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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros, llevat que expressament 
s’indique el contrari. Hem efectuat un arredoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades 
representen sempre l’arredoniment de cada valor exacte i no la suma de les dades arredonides. 
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GLOSSARI DE TERMES 

Actuació: Fet o conjunt de fets o accions dutes a terme per la Conselleria relacionats amb 
el PIJCV. Fases o passos en què s’articula el desenvolupament d’un projecte. 

Auditoria energètica: Tot procediment sistemàtic destinat a obtindre coneixement 
adequat del perfil de consum d’energia existent d’un edifici o grup d’edificis, d’una 
instal·lació o operació industrial o comercial, o d’un servei privat o públic, així com per a 
determinar i quantificar les possibilitats d’estalvi d’energia a un cost eficient i informar sobre 
aquest tema. 

Construcció de noves seus judicials: Dotació de noves seus a aquells partits judicials en 
què l’única opció plausible és la construcció de nous edificis o l’habilitació per a ús judicial 
d’uns altres ja existents. S’inclouen en la línia 1.2 del PIJCV. 

Eficiència energètica: Relació entre la producció d’un rendiment, servei, bé o energia, i la 
despesa d’energia. 

Funcionalitat: La funcionalitat d’una seu judicial requereix que aquesta reunisca totes 
aquelles condicions necessàries perquè usuaris i treballadors puguen realitzar un ús 
satisfactori de l’edifici complint la finalitat a què està destinada, d’acord amb els principis 
bàsics següents: 

 Accessibilitat: Els edificis judicials han de reunir les condicions necessàries per a facilitar 
l’accés i l’estada, especialment dels qui tenen algun tipus de diversitat funcional, i 
eliminar les barreres que ho dificulten. 

 Concentració: Ha de procurar-se que els diferents serveis del partit judicial se situen en 
una mateixa localització i evitar la dispersió. Això genera economies d’escala i facilita 
el funcionament d’espais i serveis comuns, de manera que es redueix el temps de 
tramitació i s’agilita l’activitat judicial, s’estalvien costos de manteniment i es millora 
l’experiència d’ús. 

 Distribució espacial: La disposició dels espais i la dotació de les instal·lacions han de 
facilitar la realització adequada de les funcions previstes en l’edifici. La distribució ha 
de ser coherent, procurar la proximitat entre dependències vinculades entre si, 
optimitzar desplaçaments i facilitar-ne l’ús a la ciutadania. 

 Habitabilitat: Ha de garantir-se que els llocs de treball siguen no sols concordes amb 
les exigències de seguretat i salut laboral, sinó que a més procuren el màxim confort. 

Partit judicial: Unitat territorial formada per un o més municipis limítrofs, pertanyents a 
una mateixa província (article 32 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial). 
En cada partit judicial ha d’haver-hi un o més jutjats de primera instància i instrucció i un o 
més jutjats de violència sobre la dona. 

Projectes de rehabilitació integral: Actuacions en immobles judicials existents en els quals 
les mancances es poden resoldre sense necessitat d’un canvi d’emplaçament. 
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Seu judicial: Lloc on té el seu domicili un òrgan judicial. En sentit més ampli s’entén també 
com el terme municipal i fins i tot el territori del partit judicial en què es troba aquest òrgan. 

Seguretat: Aspectes que els edificis judicials han d’atendre per a minimitzar qualsevol risc 
per a la integritat de les infraestructures i del personal usuari i treballador: 

 Seguretat contra incendis: Els edificis han de satisfer els requisits i les condicions de 
seguretat contra incendis per a previndre tant que apareguen com per a donar la 
resposta adequada en cas de produir-se, limitar-ne la propagació i possibilitar-ne 
l’extinció, amb la finalitat d’anul·lar o reduir els danys o pèrdues que l’incendi puga 
produir a persones o béns. 

 Sistemes de prevenció d’incendis: els immobles han de disposar de sistemes de 
prevenció d’incendis adequats i plenament operatius per a limitar el risc de foc i les 
circumstàncies que poden desencadenar-lo. 

 Sistemes de resposta: Les seus judicials estaran preparades per a donar una resposta 
òptima davant qualsevol contingència per mitjà dels equips, sistemes i components 
necessaris en matèria de protecció activa. Així mateix, han de comptar amb plans 
d’emergència i autoprotecció actualitzats. 

 Vigilància: Els jutjats han de comptar amb les mesures i instal·lacions necessàries per a 
fer front a actes deliberats o fets accidentals que puguen posar en risc la seguretat de 
les persones i el desenvolupament normal de l’activitat judicial. 
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ÍNDEX D’ABREVIACIONS  

CECON  Centre de control integrat 

DGMRAJ Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de 
Justícia 

FEDER Fons Europeu de Desenvolupament Regional 

JESSICA-FIDAE Fons d’Inversió en Diversificació i Estalvi d’Energia. Considera elegibles les 
despeses d’inversió directament relacionades amb la generació d’energies 
renovables o l’augment de l’eficiència energètica en edificis públics. 

LEC Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil 

PIJCV Pla d’Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana 

PRI Pla de Reforma Interior 

TSJCV Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
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1. XIFRES CLAU

Amb òrgans i serveis 
repartits en 66 
immobles en tota la 
Comunitat Valenciana 

Actuacions integrals, 
parcials, manteniment i 
seguretat previstes en 
el Pla fins a 2024 (*)

Inversions previstes en 
el Pla per a actuacions 
integrals i actuacions 
específiques d’eficiència 
energètica 

Partits judicials en què s’han iniciat actuacions integrals, sobre un 
total de 15 en què el PIJCV preveia actuar (línia 1) 

Indi
Inversió executada sobre l’import previst en el PIJCV en projectes 
de rehabilitació integral d’immobles judicials, la superfície 
rehabilitada dels quals representa el 8% del total de les seus 
actuals (línia 1.1) 

Inversió executada sobre l’import previst en el PIJCV en 
construcció de noves seus judicials, la superfície de les quals 
representa el 14,9% del total de les seus actuals (línia 1.2) 

Superfície dels immobles que ocupen les seus judicials sobre els 
quals s’ha actuat o s’està actuant en el marc del PIJCV de la 
Comunitat Valenciana 

Partits judicials que tenen el 100% dels seus òrgans i serveis en la 
mateixa seu judicial, sobre un total de 36 

Milions d’euros destinats a donar resposta a les necessitats 
específiques d’adequació i reforma en totes les seus judicials, amb 
especial rellevància de les destinades a mesures COVID-19 

Inversió executada sobre l’import previst en el PIJCV en programa 
d’actuacions en matèria d’eficiència energètica (línia 2.1) 

(*) S’ha de tindre en compte que el termini temporal del PIJCV arriba fins a l’any 2024, mentre que el grau d’execució 
observat es refereix al període des de la posada en marxa (2018) fins a juny de 2020. En aquest període pràcticament està 
començant el desenvolupament de les línies d’acció de major complexitat d’instrumentació inicial. 
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2. OBJECTIUS I ABAST DE L’AUDITORIA 

L’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes, inclou entre les seues funcions, a més de les referides al control extern de la 
gestió economicofinancera del sector públic valencià i dels seus comptes, aquelles que 
d’acord amb l’ordenament jurídic siguen convenients per a assegurar adequadament el 
compliment dels principis financers, de legalitat, d’eficàcia i d’economia i de transparència, 
exigibles al sector públic, així com la sostenibilitat ambiental i la igualtat de gènere. D’altra 
banda, l’article 9.3 de la mateixa llei determina que els informes han de pronunciar-se, entre 
altres qüestions, sobre si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris 
s’ha desenvolupat de manera econòmica i eficient, i avaluar el grau d’eficàcia en 
l’assoliment dels objectius previstos. 

D’acord amb el que s’ha esmentat en el paràgraf anterior, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes va acordar incloure en els programes anuals d’actuació de 2020 i 2021 l’auditoria 
operativa del Pla d’Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana (inclòs en el 
programa pressupostari 141.10, “Administració de justícia”). 

Aquest informe és el resultat del treball de l’avaluació amb criteri d’eficàcia de la gestió del 
Pla d’Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana (d’ara en avant, PIJCV o el Pla).  

Per a poder avaluar aquesta gestió amb aquest criteri s’han definit els objectius concrets 
següents, formulats en termes de preguntes: 

Objectiu 1: L’execució del PIJCV ha contribuït a millorar la qualitat de la prestació del 
servei públic de l’Administració de justícia a la Comunitat Valenciana?  

Objectiu 2: S’han aconseguit els estàndards d’eficiència energètica després de la 
inversió en els sistemes de climatització i il·luminació dels immobles dels partits 
judicials?  

Objectiu 3: Han millorat els estàndards de funcionalitat, habitabilitat, confortabilitat, 
accessibilitat i seguretat de les seus judicials amb l’execució del PIJCV?  

Per a facilitar l’obtenció de respostes a aquests objectius, cada un s’ha desglossat en 
diversos subobjectius i per a cada un d’aquests s’han definit els criteris d’auditoria, que es 
resumeixen en el quadre següent: 
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Quadre 1. Objectius, subobjectius i criteris d’auditoria 

Objectius d’auditoria Subobjectius d’auditoria Criteris d’auditoria 

1. L’execució del PIJCV ha contribuït 
a millorar la qualitat de la prestació 
del servei públic de l’Administració 
de justícia a la Comunitat 
Valenciana?  

1.1. El PIJCV conté indicadors o 
instruments que faciliten el seguiment i 
l’avaluació del grau de compliment dels 
objectius establits en el Pla? 

Nombre d’indicadors dissenyats 

1.2. S’ha aconseguit un elevat grau 
d’execució en les línies d’actuació del 
PIJCV durant els exercicis 2018 a 2020? 

Situació a 30 de juny de 2020 de les 
inversions realitzades en cada un dels 
immobles inclosos en el PIJCV. Nombre i 
metres quadrats de seus construïdes, 
ampliades o rehabilitades 

1.3. Han sigut suficients els crèdits 
pressupostaris del programa 141.10 per a 
executar al ritme necessari les línies 
d’actuació del PIJCV? 

Evolució anual de crèdits pressupostaris i 
grau d’execució pressupostària 

1.4. Han millorat l’espai i les condicions 
de treball en els partits amb menor 
dotació immobiliària? 

Metres quadrats ampliats en partits 
judicials amb menors dotacions 
immobiliàries  

1.5. S’ha pogut reduir la dispersió 
d’òrgans i serveis en les seus judicials?  

Nombre i metres quadrats situats en 
localitzacions diferents de la principal del 
partit judicial 

2. S’han aconseguit els estàndards 
d’eficiència energètica després de la 
inversió en els sistemes de 
climatització i il·luminació dels 
immobles dels partits judicials? 

2.1. S’han dut a terme inversions en 
matèria d’eficiència energètica?  

Import de les inversions destinades a 
eficiència energètica 

2.2. Les mesures adoptades han 
aconseguit reduir el consum energètic? 

Evolució del cost de consum energètic 
durant els últims tres anys 

2.3. S’ha complit la Directiva (UE) 
2018/2002 relativa a l’eficiència 
energètica? 

Verificació del compliment de les directives 
relatives a eficiència energètica 

3. Han millorat els estàndards de 
funcionalitat, habitabilitat, 
confortabilitat, accessibilitat i 
seguretat de les seus judicials amb 
l’execució del PIJCV?  

3.1. S’ha aconseguit millorar la gestió del 
manteniment de les instal·lacions de les 
seus judicials? 

Evolució dels costos de manteniment dels 
últims cinc anys / Nombre d’instruments 
dissenyats que permeten la comprovació i 
gestió tècnica de les instal·lacions físiques 

3.2. S’han eliminat barreres per a facilitar 
l’accés de persones amb diversitat 
funcional? 

Identificació d’elements constructius 
destinats a facilitar l’accés de persones que 
tenen alguna diversitat funcional 

3.3. Ha millorat la seguretat de les seus 
judicials? 

Import de les inversions destinades a 
seguretat dels edificis judicials 

3.4. S’ha creat i posat en funcionament el 
centre de control integrat a la Ciutat de 
la Justícia de València? 

Nombre de centres connectats 

 

L’apartat 3 d’aquest informe conté les conclusions més rellevants que es formulen per a 
cada un dels objectius esmentats. L’apartat 4 recull les recomanacions per a millorar la 
gestió realitzada per la Conselleria. 
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L’Informe inclou també tres apèndixs: 

 En l’apèndix 1 es descriu l’activitat auditada. 

 En l’apèndix 2 es descriu la metodologia aplicada per a dur a terme el treball realitzat, 
incloent-hi la naturalesa de les proves i l’obtenció d’evidència.  

 L’apèndix 3 conté les observacions que es formulen per a cada un dels objectius i 
subobjectius. 

El Pla d’Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana, que ha d’emmarcar-se en 
l’àmbit polític i forma part dels compromisos assumits per les forces polítiques a través dels 
Acords del Botànic de 2015 i 2019, marca les grans línies d’actuació del Consell per a satisfer 
les demandes de la ciutadania. Sota el paraigua organitzatiu del PIJCV s’emmarquen 
objectius i accions de la Conselleria en relació amb la gestió de les infraestructures judicials. 

Així doncs, el PIJCV marca el full de ruta per a dotar tots els partits judicials d’instal·lacions 
que responguen al model de seguretat, funcionalitat, accessibilitat i eficiència que requereix 
la prestació d’un servei públic de qualitat en l’Administració de justícia. 

Per això, el treball s’ha focalitzat a analitzar l’assoliment dels objectius previstos pel que fa 
a les quatre línies d’actuació del PIJCV (vegeu apèndix 1). En particular, aquesta fiscalització 
proporciona una revisió substantiva de les fites fonamentals relacionades amb la 
construcció o reforma de les seus judicials previstes, amb especial focus en l’anàlisi d’una 
de les seus judicials que, qualitativament i quantitativament, mostra un caràcter singular: la 
Ciutat de la Justícia d’Alacant (CJA). 

Queda exclosa expressament de l’abast d’aquesta auditoria operativa la fiscalització de 
l’adjudicació dels diferents expedients de contractació que s’hagen pogut licitar (no és una 
auditoria de regularitat), si bé ens han servit de referència per a les anàlisis oportunes a 
l’entorn d’aquesta. 

L’àmbit temporal s’ha centrat principalment en la gestió duta a terme en un període de dos 
anys i mig, des de l’1 de gener de 2018 fins al 30 de juny de 2020, sense perjudici de l’anàlisi 
de tots els fets i operacions anteriors o posteriors que es considere necessària per al 
compliment dels objectius fixats per a aquesta auditoria operativa. 

Amb aquest abast, pretenem que el nostre informe incloga l’última informació disponible i 
no es produïsca un desfasament temporal entre la data d’emissió de l’Informe i la 
informació que inclou. 

Finalment, s’ha d’assenyalar que la crisi ocasionada per la COVID-19 ha obligat les autoritats 
autonòmiques a adoptar nombroses decisions quant a contractació i assignació de recursos 
que estan tenint un impacte significatiu en l’execució del programa 141.10. 
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Amb independència de les observacions realitzades en aquest informe, i atés que el PIJCV 
arriba fins a 2024,1 hem de destacar que en el període auditat s’està pràcticament 
començant el desenvolupament de les línies d’acció “més vistoses”, les de major 
complexitat d’instrumentació inicial i que impliquen un elevat nombre d’actuacions que es 
plasmen en contractes i que incidiran en la millora de múltiples aspectes del dia a dia de 
les seus judicials.  

Hem dut a terme el treball de conformitat amb els Principis fonamentals de fiscalització de 

les institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques d’auditoria aprovades 
pel Consell de la Sindicatura, recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes, especialment en la secció 3200 d’aquest manual, “Guia de fiscalització operativa”, 
que adapta a les necessitats de la Sindicatura els aspectes rellevants de les normes 
aprovades per les institucions de control extern sobre la fiscalització operativa, les normes 
ISSAI-ES 300, ISSAI-ES 3000 i ISSAI-ES 3100. 

Per a dur a terme aquesta auditoria operativa, s’ha realitzat prèviament una anàlisi de 
l’entorn relacionat amb la matèria. Per a això, s’ha consultat i analitzat la documentació que 
s’ha considerat més rellevant en aquest àmbit, referida bàsicament a la legislació aplicable, 
informació econòmica pressupostària i plans similars posats en marxa per altres comunitats 
autònomes. 

Agraïm la col·laboració prestada en la realització del treball a la Subdirecció General 
d’Infraestructures i Manteniment de les Seus Judicials, de la Conselleria de Justícia, Interior 
i Administració Pública, gestor principal del PIJCV. 

3. CONCLUSIONS 

El Pla d’Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana (PIJCV) representa un punt 
d’inici adequat que contribuirà a millorar la qualitat de la prestació del servei públic de 
l’Administració de justícia. No obstant això, el grau d’execució global és relativament baix, 
no imputable íntegrament a la gestió de la Conselleria, sinó que aquest està supeditat 
també a factors externs, com per exemple la problemàtica derivada de la cessió de sòls, i a 
importants circumstàncies sobrevingudes derivades de la COVID-19.  

Per a interpretar adequadament les nostres conclusions, s’ha de tindre en compte que el 
termini temporal del PIJCV arriba fins a l’any 2024, mentre que el grau d’execució observat 
es refereix al període des de la seua posada en marxa (2018) fins a juny de 2020. 

D’acord amb les observacions detallades en l’apèndix 3, les conclusions més rellevants són 
les que s’assenyalen a continuació. 

                                                                        

1 Mesura 5 de l’eix 5 de l’Acord del Botànic II (juny de 2019). 
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3.1. EN RELACIÓ AMB LA CONTRIBUCIÓ DEL PIJCV EN LA MILLORA DE 
LA QUALITAT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA A LA COMUNITAT VALENCIANA 

1. L’objectiu general del Pla d’Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana 
és ”dotar el conjunt de professionals de l’Administració de justícia i la ciutadania 
d’instal·lacions més apropiades, segures, funcionals, accessibles i eficients” i contribuir 
“a millorar sensiblement la qualitat del servei públic prestat per la justícia a la Comunitat 
Valenciana”. 

 Aquest objectiu estratègic expressa una meta o situació que els responsables polítics 
pretenen aconseguir, però està formulat de manera poc precisa i sense la suficient 
concreció quantitativa. Si bé el PIJCV identifica quatre línies d’actuació (estratègies) que 
contribueixen a la consecució de l’objectiu, no totes inclouen el seu desglossament en 
projectes. A més, el Pla no ha tingut una continuïtat en plans operatius anuals que 
haurien de concretar, per a aquest període, les activitats que configuren cada projecte, 
els resultats esperats amb la seua execució, els indicadors de mesurament dels resultats 
i els mètodes de mesura d’aquests indicadors. Tot això dificulta una avaluació objectiva 
del grau de compliment del PIJCV (vegeu subobjectiu 1.1). 

2. Davant l’absència d’indicadors establits en el mateix PIJCV, hem avaluat el grau 
d’execució de les actuacions integrals previstes en la línia 1 de l’esmentat pla en funció 
dels paràmetres següents: 

 S’han realitzat actuacions integrals en 10 dels 15 partits judicials en què el PIJCV 
preveia actuar, la qual cosa suposa un índex d’eficàcia del 66,7%. Aquest índex 
d’inici d’activitats està directament relacionat amb la disposició de sòl que 
correspon als ajuntaments. 

 En el període analitzat únicament s’ha realitzat el 4,1% de la inversió prevista en el 
PIJCV per als projectes de la línia 1.1, que són els projectes de rehabilitació integral 
d’immobles judicials ja existents en els quals les necessitats es poden resoldre 
sense un canvi d’emplaçament. La inversió es concentra, tant pel que fa a l’execució 
com en nombre d’actuacions, en les obres de reallotjament del TSJCV a València 
en un edifici arrendat. 

 La inversió realitzada en relació amb la línia 1.2 (projectes de construcció de noves 
seus judicials) a penes arriba a l’1,2% sobre el que es preveu en el PIJCV. Les 
actuacions executades (el 24,7% de l’import adjudicat) s’han concentrat a Gandia i 
Mislata. 

 Entre els imports licitats en la línia 1.2 destaquen els destinats a la Ciutat de la 
Justícia d’Alacant i a la Vila Joiosa. L’execució és pràcticament nul·la en aquestes 
seus judicials a 30 de juny de 2020. 

 La Ciutat de la Justícia d’Alacant és un dels projectes de nova seu judicial inclosos 
dins del PIJCV que està pendent d’execució. La pertinència de modificar la decisió 
inicial (bé per les modificacions patides a través del programa de necessitats, bé 
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per l’interés a replantejar el volum edificat) ha produït retards que no poden 
imputar-se a la falta de diligència en la gestió del PIJCV. 

 Després de l’aprovació, al març de 2021, de la modificació puntual número 3 del 
Pla de Reforma Interior “Ciutat de la Justícia” d’Alacant, estan pendents de licitar 
les obres del nou edifici judicial en el moment de redactar aquest informe (vegeu 
subobjectiu 1.2). 

3. El Pla preveu una dotació pressupostària anual mínima de 2,5 milions d’euros per a 
donar resposta a les necessitats específiques d’adequació i reforma en totes les seus 
judicials (línia 2.2 del PIJCV). El grau d’execució d’aquesta línia és elevat, ja que durant 
el període analitzat s’han posat en marxa 174 expedients de quantia rellevant (més de 
10.000 euros) i l’import agregat de la seua execució supera els 20,3 milions d’euros. La 
major part de les actuacions es van iniciar en l’exercici 2018. A causa de la situació de 
pandèmia, el 99,1% de la inversió realitzada en el primer semestre de 2020 es refereix 
a mesures relacionades amb la COVID-19 (vegeu subobjectiu 1.2). 

4. Els crèdits pressupostaris dels exercicis 2018 a 2020 no han suposat un límit per a 
l’execució de les línies d’actuació previstes en el PIJCV, ja que les obligacions 
reconegudes en els capítols 2 i 6 arriben al 68,4% dels crèdits definitius d’aquests tres 
anys. Entenem, per tant, que la principal causa de la baixa execució del Pla no ha sigut 
la insuficiència pressupostària sinó altres raons relacionades amb l’obtenció de sòls 
aptes per als usos previstos, les limitacions de mitjans personals, la necessitat d’ajustar-
se a uns terminis legals de contractació o per causes sobrevingudes, com la pandèmia. 
S’evidencia en aquest cas que disposar d’un sòl apte i adequat és la dificultat 
fonamental per a qualsevol desenvolupament d’un pla de construcció d’edificis 
públics. A vegades cal adaptar el planejament urbanístic o cal modificar-lo per a 
obtindre la qualificació adequada (vegeu subobjectiu 1.3).  

5. Segons la informació rebuda, la Conselleria ha actuat o està actuant sobre el 22,9% de 
la superfície que ocupen actualment les seus judicials de la Comunitat Valenciana. Així, 
les seus judicials que estan sent objecte de rehabilitació integral ocupen 26.937 m2, 
mentre que la superfície de les seus que seran substituïdes per noves construccions 
arriba als 49.759 m2 (vegeu subobjectiu 1.2). 

