPANYEU LA VOSTRA RESPOSTA AMB LA RELACIÓ DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AFECTADES AMB LA
GESTIÓ D'ELEMENTS DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL. INDIQUEU TAMBÉ LES DESPESES MODIFICADES (TIPUS DE
MODIFICACIÓ, PARTIDES AFECTADES I IMPORTS).
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c14.

Núm. % T
SÍ

NO
No contesten

SUMA
Ajunt. en què no és aplicable (*) 9

TOTAL 9
NO + No contesten 

c15.

Núm. % T
Identifiquen partides 7 77,8%

No identifiquen partides 2 22,2%
TOTAL 9 100,0%

No descriuen 2 22,2%

c15.1.

c15.2.

Informació no processada

c16.

Núm. % T
SÍ 7 77,8%

NO 1 11,1%
No contesten 1 11,1%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contesten 2 22,2%

(*) A la Comunitat Valenciana no és aplicable.
Identifiquen totes les partides de despeses amb finançament afectat per recursos del Patrimoni
Municipal del Sòl:

COMENTARIS:

ACOMPANYEU LA RESPOSTA AMB FULL DE FITXES DE MAJOR DEL PRESSUPOST DE DESPESES RELATIVES A LES
PARTIDES AFECTADES AMB AQUESTS INGRESSOS. EN EL CAS QUE EL PAGAMENT S'HAJA FET EN 2005, INCLOEU LES
CORRESPONENTS FITXES DE 2005 DE PRESSUPOSTS TANCATS.

¿Es consignen en el pressupost de despeses partides específiques per a donar cobertura a la
previsió legal de dotar un x% del pressupost al Patrimoni Municipal del Sòl? 

Es fa un seguiment i control comptable extensiu tant a la realització de la despesa, com als
ingressos que el financen?

Informació sense valor estadístic
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c17.

Núm. % T
SÍ 7 77,8%

NO 2 22,2%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contesten 2 22,2%

c17.2.

Informació no processada

c18.

Núm. % T
SÍ 0 0,0%

NO 9 100,0%
No contesten 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contesten 9 100,0%

c.18.1.

c19.

Núm. % T
SÍ 2 22,2%

NO 6 66,7%
No contesten 1 11,1%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contesten 7 77,8%

c19.1.

Núm. % T
Anual 1 11,1%

Una altra 1 11,1%
No contesten 7 77,8%

TOTAL 9 100,0%
No contesten 7 77,8%

Es fan conciliacions o comprovacions de les dades comptables relatives al Patrimoni Municipal
del Sòl amb la información que es troba en les unitats de gestió?

Amb quina periodicitat s'efectuen?

ACOMPANYEU LA VOSTRA RESPOSTA AMB ELS ESTATS DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI I DEL ROMANENT DE
TRESORERIA AL TANCAMENT DE L'EXERCICI DE 2004.

Es concilien els moviments comptables i les valoracions amb l'inventari jurídic del PMS?

EXPLIQUEU LA NATURALESA DE LAS DIFERÈNCIES, SI N'HI HA:

Es calculen al final de l'exercici les desviacions de finançament i s'ajusten el resultat
pressupostari i el romanent de tresoreria?

Informació sense valor estadístic
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c.19.2.

c20.

c20.1

Informació no processada

ACOMPANYEU LA VOSTRA RESPOSTA AMB INFORMES O ADVERTIMENTS EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
SOBRE ACTES QUE HAGEN TINGUT REPERCUSSIÓ EN L'EXERCICI DE 2004

Informació sense valor estadístic
Expliqueu el tipus de fiscalització que es realitza sobre la gestió del Patrimoni Municipal del Sòl

EXPLIQUEU LA NATURALESA DE LES DIFERÈNCIES, SI N'HI HA:
Informació sense valor estadístic
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ANNEX III: AL·LEGACIONS 

 





























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX IV: INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 

 



 

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE 
L'INFORME DE FISCALITZACIÓ DE LA GESTIÓ I DEL CONTROL DELS 
RECURSOS QUE INTEGREN EL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL 
CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2004 

 

Com a qüestió prèvia, cal assenyalar que no consta que l'Ajuntament de Torrevella haja 
fet al·legacions al citat esborrany de fiscalització. En conseqüència, l'anàlisi que ara 
farem es refereix a les presentades per l'Ajuntament d'Elx. 