6. En 25 de les 36 seus judicials, l’índex de concentració és del 100%. A pesar d’haver-se 
aconseguit reduir la dispersió d’òrgans i serveis en alguns partits judicials, encara hi 
ha òrgans i serveis situats en localitzacions diferents de la principal del partit judicial. 
La creació de nous òrgans, si no tenen acomodament en les seus judicials existents, 
provocarà major dispersió. 

L’únic partit en què a molt curt termini s’aconseguirà reduir el nombre de seus és la 
Vila Joiosa, amb la posada en funcionament de la nova seu prevista per a final de 2021. 
En la resta dels partits, la dispersió podrà reduir-se en el moment en què les diferents 
noves seus estiguen finalitzades, i això serà durant 2023 en els casos de Gandia, Llíria 
i Alzira, i en 2024 a Alacant. 



Auditoria operativa del Pla d’Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana. Programa 

pressupostari 141.10, “Administració de justícia”. Exercicis 2018-2020 

13 

La posada en funcionament de les infraestructures previstes en el PIJCV (i altres que 
s’hi han incorporat amb posterioritat) significarà la unificació en els edificis principals 
de diverses seus. 

Fins ara no s’han complit íntegrament les mesures del Pla que preveien augmentar 
l’espai de les seus judicials i les ciutats de la justícia en les capitals de província, així 
com en les principals poblacions de la Comunitat, amb la finalitat d’albergar totes les 
dependències de l’Administració de justícia existents en aquestes poblacions (vegeu 
subobjectiu 1.5). 

3.2. EN RELACIÓ AMB L’ABAST DELS ESTÀNDARDS D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DESPRÉS DE LA INVERSIÓ EN ELS SISTEMES DE 
CLIMATITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DELS IMMOBLES DELS PARTITS 
JUDICIALS 

7. El PIJCV preveu una inversió d’11 milions d’euros destinada a un programa 
d’actuacions en matèria d’eficiència energètica (línia 2.1), amb finançament procedent 
d’instruments europeus. En el període analitzat, s’han licitat 45 actuacions relacionades 
amb aquesta línia 2.1 per un import total adjudicat de 6.196.139 euros. L’import 
executat pressupostàriament va arribar als 4.058.191 euros, un 36,9% de l’import 
previst en el PIJCV (vegeu subobjectiu 2.1). 

8. Les obres realitzades per a la millora de l’eficiència energètica de les seus judicials han 
consistit bàsicament en la instal·lació de lluminàries led, la substitució d’equips o 
sistemes de climatització i l’actualització i instal·lació de sistemes de gestió que han 
permés ajustar horaris de funcionament de les instal·lacions. 

El resultat de les actuacions realitzades en els anys 2019 i 2020 no es reflecteix en els 
estalvis obtinguts l’any 2020, pel fet que la COVID-19 va obligar a tindre els edificis en 
funcionament fins i tot en els mesos de confinament total, amb els equips de renovació 
d’aire i els de climatització en marxa durant moltes més hores de l’habitual..  

A més, la incorporació de noves seus judicials i l’habilitació de nous jutjats no permet 
reflectir l’estalvi real, perquè seria necessari un estudi més minuciós seu per seu. No 
hem pogut, per tant, quantificar els estalvis d’energia potencials i les necessitats 
d’inversió relacionades amb l’estalvi energètic (vegeu subobjectiu 2.2). 

Com que no hem obtingut l’evidència necessària i suficient, no podem opinar sobre el 
grau de compliment de la Directiva (UE) 2018/2002, que assenyala com a objectius 
principals en matèria d’eficiència energètica de la Unió un augment d’aquesta del 20% 
per a 2020 i almenys del 32,5% per a 2030 (vegeu subobjectiu 2.3). 
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3.3. EN RELACIÓ AMB LA MILLORA DELS ESTÀNDARDS DE 
FUNCIONALITAT, HABITABILITAT, CONFORTABILITAT, ACCESSIBILITAT I 
SEGURETAT DE LES SEUS JUDICIALS GRÀCIES A l’EXECUCIÓ DEL PIJCV 

9. En el període analitzat s’ha desenvolupat un nou model de manteniment gràcies a una 
nova organització administrativa en què destaca la creació de la Subdirecció General 
d’Infraestructures i Manteniment de les Seus Judicials, de la qual al seu torn depenen 
el Servei de Projectes d’Obra i Infraestructures de Justícia i el Servei de Manteniment i 
Gestió de les Seus Judicials (vegeu subobjectiu 3.1). 

10. Tal com estava planificat en el PIJCV, en l’exercici 2018 es va licitar un nou contracte 
de manteniment, amb l’objectiu de reforçar el factor correctiu i la resolució de les 
deficiències detectades en el manteniment legal i preventiu. 

L’adjudicatari va oferir una sèrie de millores que no s’han implementat íntegrament en 
el període subjecte a anàlisi (l’augment del personal adscrit al contracte, la instal·lació 
de sistemes d’anàlisi de xarxes i mesurament d’energia o la implantació d’un nou 
sistema de gestió de manteniment assistit per ordinador). No hem rebut informació 
sobre els informes de control del servei de manteniment dels edificis judicials de la 
Comunitat Valenciana (vegeu subobjectiu 3.1). 

11. No hem rebut informació detallada que ens permeta analitzar l’evolució dels costos 
de manteniment de les instal·lacions en seus judicials, ni s’ha implantat un sistema de 
costos que permeta controlar-los. No podem, per tant, confirmar si s’ha optimitzat el 
manteniment de les infraestructures en el període revisat. S’ha de tindre en compte 
l’impacte que la pandèmia ha tingut en l’activitat de les seus judicials, que desvirtua 
qualsevol anàlisi comparativa (vegeu subobjectiu 3.1).  

12. Segons ens confirma la Subdirecció General d’Infraestructures Judicials, excepte 
Villena, totes les seus tenen resolts els problemes d’accessibilitat motora des de 
l’exterior. En les seus que es projecten ex novo l’accessibilitat és plena. Respecte a 
l’accessibilitat de persones amb altres discapacitats (auditives o visuals), la implantació 
de mesures és desigual (vegeu subobjectiu 3.2). 

13. El PIJCV ha millorat la seguretat de les persones en destinar a la millora de la seguretat 
en el nou model d’instal·lacions judicials al voltant de 4 milions d’euros. En el període 
analitzat s’han iniciat 12 expedients relacionats amb la seguretat de les seus judicials. 
No obstant això, hem d’assenyalar que el 99% de l’import adjudicat es concentra en 
2018, any en què es va efectuar l’encàrrec a TRAGSA del Centre de Control Integrat 
(línia 4.3 del PIJCV), que absorbeix el 96,7% del total de la línia 4. Gràcies a aquesta 
actuació es produeix la millora i interconnexió de les seus judicials amb el centre 
esmentat. Obviant aquesta actuació, la resta dels contractes no són significatius (vegeu 
subobjectiu 3.3). 

14. Ateses les circumstàncies singulars del període de pandèmia, en la Subdirecció General 
d’Infraestructures Judicials s’han redactat els 64 plans de contingència i continuïtat de 
les seus judicials (aprovats al juny de 2020), i s’ocupen de la seua implementació 
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constant i de la seua actualització documental en funció de les modificacions de la 
normativa sanitària (vegeu subobjectiu 3.3).  

4. RECOMANACIONS 

1. Les eines de planificació poden coadjuvar a la implantació dels principis de bona gestió 
dels fons públics. Per això, és recomanable que el PIIJCV concrete objectius per a totes 
les línies d’actuació, bé quantitativament, bé quant a les fites temporals previstes per a 
assolir-los. La fixació d’objectius més precisos facilita transmetre com és l’efecte concret 
o assoliment que es vol aconseguir a conseqüència de la realització del conjunt 
d’actuacions. A més, resulta fonamental incorporar a aquests plans de caràcter 
estratègic instruments de mesurament dels resultats. El nombre d’indicadors ha de ser 
el menor possible, però han d’estar relacionats amb els resultats, ser mesurables i 
proporcionar informació senzilla i fiable i de fàcil obtenció. Amb tot això, els 
responsables polítics podrien realitzar un seguiment més adequat del Pla i transmetre 
al conjunt de la ciutadania el resultat de les seues accions (vegeu subobjectiu 1.1). 

2. Les actuacions futures han de contribuir a l’objectiu de reducció de la dispersió de les 
seus judicials. Per a això les noves seus judicials han d’intentar projectar espais de 
reserva per a creixements futurs. 

La concentració és un principi bàsic de la funcionalitat d’una seu judicial. Per això ha de 
continuar-se amb la concentració de les seus judicials en aquells partits en què hi ha 
més d’una seu. La ubicació dels diferents serveis del partit judicial en una mateixa 
localització genera economies d’escala i facilita el funcionament d’espais i serveis 
comuns, la qual cosa redueix temps de tramitació i agilita l’activitat judicial, estalvia 
costos de manteniment i millora l’experiència d’ús. 

La Conselleria ha d’impulsar la implementació de les mesures del Pla que preveien 
augmentar l’espai de les seus judicials i les ciutats de la justícia en les capitals de 
província, així com les principals poblacions de la Comunitat, amb la finalitat d’albergar 
totes les dependències de l’Administració de justícia existents en aquestes poblacions.  

L’objectiu seria aconseguir una distribució espacial coherent dels serveis judicials, 
procurant la proximitat entre dependències vinculades entre si, optimitzant 
desplaçaments i facilitant-ne l’ús a la ciutadania (vegeu subobjectiu 1.5). 

3. Els gestors haurien de comptar amb un inventari actualitzat de les mesures adoptades 
per a aconseguir un menor consum energètic i implementar mecanismes de control 
que permeten, després de l’anàlisi i mesurament de la factura energètica, quantificar 
els estalvis d’energia i les necessitats d’inversió per a aconseguir els estàndards en 
estalvi i eficiència energètica previstos en la normativa europea (vegeu subobjectius 2.2 
i 2.3). 

4. La Conselleria hauria de considerar la necessitat de crear llocs de gerència en les 
principals seus, així com de caràcter provincial que permeten la gestió més pròxima a 
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fi de millorar l’atenció directa de les necessitats de les diferents seus judicials. Aquesta 
mesura, juntament amb la reorganització, el reforç i l’especialització del personal de 
manteniment, especialment en matèria de climatització, instal·lacions elèctriques i 
il·luminació, contribuiria a millorar el manteniment de les infraestructures judicials 
(vegeu subobjectiu 3.1). 

5. Hauria d’implantar-se un control efectiu sobre els costos de manteniment de les 
instal·lacions de les seus judicials que permeta identificar-ne l’evolució i facilitar la presa 
de decisions, de manera que es puga avaluar l’eficàcia i eficiència de les actuacions 
realitzades (vegeu subobjectiu 3.1). 

Amb posterioritat a l’àmbit temporal objecte de la nostra auditoria, la Conselleria està 
realitzant actuacions en relació amb el control dels costos de manteniment i la inversió 
en eficiència energètica (algunes d’aquestes, esmentades en els apèndixs).  

6. És urgent identificar els elements constructius necessaris per a facilitar l’accés als 
edificis judicials de persones que tenen alguna diversitat funcional i aquells que 
permeten assegurar la separació de la víctima o el testimoni amb l’agressor. Enumerar-
los i detallar-ne la ubicació ajudaran a quantificar la inversió pertinent (vegeu 
subobjectius 3.2 i 3.3). 

 

 



 

 

 

 

 

APÈNDIX 1 

Situació de les infraestructures judicials a la Comunitat Valenciana 
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1. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT FISCALITZADA 

L’Administració de justícia no ha sigut aliena al procés de desenvolupament de l’estat 
autonòmic des de la promulgació de la Constitució de 1978. Partint de l’article 149.1.5é de 
la Constitució, el Tribunal Constitucional va declarar en les sentències 56/1990 i 62/1990 
que cal distingir entre l’Administració de justícia en sentit estricte, consistent en la funció 
jurisdiccional de jutjar i fer executar allò jutjat (article 117 de la Constitució), i l’Administració 
de justícia en sentit ampli (o administració de l’Administració de justícia ) que comprén, a 
més d’això, la utilització dels mitjans materials i personals necessaris. 

La primera està reservada al poder judicial i es concreta en sentències dictades per jutges i 
magistrats independents, inamovibles i sotmesos únicament a l’imperi de la llei. L’exercici 
de la potestat jurisdiccional en tota mena de processos correspon exclusivament als jutjats 
i tribunals. El Consell General del Poder Judicial és l’òrgan de govern de jutges i magistrats 
i el Tribunal Suprem és l’òrgan jurisdiccional superior en tots els ordres i en tot Espanya 
sense perjudici de les matèries atribuïdes al Tribunal Constitucional. 

La segona, denominada “administració de l’Administració de justícia ”, és l’encarregada de 
posar a la disposició de la primera els mitjans materials i personals necessaris per al seu 
funcionament. Cada comunitat autònoma amb competències en matèria de justícia ha de 
dotar jutjats i tribunals del personal, instal·lacions i mitjans informàtics necessaris per al 
desenvolupament adequat de les funcions que exerceixen, de jutjar i fer executar allò jutjat. 
El personal no judicial d’aquells té una doble dependència, perquè en l’àmbit funcional 
atendran allò que disposen jutges, fiscals i secretaris judicials i, en l’orgànic, allò que 
assenyale la comunitat autònoma corresponent, que té competència i potestat 
reglamentària reconeguda en la Llei Orgànica del Poder Judicial, en matèria de jornada 
laboral, organització, gestió, inspecció i direcció de personal. 

En conseqüència, i en virtut de l’article 36 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, correspon a la Generalitat “proveir de mitjans personals, materials i econòmics 
l’Administració de justícia”. 

Xarxa d’infraestructures judicials a la Comunitat Valenciana 

La població de la Comunitat Valenciana està atesa per 398 òrgans judicials,2 als quals cal 
afegir fiscalies, instituts de medicina legal, serveis comuns, etc. Hi ha un total de 530 unitats 
administratives que es reparteixen en 36 partits judicials amb la distribució territorial 
següent: 

 13 partits judicials a la província d’Alacant, que inclouen 141 municipis. 

 5 partits judicials a la província de Castelló, que inclouen 135 municipis. 

 18 partits judicials a la província de València, que inclouen 266 municipis. 

                                                                        

2 Tribunal Superior de Justícia, audiències provincials, Registre Civil i jutjats. 
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En conjunt, la xarxa d’infraestructures dels partits judicials compta amb més de mig 
centenar d’immobles en què desenvolupen el seu treball quasi 6.000 persones, entre jutges, 
magistrats, fiscals, lletrats i resta de personal funcionari al servei de l’Administració de 
justícia.  

Al personal empleat públic que té en aquests edificis el seu lloc de treball cal afegir un 
elevat nombre de professionals que acudeixen a aquestes instal·lacions i, a més, prop d’un 
milió d’usuaris que estan afectats per algun dels processos judicials tramitats davant la 
justícia valenciana, molts dels quals acudeixen diàriament a les seus judicials per a realitzar 
tot tipus de gestions. 

Per a donar suport a tota aquesta activitat i oferir el servei públic corresponent, la 
Comunitat Valenciana comptava, segons el PIJCV, amb un total de 603 immobles destinats 
a ús judicial. De les 60 instal·lacions, 35 són propietat de la Generalitat, 17 són utilitzades 
en règim d’arrendament i 8 es destinen a ús judicial cedides per altres institucions 
públiques, en la seua majoria, ajuntaments. 

Segons es fa constar en el mateix PIJCV, “l’estat del conjunt d’immobles que integren el 
parc d’infraestructures judicials no és l’apropiat per a oferir un servei públic de qualitat”. El 
Pla destaca “la diferència de dotació immobiliària dels partits judicials de la Comunitat. N’hi 
ha que gaudeixen d’edificis moderns. En canvi, en altres les seus ocupen locals amb espai 
insuficient o en condicions inadequades per al treball dels seus funcionaris i la prestació 
d’un servei públic”. 

El Pla assenyala que “en general, els sistemes de climatització i il·luminació han quedat 
obsolets i necessiten una intervenció per a assolir els estàndards d’eficiència energètica”. 

A més, “la dispersió de les seus judicials obstaculitza el funcionament normal de 
l’Administració de justícia i provoca molèsties a les persones usuàries, obligades a realitzar 
desplaçaments incòmodes per a complir les seues obligacions judicials o donar tràmit a les 
seues legítimes pretensions de tutela judicial”.  

Aquests “són factors que entorpeixen el treball diari dels professionals de la justícia i que 
provoquen que les persones que es veuen obligades a acudir a aquests locals perceben 
sovint el servei públic que reben com una mala experiència que deteriora la imatge pública 
de la justícia”. 

Com a resposta a aquesta situació, el Consell de la Generalitat va formalitzar el compromís 
de millorar el servei públic de justícia per mitjà del Pla d’Infraestructures 2019-2024.4 

  

                                                                        

3 Segons l’inventari d’immobles facilitat pels gestors al llarg del nostre treball, el nombre d’immobles 
al juny de 2021 ascendia a 66. 

4 Mesura 5 de l’eix 5 de l’Acord del Botànic II (juny de 2019). 
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El Pla d’Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana (PIJCV) 

Amb anterioritat al compromís indicat en l’apartat anterior, la conselleria amb 
competències en justícia va fer públic al juliol de 2018,5 a través del seu lloc web, el Pla 
d’Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana (PIJCV), un document amb el títol 
“La nova cara de la justícia”, que constitueix el punt de partida per a la realització de la 
nostra auditoria operativa. 

Segons la Conselleria, la vocació del document “La nova cara de la Justícia” era doble: d’una 
banda, oferir a la societat valenciana una motivació raonada dels criteris seguits per a 
prioritzar determinats projectes i justificar les solucions adoptades en cada cas i, d’una altra, 
servir com a paràmetre de referència a l’hora d’abordar qualsevol decisió en aquest àmbit 
des d’una perspectiva integral i coherent. 

El PIJCV desplega un doble contingut: com a estructura de comunicació política per a 
identificar la situació de les infraestructures judicials en un determinat moment i com a 
marc referencial per a incardinar i prioritzar els paràmetres de millora de la situació del parc 
immobiliari de l’Administració de justícia. 

El PIJCV estableix com a objectiu global dotar el conjunt de professionals de l’Administració 
de justícia i la ciutadania d’instal·lacions més apropiades, segures, funcionals, accessibles i 
eficients. Això contribuiria a millorar sensiblement la qualitat del servei públic prestat per la 
justícia a la Comunitat Valenciana. 

Segons aquest pla, els immobles judicials de la Comunitat Valenciana han de ser edificis 
funcionals i eficients que possibiliten desenvolupar adequadament l’activitat judicial; que 
garantisquen l’accés en condicions d’igualtat a la justícia, així com la protecció dels drets, 
especialment de les víctimes de qualsevol delicte. Aquest nou model d’edifici judicial es 
basa en tres principis essencials: funcionalitat, eficiència energètica i seguretat: 

 La funcionalitat d’una seu judicial requereix que aquesta reunisca totes aquelles 
condicions necessàries perquè usuaris i treballadors puguen realitzar un ús satisfactori 
de l’edifici complint la finalitat a la qual està destinada, d’acord amb els principis bàsics 
següents: concentració de serveis del partit judicial en una mateixa localització (evitant 
la dispersió), distribució espacial adequada i coherent, accessibilitat i habitabilitat. Així 
mateix, s’ha de preservar la intimitat en les compareixences.  

 Els edificis judicials han d’exercir un paper exemplificador en matèria d’eficiència 
energètica i reduir els consums d’energia. Ha de considerar-se la sostenibilitat futura 
de les actuacions i permetre un manteniment més optimitzat amb el consegüent estalvi 
de costos. 

 Els edificis han de minimitzar qualsevol risc per a la seguretat i integritat del personal 

usuari i treballador. Han de satisfer els requisits i les condicions de seguretat contra 

incendis, disposar de sistemes de prevenció adequats i operatius, establir sistemes de 

                                                                        

5 Vídeo de presentació “La nova cara de la justícia”, YouTube. 
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resposta davant qualsevol contingència, comptar amb plans d’emergència i 

autoprotecció actualitzats, i instal·lacions i mesures de vigilància. 

Línies d’actuació del PIJCV 

El Pla s’estructura en les quatre línies d’actuació següents: 

Línia 1, “Execució d’actuacions integrals”, que inclou: 

1. La rehabilitació integral d’immobles judicials existents en què les necessitats es poden 
resoldre sense necessitat d’un canvi d’emplaçament: Palau de Justícia d’Alacant 
(Benalua), Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Ontinyent, Nules, 
Vinaròs i Torrevella (inversió prevista de 53.480.000 euros). 

2. La dotació de noves seus a aquells partits judicials en què l’única opció plausible és la 
construcció de nous edificis o l’habilitació per a ús judicial d’uns altres ja existents: 
Alacant, la Vila Joiosa, Alzira, Fiscalia de Gandia, Mislata, Llíria, Gandia, Oriola, Xàtiva, 
Torrent i Sueca (inversió prevista de 125.266.000 euros). 

Línia 2, “Execució d’actuacions parcials”, que preveu intervindre per mitjà de dos programes:  

1. El programa d’eficiència energètica, que inclou actuacions a desenvolupar a través de 
dos instruments europeus: fons JESSICA-FIDAE6 (inversió aproximada de 8,5 milions 
d’euros) i FEDER, període 2014-2020 (dotació inicial de 2,5 milions d’euros). 

 El fons JESSICA-FIDAE finançarà la instal·lació de climatització i la millora de 
l’envolupant tèrmica del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i de 
la Ciutat de la Justícia de València.  

 Altres actuacions dirigides a la millora de la climatització, il·luminació, gestió 
d’instal·lacions i adequació per a autoconsum amb el finançament de FEDER es duran 
a terme a Nules, Benidorm, Castelló de la Plana, Novelda, Xàtiva, Elda, Sogorb, Elx, 
Paterna, Sagunt, Quart de Poblet, Villena, Vinaròs i Alacant (Pardo Gimeno). 

2. El programa d’adequació i reforma, amb una dotació pressupostària anual mínima de 
2,5 milions d’euros destinats a actuacions per a adequar i reformar totes les seus 
judicials (reparacions, intervencions per a millorar l’accessibilitat, ubicació de nous 
serveis, etc.). 

Línia 3, “Implementació d’un nou model de manteniment”, que ha de garantir el bon 
funcionament i la seguretat en els edificis judicials en permetre la detecció precoç de 
qualsevol incidència i una ràpida intervenció. 

Línia 4, “Millora de la seguretat” (al voltant de 4 milions d’euros), destinada a: 

                                                                        

6 Fons d’Inversió en Diversificació i Estalvi d’Energia. Considera elegibles les despeses d’inversió 
directament relacionades amb la generació d’energies renovables o l’augment de l’eficiència 
energètica en edificis públics.  
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 L’actualització dels plans d’emergència en totes les seus judicials (la revisió, 
actualització i posada en marxa dels plans d’emergència i autoprotecció en totes les 
seus judicials hauria d’haver conclòs durant 2018, segons el PIJCV). 

 L’avaluació dels sistemes de protecció contra incendis (anàlisi per a detectar les 
adaptacions necessàries conseqüència de la nova reglamentació i proposar millores 
que es traduïsquen en una major seguretat en cas d’incendi). 