AL·LEGACIÓ PRIMERA. Apartat 5.1.2.1. Expedient 1009/2003 

Resum de l'al·legació: Manifesten que a 31 de desembre de 2006 la cessió de la 
parcel·la està ja comptabilitzada. 

Comentaris: Ens han aportat la documentació de suport; per tant, es pot assegurar que 
efectivament han comptabilitzat l'operació. 

Conseqüències en l'Informe: Eliminar "Tanmateix, no s'ha reflectit comptablement". 

AL·LEGACIÓ SEGONA. Apartat 5.1.2.2. Expedients 1991/04 i 1997/04 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament al·lega que la cessió relativa a l'expedient 1997/04 
estarà pendent de comptabilitzar fins a la data en què se'n produïsca l'oportuna 
inscripció. 

Pel que fa a l'expedient 1991/04, l'Ajuntament assenyala que es tracta de sòl no 
urbanitzable que no té aprofitament urbanístic i que la fórmula adoptada és la següent: 
la propietat accepta que l'Administració ocupe els terrenys, però -renunciant al preu 
just- es reserva els drets que poguessen correspondre a aquests terrenys en futures 
actuacions urbanístiques. En conseqüència, atés que la propietat no ha cedit els terrenys 
a l'Ajuntament, sinó que únicament n'ha autoritzat l'ocupació, no hi ha cap transmissió 
que calga fer constar en el Registre de la Propietat. 

Comentaris: Quant a l'expedient 1997/04, l'Ajuntament es limita a fer constar que la 
comptabilitat n'està condicionada a l'oportuna inscripció, la qual, aparentment, es troba 
en tràmit. 

Quant a l'expedient 1991/04, s'ha de fer notar que no escau realitzar reserva 
d'aprofitament si tal aprofitament no existeix en l'actualitat, ja que es tracta de sòl no 
urbanitzable. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa d'afegir a l'últim paràgraf de l'apartat 5.1.2.2 el 
següent: 



 

 

"L'Ajuntament al·lega que la comptabilitat de la cessió relativa a l'expedient 1997/04 es 
farà quan 'se'n produïsca l'oportuna cessió'. Quant a l'expedient 1991/04, l'Ajuntament 
apunta que no es tracta d'una vertadera cessió 'sinó que únicament hi ha hagut una 
autorització d'ocupació' dels terrenys, els quals, com que estan classificats com a sòl no 
urbanitzable, manquen d'aprofitament urbanístic. Aquesta darrera observació ha de ser 
matisada per la Sindicatura, ja que la Llei no preveu l'aprovació de reserves que 
tinguen per objecte aprofitaments subjectius futurs". 

AL·LEGACIÓ TERCERA. Apartat 5.1.2.4. Parcel·les del sector AR-1 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament al·lega que "l'adjudicació en qualitat de proindivís 
es fa formalment amb l'ICONA (pe raons de falta d'actualització en el Registre), 
malgrat que la titularitat real de la resta de la parcel·la és de la Generalitat Valenciana 
(béns transferits per l'Estat)". 

Comentaris: En relació amb aquesta al·legació, es pot observar que l'esborrany 
reflecteix la informació que es desprén del document de reparcel·lació, on es fa constar 
que l'adjudicació és a favor de l'ICONA. No es dubta de la certesa de l'al·legació, però, 
mentre no es produïsca l'actualització en el Registre, la Sindicatura s'ha d'atenir al que 
hi ha escrit. No obstant això, es pot fer constar, en síntesi, el contingut de l'al·legació, a 
fi que hi haja més informació. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa d'afegit un nou paràgraf a continuació del que 
transcrivim: 

"La parcel·la 12, illa 11, ha sigut adjudicada a l'Ajuntament de forma proindivisa amb 
l'ICONA. Es pot indicar que, com que forma part del PMS, el règim de copropietat no 
es considera compatible amb la naturalesa del dit patrimoni". El nou paràgraf que 
proposem seria el següent: 

"No obstant això, l'Ajuntament al·lega que 'l'adjudicació en qualitat de proindivís es fa 
fonamentalment amb l'ICONA (per raons de falta d'actualització en el Registre), 
malgrat que la titularitat real de la resta de la parcel·la és de la Generalitat Valenciana 
(béns transferits per l'Estat). Assentada la dita premissa, ja no es pot entendre 
perjudicada la destinació de la porció municipal, puix que es tracta de sengles 
administracions públiques amb competències i, especialment, obligacions en la 
promoció d'habitatges de protecció pública'". 

AL·LEGACIÓ QUARTA. Apartat 5.1.2.7. Anàlisi de la permuta prevista en el 
conveni de col·laboració 

Resum de l'al·legació: Es diu que la construcció i l'equipament del nou convent es 
realitza fonamentalment en 2006, és a dir quan ja està en vigència la Llei Urbanística 
Valenciana, i més en concret en l'article 259, que ha sigut desenvolupat per l'article 544 
del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística. En aquests preceptes es 
consideren incloses dins del concepte d'interés social les obres de conservació i 
rehabilitació de béns que pertanyen al patrimoni cultural. 



 

 

S'hi al·lega també que el crèdit de 600.000 euros a què fa referència l'Informe no prové 
íntegrament d'ingressos del PMS (235.446 euros procedeixen d'aquests ingressos i 
364.554 euros deriven d'un préstec contractat a aqueix efecte). 

Comentaris: A aquesta al·legació es pot puntualitzar que la inversió va destinada a un 
nou convent, amb la finalitat de permutar-lo després amb l'antic. En la permuta, els fins 
del PMS s'han de complir tant pel que fa al bé adquirit -l'adequació legal del qual no es 
discuteix en l'esborrany-, com respecte del bé alienat, que en aquest cas són els diners 
que es dediquen a construir el nou convent. És l'adequació legal d'aquesta última 
operació la que es qüestiona en l'esborrany. 

En relació amb el que s'al·lega sobre el finançament d'aquesta operació, hem 
d'assenyalar que escau recollir el que es diu en l'al·legació, en el sentit que el crèdit 
incorporat al pressupost de 2005, per import de 600.000 euros, es finança amb un 
préstec ingressat en 2004 per import de 364.554 euros i que solament la resta n'ha sigut 
finançat amb ingressos del PMS. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa d'intercalar un nou paràgraf entre el que 
comença "Cal indicar que la inversió..." i el que comença "Quant a la comptabilitat..."·. 
El text del dit nou paràgraf seria el següent: 

"L'Ajuntament al·lega que la construcció i l'equipament del nou convent es realitza 
fonamentalment en l'exercici de 2006, és a dir quan ja està en vigència la Llei 
Urbanística Valenciana, i la seua nova regulació de la destinació que es pot donar als 
ingressos dineraris adscrits al PMS". 

Afegir aquest paràgraf a continuació del que comença per: "En 2005 es realitza una 
modificació de crèdits...". Seria el següent: 

"Que es finança amb un préstec ingressat en 2004 per import de 364.554 euros, i la 
resta, amb ingressos del PMS." 

Suprimir l'últim paràgraf d'aquest apartat. 

AL·LEGACIÓ CINQUENA. Apartat 5.1.3 

Resum de l'al·legació: Quant a l'apartat 5.1.3, en què s'estudia l'ampliació de capital de 
PIMESA, l'Ajuntament es limita a actualitzar la informació disponible. 

Comentaris: Es pot recollir parcialment el que assenyala l'Ajuntament. 

Conseqüències en l'Informe: Com que ens sembla apropiat incorporar la dita 
actualització a l'esborrany, proposem que el paràgraf següent acabe en punt i seguit, a fi 
d'inserir a continuació un nou text: 

Les tres promocions apuntades es troben actualment en fase de qualificació provisional. 
Posteriorment, l'Ajuntament al·lega que "les tres promocions han aconseguit ja la 
qualificació provisional i els han concedit el finançament del Pla d'Habitatge. En totes 



 

 

han començat les obres de construcció i està en marxa el procés d'adjudicació dels 
habitatges". 
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