 La creació d’un centre de control integrat (d’ara en avant, CECON) per a totes les seus 
judicials (situat a la Ciutat de la Justícia de València, permetrà monitorar qualsevol 
incidència produïda en les seus judicials de manera centralitzada i permetrà una millor 
resposta). 

Inversions i cronograma previstos en el PIJCV 

El PIJCV considera uns costos totals de 189.746.000 euros, encara que preveu 
addicionalment determinades intervencions relacionades amb el manteniment i la 
seguretat per a les quals no es concreta el cost ni els terminis previstos. 

Quadre 2. Resum de les inversions previstes en el PIJCV per tipus d’actuació. En euros 

Tipus d’actuació  Pressupost  

Rehabilitació edificis judicials (línia 1.1) 53.480.000 

Construcció edificis judicials (línia 1.2) 125.266.000 

Actuacions d’eficiència energètica edificis judicials (línia 2.1) 11.000.000 

Cost total 189.746.000 

Font: PIJCV. 

El PIJCV conté unes breus referències per cada una de les seus judicials, en les quals s’indica 
el pressupost consignat i les dates més rellevants de les actuacions previstes, que resumim 
a continuació en els quadres següents per a cada una de les línies. 

El cost previst de rehabilitació dels projectes indicats en el PIJCV ascendeix a 53.480.000 
euros, que es detalla a continuació, juntament amb les dates previstes que figuren en el 
PIJCV: 
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Quadre 3. Pressupost i cronograma previstos en el PIJCV. Línia 1.1, “Rehabilitació d’edificis 
judicials” 

 

Pressupost 
(milers €) 

Projecte Obra 

Data licitació 
projecte 

Entrega 
projecte 
redactat 

Licitació 
obra 

Inici 
execució 

obra 
Finalització 

obra 

Alacant. Palau Justícia 
(Benalua) 

24.500 – – – – – 

Nules 1.000 – Jul.-18 – Set.-18 – 

Torrevella 1.100 Adjudicat En redacció Jul.-18 Oct.-18 Març-19 

València. Tribunal Superior 
de Justícia 

25.200 Juny-18 Redacció projecte + execució obra 5 anys 

Vinaròs 1.680 Adjudicat En redacció Jul.-18 Oct.-18 Juny-19 

Total 53.480 

     

Font: PIJCV. 

El PIJCV preveu un cost de construcció d’edificis judicials de 125.266.000 euros, desglossats 
en el quadre següent, juntament amb les dates previstes més rellevants: 
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Quadre 4. Pressupost i cronograma previstos en el PIJCV. Línia 1.2, “Construcció d’edificis 
judicials”7 

 

Pressupost 
(milers €) 

Projecte Obra 

Data licitació 
projecte 

Entrega 
projecte 
redactat 

Licitació 
obra 

Execució 
obra 

Finalització 
obra 

Alacant 53.300 Oct.-18 Abril-19 Abril-19 Set.-19 Gener-22 

Alzira 14.000 Agost-18 Febr.-19 Febr.-19 Jul.-19 Març-20 

Gandia. Fiscalia 616 – – – – Febr.-18 

Gandia. Seu nova 17.500 Set.-18 Set.-19 Set.-19 Febr.-20 Agost-21 

La Vila Joiosa 2.500 Adjudicat Set.-18 Set.-18 Des.-19 Març-20 

Llíria 17.000 Set.-18 Set.-19 Set.-19 Febr.-20 Agost-21 

Mislata 750 – – – – Juliol-18 

Oriola (*) 1.500 Set.-18 Gener-19 Gener-19 Maig-19 Gener-20 

Sueca (*) 600 Set.-18 Febr.-19 Febr.-19 Maig-19 Gener-20 

Torrent (*) 17.500 Set.-18 Set.-19 Set.-19 Febr.-20 Agost-21 

Total 125.266 

     

Font: PIJCV (*) Apareixen en el cronograma com a rehabilitació. 

Quant a les actuacions en matèria d’eficiència energètica a desenvolupar a través de dos 
instruments europeus, el PIJCV detalla la informació següent: 

Quadre 5. Pressupost i cronograma previstos en el PIJCV. Línia 2.1, “Actuacions 
eficiència energètica”  

  

Pressupost 
(milers €) 

 
Intervenció:  

Finançament Data licitació 
Data 

adjudicació 
Inici 

execució 
Finalització 
intervenció 

Ciutat de la Justícia de 
València 

4.000 

JESSICA-
FIDAE 

Juliol-18 Nov.-18 

  

València. Tribunal Superior 
de Justícia 

4.500 Juny-18 Redacció projecte+ execució obra 5 anys 

Diverses seus judicials 2.500 FEDER Al llarg de 2018 i 2019 

Total 11.000   

Font: PIJCV (en el cronograma s’assenyalen 2,3 milions d’euros) (*) pressupost anual previst en el PIJCV. 

                                                                        

7 No s’inclou en aquest quadre el projecte de Xàtiva, que el mateix PIJCV especifica que està “en 
estudi”. 
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2. PRINCIPALS DISPOSICIONS LEGALS RELACIONADES AMB L’ACTIVITAT 

Normativa bàsica aplicable 

 Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell. 

 Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el 
nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i estableix 
l’estructura bàsica de l’Administració del Consell. 

 Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura orgànica 
bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. 

 Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial. 

 Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, 
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (Decret 87/2017, de 7 de juliol, del 
Consell) (derogat). 

 Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració 
Pública (Decret 172/2020, de 30 d’octubre, del Consell) (vigent). 

Normativa sobre contractació administrativa 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 

 Resta de normes aplicables en matèria de contractació del sector públic. 

3. ORGANITZACIÓ 

Organització administrativa 

La Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia (DGMRAJ) 
exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del 
Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de relacions amb la justícia, 
infraestructures judicials, modernització tecnològica de l’Administració de justícia, gestió 
dels recursos materials i humans i formació del personal al servei de l’Administració de 
justícia; col·legis professionals, associacions, registres i notariat, unions de fet i la relació 
amb la professió titulada de gestor administratiu.  

Té el deure de dirigir, impulsar, coordinar i executar les competències que han sigut 
atribuïdes a la Generalitat en l’àmbit de l’Administració de justícia, en aplicació de l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder 
Judicial, i de l’article 69.3 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell. 

La DGMRAJ depén de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública. El seu 
pressupost s’engloba en el programa 141.10, “Administració de justícia”, el primer objectiu 
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bàsic de la qual és el “desenvolupament del Pla d’infraestructures judicials que inclou les 
necessitats específiques de funcionalitat, millora de l’atenció ciutadana, accessibilitat, nova 
oficina judicial, espais segurs, separació víctima-agressor, eficiència energètica i seguretat 
de les seus judicials”. 

Ja en l’antic reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració 
Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (Decret 87/2017, de 7 de juliol, del 
Consell), l’antiga Direcció General de Justícia (ara la DGMRAJ) s’estructurava per al 
desenvolupament de les seues funcions en tres subdireccions generals. Entre aquestes hi 
havia la Subdirecció General d’Infraestructures i Manteniment de les Seus Judicials, de la 
qual al seu torn depenen el Servei de Projectes d’Obra i Infraestructures de Justícia i el 
Servei de Manteniment i Gestió de les Seus Judicials. Aquest servei està actualment8 
desdoblat en dos serveis: un d’Enginyeria per a la Transició Energètica i un altre de 
Manteniment i Seguretat de les seus judicials. 

Serà principalment aquesta subdirecció general la gestora del PIJCV, i el seu nou servei 
d’Enginyeria per a la Transició Energètica qui assumisca les competències específiques de 
millora de l’eficiència energètica de les seus i també les relatives a la millora de les 
envolupants. S’actua així sobre dos elements fonamentals dirigits al compliment dels 
objectius 2030 en matèria de sostenibilitat. 

D’acord amb l’actual reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i 
Administració Pública (Decret 172/2020, de 30 d’octubre del Consell), es manté aquesta 
estructura. 

  

                                                                        

8 A partir de l’Ordre 5/2021, de 19 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració 
Pública, de desplegament del Decret 172/2020, de 30 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (DOGV 
núm. 9025, 22/02/2021). 
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Gràfic 1. Organigrama de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Web Generalitat Valenciana. 

Organització territorial 

De conformitat amb els articles 30 i següents de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
Poder Judicial, l’Estat s’organitza territorialment, a efectes judicials, en municipis, partits, 
províncies i comunitats autònomes: 

 El municipi es correspon amb la demarcació administrativa del mateix nom. 

 El partit és la unitat territorial integrada per un o més municipis limítrofs, pertanyents 
a una mateixa província. La modificació de partits es realitza, si és el cas, en funció del 
nombre d’assumptes, de les característiques de la població, mitjans de comunicació i 
comarques naturals. 

 La província s’ajusta als límits territorials de la demarcació administrativa del mateix 
nom. 

 La comunitat autònoma és l’àmbit territorial dels tribunals superiors de justícia. 

Tal com s’ha indicat anteriorment, la Comunitat Valenciana s’organitza en 36 partits 
judicials, 23 dels quals s’han inclòs en el PIJCV. 
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Il·lustració 1. Partits judicials de la Comunitat Valenciana 

 

Font: PIJCV i DGMRAJ. 
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APÈNDIX 2 

Enfocament metodològic 

 



Auditoria operativa del Pla d’Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana. Programa 

pressupostari 141.10, “Administració de justícia”. Exercicis 2018-2020 
 

30 

S’indica a continuació esquemàticament l’enfocament metodològic aplicat d’acord amb la 
secció 3200 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, “Guia de fiscalització 
operativa”: 

Identificació i valoració de riscos relacionats amb l’activitat objecte de l’auditoria 

Falta d’indicadors que 
permeten el seguiment dels 

objectius del PIJCV 

El PIJCV no assenyala fites 
temporals per a diverses 

actuacions 

El PIJCV no concreta la inversió 
a realitzar en totes les línies 

d’actuació 
L’adaptació del PIJCV a les 

necessitats actuals canviants 
del servei públic de justícia  

Disponibilitat d’informació. 
Dificultat per a recopilar 

dades d’immobles judicials i 
de totes les activitats 

realitzades 

Absència d’estudis sobre 
l’eficiència energètica de les 

instal·lacions de climatització i 
il·luminació i dificultat per a 
calcular l’estalvi energètic 

després de la inversió 
Dificultat per a valorar el 

resultat de la inversió duta a 
terme per a millorar la 

seguretat, la funcionalitat, 
l’accessibilitat i l’eficiència 

dels edificis judicials. 

Vinculació entre la gestió del 
PIJCV i la millora de la qualitat 

del servei públic 

Complexitat de l’anàlisi de 
l’impacte de les inversions en 

eficiència energètica i 
seguretat 

 

Definició d’objectius de l’auditoria 

Anàlisi d’execució 
de les inversions 
previstes en el 

PIJCV 

Avaluació de l’eficiència 
energètica en els edificis 

judicials i l’estalvi energètic 
després de les inversions 

realitzades 

Impacte de les inversions en la seguretat i 
integritat del personal en els edificis judicials i 

en la funcionalitat, habitabilitat, 
confortabilitat i accessibilitat 

 

Determinació de l’enfocament 

Basat en els resultats 

 

Disseny de proves substantives 

Revisió documental i 
procedimental 

Reunions i entrevistes amb 
personal tècnic qualificat 

Anàlisi qualitativa i 
quantitativa 

Anàlisi de l’execució dels 
expedients de contractació 

vinculats al PIJCV 

Anàlisi d’instruments de 
planificació 

Qüestionaris9 

                                                                        

9 Dissenyats per la Sindicatura amb la col·laboració del subdirector general d’Infraestructures i 
Manteniment de les Seus Judicials de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Les 
contestacions a aquests qüestionaris, realitzades pels gerents dels partits judicials de les províncies 
d’Alacant, Castelló i València i de la Ciutat de la Justícia de València i comprovades per la Sindicatura 
en els casos en què ha sigut possible i necessari, han ajudat a donar suport a part de les conclusions 
d’aquesta auditoria operativa. 



 

 

 

 

 

APÈNDIX 3 

Observacions sobre l’execució del Pla d’Infraestructures Judicials de la 
Comunitat Valenciana (PIJCV)    
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OBJECTIU 1: L’EXECUCIÓ DEL PIJCV HA CONTRIBUÏT A MILLORAR LA 
QUALITAT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE L’ADMINISTRACIÓ 
DE JUSTÍCIA A LA COMUNITAT VALENCIANA?  

Subobjectiu 1.1: El PIJCV conté indicadors o instruments que faciliten el 
seguiment i l’avaluació del grau de compliment dels objectius establits 
en el Pla? 

El Pla d’Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana (PIJCV) s’inclou en el programa 
pressupostari 141.10 de l’actual Direcció General de Modernització i Relacions amb 
l’Administració de Justícia. Aquest pla es fa públic (al juliol de 2018) a través del lloc web 
de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública amb un document titulat “La 
nova cara de la justícia”. 

L’objectiu general del PIJCV és ”dotar el conjunt de professionals de l’Administració de 
justícia i la ciutadania d’instal·lacions més apropiades, segures, funcionals, accessibles i 
eficients” i contribuir “a millorar sensiblement la qualitat del servei públic prestat per la 
justícia a la Comunitat Valenciana”. 

Naturalesa del PIJCV 

Pel que fa al document esmentat, la Conselleria ens ha traslladat les apreciacions següents:  

“1. Des d’un punt de vista formal, el PIJCV no té naturalesa juridicoadministrativa ni la 
seua elaboració es va sotmetre a un tràmit procedimental d’aprovació formal. Li 
falten els paràmetres que ‘epistemològicament’ el farien creditor d’una condició 
explícita de pla. S’emmarca així en l’àmbit polític i forma part dels compromisos 
assumits per les forces polítiques a través de l’Acord del Botànic de juny de 2015 i 
revisions posteriors d’aquest. La seua finalitat és servir d’instrument per a presentar 
el compromís del govern amb la millora de les infraestructures judicials. No està 
publicat en el DOGV.  

2. Es tracta d’una planificació d’objectius que no requereix una aprovació oficial ni 
comporta un compromís econòmic vinculat a aquest que haja sigut objecte de 
fiscalització per part de la intervenció i que puga acreditar-se comptablement 
davant la Sindicatura. 

Són les diferents actuacions derivades del desenvolupament del Pla les que han 
sigut i estan sent objecte de gestió contractual i, per tant, comptable. 

3. En les diferents lleis de pressupostos anuals es recullen, dins dels objectius del 
programa econòmic de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, 
programa 141.10, el desenvolupament del Pla d’Infraestructures Judicials, que 
inclou les necessitats específiques de funcionalitat, millora de l’atenció ciutadana, 
accessibilitat, nova oficina judicial, espais segurs, separació víctima-agressor, 
eficiència energètica i seguretat de les seus judicials." 
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Segons la Conselleria, la vocació del document “La nova cara de la justícia” era doble: d’una 
banda, oferir a la societat valenciana una motivació raonada dels criteris seguits per a 
prioritzar determinats projectes i justificar les solucions adoptades en cada cas i, d’una altra, 
servir com a paràmetre de referència a l’hora d’abordar qualsevol decisió en aquest àmbit 
des d’una perspectiva integral i coherent. 

Així doncs, el PIJCV marca el full de ruta per a dotar tots els partits judicials d’instal·lacions 
que responguen al model de seguretat, funcionalitat, accessibilitat i eficiència que requereix 
la prestació d’un servei públic de qualitat en l’Administració de justícia. 

Elements clau d’un document de planificació estratègica 

La metodologia de planificació estratègica i direcció per objectius facilita establir una sèrie 
d’actuacions successives el desenvolupament de les quals ha de permetre a qualsevol 
organització administrativa la formulació d’estratègies, la identificació d’objectius i 
projectes, la programació de les activitats que s’hi associen i l’avaluació dels resultats. 

Si bé la mateixa conselleria no ha definit expressament que el PIJCV constituïsca un “pla 
estratègic”, hem analitzat10 si el Pla conté els elements clau dels documents típics de la 
metodologia de planificació estratègica. 

  

                                                                        

10 Hem basat la nostra anàlisi en la publicació de l’Institut Nacional d’Administració Pública La 
planificación estratégica como método de gestión pública: experiencias en la administración española, 
dels autors Benito Ramos Ramos i Consuelo Sánchez Naranjo. 
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Quadre 6. Elements clau d’un document de planificació 

Qüestió 
Observacions en 

relació amb el PIJCV 

L’objectiu estratègic (polític), les característiques i els responsables estan 
identificats 

Sí 

Les estratègies o línies d’actuació que contribueixen a la consecució de 
l’objectiu estan descrites 

Sí 

L’estratègia es desglossa en projectes associats  No en tots els casos 

El Pla es desagrega en plans operatius anuals No 

Les activitats que configuren cada projecte estan detallades No 

Els resultats esperats amb l’execució dels projectes estan especificats No 

Els indicadors de mesurament dels resultats i els mètodes de mesura 
estan definits 

No 

L’execució dels projectes està concretada en dates que formen una 
seqüència temporal del desenvolupament de les diferents activitats 

No en tots els casos 

Els recursos assignats a cada projecte estan quantificats No en tots els casos 

Les unitats i persones responsables de cada projecte estan identificades No 

Font: Elaboració pròpia. 

En conclusió, l’objectiu general del Pla expressa una meta o situació que els responsables 
polítics pretenen aconseguir, però està formulat de forma poc precisa i sense la suficient 
concreció quantitativa. Si bé el PIJCV identifica quatre línies d’actuació (estratègies) que 
contribueixen a la consecució de l’objectiu, no totes inclouen el seu desglossament en 
projectes. 

Els objectius de les línies d’actuació 2 a 4 són de caràcter genèric, és a dir, no s’han concretat 
en tots els casos en actuacions o dates previstes de realització. No és possible, per tant, 
detectar les desviacions que es produïsquen ni els problemes que sorgisquen i incidisquen 
en la consecució d’aquests.  

A més, el Pla no ha tingut una continuïtat en plans operatius anuals que haurien de 
concretar, per a aquest període, les activitats que configuren cada projecte, els resultats 
esperats amb la seua execució, els indicadors de mesurament dels resultats i els mètodes 
de mesura d’aquests indicadors. Tot això dificulta una avaluació objectiva del grau de 
compliment del PIJCV. 

Comparació amb els plans d’infraestructures autonòmics 

A pesar de les limitacions anteriorment indicades, hem d’assenyalar que la Comunitat 
Valenciana és una de les comunitats que tenen transferides les competències en matèria 
de justícia que sí que compten amb un pla específic en matèria d’infraestructures judicials. 
Després de realitzar una anàlisi comparativa a nivell autonòmic dels diferents plans 
d’infraestructures judicials elaborats per les comunitats autònomes i que s’han fet públics 
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en les pàgines web corresponents, considerem que el PIJCV és un dels plans més 
desenvolupats i complets entre els examinats.   

Quadre 7. Plans d’infraestructures judicials per comunitat autònoma11 

Govern autonòmic 
Departament amb competències 
en Justícia Denominació del Pla 

Comunitat de Madrid Conselleria de Justícia, Interior i 
Víctimes 

Pla Justícia 21×21 

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Projecte Pla director 
d’equipaments judicials Catalunya 
2014-2020 

Generalitat Valenciana Conselleria de Justícia, 
Administració Pública, Reformes 
Democràtiques i Llibertats 
Públiques 

Pla d’Infraestructures Judicials 
de la Comunitat Valenciana 

Govern d’Aragó Departament de Presidència i 
Relacions Institucionals 

No disponible 

Govern de Canàries Administracions Públiques, Justícia 
i Seguretat 

Pla d’Infraestructures Judicials de 
Canàries 2017-2032 

Govern de Cantàbria Conselleria de Justícia  No disponible 

Govern de La Rioja Conselleria de Serveis Socials i 
Governança Pública 

No disponible 

Govern de Navarra Departament de Polítiques 
Migratòries i Justícia 

Pla Reactivar Navarra 2020-2023 

Govern del Principat 
d’Astúries 

Conselleria de la Presidència Pla Director d’Infraestructures 
Judicials 2015-2025 

Govern Basc Departament d’Igualtat, Justícia i 
Polítiques Socials 

No disponible 

Junta d’Andalusia Conselleria de Turisme, 
Regeneració, Justícia i 
Administració Local 

No disponible 

Xunta de Galícia Conselleria de Presidència, 
Administracions Públiques i Justícia 

Pla d’Infraestructures Judicials de 
Galícia 2010-2015 

Font: Webs dels departaments o conselleries amb competències en justícia. 

Objectius i indicadors pressupostaris  

Amb independència de les mancances esmentades en els paràgrafs anteriors, és important 
assenyalar que en el pressupost de la Generalitat Valenciana apareix com a objectiu del 
programa 141.10 el “desenvolupament del Pla d’infraestructures judicials que inclou les 
necessitats específiques de funcionalitat, millora de l’atenció ciutadana, accessibilitat, nova 

                                                                        

11 Només assenyalem en aquest quadre els plans que estan publicats i accessibles en els llocs web de 
les conselleries corresponents amb competència en matèria de justícia. 



Auditoria operativa del Pla d’Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana. Programa 

pressupostari 141.10, “Administració de justícia”. Exercicis 2018-2020 

36 

 

oficina judicial, espais segurs, separació víctima-agressor, eficiència energètica i seguretat 
de les seus judicials”.  

Aquest és un objectiu pressupostari genèric per al qual s’elaboren tres indicadors en els 
quals únicament s’assenyala el nombre d’actuacions a dur a terme. Com a exemple serveix 
la fitxa pressupostària de 2020 del programa 141.10, en la qual es detallen tres indicadors 
(deu projectes i execució d’obres, cinc plans d’autoprotecció i emergències i un estudi de 
necessitat) sense concretar ni individualitzar les actuacions. Els indicadors han d’aportar 
informació que permeta avaluar la gestió, detectar amenaces i oportunitats, descobrir 
possibles incidències i actuar en conseqüència. 

Hem d’assenyalar que, com a informació complementària, se’ns ha oferit la memòria 
relativa als indicadors d’Infraestructures aportats al Servei de Gestió Econòmica i 
Pressupostària amb data 22 de març de 2021 per a l’elaboració de l’Informe Global de la 
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. El seguiment efectuat dels 
indicadors pressupostaris de 2020 s’analitza en el subobjectiu 1.3. 

Subobjectiu 1.2: S’ha aconseguit un elevat grau d’execució en les línies 
d’actuació del PIJCV durant els exercicis 2018 a 2020? 

Amb data 16 de desembre de 2020 vam rebre un escrit de la Conselleria en què es fan una 
sèrie de consideracions respecte al PIJCV. Pel que fa a aquest subobjectiu, cal destacar les 
següents manifestacions de la consellera: 

“1. El PIJCV no és el punt de partida dels projectes inclosos en aquest, sinó que, per 
contra, aquest pla és conseqüència d’aquells (alguns amb diversos anys de treball 
acumulat en data de 10 de juliol de 2018, moment en què es fa públic a través del 
web de la Conselleria) que estan en marxa i amb pressupost consolidat. 

2. L’objectiu de la Conselleria durant els pròxims anys és concloure l’execució de tots 
els projectes ja iniciats inclosos en el Pla, però també treballar simultàniament en 
el disseny de noves actuacions que amplien aquesta estratègia a la resta de partits 
judicials de la Comunitat Valenciana, com per exemple els treballs que s’estan 
duent a terme per a millorar les seus de Villena, Sagunt o Dénia, entre altres. 

3. El PIJCV conté una previsió inicial i de caràcter global que ha patit variacions per 
les incidències que comporta la gestió de les diferents actuacions contractuals.” 

Davant l’absència d’indicadors establits en el mateix PIJCV, hem avaluat el grau 
d’implementació d’aquest a partir del nombre i l’import de les actuacions realitzades, ateses 
les línies assenyalades en el Pla. 

Línia 1, “Actuacions integrals” 

La línia 1 del Pla es refereix a les actuacions integrals, bé a través de la rehabilitació integral 
d’immobles judicials existents en què les necessitats es poden resoldre sense necessitat 
d’un canvi d’emplaçament (línia 1.1), bé a través de la construcció de nous edificis o 
l’habilitació per a ús judicial d’uns altres ja existents (línia 1.2). 
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Un indicador d’eficàcia seria el nombre de partits judicials en què s’han realitzat actuacions 
dividit pel nombre de partits en què té previst actuar el PIJCV. S’han realitzat actuacions 
integrals en 10 dels 15 partits judicials en què el PIJCV preveia actuar. S’obté així un nivell 
de l’índex del 66,7%.  

La disposició de sòl incideix en l’inici de les activitats. Així, en quatre dels partits judicials en 
què no s’ha pogut posar en marxa el procés de construcció han existit problemes de cessió 
de sòl (Ontinyent, Xàtiva, Oriola i Sueca). 

Quadre 8. Eficàcia de la línia 1 per partits judicials 

Tipus d’actuació 

Partits en 
què s’ha 
actuat 

Partits en 
què es 
preveu 
actuar 

Indicador 
d’eficàcia 

Rehabilitació integral 4 6 66,7% 

Nova construcció 6 10 60,0% 

Total (*) 10 15 66,7% 

 (*) Hi ha previstes dues actuacions en el partit judicial d’Alacant (una de rehabilitació i una de nova construcció) 

i hi ha dues actuacions més previstes en el partit judicial de Gandia (Fiscalia i Mondúber). Vegeu quadres 10 i 11. 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació facilitada per la DGMRAJ. 

Segons la informació rebuda, la Conselleria ha actuat o està actuant sobre el 22,9% de la 
superfície que ocupen actualment les seus judicials de la Comunitat Valenciana.  

Quadre 9. Superfície de les seus en què s’està actuant per mitjà de la línia 1 

 Superfície ocupada 

Tipus d’actuació m2 Proporció 

Rehabilitació integral 26.937 8,0% 

Nova construcció 49.759 14,9% 

Sense actuació 258.410 77,1% 

Total 335.105 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació facilitada per la DGMRAJ. 
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Línia 1.1, “Programa de rehabilitació integral d’edificis” 

El detall de l’execució de la línia 1.1 (rehabilitació integral d’immobles judicials ja existents 
en els quals les necessitats es poden resoldre sense canvi en emplaçament) durant el 
període analitzat (des de l’1 de gener de 2018 al 30 de juny de 2020) es detalla en el quadre 
següent. 

Quadre 10. Actuacions del PIJCV corresponents al programa de rehabilitació integral 
d’edificis atés el partit judicial. Situació a 30 de juny de 2020. Imports en euros12 

Partit judicial 
Pressupost 

PIJCV 
Nombre 

d’actuacions 

Inversió total 
prevista 

(licitació) Adjudicació 

Import 
executat 

(30/6/20) 

% d’execució 
sobre 

pressupost 
PIJCV 

Alacant (Palau de 
Justícia - Benalua) 24.500.000 0 0 0 0 0,0 

Nules 1.000.000 4 512.332 478.612 478.317 47,8 

Ontinyent Sense dades 0 0 0 0 0,0 

Torrevella 1.100.000 2 555.814 429.212 295.317 26,8 

València (TSJCV) 25.200.000 6 2.249.532 2.248.256 1.402.302 5,6 

Vinaròs 1.680.000 1 98.247 53.054 21.221 1,3 

Total 53.480.000 13 3.415.926 3.209.134 2.197.157 4,1 

% s/ PIJCV 100,0 

 

6,4 6,0 4,1 

 

Font: Quadres facilitats per la DGMRAJ. 

L’import executat a 30 de juny de 2020 a penes arriba al 4,1% de la inversió prevista en el 
PIJCV en aquesta línia 1.1. Tan sols s’ha executat el 68,5% del total adjudicat. 

S’observa que el gruix de les actuacions es concentra, tant pel que fa a l’execució com en 
nombre d’actuacions, en la rehabilitació integral de la seu del Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana (d’ara en avant, TSJCV) a València i en els immobles del partit 
judicial de Nules. No s’havien iniciat les actuacions de rehabilitació del Palau de Justícia 
d’Alacant (Benalua) ni la seu judicial d’Ontinyent.  

Destaquen els treballs d’adequació de la seu provisional del TSJCV a València, per al seu 
reallotjament mentre duren les obres de rehabilitació de la ubicació anterior. Quant a 
l’adequació funcional del TSJCV en el seu històric edifici del segle XVIII, estan licitades i 

                                                                        

12 Hem de contextualitzar les dades detallades en els quadres 10 i 11. La columna “Pressupost PIIJCV” 
detalla les previsions incloses en el PIJCV per al partit judicial. La inversió total prevista assenyala els 
imports licitats, és a dir, actuacions concretes que, d’una banda, són producte de projectes d’execució 
d’obres (i per tant disposen d’una avaluació econòmica concreta i derivada de la descripció detallada 
del que es pretén construir més enllà d’una estimació per mòduls de cost) i estan, per tant, molt més 
ajustats, i, d’altra banda, s’han sotmés a un procés de licitació. Els imports de la columna 
d’“Adjudicació” inclouen les baixes pertinents determinades per la lliure concurrència dels licitadors 
interessats. 
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pendents d’adjudicació les actuacions prèvies per a l’anàlisi i coneixement de l’estat actual 
de l’edifici i la redacció del projecte i direcció de les obres. 

De les tretze actuacions iniciades, quatre han finalitzat en el període i corresponen a 
l’ampliació de la seu judicial de Nules (en propietat), acabada en 2019. 

Segons el cronograma del Pla, la seu judicial de Torrevella havia d’estar acabada al març de 
2019 i la de Vinaròs al juny de 2019, però a 30 de juny de 2020 estan amb un 68,9 i un 40,0 
de percentatge d’execució sobre l’import adjudicat, amb un evident retard respecte a les 
dates inicialment previstes. 

La reforma de la seu judicial de Torrevella, en un edifici cedit en ús, s’estava executant a 
mitjan 2020. 

El projecte corresponent a l’ampliació de la seu judicial de Vinaròs ha sigut redactat. 

Línia 1.2, “Programa de construcció de noves seus judicials” 

Tal com s’indica en el PIJCV, aquesta línia d’actuació conté els projectes encaminats a dotar 
de noves seus aquells partits judicials en què l’única opció plausible és la construcció de 
nous edificis o la rehabilitació per a ús judicial d’uns altres ja existents. 

En el quadre següent es mostren els partits judicials en què s’han planificat actuacions de 
construcció de noves seus judicials planificades en el PIJCV. 
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Quadre 11. Actuacions corresponents al programa de construcció de noves seus 
judicials atés el partit judicial. Situació a 30 de juny de 2020. Import en euros 

Partit judicial 
Pressupost 

PIJCV 
Nombre 

d’actuacions 

Inversió total 
prevista 

(licitació) Adjudicació 

Import 
executat 

(30/6/20) 

% d’execució 
sobre 

pressupost 
PIJCV 

Alacant 53.300.000 3 1.342.196 1.144.321 11.656 0,0 

Alzira 14.000.000 2 438.520 324.659 10.633 0,1 

Gandia 17.500.000 0 0 0 0 0,0 

Gandia (Fiscalia) 616.000 3 586.328 586.328 482.982 78,4 

Llíria 17.000.000 1 679.666 471.900 95.801 0,6 

Mislata 750.000 3 752.881 752.881 824.144 109,9 

Oriola (*) (**) 1.500.000 2 0 0 0 0,0 

Sueca (**) 600.000 0 0 0 0 0,0 

Torrent (**) 17.500.000 0 0 0 0 0,0 

La Vila Joiosa 2.500.000 3 2.703.270 2.636.942 38.903 1,6 

Xàtiva En estudi 0 0 0 0 0,0 

Total 125.266.000 17 6.502.860 5.917.031 1.464.120 1,2 

% s/ PIJCV 100,0 

 

5,2 4,7 1,2 

 

(*) La informació rebuda assenyala la cessió d’ús i dues actuacions, però sense cap import de licitació ni número 

d’expedient de contractació. 

(**) En el cronograma apareixen com a rehabilitació, encara que han de catalogar-se com a construcció. 

Font: Quadres facilitats per la DGMRAJ. 

Hem de destacar que únicament s’ha realitzat l’1,2% de la inversió prevista en el PIJCV en 
els dos anys i mig subjectes a anàlisis, percentatge considerat extremadament baix. Les 
licitacions realitzades únicament arriben al 5,2% del pressupost de la línia 1.2, i s’ha 
adjudicat el 4,7% del total que s’hi ha pressupostat. 

L’import licitat en el període es destina principalment a les obres d’habilitació de la nova 
seu judicial en un antic centre de salut de la Vila Joiosa, que s’adjudica per 2,6 milions 
d’euros, però està pendent d’iniciar-se. 

Entre les actuacions finalitzades podem destacar les obres d’habilitació del Jutjat de Mislata, 
que va ser adjudicada per 713.556 euros; s’ha realitzat una despesa de 784.819 euros en un 
edifici arrendat. El percentatge d’execució de les dependències judicials de la Fiscalia de 
Gandia (82,4%) és acceptable, encara que estava previst finalitzar-les al febrer de 2018. No 
s’ha iniciat, no obstant això, la construcció de noves seus judicials a Gandia, Oriola, Sueca, 
Torrent i Xàtiva, entre altres motius perquè no s’han pogut solucionar els problemes de 
cessió de sòl. 
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L’execució de les actuacions adjudicades d’Alacant, Alzira i la Vila Joiosa és pràcticament 
nul·la. 

La Ciutat de la Justícia d’Alacant és un dels projectes de nova seu judicial inclosos dins del 
PIJCV amb 53,3 milions d’euros. La necessitat de modificar la decisió inicial i les possibilitats 
que oferia el planejament urbanístic han retardat una teòrica millor execució del PIJCV, però 
que haguera impedit dotar la ciutat d’Alacant de l’edifici adequat. L’ajust realitzat, 
excepcional i no tan singular (situacions semblants s’han donat a Alzira i Gandia), amb el 
consegüent retard i la complexitat acumulada, estan més, segons els mateixos gestors, “en 
la línia d’unes decisions assenyades i eficaces que en el mer compliment d’una 
programació”. 

Aquest edifici de nova construcció té destinat un solar dins de l’àmbit del Pla de Reforma 
Interior "Ciutat de la Justícia" (d’ara en avant, PRI) d’Alacant. La seua normativa estableix 
uns paràmetres urbanístics que havien de modificar-se per a donar compliment al nou tipus 
d’edifici judicial i al nou programa de necessitats d’infraestructures de justícia. La ràpida 
modificació del planejament vigent s’ha aconseguit en un termini d’un any, termini 
considerat molt curt per a la tramitació completa d’un document urbanístic. 

L’objecte de la modificació puntual número 3 del PRI "Ciutat de la Justícia" és l’establiment 
d’una nova normativa urbanística que permeta el desenvolupament d’un edifici que done 
resposta als nous condicionants. El procediment d’elaboració i aprovació de plans 
s’estableix en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, 
de la Comunitat Valenciana, a la qual se sotmet aquesta modificació puntual. 

Tal com es recull en la memòria informativa de la modificació número 3 del PRI, la Ciutat 
de la Justícia d’Alacant és, entre altres, un dels projectes que es recullen dins de la línia 
corresponent a l’execució d’actuacions integrals. Es tracta, per tant, d’una actuació 
prioritària i d’interés general. No obstant això, el projecte, que té una llarga trajectòria en 
el temps, hui en dia està pendent d’execució, bé per les modificacions patides a través del 
programa de necessitats, bé per l’interés de dotar les infraestructures judicials dels principis 
essencials de funcionalitat, seguretat i eficiència recollits en el PIJCV i que porten a 
replantejar el volum edificat. 

Amb data 3 de març de 2021, per mitjà de resolució de la directora general de 
Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, s’aprova l’informe sobre les 
al·legacions i consultes rebudes al document de planejament durant el període 
d’informació al públic i la participació pública de l’estudi d’integració paisatgística de la 
modificació puntual número 3 del PRI “Ciutat de la Justícia” d’Alacant.  

Després de la publicació en el DOGV i en el BOP d’Alacant de l’acord d’aprovació definitiva 
d’aquesta modificació, la Conselleria preveu licitar les obres del nou edifici judicial de la 
Ciutat de la Justícia d’Alacant en l’últim trimestre de 2021 i adjudicar-les al maig de 2022, 
data a partir de la qual s’iniciaran les obres.  

Així doncs, el retard en aquest cas no pot imputar-se a una falta de diligència en la gestió 
del PIJCV sinó a les dificultats pròpies d’un projecte urbanístic d’aquestes característiques. 
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Segons el cronograma del PIJCV, les seus judicials d’Alzira i la Vila Joiosa havien d’haver 
estat acabades al març de 2020 i tenen uns percentatges d’execució sobre l’import 
adjudicat del 3,5 i de l’1,5 respectivament. La Fiscalia de Gandia s’havia previst finalitzar-la 
al febrer de 2018 i l’obra està executada al 82,4%. Les seus d’Oriola i Sueca s’havien de 
finalitzar al gener de 2020 i les de Gandia, Llíria i Torrent, a l’agost de 2021, però en aquestes 
cinc últimes tan sols s’ha executat un 20,3% a Llíria. En definitiva, i pel que fa a les dates 
indicades en el mateix pla, els graus d’execució a 30 de juny de 2020 indiquen un gran 
endarreriment en la realització de les actuacions del PIJCV. 

Línia 2.2, “Programa d’adequació i reforma” 

El pla preveu una dotació pressupostària anual mínima de 2,5 milions d’euros per a donar 
resposta a les necessitats específiques d’adequació i reforma en totes les seus judicials 
(adequació d’espais, reparacions, intervencions per a millorar l’accessibilitat, ubicació de 
nous serveis, etc.). 

Com a actuacions incloses en la línia 2.2 del PIJCV (“Programa anual d’adequació i reforma 
de les seus per a donar resposta a necessitats específiques”), se’ns ha informat de 174 
expedients amb un import d’adjudicació igual o superior a 10.000 euros, i amb un total 
adjudicat que va arribar a 20.374.590 euros. La Conselleria ens assenyala que hi ha 260 
expedients més amb un import d’adjudicació que és inferior a aquest import, raó per la 
qual s’ha considerat oportú restringir l’abast de la documentació remesa. 

Analitzant el tipus d’actuació veiem que prevalen les obres de rehabilitació o reforma, amb 
142 actuacions i el 96,4% de l’import licitat.  

Quadre 12. Execució de la línia 2.2 del PIJCV. Classificació per tipus d’actuació. Situació 
a 30 de juny de 2020. Import en euros 

Tipus d’actuació 
Nombre 

d’actuacions 

Inversió total 
prevista 

(licitació) Adjudicació 

Import 
executat 
30/6/20 

Contracte manteniment 7 151.956 150.274 115.126 

Rehabilitació o reforma 142 21.179.721 19.592.509 8.414.323 

Nova planta 1 175.277 175.277 175.277 

Compra/subministrament 23 449.108 435.326 352.267 

Auditories energètiques 1 21.503 21.503 21.503 

Total 174 21.977.565 20.374.890 9.078.496 

Font: Dades facilitades per la DGMRAJ. 

De les 174 actuacions, el 53,4% es van iniciar en 2018 i únicament el 8% en 2020. 
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Quadre 13. Execució de la línia 2.2 del PIJCV. Classificació per any d’inici de l’actuació. 
Situació a 30 de juny de 2020. Import en euros 

Any (inici expedient) 
Nombre 

d’actuacions 

Inversió total 
prevista 

(licitació) Adjudicació 

Import 
executat 
30/6/20 

2018 93 14.232.304 12.719.529 5.628.613 

2019 67 4.595.080 4.505.664 1.557.909 

2020 14 3.150.181 3.149.697 1.891.973 

Total 174 21.977.565 20.374.890 9.078.496 

Font: Dades facilitades per la DGMRAJ. 

Els imports licitats han superat el pressupost anual previst en el Pla (2,5 milions d’euros), 
sobretot per les actuacions iniciades l’any 2018. 

A causa de la situació de pandèmia, en el primer semestre de 2020 el 99,1% de la inversió 
realitzada en aquesta línia té origen en mesures COVID. 

Quadre 14. Execució de la línia 2.2 del PIJCV en 2020 amb origen en mesures COVID. 
Situació a 30 de juny de 2020. Import en euros 

Tipus d’actuació 
Nombre 

d’actuacions 

Inversió total 
prevista 

(licitació) Adjudicació 

Import 
executat 
30/6/20 

Rehabilitació o reforma 4 2.937.159 2.937.159 1.752.005 

Compra/subministrament 7 164.078 164.078 123.149 

Total inversió COVID 2020 11 3.101.236 3.101.236 1.875.154 

% mesures COVID s/total 
2020 78,6 98,4 98,5 99,1 

Font: Dades facilitades per la DGMRAJ. 

Amb independència del resultat econòmic (nivell d’execució de les línies 1.1, 1.2 i 2.2), hem 
de tindre en compte dos nivells de complexitat diferents en l’execució del PIJCV. En primer 
lloc, les dificultats per a obtindre sòls adequats per a infraestructures públiques que 
requereixen una elevada voluntat de permanència en la construcció de la ciutat, així com la 
naturalesa garantista dels procediments administratius amb el seu corresponent impacte 
en l’alentiment d’aquests. I, d’altra banda, la necessària atenció al dia a dia d’un extens 
conjunt immobiliari amb 66 seus judicials i una intensa activitat. 

Els processos de selecció de sòls aptes per a la construcció de nous edificis judicials 
corresponen als municipis, que han de valorar les diverses possibilitats que els oferisca el 
seu planejament urbanístic municipal amb el seu projecte de ciutat i amb aspectes tan 
fonamentals com la participació ciutadana i la transparència de les decisions respecte dels 
treballadors i operadors jurídics. Aquest criteri, inherent a la pràctica immobiliària de la 
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Generalitat Valenciana, afig un nivell de complexitat en el desenvolupament del PIJCV, 
necessari per a mesurar el compromís municipal amb els serveis públics i amb el seu model 
urbà. 

Subobjectiu 1.3: Han sigut suficients els crèdits pressupostaris del 
programa 141.10 per a executar al ritme necessari les línies d’actuació del 
PIJCV? 

El programa 141.10, “Administració de justícia”, és el programa amb què el Consell gestiona 
la totalitat d’aspectes que es refereixen a l’esmentada competència transferida: despeses 
de personal, despeses de funcionament, inversions en matèria d’edificis i inversions en 
altres matèries, també fonamentals per al millor funcionament de la justícia. 

L’evolució dels crèdits definitius i les obligacions reconegudes en els exercicis 2018 a 2020 
ha sigut la següent: 

Quadre 15. Evolució execució anual del programa pressupostari 141.10. Imports en 
milers d’euros 

Capítol 

2018 2019 2020 

Press. 
def. 

Oblig. 
rec. 

Grau 
exec. (%) 

Press. 
def. 

Oblig. 
rec. 

Grau 
exec. (%) 

Press. 
def. 

Oblig. 
rec. 

Grau 
exec. (%) 

1 182.899 182.864 100,0 195.888 195.811 100,0 205.412 205.348 100,0 

2 34.879 29.826 85,5 40.724 33.043 81,1 46.756 39.649 84,8 

3 1.934 1.934 100,0 4.182 3.396 81,2 4.400 4.210 95,7 

4 2.792 2.670 95,6 593 383 64,6 400 292 73,0 

6 27.550 13.761 49,9 37.291 15.407 41,3 37.007 21.736 58,7 

7 18 0 0,0 579 8 1,4 560 195 34,8 

Total 250.072 231.055 92,4 279.257 248.048 88,8 294.536 271.430 92,2 

Font: Compte General de la GV exercicis 2018 a 2020 (A.1.28). 

Els capítols econòmics relacionats amb actuacions previstes en el Pla són el 2 i el 6. Si bé el 
grau d’execució del capítol 2 en els tres exercicis ha sigut superior al 80%, les obligacions 
reconegudes en el capítol 6 a penes han arribat al 50% dels crèdits definitius. 
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Quadre 16. Execució pressupostària dels capítols 2 i 6 del programa 141.10. Exercicis 
2018 a 2020. Imports en milers d’euros 

Capítol 
pressupostari 

Programa 141.10 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Grau execució 
(%) 

2 122.359 102.518 83,8 

6 101.848 50.904 50,0 

Total 224.207 153.422 68,4 

Font: Compte General de la GV exercicis 2018 a 2020. 

De l’anàlisi global de la liquidació pressupostària del programa 141.10 i, en particular, del 
grau d’execució sobre els crèdits pressupostaris dels capítols 2 i 6, podem considerar que 
les limitacions pressupostàries no han constituït un límit per si mateixes per a l’execució de 
les línies d’actuació del PIJCV. És possible que la principal causa de la baixa execució del Pla 
no haja sigut, doncs, la insuficiència pressupostària, sinó les dificultats en l’obtenció de sòl, 
els conflictes urbanístics en sòls obtinguts, les limitacions de mitjans personals, la necessitat 
d’ajustar-se a uns terminis legals de contractació o causes sobrevingudes com la pandèmia.  

També hem d’assenyalar que el PIJCV, a pesar de ser fonamentalment gestionat per la 
Subdirecció General d’Infraestructures, rep la participació dels altres òrgans directius de la 
Direcció General i, alhora, col·labora en programes específics de les altres subdireccions 
generals. 

Ens han facilitat, com a informació complementària, el seguiment efectuat dels indicadors 
pressupostaris de 2020 del programa 141.10 relatius a l’objectiu 1.1, “Desenvolupament del 
PIJCV” (aportats al servei de Gestió Econòmica i Pressupostària amb data 22 de març de 
2021 per a l’elaboració de l’Informe Global de la Conselleria de Justícia, Interior i 
Administració Pública). Hem d’assenyalar que el període subjecte a auditoria només abasta 
el primer semestre de 2020, per la qual cosa la següent informació s’ofereix com a 
informació actualitzada complementària no verificada en l’auditoria. 

Indicador 1. Projectes de nova construcció, reforma, ampliació o millora d’edificis 
judicials. Execució de les obres 

L’indicador ha experimentat un important increment i ha passat de les deu actuacions 
previstes inicialment a les vint-i-una finalment executades, a causa, principalment, de la 
incidència que la situació sanitària derivada de la COVID-19 ha tingut sobre les seus 
judicials.  

En concret, el motiu del notable increment de les actuacions realitzades són les actuacions 
d’adequació d’alguns centres de treball per a adaptar-se a les distàncies mínimes 
requerides entre treballadors o la incorporació de mesures correctores; la millora de la 
climatització i tractament de l’aire dels centres de treball; la separació entre àmbits d’ús 
públic i les zones d’ús restringit; així com la creació de tres noves unitats judicials COVID-
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19, corresponents al Jutjat Mercantil núm. 4 d’Alacant, al núm. 5 de València i al Jutjat Social 
núm. 5 de Castelló. 

Indicador 2. Actuació dels plans d’autoprotecció i emergències per a tots els edificis 
dependents de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública 

La previsió comprenia un total de cinc plans. No obstant això, finalment es va optar per 
agrupar l’actualització dels plans de totes les seus de la Comunitat que així ho requerien en 
tres grans actuacions que es van contractar per mitjà de tres lots d’un mateix expedient. 
Cada lot agrupa l’actualització dels plans d’autoprotecció i emergències de les seus judicials 
de cada una de les tres províncies. Al maig de 2021 estan en procés d’execució. 

Indicador 3. Estudi de viabilitat. 

Encara que la previsió inicial era d’una actuació, en 2020 s’han realitzat vint-i-cinc estudis 
de viabilitat a causa principalment de dues qüestions:  

 L’impuls que s’ha donat durant aquest any a la cerca de sòl en diferents municipis per 
a implantar les noves seus judicials (Villena, Sagunt, Sueca, Xàtiva, Dénia i Ontinyent) o 
en les actuacions per a resoldre conflictes urbanístics en sòls obtinguts (Alzira i la Ciutat 
de la Justícia d’Alacant). 

 La necessitat de buscar nous locals en els partits judicials amb seus judicials que ja no 
disposen d’espais de reserva, i per tant la seua capacitat d’ampliació està esgotada. Es 
realitzen estudis de viabilitat de locals per a albergar noves necessitats generades 
durant l’any 2020 (en alguns casos a causa de la situació sanitària derivada de la COVID-
19) a Alacant, Dénia, Sueca, Mislata i Torrevella.  

Subobjectiu 1.4: Han millorat l’espai i les condicions de treball en els 
partits amb menor dotació immobiliària? 

Per a donar resposta a aquest subobjectiu, en el transcurs del nostre treball es va sol·licitar 
la informació següent, de caràcter quantitatiu i qualitatiu, per a obtindre els criteris 
d’auditoria pertinents: 

1. Els metres quadrats ampliats per rehabilitació integral, obra nova i/o reforma des de 
2018 a 2020, amb especificació del nombre de seus i metres quadrats en què s’ha 
actuat.  

2. La disposició d’un inventari dels edificis del partit judicial i la integració d’aquest 
inventari en l’inventari general de béns de la Generalitat. 

3. L’augment de la dotació immobiliària del partit judicial. 

4. La incidència del PIJCV en la millora de l’espai de les seus judicials i en la millora de les 
condicions de treball del conjunt de professionals de l’Administració de justícia. 
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En el subobjectiu 1.2 s’ofereix informació de la superfície sobre la qual s’han realitzat 
actuacions del PIJCV (vegeu quadre 9). Segons les dades rebudes s’ha actuat sobre el 22,9% 
de la superfície que ocupen les seus judicials de la Comunitat Valenciana.  

A causa de la falta de respostes en els qüestionaris realitzats, i encara que és previsible que 
amb la rehabilitació integral d’edificis i la construcció de noves seus necessàriament s’haja 
incrementat l’espai de treball, no podem concloure sobre si les actuacions realitzades han 
contribuït a equilibrar l’espai per treballador o per usuari de les seus judicials.  

Malgrat l’evident augment de la dotació immobiliària judicial (confirmat pels qüestionaris 
recopilats: seus judicials del TSJCV a València i en les corresponents als municipis de 
Montcada, Sagunt, Gandia, Ontinyent i Mislata), desconeixem els partits amb menor 
dotació immobiliària en el moment d’inici del PIJCV, per la qual cosa no podem afirmar la 
millora de l’espai i de les condicions de treball en els partits amb menor dotació 
immobiliària. Tan sols la gestora dels partits judicials de la província de València ens 
confirma que s’han aconseguit unes instal·lacions més apropiades i que ha millorat l’espai 
de les seus judicials, així com les condicions de treball.  

Subobjectiu 1.5. S’ha pogut reduir la dispersió d’òrgans i serveis en les 
seus judicials? 

A fi d’evitar la dispersió de seus d’òrgans i serveis judicials, en aquest subobjectiu pretenem 
analitzar si s’han complit les mesures del Pla que preveien construir/ampliar i/o modificar 
els espais de les seus judicials i/o ciutats de la justícia a les capitals de província, així com a 
les principals poblacions de la Comunitat, perquè siguen capaces d’albergar totes les 
dependències de l’Administració de justícia existents en aquestes poblacions. Hem 
constatat que no s’han realitzat les actuacions necessàries per a aconseguir-ho.  

La concentració és un principi bàsic de la funcionalitat d’una seu judicial. Ha de procurar-
se que els diferents serveis del partit judicial se situen en una mateixa localització i evitar la 
dispersió. Això genera economies d’escala i facilita el funcionament d’espais i serveis 
comuns, cosa que redueix temps de tramitació i agilita l’activitat judicial, estalvia costos de 
manteniment i millora l’experiència d’ús. 

En contraposició amb els indubtables avantatges relatius a l’eficiència en la prestació del 
servei des del punt de vista de l’Administració, la concentració pot implicar renunciar a la 
proximitat al lloc de residència dels usuaris i obligar-los a desplaçaments més llargs. 

Per a avaluar aquest subobjectiu hem sol·licitat informació per mitjà de qüestionaris als 
responsables administratius dels diferents partits judicials de la Comunitat i a la Conselleria. 
La informació dels qüestionaris s’ha completat amb la remesa per la Subdirecció General 
d’Infraestructures judicials.  

Hem de tindre en compte el caràcter dinàmic de creació d’òrgans judicials: catorze jutjats 
en 2018, nou en 2019, tres en 2020 i en 2021 està previst crear-ne nou. Aquesta evolució 
és un bon indicador del dinamisme i de les exigències que des del Ministeri de Justícia es 
plantegen per a la Generalitat en la seua qualitat d’administració prestacional.  
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Els edificis judicials de nova construcció es dissenyen amb àrees de reserva que han de 
permetre allotjar en el mateix edifici i sense augmentar la dispersió nous òrgans judicials. 
Així, el futur edifici de Gandia incorpora reserves per a tres jutjats i dues sales de vistes; el 
de Llíria, per a quatre jutjats i quatre sales de vistes; el d’Alzira, per a quatre jutjats i huit 
despatxos, i la Ciutat de la Justícia d’Alacant, per a set jutjats. 

A curt termini, només a la Vila Joiosa s’aconseguirà reduir el nombre de seus amb la posada 
en funcionament de la nova seu prevista per a final de 2021. En la resta dels partits la 
dispersió podrà reduir-se en el moment en què les diferents noves seus estiguen 
finalitzades, i això serà durant 2023 en els casos de Gandia, Llíria, Alzira i en 2024 a Alacant. 

La posada en funcionament de les infraestructures previstes en el PIJCV (i altres que s’hi 
han incorporat amb posterioritat) representarà la unificació de les seus següents: set en el 
cas del partit judicial d’Alacant, quatre en el cas d’Alzira, quatre en el cas de Gandia, tres en 
el cas de Llíria, dues en el cas de la Vila Joiosa i una en el cas de Vinaròs. Actuacions que 
s’estan iniciant ara com poden ser Torrent, Sagunt o Ontinyent suposaran la unificació en 
els edificis principals de quatre, dues i quatre seus respectivament.  

No s’han complit les mesures del Pla que preveien augmentar l’espai de les seus judicials 
i/o ciutats de la justícia en les capitals de província, així com les principals poblacions de la 
Comunitat, amb la finalitat d’albergar totes les dependències de l’Administració de justícia 
existents en aquestes poblacions. 

En 25 dels 36 partits judicials, tots els òrgans i serveis judicials estan situats en una única 
seu. La superfície ocupada per aquests immobles és de 263.349 m2, el 78,6% de tota la 
superfície agregada dels 36 partits judicials. 
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Quadre 17. Index de concentració de seus judicials per partit judicial 

Nombre de seus per partit judicial 

Partits judicials Superfície ocupada 

Nre. Proporció m2 Proporció 

Una única seu13 25 69,4% 263.349 78,6% 

Dues seus 5 13,9% 16.070 4,8% 

Tres seus 2 5,6% 7.226 2,2% 

Quatre seus 3 8,3% 9.807 2,9% 

Huit seus 1 2,8% 38.653 11,5% 

Total 36 100,0% 335.105 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’inventari d’immobles facilitat per la DGMRAJ. 

Una adequada distribució espacial (correcta disposició dels espais i la dotació de les 
instal·lacions) facilita la realització de les funcions previstes en l’edifici. La distribució haurà 
de ser coherent, procurant la proximitat entre dependències vinculades entre si, optimitzant 
desplaçaments i facilitant-ne l’ús a la ciutadania. 

Podem concloure que, a pesar d’haver-se aconseguit reduir la dispersió de les seus en 
alguns partits judicials, encara hi ha òrgans i serveis situats en seus independents, 
localitzacions diferents de la principal del partit judicial. 

Segons la informació rebuda, en el moment de redactar-se aquest document, hi ha 
actuacions en marxa, és a dir, amb sòl cedit per a construir noves seus, a Llíria (projecte 
d’execució supervisat), Sagunt (en licitació la redacció dels projectes tècnics), Alzira (en fase 
de supervisió del projecte d’execució), Gandia (en fase de licitació la construcció), Ontinyent 
(en fase de redacció de plecs per a contractar serveis tècnics), Torrent (projecte en redacció) 
i Alacant (projecte d’execució en redacció). En el moment en què aquestes actuacions 
finalitzen només quedaran quatre partits judicials amb indicador de concentració inferior 
al 100%. Per a aquests partits hi ha converses amb els respectius municipis per a l’obtenció 
de sòls aptes per a la construcció de noves seus. 

Els partits judicials de la província de València, a excepció de la Ciutat de la Justícia de 
València, ens han manifestat que s’ha aconseguit una distribució més coherent de les 
dependències judicials vinculades entre si. No hem obtingut aquesta informació respecte a 
la resta de partits judicials corresponents a les províncies de Castelló i Alacant. 

  

                                                                        

13 A l’efecte del nostre treball, hem considerat que a València hi ha una única seu, ja que el TSJ, per 
les seues característiques especials, està situat en un edifici històric, i no dins de la Ciutat de la Justícia. 
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OBJECTIU 2:  S’HAN ACONSEGUIT ELS ESTÀNDARDS D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DESPRÉS DE LA INVERSIÓ EN ELS SISTEMES DE 
CLIMATITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DELS IMMOBLES DELS PARTITS 
JUDICIALS? 

Subobjectiu 2.1: S’han dut a terme inversions en matèria d’eficiència 
energètica? 

Mesures d’estalvi i eficiència energètica 

Segons el PIJCV, les inversions relatives a programes d’eficiència energètica (línia 2.1) 
planificades ascendeixen a 11,0 milions d’euros, de les quals, amb data de 30 de juny de 
2020, s’han licitat 7.759.776 euros corresponents a 45 actuacions, que estan adjudicades i 
executades per imports de 6.196.139 i 4.058.191 euros, respectivament.  

Quadre 18. Actuacions corresponents al programa d’eficiència energètica. Situació a 30 
de juny de 2020. Imports en euros 

Programa 
Pressupost 

PIJCV 
Nombre 

d’actuacions 

Inversió 
total 

prevista 
(licitació) Adjudicació 

Import 
executat 
30/6/20

% d’execució 
sobre 

pressupost 
PIJCV 

JESSICA-FIDAE 8.500.000 36 5.336.691 3.881.167 3.692.011 43,4% 

FEDER 2.500.000 9 2.423.085 2.314.973 366.181 14,6% 

Total 11.000.000 45 7.759.776 6.196.139 4.058.191 36,9% 

% s/PIJCV 100,0  70,5% 56,3% 36,9%  

Font: Informació rebuda de la DGMRAJ.  

Quant al finançament amb fons europeus d’aquestes actuacions vinculades a programes 
d’eficiència energètica, el PIJCV preveu dos programes diferenciats, procedents dels fons 
JESSICA-FIDAE i FEDER (línies 2.1.1 i 2.1.2).  

Així, la línia 2.1.1 del PIJCV recull les inversions en les actuacions vinculades a la instal·lació 
de climatització i millora de l’envolupant tèrmica, finançades pel programa JESSICA-FIDAE, 
mentre que la línia 2.1.2 recull les actuacions dirigides a la millora de la climatització, 
il·luminació, gestió d’instal·lacions i adequació per a autoconsum vinculades al programa 
FEDER (finançades al 50% entre la Generalitat Valenciana i la Unió Europea, a causa del 
règim aplicable a la Comunitat Valenciana). 

No disposem d’informació detallada de l’import total del cofinançament rebut d’aquests 
fons de la UE corresponent a les inversions en eficiència energètica incloses en aquesta línia 
2.1. En el web de la Conselleria apareix una llista en què es detallen actuacions de millora 
d’eficiència energètica pertanyents al programa operatiu “CV FEDER 2014-2020 de la 
Comunitat Valenciana”. La despesa total subvencionable arriba a 2.334.612 euros, de 
manera que, com que està cofinançat al 50% per la UE, s’obtindria un finançament 
d’1.167.306 euros. Les cinc actuacions cofinançades estan incloses entre les corresponents 
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al FEDER, que figuren en el quadre 21 d’aquest subobjectiu, i tenen com a camp 
d’intervenció la renovació de les infraestructures públiques a fi de l’eficiència energètica, 
projectes de demostració i mesures de suport. 

Addicionalment a les actuacions del programa d’eficiència energètica, la Conselleria ens ha 
facilitat informació addicional sobre diverses actuacions, per import superior a 10.000 
euros, incloses en la línia 2.2 del PIJCV relativa a intervencions d’adequació i reforma que 
donen resposta a necessitats específiques (vegeu subobjectiu 1.2). Entre aquestes hi ha 
díhuit actuacions relacionades amb la millora en l’eficiència energètica, en tractar-se de la 
substitució i millora d’equips de climatització i il·luminació, subministrament i instal·lació 
de refrigeradores, reducció de la potència contractada d’energia elèctrica, aïllament de 
finestres i realització d’auditories energètiques. L’import d’adjudicació d’aquestes 18 
actuacions arriba als 2.744.888 euros; no obstant això, únicament s’han executat 237.033 
euros. El nivell d’execució d’aquestes inversions és extremadament baix (8,6%). 

Quadre 19. Imports executats en el programa d’activitats parcials de la línia 2.2 
classificats per partit judicial. Situació a 30 de juny de 2020. Imports en euros 

Partit judicial 
Nombre 

d’actuacions 

Inversió total 
prevista 

(licitació) Adjudicació 

Import 
executat 
30/6/20 

Catarroja 1 499.565 499.565 0 

Dénia 2 728.778 728.778 0 

Massamagrell 2 270.773 270.773 14.982 

Torrevella 2 89.101 89.101 46.970 

València 9 1.123.980 1.123.194 141.604 

Diverses seus 2 33.603 33.477 33.477 

Total 18 2.745.800 2.744.888 237.033 

Font: Informació rebuda de la DGMRAJ. 

La inversió en matèria d’eficiència energètica realitzada en el període podríem quantificar-
la, almenys, en 4.295.224 euros. No obstant això, no ens han informat detalladament sobre 
els tipus d’inversió relacionats amb l’eficiència energètica com ara l’aïllament addicional 
d’edificis, finestres energèticament eficients, sistemes de control tèrmic i millores dels 
sistemes de calefacció, així com les millores relacionades amb aïllament intermedi, aïllament 
d’àtics, revestiment per a depòsits d’aigua calenta i aïllament de parets buides. 

Línia 2.1.1, JESSICA-FIDAE 

Les actuacions relatives a la instal·lació de climatització i la millora de l’envolupant tèrmica 
finançades amb el fons JESSICA-FIDAE se centraven, segons el PIJCV, en el TSJCV (4,5 
milions d’euros) i en la Ciutat de la Justícia de València (4 milions d’euros). La inversió total 
prevista en les seus esmentades ascendeix a 4,3 milions d’euros però tan sols s’han executat 
3 milions d’euros (69,7%). 
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Hem d’assenyalar que aquestes actuacions s’han vist ampliades de manera destacada a un 
major nombre de partits judicials i també han englobat aquelles actuacions relacionades 
amb la millora de l’eficiència energètica de la il·luminació per mitjà de la instal·lació de 
lluminàries led i amb la gestió de les instal·lacions. A 30 de juny de 2020 la inversió prevista 
en el programa JESSICA-FIDAE ascendeix a 5,3 milions d’euros, de manera que s’arriba a 
un nivell d’execució del 69,2% (3,7 milions executats). 

Quadre 20. Actuacions executades corresponents al programa JESSICA-FIDAE per partit 
judicial. Situació a 30 de juny de 2020. Imports en euros  

Partit judicial 
Planificades 

en PIJCV 
Nombre 

d’actuacions 

Inversió total 
prevista 

(licitació) Adjudicació 

Import 
executat 
30/6/20 

València  13 4.298.260 3.052.283 2.997.383 

Total actuacions previstes 

 

13 4.298.260 3.052.283 2.997.383 

Alcoi � 3 103.393 84.750 3.430 

Benidorm � 3 274.195 149.779 130.056 

Carlet � 1 44.523 44.523 44.523 

Castelló de la Plana � 1 41.724 41.724 41.724 

Catarroja � 1 46.914 43.679 43.679 

Dénia � 2 14.342 11.543 11.543 

Ibi � 1 47.820 47.091 47.091 

Massamagrell � 2 67.067 63.529 63.529 

Picassent � 2 261.003 210.013 193.897 

Requena � 1 41.987 38.555 38.555 

Sogorb � 1 9.852 9.852 9.852 

Sueca � 2 57.708 55.956 55.956 

Torrent � 1 1.936 1.922 1.922 

Diverses seus � 2 25.967 25.967 8.869 

Total actuacions no 
previstes 

 

23 1.038.431 828.883 694.627 

Total programa JESSICA 

 

36 5.336.691 3.881.167 3.692.011 
 

Planificada/Executada 
� No planificada / No executada 

Font: PIJCV i informació rebuda de la DGMRAJ. 

La inversió major en import i nombre d’actuacions s’ha concentrat a València (81,2%), 
concretament a la Ciutat de la Justícia de València. 

L’indicador d’eficàcia que relaciona el nombre de partits judicials en què s’ha actuat i el 
nombre de partits en què el Pla preveia actuar passaria del 140%, ja que aquest solament 
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detalla la intervenció a València (en el TSJCV i a la Ciutat de la Justícia) amb 8,5 milions 
d’euros.  

Línia 2.1.2, FEDER 

En el PIJCV s’informa sobre la previsió d’executar durant el període 2014-2020, en el marc 
del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la 
Comunitat Valenciana, una dotació de 2,5 milions d’euros per a actuacions dirigides a la 
millora de la climatització, il·luminació, gestió d’instal·lacions i adequació per a autoconsum 
en 14 partits judicials. 

Tal com es pot observar en el quadre següent, la inversió total prevista atenent criteris de 
licitació ascendeix a 2.423.085 euros, dels quals a penes s’han executat 366.181 euros fins 
al 30 de juny de 2020. Les actuacions executades en l’àmbit del programa FEDER 
corresponen a millores en l’eficiència energètica dels sistemes de climatització i il·luminació 
i/ o substitució d’aquests en els partits judicials d’Alacant, Elda i Sogorb i a la realització 
d’una auditoria energètica en el partit judicial de Nules. 

La major inversió prevista és la corresponent a la instal·lació en règim d’autoconsum a la 
Ciutat de la Justícia de València, l’import de la qual ascendeix a 1.890.589 euros i que està 
pendent d’execució. 
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Quadre 21. Actuacions executades del PIJCV corresponents al programa FEDER per 
partit judicial. Situació a 30 de juny de 2020. Imports en euros 

Partit judicial 
Planificades 

en PIJCV 
Nombre 

d’actuacions 

Inversió total 
prevista 

(licitació) Adjudicació 

Import 
executat 
30/6/20 

Alacant (Pardo Gimeno)  0 0 0 0 

Benidorm  0 0 0 0 

Castelló de la Plana  0 0 0 0 

Elx  0 0 0 0 

Elda  3 356.667 250.398 243.100 

Novelda  0 0 0 0 

Nules  1 39.928 38.085 38.085 

Paterna  0 0 0 0 

Quart de Poblet  0 0 0 0 

Sagunt  0 0 0 0 

Sogorb  3 98.348 98.348 47.443 

Villena  0 0 0 0 

Vinaròs  0 0 0 0 

Xàtiva  0 0 0 0 

Total actuacions previstes 

 

7 494.943 386.830 328.628 

Alacant (av. Aguilera) � 1 37.553 37.553 37.553 

València � 1 1.890.589 1.890.589 0 

Total actuacions no 
previstes 

 

2 1.928.142 1.928.142 37.553 

Total programa FEDER 

 

9 2.423.085 2.314.973 366.181 

Font: PIJCV i informació rebuda de la DGMRAJ. 

Si analitzem l’indicador d’eficàcia en aquesta línia 2.1.2, observem que únicament s’ha 
iniciat l’actuació en tres dels catorze partits judicials en què el Pla preveia actuar (21,4%). 
Dues d’aquestes actuacions estan finalitzades o pràcticament finalitzades (Elda i Nules), 
mentre que l’import executat a Sogorb arriba al 48,2% de l’import adjudicat. A més, hem 
d’assenyalar que l’adjudicació de major quantia s’ha realitzat a València, ubicació no 
prevista en el PIJCV, que no s’havia executat a 30 de juny de 2020. 

Subobjectiu 2.2. Les mesures adoptades han aconseguit reduir el 
consum energètic? 

Les obres realitzades per a la millora de l’eficiència energètica de les seus judicials han 
consistit bàsicament en tres tipus d’actuacions: substitució de la il·luminació instal·lant 
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lluminàries led, substitució d’equips o sistemes de climatització i actualització i instal·lació 
de sistemes de gestió que han permés ajustar horaris de funcionament de les instal·lacions. 

El resultat de les actuacions realitzades en els anys 2019 i 2020 no reflecteix els estalvis 
obtinguts l’any 2020, pel fet que la COVID-19 va obligar a tindre els edificis en 
funcionament fins i tot en els mesos de confinament total, amb equips de renovació d’aire 
i equips de climatització en funcionament durant moltes més hores de l’habitual, per a 
garantir les mesures de prevenció de la propagació del virus i unes mínimes condicions de 
confort (com que les finestres de tots els edificis estaven obertes, va ser necessari tindre en 
marxa la climatització durant un major nombre d’hores que en circumstàncies normals). 

A partir de la informació facilitada, hem representat gràficament el consum dels tres anys 
objecte de la nostra fiscalització. S’observa que en 2019 el consum es redueix lleugerament 
respecte a l’any 2018 a pesar que va augmentar el nombre de jutjats.  

Gràfic 2. Consum total mensual en  els edificis judicials (kW consumits en el període 
2018-2020)  

Font: Subdirecció General d’Infraestructures Judicials. 

Durant el primer trimestre de 2020 s’observa una tendència a la baixa en el consum. No 
obstant això, cal ressaltar que amb data 14 de març de 2020 es va declarar a nivell nacional 
la situació d’estat d’alarma derivada de la crisi de la COVID-19. Les circumstàncies tan 
singulars que han caracteritzat el període de la pandèmia han incidit en la variació de 
consum en les seus judicials (teletreball, fort increment en el consum a causa de la 
reincorporació gradual de funcionaris a les seus judicials en època estival i amb mesures 
especials de ventilació, etc.) i desvirtuen la comparació amb l’exercici anterior.  

D’altra banda, el fet d’haver-se incorporat noves seus judicials i habilitat nous jutjats no 
permet reflectir l’estalvi real, perquè seria necessari un estudi més minuciós seu per seu.  
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En relació amb la informació sol·licitada sobre les mesures d’estalvi i eficiència energètica 
referents a l’eficiència de les instal·lacions, al maig de 2021, ens indiquen que els 
analitzadors de xarxes s’estan implementant en les noves màquines, tant de climatització 
com d’il·luminació, instal·lades en les seus. Quan la maquinària siga capaç de subministrar 
informació detallada, serà possible conéixer els consums específics que es produeixen. És a 
dir, de moment només es pot mesurar el consum global de les seus (vegeu gràfic anterior).  

El nostre treball també ha sigut limitat en aquest subobjectiu, ja que no ens han 
subministrat informació, ni hem obtingut respostes en els qüestionaris que permeten 
obtindre evidència sobre la valoració econòmica de l’estalvi en costos energètics dels 
projectes d’inversió. No hem rebut informes i certificats d’eficiència energètica, ni 
l’avaluació energètica de cada projecte realitzat. Tampoc hem obtingut evidència respecte 
a l’elaboració i implantació de programes que continguen una classificació dels edificis 
segons el seu consum energètic. 

La implementació de tecnologia led en la il·luminació d’una seu judicial mitjana podria 
contribuir a l’eficiència energètica i reduir el pes del consum energètic de la il·luminació 
sobre el total de la factura energètica (disminuint la proporció del 10% al 6% segons les 
dades indicades pel gestor). No obstant això, en seus grans representaria un menor estalvi, 
ja que el consum en il·luminació és inversament proporcional a la grandària de les seus (a 
major grandària de seus, menor percentatge de consum destinat a il·luminació).  

Sí que ens han confirmat que, actualment, a la Ciutat de la Justícia de València les 
instal·lacions són més eficients energèticament i que s’han adoptat mesures d’estalvi i 
eficiència energètica. No obstant això, no s’ha pogut comprovar aquesta afirmació a causa 
de la falta de documentació de suport. 

Subobjectiu 2.3. S’ha complit la directiva europea relativa a l’eficiència 
energètica 2012/27/EU? 

Respecte al compliment de la Directiva 2012/27/EU relativa a l’eficiència energètica 
(modificada per la Directiva 2018/2002), així com els objectius que s’hi assenyalen respecte 
a l’abast de l’objectiu europeu d’estalvi del 20% en consum d’energia per a 2020 i del 32,5% 
durant el període 2020-2030, se’ns indica que no es disposa de dades.  

Per tant, no hem obtingut evidència que permeta quantificar i constatar el compliment de 
l’esmentat objectiu europeu, ni s’ha pogut identificar amb concreció i exactitud els sistemes 
de gestió d’energia i de mesurament intel·ligent relatius a les inversions i mesures 
realitzades i/o previstes necessàries per a assolir aquests objectius, ni el grau d’avaluació 
d’aquests.  

S’estableixen normes destinades a eliminar barreres en el mercat de l’energia i a superar 
deficiències del mercat que obstaculitzen l’eficiència en el proveïment i el consum 
d’energia, i es disposa l’establiment d’objectius i contribucions orientatius nacionals 
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d’eficiència energètica per a 2020 i 2030, a fi de contribuir a l’aplicació del principi “primer, 
l’eficiència energètica”.14 

Així mateix, el Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, transposa la directiva esmentada al 
nostre ordenament intern, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de 
serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia. 

La Subdirecció d’Infraestructures ens assenyala que un grau d’eficiència energètica del 
32,5% només és possible si, a més de treballar en la millora de l’eficiència energètica, es 
treballa en les envolupants dels edificis. Aquesta és la línia actual de treball de la 
Subdirecció, en assumir el nou servei d’Enginyeria per a la Transició Energètica les 
competències específiques de millora de l’eficiència energètica de les seus i la millora de 
les envolupants. Així actua sobre els dos elements fonamentals dirigits al compliment dels 
objectius 2030 en matèria de sostenibilitat. 

OBJECTIU 3:  HAN MILLORAT ELS ESTÀNDARDS DE FUNCIONALITAT, 
HABITABILITAT, CONFORTABILITAT, ACCESSIBILITAT I SEGURETAT DE 
LES SEUS JUDICIALS AMB L’EXECUCIÓ DEL PIJCV? 

Subobjectiu 3.1. S’ha aconseguit millorar la gestió del manteniment de 
les instal·lacions de les seus judicials? 

Posada en marxa d’una nova organització administrativa  

En el període analitzat s’ha desenvolupat un nou model de manteniment gràcies a una nova 
organització administrativa en què destaca la creació d’un servei de manteniment i gestió 
de seus judicials i un servei de seguretat. 

Per mitjà del Decret 87/2017 es modifica l’estructura orgànica en la Direcció General de 
Justícia i es crea la Subdirecció General d’Infraestructures i Manteniment de les Seus 
Judicials, de la qual depenen el Servei de Projectes d’Obra i Infraestructures de Justícia i el 
Servei de Manteniment i Gestió de les Seus Judicials. Aquesta subdirecció ha de vetlar pel 
funcionament correcte de les infraestructures judicials, els projectes d’obres en aquestes 
seus, així com el manteniment dels edificis i instal·lacions destinades a l’Administració de 
justícia. 

A partir de la publicació del Decret 172/2020, de 30 d’octubre, del Consell, que aprova un 
nou reglament orgànic i funcional per a l’actual Conselleria de Justícia, Interior i 
Administració Pública, la Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració 
de Justícia substitueix en les seues funcions l’anterior Direcció General de Justícia. 

Especialment, li correspon: 

                                                                        

14 Article 1 de la Directiva (UE) 2018/2002, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 
2018, per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a l’eficiència energètica. 
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1. Elaborar els estudis i la programació de la planta judicial i dissenyar les unitats de suport 
directe i els serveis comuns processals, així com planificar i executar els projectes de 
millora organitzativa de l’Administració de justícia a la Comunitat Valenciana. 

2. Dotar els òrgans judicials dels recursos materials adequats, així com planificar i, si és el 
cas, gestionar les necessitats per a la modernització tecnològica de l’Administració de 
justícia. 

3. Dotar els òrgans judicials d’infraestructures i instal·lacions adequades per al 
desenvolupament de la seua funció i garantir-ne el funcionament correcte. 

En 2021, l’Ordre 5/2021, de 19 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i 
Administració Pública, de desplegament de l’adés esmentat Decret 172/2020, del Consell, 
la Subdirecció General d’Infraestructures Judicials (antiga Subdirecció General 
d’Infraestructures i Manteniment de les Seus Judicials) s’estructura en tres serveis: 

 Servei de Projectes d’Infraestructures Judicials 

 Servei d’Enginyeria per a la Transició Energètica de les seus judicials 

 Servei de Manteniment i Seguretat de les seus judicials 

Aquest últim servei gestiona el contracte de manteniment de les seus i la seua seguretat. 
S’inclou en aquest concepte la seguretat física dels edificis davant la intrusió i l’incendi, les 
competències sobre el CECON i la seguretat laboral per mitjà de la gestió dels plans 
d’Emergència i de Contingència i Continuïtat. És a dir, queden fora de la competència 
d’aquest servei, i sense perjudici de les coordinacions necessàries, el conveni de prestació 
de serveis subscrit amb la Guàrdia Civil i el contracte de seguretat de les seus, objecte de 
licitació.  

El servei d’Enginyeria per a la Transició Energètica assumeix les competències específiques 
de millora de l’eficiència energètica de les seus i les relatives a la millora de les envolupants, 
i actua sobre dos elements fonamentals dirigits al compliment dels objectius 2030 en 
matèria de sostenibilitat. 

Després de les reunions mantingudes amb els gestors, considerem que seria necessària la 
creació de llocs de gerència en les seus principals, així com en les de caràcter provincial, 
que permeteren una gestió més pròxima i que milloraren l’atenció directa de les necessitats 
de les diferents seus judicials. Finalment, cal que es procedisca a la reorganització, reforç i 
especialització del personal de manteniment, en aquelles àrees d’actuació prioritària en què 
hi ha dèficit de personal qualificat, especialment en matèria de climatització, instal·lacions 
elèctriques i il·luminació, ja que s’ha constatat que concentren un volum important de 
deficiències comunes a totes les seus judicials.  

Amb la finalitat d’oferir la informació més actualitzada possible, hem d’assenyalar que les 
millores i desenvolupament de l’estructura organitzativa de les seus judicials s’ha abordat 
en el nou desenvolupament orgànic de la Conselleria (Ordre 5/21 abans esmentada) 
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reorganitzant el sistema gerencial (creant una gerència de les seus judicials que harmonitze 
la seua gestió diària) i creant el nou servei d’enginyeria per a la transició energètica. 

Nou enfocament del contracte de manteniment integral 

El PIJCV conté una línia d’actuació relacionada amb un nou model de manteniment les 
principals característiques del qual són la seguretat i la qualitat. L’objectiu d’aquesta línia 
és implantar un nou model de manteniment que garantisca el bon funcionament i la 
seguretat en els edificis judicials i la millora de la qualitat de vida dels seus usuaris, que 
permeta la detecció precoç de qualsevol incidència i una ràpida intervenció. 

Tal com estava planificat en el PIJCV, en l’exercici 2018 es va licitar un nou contracte de 
manteniment, amb l’objectiu de reforçar el factor correctiu i la resolució de les deficiències 
detectades en el manteniment legal i preventiu. Així mateix, s’hi preveu la realització de 
determinades obres menors per a evitar nous tràmits, cosa que permetrà major 
immediatesa i integració de tot el cicle de manteniment i seguretat. Aquest contracte s’ha 
considerat necessari a causa de l’evidència de l’estat dels edificis amb un manteniment 
deficient i sense control durant anys, la superfície total i la dispersió de les seus. 

L’11 de gener de 2019 s’adjudiquen a una empresa privada, per mitjà del lot 1, el 
manteniment de les seus de les províncies de València i Castelló per 4.090.119 euros i per 
mitjà del lot 2, el servei a la província d’Alacant per 2.193.862 euros. 

El 19 de febrer de 2019 se signen els dos contractes, de dos anys de duració (2019 i 2020), 
prorrogables un any més. 

Els contractes dels lots 1 i 2 (CNMY18/DGJ/05) tenen com a objecte la realització del servei 
de manteniment i conservació integral de les seus judicials adscrites a la Conselleria de 
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques a les 
províncies de València, Castelló (lot 1) i Alacant (lot 2) i la seua execució es realitzarà de 
conformitat amb el pla de manteniment, monitoratge i control del consum energètic, tal 
com va proposar l’adjudicatari en la seua oferta. Així mateix, l’empresa adjudicatària es 
compromet a finançar la realització de cursos en manteniment i reparació d’instal·lacions 
de climatització i d’electricitat, d’acord amb la seua oferta, un import mínim de 8.472 euros 
(lot 1) i 4.752 euros (lot 2).  

En informació rebuda al maig de 2021, referent al control del servei de manteniment, 
s’afirma respecte a les millores incloses en el plec del contracte el següent: 

 Augment del personal adscrit al contracte (es preveu un increment del 140% en el 
personal respecte als contractes dels últims anys): 

L’empresa ha mantingut el nombre d’operaris indicats en els plecs tècnics. 

 La instal·lació de sistemes d’anàlisi de xarxes i mesurament d’energia en quadres 
elèctrics i en màquines de climatització respectivament, per a detectar els consums més 
importants de manera que ajuden a prendre decisions d’inversions per a millorar 
l’eficiència energètica de les seus judicials: 



Auditoria operativa del Pla d’Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana. Programa 

pressupostari 141.10, “Administració de justícia”. Exercicis 2018-2020 

60 

 

Actualment la instal·lació dels sistemes d’anàlisi de xarxes i mesurament i monitoratge 
d’energia està executada al 100% de les seus indicades en el plec tant en el lot 1 com 
en el lot 2. A cada seu judicial, se li han instal·lat els equips prescrits en l’oferta. 

A través de la plataforma digital de gestió i monitoratge d’energia de les seus judicials, 
el personal de manteniment pot observar el consum mensual de cada seu. Així, podran 
realitzar-se estudis energètics a fi d’optimitzar el control i el consum energètic en cada 
seu judicial. 

En l’àmbit general, en el centre de processament de dades de la Ciutat de Justícia de 
València s’ha instal·lat un ordinador servidor que gestiona tots els analitzadors de 
xarxes energètiques instal·lades en les seus.  

 Implantació d’un nou sistema de gestió de manteniment assistit per ordinador (GMAO). 
Aquesta aplicació informàtica permetrà millorar l’eficiència en la gestió d’aquest servei. 

L’empresa adjudicatària va proposar la implantació d’un programari de gestió de 
manteniment GMAO denominat GIM tal com se sol·licitava en el plec de prescripcions 
tècniques d’aquest concurs. Fins llavors la Conselleria tenia un antic programari de 
gestió d’avisos de manteniment, que tenia moltes mancances informàtiques quant a 
integració amb els propis equips industrials instal·lats en les seus judicials.  

La implantació i migració del nou sistema es va fer en el seu moment una vegada 
acabades i definides totes les necessitats, així com les integracions informàtiques que 
la DGTIC sol·licitava per al funcionament correcte dins de les xarxes informàtiques de 
la Generalitat. 

Amb la nova eina de gestió, tant el mateix personal de manteniment com el personal 
de l’empresa adjudicatària pot observar la traçabilitat de la intervenció per 
manteniment (des de l’avís a manteniment per una avaria d’una seu judicial fins a la 
seua conclusió, així com la gestió econòmica del mateix avís). Actualment està en ús 
operatiu aproximadament per 100 persones. 

La gestió d’aquesta eina permet utilitzar manteniment conductiu, correctiu i modificatiu 
a través d’ordres de treball. 

L’eina de gestió pot arribar a ser capaç d’obtindre informes de manteniment, gestió de 
facturació ocasionats per la gestió d’un avís, inventaris d’equips instal·lats, etc. 

Subobjectiu 3.2. S’han eliminat barreres per a facilitar l’accés de 
persones amb diversitat funcional? 

Segons ens confirma la Subdirecció General d’Infraestructures Judicials, excepte Villena, 
totes les seus tenen resolts els problemes d’accessibilitat motora des de l’exterior. En les 
seus que es projecten ex novo l’accessibilitat és plena, no sols pel que fa a obstacles per 
diferència d’altura, sinó que es compleixen tots els requisits de mobilitat accessible (radis 
de gir, espais d’espera i transferències bilaterals).  
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Més enllà de les sonoritzacions exigides per la normativa en matèria d’aparells elevadors, 
no s’ha iniciat un sistema de millora de l’accessibilitat per a persones cegues. Haurien de 
programar-se, doncs, les adequacions per a persones amb discapacitat visual. 

S’està desenvolupant un procés d’acomodació dels taulells d’atenció al públic amb la 
finalitat d’adaptar-los per a persones que utilitzen cadires de rodes.  

Respecte a l’accessibilitat de persones amb discapacitat auditiva, en tots els taulells nous, 
siguen en les seus provisionals o en les seus en projecte, s’instal·len o es preveuen bucles 
magnètics que es connecten als implants coclears. A causa de la instal·lació de mampares 
de seguretat s’han adquirit intèrfons per a incrementar la sonoritat.  

Subobjectiu 3.3. Ha millorat la seguretat en les seus judicials? 

La seguretat de les seus judicials es refereix a quatre aspectes diferenciats: 

 adaptació dels llocs de treball a la normativa de seguretat i salut laboral; 

 prevenció d’incendis en edificis judicials; 

 mesures i instal·lacions necessàries per a fer front a actes deliberats o fets accidentals 
que puguen posar en risc la seguretat de les persones i el desenvolupament normal de 
l’activitat judicial; 

 actualització dels plans d’emergència en les seus judicials. 

Segons el PIJCV, al voltant de 4 milions d’euros es destinaran a la seguretat en el nou model 
d’instal·lacions judicials.  

Amb la finalitat d’aconseguir l’objectiu de dotar d’una major seguretat les seus judicials, el 
PIJCV planifica tres àmbits diferents d’actuació dins de la línia 4, “Millora de la seguretat”: 

1. Actualització dels plans d’emergència en totes les seus judicials. 

2. Avaluació dels sistemes de protecció contra incendis. 

3. Creació d’un centre de control integrat (CECON) per a totes les seus judicials. 

A partir de l’anàlisi de la informació rebuda corresponent a les actuacions de la línia 4 del 
PIJCV s’han elaborat els quadres següents, que mostren l’execució d’aquesta en el període 
auditat. 
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Quadre 22. Actuacions executades del PIJCV corresponents a la línia 4, destinada a la 
millora de la seguretat. Situació a 30 de juny de 2020. Per sublínia. Imports en euros 

Sub-
línia Línia 4 PIJCV 

Nombre 
d’actuacions 

Inversió total 
prevista 

(licitació [*]) Adjudicació 

Import 
executat 
30/6/20 

4.1 Plans d’emergència i autoprotecció 4 122.908 2.299 1.609 

4.2 Aval. sistemes de protecció incendis 6 109.072 108.722 80.021 

4.3 Centre de control integrat 2 3.385.090 3.381.385 3.242.324 

 Total 12 3.617.070 3.492.406 3.323.954 

(*) En cas que no es detalle l’import de licitació en la informació rebuda, s’inclou en import 
d’adjudicació. 

Font: Informació retuda per la DGMRAJ. 

En la documentació remesa s’assenyalen dotze contractes de seguretat iniciats des de 2018 
a 2020. Es concentra en 2018 el 99% de l’import adjudicat en haver-se efectuat l’encàrrec a 
TRAGSA aquell any del CECON (línia 4.3 del PIJCV), que absorbeix el 96,7% del total de la 
línia 4. Obviant aquesta actuació, la resta dels contractes són no significatius.  

Quadre 23. Actuacions executades del PIJCV corresponents a la línia 4 destinada a la 
millora de la seguretat. Situació a 30 de juny de 2020. Per any d’inici de l’expedient. 
Imports en euros 

Any inici expedient  
Nombre 

d’actuacions 

Inversió total 
prevista 

(licitació) Adjudicació 

Import 
executat 
30/6/20 

2018 5 3.453.724 3.453.494 3.317.299 

2019  4 135.008 14.278 6.655 

2020  3 28.338 24.634 0 

Total 12 3.617.070 3.492.406 3.323.954 

Font: Informació retuda per la DGMRAJ. 

No es detallen modificats ni altres alteracions del contracte. En alguns casos s’inclou l’any 
de finalització d’aquest. En tres dels contractes s’ha incrementat el termini per incidències 
tècniques. 

La revisió, actualització i posada en marxa dels plans d’emergència i autoprotecció en totes 
les seus judicials havia d’estar conclosa durant 2018, segons el PIJCV.  

Sobre la base de la normativa vigent (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscos Laborals, i el Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la Norma Bàsica 
d’Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen 
donar origen a situacions d’emergència), es fa necessari abordar l’elaboració i actualització 
de plans d’autoprotecció i evacuació, en cada cas, per a totes les seus dels òrgans judicials.  
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Durant els anys 2018 i 2019 s’ha actualitzat la part gràfica dels plans d’autoprotecció i 
d’emergència de la majoria de les seus i s’han inscrit en el registre autonòmic de plans 
d’autoprotecció; queda pendent tota la implantació per falta de mitjans per a la seua 
organització. Per aquest motiu, en 2019, la Direcció de Modernització i Relacions amb 
l’Administració de Justícia decideix la contractació d’un servei integral d’assistència tècnica 
per a actualitzar els documents complets dels plans d’emergència i d’autoprotecció, i una 
assistència tècnica per a implantar-los, que inclou la formació del personal i l’assistència a 
simulacres per a totes les seus judicials de la Comunitat Valenciana. 

S’executa per a això l’expedient CNMY20/DGJ/21, que inclou tres lots provincials per un 
import total de licitació de 120.488 euros. A 30 de juny de 2020 s’han redactat els plecs 
tècnics, es troben licitats i en procés d’adjudicació.15 

En la Subdirecció General d’Infraestructures es van redactar 64 plans de contingència i 
continuïtat de les seus judicials, aprovats en els primers dies del mes de juny de 2020, 
després de consulta amb els representants dels treballadors, es van ocupar de fer-ne una 
implementació constant i una actualització documental en funció de les actualitzacions de 
la normativa sanitària. 

S’ha d’intentar que el disseny de nous òrgans judicials projecte itineraris diferenciats des 
de l’exterior fins a les sales de vista o des de les zones de custòdia fins a les de declaració, 
amb la finalitat d’assegurar la separació entre la víctima i l’agressor o el testimoni protegit. 

Avaluació dels sistemes de protecció contra incendis 

L’anàlisi dels sistemes de protecció contra incendis en totes les seus judicials de la 
Comunitat Valenciana té un doble objectiu: detectar les adaptacions necessàries a 
conseqüència del nou reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel 
Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, i en segon lloc proposar millores que, encara que no 
s’exigisquen reglamentàriament, es traduïsquen en una major seguretat en cas d’incendi. 
Per a aconseguir-ho s’han realitzat sis actuacions adjudicades per un total de 108.722 euros 
(tres de les quals finalitzades a 30 de juny de 2020). 

Destacarem a la Ciutat de la Justícia de València la substitució de les centrals d’incendis i la 
implantació d’un programari on es puga configurar, revisar i mantindre les centraletes i 
rebre les alarmes d’incendis, actuació realitzada amb anterioritat a la creació del CECON i a 
la qual es van destinar 60.153 euros. 

La reglamentació vigent sobre protecció contra incendis obliga les seus judicials amb una 
superfície construïda superior a 2.000 m² i les instal·lacions de més de 15 anys d’antiguitat 
a la realització, per un organisme de control acreditat, d’una inspecció periòdica de les 
instal·lacions de protecció activa contra incendis. Per mitjà de l’expedient CNME20-14110-
029 s’ha realitzat la inspecció de tretze de les vint-i-cinc seus judicials objecte del contracte 
fins a 30 de juny de 2020. Com que en deu d’aquestes tretze inspecciones es detecten 

                                                                        

15 Segons consta en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, l’adjudicació i formalització dels 
tres lots va tindre lloc al novembre de 2020. 
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defectes de diferents classificacions, que han de ser resolts en un termini màxim de 3 o 6 
mesos, s’hi realitza la segona inspecció reglamentària. 

Respostes sobre millora de la seguretat en els qüestionaris rebuts 

S’han confeccionat i remés qüestionaris per a requerir informació sobre la millora de la 
seguretat en les seus judicials des de 2018. No s’han emplenat en el cas de les províncies 
d’Alacant i Castelló les qüestions referides a seguretat i salut laboral de les seus judicials.  

Atesa la informació facilitada, respecte de la província de València (excepte la Ciutat de la 
Justícia) podem indicar: 

1. En relació amb l’adaptació dels llocs de treball a la normativa de seguretat i salut 
laboral, ens indiquen que s’han adaptat els llocs a la normativa, que hi ha plans de 
seguretat i salut en el treball i indicadors que mesuren els metres quadrats per empleat. 
No se’ns ha facilitat la documentació que dona suport a aquestes afirmacions, ni tan 
sols la data d’aprovació de l’últim pla de seguretat i salut en el treball. 

2. En relació amb les mesures per a assegurar la separació de la víctima o el testimoni 
amb l’agressor, ens han confirmat l’existència, identificació i quantificació dels elements 
constructius que permeten l’adopció de les esmentades mesures de seguretat de la 
víctima i testimoni respecte a l’agressor en les compareixences. 

3. En relació amb la seguretat en els edificis judicials (entesa com a seguretat contra 
incendis, sistemes de prevenció, sistemes de resposta i vigilància), tots els partits 
judicials de la província de València han confirmat que s’han avaluat els seus respectius 
sistemes de protecció contra incendis. 

No obstant això, cap partit judicial de la Comunitat Valenciana ha contestat a la pregunta 
formulada en el qüestionari remés als gestors de les infraestructures judicials sobre quina 
és la data de l’últim informe d’avaluació dels sistemes de protecció contra incendis. 

La Ciutat de la Justícia de València és l’únic partit judicial de la Comunitat Valenciana que 
ha contestat la pregunta formulada en el qüestionari remés als gestors de les 
infraestructures judicials sobre si els sistemes de prevenció d’incendis estan plenament 
operatius. 

Els partits judicials de Quart de Poblet, Requena, TSJCV a València i els corresponents a les 
províncies d’Alacant i Castelló no han contestat la pregunta formulada en el qüestionari 
remés als gestors de les infraestructures judicials referent a quina és la data de l’última 
actualització del pla d’emergències. 

Excepte la Ciutat de la Justícia de València, cap partit judicial de la Comunitat Valenciana 
ha contestat la pregunta formulada en el qüestionari remés als gestors de les 
infraestructures judicials sobre si està aplicant en l’actualitat l’actualització del pla 
d’emergències. 
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En relació amb les mesures i instal·lacions necessàries per a fer front a actes deliberats o 
fets accidentals que puguen posar en risc la seguretat de les persones i el normal 
desenvolupament de l’activitat judicial, cap partit judicial de la Comunitat Valenciana ha 
contestat la pregunta formulada en el qüestionari remés sobre aquestes qüestions. 

Subobjectiu 3.4. S’ha creat i posat en funcionament el centre de control 
integrat a la Ciutat de la Justícia de València ? 

La creació del Centre de Control Integrat (CECON) per a totes les seus judicials és la peça 
angular de l’augment de la seguretat de les seus judicials. S’inclou en la línia 4.3 del PIJCV 
i permet implantar un nou sistema de control d’incidències. 

Aquest centre, situat a la Ciutat de la Justícia de València, connecta tots els sistemes de 
videovigilància i de protecció contra incendis de les diferents seus judicials, i això permet 
monitorar qualsevol incidència de manera centralitzada i donar una millor resposta. En 
l’actualitat, estan connectades 64 de les 66 seus judicials existents a 30 de juny de 2020 (les 
dues restants disposen de vigilància les 24 hores). Hi ha tres tipus de connexions: 
antiintrusió, protecció contra incendis i videovigilància. La ràtio de connexió de les seus 
judicials al CECON se situa, en el moment d’elaboració d’aquest document, en el 97%. 

Quadre 24. Actuacions executades del PIJCV corresponents a la línia 4.3 destinada a la 
millora de la seguretat. Situació a 30 de juny de 2020. Imports en euros 

Font: Informació retuda per la DGMRAJ. 

A través d’un encàrrec a les empreses del grup TRAGSA, com a mitjà propi, es realitzen les 
obres d’implementació dels sistemes de seguretat i protecció contra incendis. L’objecte de 
l’expedient EG18/DGJ/01 és la creació del CECON i la revisió així dels sistemes de totes les 
seus judicials de la Comunitat Valenciana, diferenciant entre les que ja posseeixen un 
sistema (i en aquest cas es produeix l’adaptació) d’aquelles que no en tenen cap (i en aquest 
cas es produeix la seua instal·lació). L’encàrrec es va signar al maig de 2018 per 3.377.830 
euros i amb una duració de 10 mesos. L’obra ha sigut recepcionada i la despesa (3.242.324 
euros), distribuïda en les anualitats de 2018 i 2019 del programa 141.10. 

En 2020 es va contractar un servei de manteniment del sistema de supervisió de protecció 
i detecció contra incendis del CECON. Com que és un contracte anual, a 30 de juny de 2020 
estava en execució.

Línia 4.3 PIJCV Licitació Adjudicació 
Import executat 

30/6/20 
Situació a 
30/6/20 

Implementació dels sistemes 
de seguretat i protecció 
contra incendis en les seus 
judicials 

3.377.830 3.377.830 3.242.324 Acabada 

Assistència tècnica de revisió 
d’incendis en el CECON 

7.260 3.555 0 En execució 

Total 3.385.090 3.381.385 3.242.324  
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS  

Prèviament al tràmit d’al·legacions i d’acord amb el que preveuen les seccions 1220 i 3200 
del Manual de fiscalització de la Sindicatura, es va remetre el 5 de maig de 2021 al 
coordinador designat per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, 
concretament a la Subdirecció General d’Infraestructures Judicials, el document de treball 
que recollia els principals aspectes de la fiscalització realitzada (objectiu i abast de 
l’auditoria, conclusions, recomanacions, observacions i evidències obtingudes), una vegada 
finalitzada la fase del treball de camp, per a la seua anàlisi i perquè ens enviaren els seus 
comentaris i observacions. 

En l’esborrany de l’informe elaborat a partir d’aquest document de treball s’han recollit, si 
era cas, les observacions i s’han efectuat les modificacions que ha considerat oportunes la 
Sindicatura, derivades de la fase a què s’ha fet referència adés. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i de l’article 55.1.c del Reglament de Règim 
Interior de la Sindicatura de Comptes, així com de l’acord del Consell d’aquesta institució 
pel qual va tindre coneixement de l’esborrany de l’Informe, aquest es va remetre el 22 de 
juny de 2021 a la consellera de Justícia, Interior i Administració per tal que hi formulara les 
al·legacions que estimara convenients, amb un termini que va finalitzar el 7 de juliol de 
2021. 

La Conselleria va sol·licitar el 2 de juliol de 2021 una ampliació del termini per a presentar 
al·legacions. Aquesta sol·licitud va ser atesa i es va prolongar el termini fins al 15 de juliol 
de 2021. 

Dins del nou termini concedit es van presentar al·legacions. Pel que fa al contingut de les 
al·legacions i al seu tractament, cal assenyalar el següent:  

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

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

En els annexos I i II s’incorporen el text de les al·legacions formulades i l’informe motivat 
que se n’ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura les estimara o desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME  

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, 
de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la Generalitat 
Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim 
Interior i dels programes anuals d’actuació de 2019 i 2020 d’aquesta institució, el Consell 
de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 28 de juliol de 2021, va aprovar aquest 
informe de fiscalització.
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Excmo. Sr. Vicent Cuquerella Tormo 
Sindic Major de la Sindicatura de Comptes 

 
 

 

 

En contestación al escrito remitido por su institución, con número de registro 
REGAGE21e00011165767, relativo al borrador del informe de auditoría 
operativa del Plan de Infraestructuras Judiciales de la Comunitat Valenciana. 
Programa presupuestario 141.10. Administración de Justicia, ejercicios 2018- 
2020, se remiten las alegaciones formuladas para dar cumplimiento a lo 
solicitado. 

 

 
 
 

Atentamente, 
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Alegaciones que se formulan al borrador del informe de auditoría operativa del Plan de 
Infraestructuras Judiciales de la Comunitat Valenciana. Programa presupuestario 141.10. 
Administración de Justicia, ejercicios 2018-2020. 

 

En fecha 22 de junio de 2021 con número de registro REGAGE21e00011165767, tuvo 
entrada el borrador del informe de auditoría operativa del Plan de Infraestructuras 
Judiciales de la Comunitat Valenciana elaborado por la Sindicatura de Comptes, a efectos 
de su conocimiento y para presentación de alegaciones. 
 
En primer lugar, es importante señalar y así se expresó en carta remitida al Excmo. Síndico 
Mayor, con fecha 11 de diciembre de 2020 en contestación al escrito que comunicaba el 
inicio de la auditoría operativa, que el denominado Plan de Infraestructuras Judiciales de la 
Comunitat Valenciana (PIJCV) no tiene naturaleza jurídico-administrativa. Tampoco su 
elaboración estuvo sometida a un trámite procedimental de aprobación formal, a diferencia 
de lo que sucede en determinados ámbitos sectoriales en los que su normativa específica 
establece la obligatoriedad de que los órganos competentes, en cada caso, aprueben 
instrumentos bajo esta denominación y a los que se dota de eficacia en ese concreto marco 
regulatorio. Ejemplos de este tipo de instrumentos son, entre otros, los planes de ordenación 
territorial, los planes de actuación en materia de emergencias, los planes de salud regulados 
en la ley de ordenación sanitaria o los que preceptivamente se elaboran anualmente en 
relación con las políticas activas de empleo. 
 
El PIJCV, por el contrario, debe enmarcarse en el ámbito político y comunicativo, siendo este 
uno de los compromisos asumidos en enero de 2017 por las fuerzas políticas que conforman 
el Govern del Botànic. Así, el documento auditado no ha sido publicado en el DOGV sino 
únicamente en las páginas web de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública 
y en GVAOberta con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía las actuaciones que la 
Conselleria iba a llevar a cabo en los próximos ejercicios para la adecuación y mejora de las 
infraestructuras judiciales. 
 
En segundo lugar, tras la comunicación del inicio de la auditoría, la Conselleria de Justicia, 
Interior y Administración Pública designó, como responsable para la coordinación y 
planificación de las tareas relacionadas con la auditoría, al Subdirector General de 
Infraestructuras, quién ha ido remitiendo puntualmente toda la documentación técnica 
requerida por la Sindicatura, así como las observaciones a los primeros borradores de 
informe. Todas estas entregas se reseñan en el documento anexo “Relación comentada 
de entregas documentales” y tras las cuales se recibe el borrador definitivo de informe 
de auditoría operativa de fecha 22 de junio de 2021. 
 
Realizadas estas consideraciones iniciales y una vez revisada y estudiada la 
documentación remitida, este centro directivo considera necesario realizar las siguientes 
alegaciones: 
 

CSV:6LRBG1RB:UE4P4I8I:U1ASJSRT URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=6LRBG1RB:UE4P4I8I:U1ASJSRT



 
 

2 
 

 

Primera alegación 

Apartado 1 del borrador del informe, página 6, párrafo 1  

Menciona “10 partidos judiciales en los que se han iniciado actuaciones integrales, sobre un total 
de 15 en los que el PIJCV preveía actuar”  

 

Contenido de la alegación:  

El PIJCV prevé 17 actuaciones integrales en 15 partidos judiciales, teniendo en cuenta que 
en Alicante y Gandía se intervendría en dos sedes distintas. 

Relación de partidos judiciales donde se prevé actuaciones integrales según PIJCV: 

 

1. Alicante (Benalúa) 
2. TSJ 
3. Ontinyent  
4. Nules 
5. Vinaroz 
6. Torrevieja 
7. Alicante 
8. La Vila Joiosa 
9. Alzira 

10. Gandía (Fiscalía) 
11. Mislata 
12. Llíria 
13. Gandía (Mondúver) 
14. Orihuela 
15. Xàtiva 
16. Torrent 
17. Sueca 

 

Relación de partidos judiciales en los que se ha actuado: 

1. Alicante 
2. TSJ (adecuación temporal de la sede  
3. Nules 
4. Vinaroz 
5. Torrevieja 
6. La Vila Joiosa 
7. Alzira 
8. Gandía (Fiscalía) 
9. Gandía (Mondúver) 
10.  Mislata 
11. Llíria 
12. Torrent 

Efectivamente el PIJCV contempla actuaciones en 15 Partidos Judiciales. De las cuales se 
han iniciado 12 actuaciones integrales en 11 partidos judiciales, ya que en el partido judicial 
de Gandía se ha intervenido tanto en la sede de Fiscalía como en la sede de Mondúver. 
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Documentación justificativa de la alegación: 

Partidos judiciales de Torrent y Gandía (Mondúver):  

En relación con Torrent y Gandía (Mondúver) puede apreciarse en la F.P.7 de los 
presupuestos de la Generalitat para 2019, 2020 y 2021 detalle sobre las transferencias de 
capital previstas para el programa 141.10 de Administración de Justicia.  

La información pública al respecto se encuentra en el DOGV de 24/01/2019 día en que 
salieron publicadas las dos resoluciones de Delegación de competencias a los respectivos 
Ayuntamientos para la contratación de proyecto, licitación, adjudicación y ejecución de la 
obra de construcción de los Palacios de Justica de Gandía y Torrent. 

Por su parte, en el DOGV de 26/11/2020 se publicó el ACUERDO de 20 de noviembre de 
2020, del Consell, por el que se autorizó modificar los límites para adquirir compromisos 
de gasto con cargo a ejercicios futuros, imputables al capítulo 7 del Programa 141.10, 
Administración de justicia, línea de transferencias T8408, de la Conselleria de Justicia, 
Interior y Administración Pública (VL 07.003/20-032) 

Los números de expedientes de contratación son: 01/DC/18/DGJ/01 para Torrent y 
02/DC/18/DGJ/02 para Gandía (Mondúver).  

Además, se aprecian menciones al respecto en la página 24 sobre las actuaciones en 
marcha y en la página 49 consta que Gandía (Mondúver) está en fase de licitación de la 
construcción y Torrent en fase de proyecto en redacción. 

 

Partidos judiciales de Ontinyent, Orihuela, Xàtiva y Sueca: 

En estos cuatro partidos judiciales no se ha podido poner en marcha el proceso de 
construcción de nueva sede o de rehabilitación integral por problemas ajenos a esta 
Administración. 

• En Ontinyent la aceptación de la cesión de suelo (en este caso un edificio adquirido por 
el Ayuntamiento con destino a futura sede judicial) se produjo el 1 de julio de 2020, fecha 
posterior a la establecida para el cierre de la auditoría. No es posible actuar en un edificio 
que no está incorporado al patrimonio de la Generalitat. Desde entonces se ha realizado el 
levantamiento de planos del edificio y unos estudios previos para conocer el estado de la 
estructura resistente con el fin de adecuar el proyecto de rehabilitación integral para 
convertir el edificio en sede judicial.  

• En Xàtiva se está trabajando hoy en día en la cesión de suelo. 

 El Ayuntamiento, tras un año intenso de ajuste y negociaciones propuso en su pleno de 12 
de febrero de 2021 la mutación demanial de parte del antiguo Monasterio de Santa Clara 
para ubicar la nueva sede de la administración de Justicia. Al tratarse de un edificio 
declarado Bien de Interés Cultural esta decisión ha necesitado la autorización de la 
Dirección General de Cultura y Patrimonio, que tiene fecha 08.04.2021.   
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• En la sede de Orihuela los daños causados por la DANA de octubre de 2019 descabalgaron 
todos los planes y hubo que realizar una actuación de emergencia para devolver 
condiciones de uso al inmueble. Actualmente se está licitando el resto de las reparaciones 
pendientes tras la actuación de emergencia y se está en contacto permanente con el 
Ayuntamiento para la adquisición de suelos colindantes que permitan la ampliación de la 
sede. 

• En el partido de Sueca, no se ha concretado por parte del Ayuntamiento ninguna oferta 
firme de suelo para desarrollar el nuevo edificio judicial. 

Además, es necesario señalar que la evolución de la planta judicial desde el inicio del PIJCV 
ha evidenciado la necesidad de promover actuaciones integrales de edificación de nuevas 
sedes judiciales en los partidos judiciales de Sagunto y Denia. En el caso de Sagunto la 
cesión de suelo para la construcción del nuevo edificio está aceptada por resolución del 
Honorable Conseller de Hacienda y Modelo Económico de fecha 21.05.2020 y en estos 
momentos -11.05.2021-  está en licitación el contrato armonizado para los servicios 
técnicos de redacción de proyectos de arquitectura y dirección de las obras); en Denia 
(ampliación de la sede en el solar colindante) el pleno municipal de abril de 2021 ha 
acordado el inicio del expediente para la cesión del suelo.    

Por todo ello, el índice de inicio de actividades en estas grandes sedes está en el 73,33% si 
no se consideran aquellas en las que no se dispone de suelo. Si las incluimos (ya que la 
disposición del suelo corresponde a los ayuntamientos), el índice subiría hasta el 93,33%. 
Por último, si incluimos las actuaciones que se han incorporado posteriormente al PIJCV 
(Sagunto y Villena -está ultima todavía sin suelo y, por tanto, sin influir en el índice-) 
estaríamos en el 100%. 

 

Segunda alegación 

Apartado 3.1.1 del borrador del informe, página 11, párrafo 2º 

Menciona que “Este objetivo estratégico expresa una meta o situación que los responsables 
políticos pretenden conseguir, pero está formulado de forma poco precisa y sin la suficiente 
concreción cuantitativa…” 

 

Contenido de la alegación:  

Quizá sería oportuno cuestionar la conveniencia de buscar indicadores o concreciones 
anuales en un documento estrictamente comunicativo. 

El documento de borrador propone la incorporación de indicadores – en número reducido 
pero relacionado con los resultados pretendidos, fáciles de obtener y comprobar y que 
proporcionen información sencilla y fiable- y vincula la existencia de estos indicadores a los 
principios de la planificación estratégica.  
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Pero es que el PIJCV no es un plan en el sentido estricto de la planificación estratégica, a 
pesar de que el propio documento de Auditoria Operativa señala que es el documento más 
fiable de los que se ha sido capaz de encontrar en los portales de transparencia de las 
comunidades autónomas con competencias trasferidas en materia de Justicia.  

 

Documentación justificativa de la alegación: 

El documento auditado no ha sido publicado en el DOGV. Únicamente en sendas 
páginas web, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública y en 
GVAOberta al ser este un documento concebido y formalizado con unos objetivos 
evidentemente comunicativos cuya extensión es de 22 páginas. 

 

Tercera alegación 

Apartado 3.1.2 del borrador del informe, página 11 , párrafo 2º 

Copiar texto original 

Menciona que “se han realizado actuaciones integrales en 10 de los 15 partidos judiciales en los 
que el PIJCV pretendía actuar, lo que supone un índice de eficacia del 66,7%”. 

 

Contenido de la alegación:  

El índice de inicio de actividades en estas grandes sedes se sitúa en el 73,33 % si no se 
consideran aquellas en las que no se dispone de suelo; si se incluyen (ya que la disposición 
del suelo corresponde a los ayuntamientos) el índice estaría en el 93,33 %. Y si incluimos 
las actuaciones que se han incorporado posteriormente al PIJCV (Sagunto y Villena, está 
ultima todavía sin suelo y, por tanto, sin influir en el índice) estaríamos en el 100%. 

 

Documentación justificativa de la alegación: 

Ver alegación primera.  
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Cuarta alegación 

Apartado 3.1.6 del borrador del informe, página 13, párrafo 1º 

Menciona que “…la dispersión podrá reducirse en el momento en el que las distintas nuevas 
sedes estén finalizadas…” 

Contenido de la alegación:  

Estas actuaciones permitirán reducir en 15 el número de sedes: en Gandía (3 +1), Llíria 
(2+1), Alzira (3+1) y en Alicante (7). Hay que tener en cuenta que tanto en Gandía como en 
Lliria y Alzira la concentración se produce en una nueva sede única para el partido judicial.   

Además, las actuaciones en La Vila Joiosa permiten concentrar las dos sedes de La Vila 
Joiosa en una nueva y en Vinarós, la reforma y ampliación de la sede permitirá eliminar la 
sede de Rio Cuarto 

Documentación justificativa de la alegación: 

Los documentos de proyectos de ejecución de las nuevas sedes de Gandía, Llíria, La Vila 
Joiosa y Vinaròs y los documentos de proyecto básico de la Ciudad de Justicia de Alicante 
y de Alzira avalan esta alegación. Todos estos documentos están ya aprobados por el 
Órgano de contratación de la Conselleria.   

 

Quinta alegación 

Apartado 3.2 .8 del borrador del informe, página 13  

Menciona que “Las obras realizadas para la mejora de la eficiencia energética de las sedes 
judiciales han consistido básicamente en la instalación de luminarias LED, la sustitución de 
equipos o sistemas de climatización y la actualización e instalación de sistemas de gestión que 
han permitido ajustar horarios de funcionamiento de las instalaciones…” 

Contenido de la alegación:  

Tras el período auditado y hasta la fecha se ha renovado la iluminación en 14 sedes (Alcoi, 
Benidorm, Denia, Elda, Ibi, Segorbe, Carlet, Catarroja, Massamagrell, Picassent, Quart de 
Poblet, Requena, Sueca -sede principal, Ciudad de la Justicia de València) y climatización 
en 7 sedes (Elda, Segorbe, Nules, Catarroja, Masamagrell, Picassent y Ciudad de la Justicia 
de Valencia -Edificios B y C-) con el objetivo de conseguir sedes sostenibles que contribuyan 
al ahorro energético. Medidas como la sustitución de la actual iluminación por luminaria 
LED y la instalación de enfriadoras más modernas y eficientes con las que se ha conseguido 
un ahorro de un 12% en la factura eléctrica, en torno al medio millón de euros anual.  

Documentación justificativa de la alegación: 

 Dosier anexo de Proyectos de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública 
en materia de eficiencia energética 2020-2022. 
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Sexta alegación 

Ilustración 1 del borrador del informe, página 28 

La ilustración de la página 28 señala Gandía y Villena como partidos judiciales no incluidos en el 
PIJCV.  

Contenido de la alegación:  

Los partidos Judiciales de Gandía y Villena aparecen reflejados en la página 22 del PIJCV. 

 

Documentación justificativa de la alegación: 

Ver alegación primera.  

 

Séptima alegación 

Cuadro 6 del borrador del informe, página 34 

El cuadro 6 trata los elementos clave de un documento de planificación cuyas cuestiones no se 
observan en el PIJCV. 

 

Contenido de la alegación:  

La razón de que el PIJCV no contenga tales cuestiones se debe a que no tiene naturaleza 
jurídico -administrativa ni su elaboración estuvo sometida a un trámite procedimental de 
aprobación formal. Carece de los parámetros que epistemológicamente le harían acreedor 
de una condición explícita de plan. Su finalidad es servir de instrumento para presentar el 
compromiso del gobierno con la mejora de las infraestructuras judiciales. En la página 32 
del Borrador de Auditoría y con relación a la Naturaleza del PIJCV se trata con mayor detalle 
esta cuestión.  

 

Documentación justificativa de la alegación: 

El documento auditado no ha sido publicado en el DOGV. Únicamente en sendas 
páginas web, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública y en 
GVAOberta al ser este un documento concebido y formalizado con unos objetivos 
evidentemente comunicativos cuya extensión es de 22 páginas 
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Octava alegación 

Cuadro 11 del borrador del informe, página 40, último párrafo  

Menciona que no se ha iniciado, la construcción de nuevas sedes judiciales en Gandía, Orihuela, 
Sueca, Torrent y Xàtiva, entre otros motivos porque no se han podido solventar los problemas de 
cesión de suelo. 

Contenido de la alegación:  

Esos motivos son los que han sucedido para Ontinyent, Orihuela, Xàtiva y Sueca.  

Torrent y Gandía sí han iniciado su actuación. Torrent está en fase de proyecto en 
redacción y Gandía, ya adjudicada, está en fase de firma del contrato de obras.  

Documentación justificativa de la alegación: 

Ver alegación primera, y del borrador de auditoría página 37(párrafo anterior al cuadro 8) 
y página 49 (penúltimo párrafo). 

 

 

Novena alegación 

Cuadro 11 del borrador del informe, página 41, párrafo 1  

Menciona que la ejecución de las actuaciones adjudicadas de Alzira y La Vila Joiosa es 
prácticamente nula. 

Contenido de la alegación:  

Alzira y La Vila Joiosa sí han iniciado su actuación. Alzira está en fase de supervisión del 
proyecto de ejecución y Villajoyosa está en fase de construcción previéndose su puesta en 
funcionamiento para finales de 2021. En La Vila Joiosa la certificación del mes de junio 
acredita la ejecución del 31% de la obra.  

Documentación justificativa de la alegación: 

Ver del borrador de auditoría página 48 (tercer párrafo) y página 49 (penúltimo párrafo). 

 

 

Décima alegación 

Subobjetivo 1.4 del borrador del informe, página 47, párrafos 2 y 3  

Menciona que “no podemos concluir sobre si las actuaciones realizadas han contribuido a 
equilibrar el espacio por trabajador o por usuario de las sedes judiciales” y “(…) desconocemos 
los partidos con menor dotación inmobiliaria en el momento del inicio del PIJCV, por lo que no 
podemos afirmar la mejora del espacio y de las condiciones de trabajo en los partidos con menor 
dotación inmobiliaria”.  
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Contenido de la alegación:  

Con relación a las condiciones de trabajo, a principios de junio de 2020 se redactaron 64 
planes de contingencia y continuidad de las sedes judiciales habiéndose consultado con los 
representantes de los trabajadores. Los planes se implementaron de forma constante y su 
actualización documental se desarrolla en función de las actualizaciones de la normativa 
sanitaria. En los planes de contingencia se acreditó la capacidad de las sedes para acoger a 
los funcionarios que las ocupan, incluso con las medidas de separación higiénica 
establecidas por las autoridades sanitarias, en un porcentaje que puede estimarse entre el 
90 y el 95 % de los espacios de oficinas judiciales. 

Asimismo, también se ha velado porque las personas que pasan un tiempo reducido en las 
celdas de los juzgados no vean reducidas las condiciones mínimas que respeten sus 
derechos en orden a permitir su cuidado e higiene personal con los mismos estándares de 
salubridad ante la pandemia que el resto de personal, de acuerdo con las indicaciones del 
Defensor del Pueblo designado como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 

En Gandía se ha abierto una nueva sede judicial (Rois de Corella 14 entró en 
funcionamiento en junio de 2020); en Alzira se está trabajando en la adecuación de una 
nueva sede para albergar el juzgado previsto para diciembre de 2021 y en Alicante se ha 
incorporado una nueva sede para el juzgado mercantil creado en diciembre de 2020 para 
atender los casos Covid; se ha adecuado una nueva sede para eliminar el hacinamiento en 
el que se encontraban trabajadores y usuarios de los juzgados de familia y se está 
trabajando en un nuevo emplazamiento para ubicar el juzgado cuya creación está prevista 
para este año. 

En otros partidos judiciales se está aumentado el número de sedes, aunque tendrán 
solución a medio plazo gracias a la incorporación del partido judicial al PIJCV (caso de Denia 
por traslado a mejor ubicación de un juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer) o se 
están creando sedes para albergar juzgados ya existentes y ubicados en sedes 
independientes, pero que se han visto desbordadas por las necesidades de funcionamiento 
de los propios juzgados (casos de Sagunto y de Sueca). 

 

Documentación justificativa de la alegación: 

Ver del borrador de auditoría la página 63 (último párrafo) 
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Undécima alegación 

Subobjetivo 1.5 del borrador del informe, página 48, párrafo 4  

Menciona que “la puesta en marcha de las infraestructuras contempladas en el PIJCV (y otras 
incorporadas a él con posterioridad) supondrá la unificación de las siguientes sedes: Alicante (6), 
Alzira (4), Gandía (4), Llíria (2), La Vila Joiosa (2) y Vinaròs (1)”.  

 

Contenido de la alegación:  

La puesta en funcionamiento de estas sedes supondrá la integración en el nuevo edificio 
judicial de las siguientes sedes:  

En el caso del partido judicial de Alicante un total de 7 sedes (Catedrático Soler 43, 
Catedrático Soler 48, Los Doscientos 3, Los Doscientos 8, Alona 29, Pardo Gimeno 55, Los 
Doscientos 6);  

En el caso de Alzira un total de cuatro sedes (Sufragi 3, Ronda de Algemesí 13, Santos 
Patronos y Ermita de la Sang 4);  

En el caso de Gandía un total de 4 sedes (Benicanena 81, Ciudad Laval 1, Rois de Corella 
14, Rois de Corella 12 esquina con Benicanena 80),  

En el caso de Llíria un total de 3 sedes (Plá de l’Arc, Manuel López Varela y el espacio cedido 
por el Ayuntamiento)  

En La Vila Joiosa un total de dos sedes (Constitución 35 y Constitución 39)  

En el caso de Vinaròs 1 sede (Rio Cuarto).  

 

Documentación justificativa de la alegación: 

Ver alegación cuarta  

Estos datos proceden de la comparación del listado de sedes judiciales antes y después de 
la construcción de los nuevos edificios.  

 

 

Duodécima alegación 

Subobjetivo 1.5 del borrador del informe, página 48, párrafo 2 

Menciona que “la creación de nuevos órganos, si estos no tienen acomodo en las sedes judiciales 
existentes provocará mayor dispersión. Por esta razón los edificios de nueva construcción deben 
diseñarse con áreas de reserva que permitan alojarlos en el propio edificio y sin aumentar la 
dispersión”. 
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Contenido de la alegación:  

Los órganos creados durante 2020 y los previstos durante 2021 tienen acomodo en las 
sedes judiciales existentes, por lo que no generan aumento de la dispersión. 

Los edificios judiciales de nueva construcción se diseñan con áreas de reserva que han de 
permitir alojar en el propio edificio y sin aumentar la dispersión, nuevos órganos judiciales. 
Así el futuro edificio de Gandía incorpora reservas para 3 juzgados y 2 salas de vistas, el de 
Llíria para 4 juzgados y 4 salas de vistas, el de Alzira para 4 juzgados y 8 despachos, la Ciudad 
de la Justicia de Alicante para 7 juzgados. 

Documentación justificativa 

Los documentos de proyectos de ejecución de las nuevas sedes de Gandía, Llíria, y los 
documentos de proyecto básico de la Ciudad de Justicia de Alicante y de Alzira avalan esta 
alegación. Todos estos documentos están ya aprobados por el Órgano de contratación de 
la Conselleria. 

 

Décimo tercera alegación 

Subobjetivo 1.2 del borrador del informe, página 42, párrafo 2 in fine 

Menciona que “los grados de ejecución a 30 de junio indican un gran atraso en la realización de 
las actuaciones del PIJCV” 

 

Contenido de la alegación:  

El horizonte temporal del PIJCV es 2019-2024 (Medida 5 del eje 5 del Acuerdo del Botánico 
II de junio de 2019) y el ámbito temporal auditado se ha centrado principalmente en la 
gestión llevada a cabo desde 1 de enero de 2018 a 30 de junio de 2020. 

Las líneas de acción más singulares comienzan con un desarrollo más burocrático y menos 
“vistoso”. Antes de la construcción se suceden múltiples fases como son la selección del 
emplazamiento y la obtención de la cesión del suelo; la contratación del proyecto y su 
redacción con las diversas supervisiones y aprobaciones; la licitación y adjudicación de las 
obras. 

La disposición del suelo incide en el inicio de las actividades. Así en cuatro de los partidos 
judiciales en los que no se ha podido poner en marcha el proceso de construcción han 
existido problemas de cesión de suelo (Ontinyent, Orihuela, Xàtiva y Sueca). (Ver alegación 
primera) 

En orden a tomar decisiones sensatas, primando la eficacia al mero cumplimiento de la 
programación, ha llevado a la pertinencia de modificar decisiones iniciales en cuanto a 
suelo. (Alicante, Alzira y Gandía -Mondúver)  
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 En Alicante se vio pertinente modificar la decisión inicial, no solo el primer 
programa de implantación sino las posibilidades que ofrecía el planeamiento 
urbanístico. cuyo mantenimiento hubiera permitido una teórica mejor ejecución 
del PIJCV, pero hubiera impedido dotar a la ciudad de Alicante y a la administración 
de justicia del edificio que necesita.  
 

 En Alzira con el proyecto básico redactado se hubo de proceder a su reformulación, 
una vez se obtuvo del Ayuntamiento la cesión de la parcela contigua, única 
solución posible para continuar con el proceso de construcción de una nueva sede. 
La parcela inicial cedida por el ayuntamiento permitía la construcción de un edificio 
con sótano que debía albergar un número significativo (superior a cincuenta) 
plazas de aparcamiento. El informe municipal no advirtió en su momento de que 
el solar tenía una grave afectación por riesgo de inundación como refleja el 
PATRICOVA. 

 
 En Gandía (Mondúver) se tuvo que redactar dos proyectos básicos porque el 

edificio ha crecido una planta más ante la imposibilidad de usar la planta sótano 
para albergar los usos judiciales que es recomendable ubicar bajo rasante para 
mejorar la calidad funcional de los edificios. 

 
A todo lo anterior hay que sumar el impacto que ha tenido la crisis ocasionada por el Covid-
19 en la ejecución del PIJCV. La declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo 
de 2020, supuso la suspensión de los plazos administrativos durante 54 días.  Asimismo, 
desde la Subdirección General de Infraestructuras, se tuvo que redactar los Planes de 
Contingencia de cada una de las sedes judiciales con el objeto de asegurar el 
mantenimiento del servicio público de la Administración de Justicia. Se realizaron 
actuaciones en las sedes judiciales de adaptación de las distancias mínimas requeridas 
entre trabajadores o la incorporación de medidas correctoras, la mejora de la climatización 
y tratamiento de aire en centros de trabajo, la separación entre ámbitos de uso público y 
las zonas restringidas. Por último, el Ministerio de Justicia aprobó la creación de 3 Juzgados 
Covid para la Comunitat Valenciana (Real Decreto 1050/2020 de 1 de diciembre). Para 
poner en funcionamiento estas nuevas unidades judiciales se realizaron obras de 
adecuación de espacios en las sedes de Valencia, Castellón y Alicante. 

 

Documentación justificativa de la alegación: 

Ver el borrador de la auditoría página 9 penúltimo párrafo, página 10 primer párrafo, 
página 37 tercer párrafo, página 41, página 45 último párrafo.  
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Décimo cuarta alegación 

Subobjetivo 1.2 del borrador del informe, página 38, párrafo penúltimo 

Menciona que no se han iniciado actuaciones de rehabilitación del Palacio de Justicia de Alicante 
(Benalúa). 

Contenido de la alegación: 

Las actuaciones en el edificio de Benalúa no se pueden iniciar puesto que para su desarrollo 
es imprescindible la total finalización y puesta en uso de la Ciudad de la Justicia de Alicante. 
Por ello esta actuación no se ha incluido de momento en los presupuestos de la GVA, 
puesto que la prioridad es la finalización de la Ciudad de la Justicia de Alicante.  

 

Décimo quinta alegación 

Objetivo 2 del borrador del informe, página 51, último párrafo.  

Contenido de la alegación: 

Relación de partidos judiciales en donde se prevé actuaciones de eficiencia energética en 
el PIJCV: 

 

1.Valencia. TSJ 

2.Valencia. CJV 

3. Nules 

4. Benidorm 

5.Castellón de la 
Plana 

6.Novelda 

7. Xàtiva 

8. Elda 

9.Segorbe 

10.Elche 

11. Paterna 

12.Sagunto 

13.Quart de Poblet 

14. Villena 

15.Vinarós 

16 Alicante (Pardo 
Gimeno) 

 

Partidos judiciales en los que efectivamente se han llevado actuaciones (Página 52) 

 

1.Valencia 

2.Alcoy 

3.Benidorm 

4.Carlet 

5.Castelló de la 
Plana 

6.Dénia 

7.Ibi 

8.Massamagrell 

9.Picassent. 

10.Requena 

11.Segorbe 

12. Sueca 

13.Torrent 

14. Nules 

15. Elda 

16.Catarroja 

17. Quart de Poblet 

18. Requena  
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En Valencia Ciudad de la Justicia también se está ejecutando la colocación de una planta 
de producción de energía renovable formada por 1.100 paneles fotovoltaicos. 
(CNMY20/DGJ/026) cuya finalización está prevista para finales del mes de agosto de 2021, 
que además de un considerable ahorro, supone convertir a este edificio en el edificio 
público administrativo con mayor producción de energía renovable de toda la Comunitat 
Valenciana.  

Además, el edificio que alberga al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, cuyas obras 
de rehabilitación se inician en enero de 2022, será el primer edificio abastecido con energía 
geotérmica. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Ver borrador página 21 último párrafo, página 52, página 54 y actualizaciones de 
inversiones en eficiencia energética. 

 

Décimo sexta alegación 

Cuadro 10 del borrador del informe, página 38. 

Actuaciones del PIJCV correspondientes al programa de rehabilitación integral de edificios 
atendiendo al partido judicial. Situación a 30 de junio de 2020.  

  

Partido 
judicial 

Presupuesto 
PIJCV 

Nº de 
actuacio
nes  

Inversión total 
prevista 
  

Adjudicación Importe 
ejecutado  
(30/06/2020) 

% de ejecución 
sobre 
presupuesto 
PIJCV 

Alicante 
(Palacio de 

Justicia 
Benalúa) 

24.500.000 0 0 0 0 0,0 

Nules 1.000.000 4 512.332 478.612 478.317 47,8 
Ontinyent Sin datos 0 0 0 0 0,0 
Torrevieja 1.100.000 2 555.814 429.212 295.317 26,8 
Valencia 
(TSJCV) 

25.200.000 6 2.249.532 2.248.256 1.402.302 5,6 

Vinaròs 1.680.000 1 98.247 53.054 21.221 1,3 
TOTAL 53.480.000 13 3.415.926 3.209.134 2.197.157 4,1 

% s/ PIJCV 100,0   6,4 6,0 4,1   
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Contenido de la alegación: 

Actuaciones del PIJCV correspondientes al programa de rehabilitación integral de edificios 
atendiendo al partido judicial. Situación a 30 de junio de 2021.  

  

Partido 
judicial 

Inversión total 
prevista 
  

Nº de 
actuacione
s 

Nº de 
actuacione
s 
adjudicada
s 

Adjudicación Importe 
ejecutado  
(30/06/2021) 

% de ejecución 
sobre 
INVERSIÓN 
PREVISTA 
AJUSTADA 

Alicante 
(Palacio 
de Justicia 
Benalúa 

0 0 0 0 0   

Nules 512.332 4 4 478.612 478.317 93,36 
Ontinyent 7.734.326,79 3 1 18.058,95 18.058,95 0,23 
Torrevieja 555.813,74 2 2 429.211,87 355.050,10 63,88 
Valencia 
(TSJ) 

30.391.538,82 8 7 2.303.430,42 1.916.970,41 6,31 

Vinaròs 1.678.171,17 2 1 53.053,58 21.221,43 1,26 
TOTAL 40.872.182,52 19 15 3.282.366,82 2.789.617,89   
% s/ PIJCV 100%     8,03% 6,83%  

 

 

 

Décimo séptima alegación 

 

Cuadro 11 del borrador del informe, página 40. 

Actuaciones del PIJCV correspondientes al programa de construcción de nuevas sedes judiciales 
atendiendo al partido judicial. Situación a 30 de junio de 2020.  

Partido 
judicial 

Presupuesto 
PIJCV 

Nº de 
actuaci
ones 

Inversión total 
prevista 

Adjudicació
n 

Importe 
ejecutado  
(30/06/20) 

% de ejecución 
sobre 
presupuesto 
PIJCV 

Alicante 53.300.000 3 1.342.196 1.144.321 11.656 0,0 
Alzira 14.000.000 2 438.520 324.659 10.633 0,1 
Gandía 17.500.000 0 0 0 0 0,0 
Gandía 
(Fiscalía) 

616.000 3 586.328 586.328 482.982 78,4 

Llíria 17.000.000 1 679.666 471.900 95.801 0,6 
Mislata 750.000 3 725.881 752.881 824.144 109,9 
Orihuela  1.500.000 2 0 0 0 0,0 
Sueca 600.000 0 0 0 0 0,0 
Torrent 17.500.000 0 0 0 0 0,0 
La Vila 
Joiosa 

2.500.000 3 2.703.270 2.636.942 38.903 1,6 

Xàtiva En estudio 0 0 0 0 0,0 
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TOTAL 125.266.000 17 6.502.860 5.917.031 1.464.120   
% s/ 
PIJCV 

100,0   5,2 4,7 1,2 1,2 

   

Contenido de la alegación:  

Actuaciones del PIJCV correspondientes al programa de construcción de nuevas sedes judiciales 

atendiendo al partido judicial. Situación a 30 de junio de 2021. 

Partido 
judicial 

Inversión 
total prevista 

Nº de 
actuacione
s 

Nº de 
actuacione
s 
adjudicada
s 

Adjudicación Importe 
ejecutado  
(30/06/21) 

% de ejecución 
sobre 
INVERSIÓN 
PREVISTA 
AJUSTADA 

Alicante 67.921.570 4 3 1.144.321 251.744 0,37 
Alzira 19.936.035 3 2 355.277 81.400 0,41 
Gandía 17.671.223 3 2 15.617.694 202.885 1,15 
Gandía 
(Fiscalía) 

586.328 3 3 586.328 482.982 82,37 

Llíria 18.099.902 2 1 471.900 223.300 1,23 
Mislata 933.169 3 3 752.881 824.144 88,32 
Orihuela            0 

Sueca           0 

Torrent 17.621.250 3 2 514.465 6.265 0,04 
La Vila 
Joiosa 

2.698.357 2 2 2.298.707 738.229 27,36 

Xàtiva           0 

TOTAL 145.467.835 23 18 21.741.572 2.810.949   
% s/ 
PIJCV 

100     14,95% 1,93%   
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’AUDITORIA OPERATIVA DEL PLA 
D’INFRAESTRUCTURES JUDICIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI 141.10, “ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA”. 
EXERCICIS 2018-2020 

Per mitjà d’un escrit de 15 de juliol de 2021 de la directora general de Modernització i 
Relacions amb l’Administració de Justícia es van remetre les al·legacions a l’esborrany de 
l’informe esmentat i respecte a aquestes s’assenyala el que segueix: 

Primera al·legació 

Apartat 1, “Xifres clau”, pàgina 6, paràgraf 1 

Comentaris 

L’entitat fiscalitzada assenyala que són onze i no deu els partits judicials en què s’han iniciat 
actuacions integrals. Segons el detall inclòs en l’al·legació, la diferència es refereix al partit 
judicial de Torrent. El criteri establit per la Sindicatura per a considerar iniciada una actuació 
és si, durant el període fiscalitzat, la Conselleria li ha destinat algun import. Tal com 
s’observa en el quadre 11, l’import executat a 30 de juny de 2020 per a Torrent és nul.  

Hem d’assenyalar que en dos dels partits judicials (Alacant i Gandia) el PIJCV preveu dues 
actuacions diferents, tal com es fa constar en els quadres 10 i 11. 

En conseqüència, les observacions manifestades en el nostre informe són plenament 
vàlides, perquè s’havien iniciat, a 30 de juny de 2020, actuacions integrals en 10 dels 15 
partits judicials en què el PIJCV preveia actuar, cosa que representa un nivell de l’índex 
d’eficàcia del 66,7%. 

La documentació justificativa de l’al·legació comenta la situació dels partits en què s’han 
delegat competències als ajuntaments o en què no s’ha pogut posar en marxa el procés de 
construcció de nova seu o de rehabilitació integral per problemes aliens a la Generalitat. 

Conseqüències en l’Informe 

Modificacions proposades en el quadre 8: 

 Afegir al títol del quadre “per partits judicials”. 

 Canviar en el títol de les columnes 2 i 3 “Seus” per “Partits judicials”. 

 Modificar el contingut de l’asterisc per a indicar: “Hi ha previstes dues actuacions en el 
partit judicial d’Alacant (una de rehabilitació i una de nova construcció) i hi ha dues 
actuacions més previstes en el partit judicial de Gandia (Fiscalia i Mondúber). Vegeu 
quadres 10 i 11.” 
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El quadre 8 quedarà redactat de la manera següent: 

Quadre 8. Eficàcia de la línia 1 per partits judicials 

Tipus d’actuació 

Partits en 
què s’ha 
actuat 

Partits en 
què es 
preveu 
actuar 

Indicador 
d’eficàcia 

Rehabilitació integral 4 6 66,7% 

Nova construcció 6 10 60,0% 

Total* 10 15 66,7% 

(*) Hi ha previstes dues actuacions en el partit judicial d’Alacant (una de rehabilitació i una de nova construcció) i 

hi ha dues actuacions més previstes en el partit judicial de Gandia (Fiscalia i Mondúber). Vegeu quadres 10 i 11. 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació facilitada per la DGMRAJ. 

Segona al·legació 

Apartat 3, “Conclusions”, pàgina 11, epígraf 3.1, punt 1, paràgraf 2 

Comentaris 

El gestor accepta la conveniència d’elaborar indicadors o concrecions anuals del PIJCV, però 
assenyala novament (com en la presentació de les al·legacions) que aquest no és un pla en 
el sentit estricte de la planificació estratègica perquè no s’ha publicat en el DOGV. 

Sobre la naturalesa del PIJCV, l’esborrany ja recull les consideracions realitzades pels 
gestors en el transcurs del nostre treball (vegeu l’apèndix 3, que conté les observacions 
referents al subobjectiu 1.1). 

La Sindicatura de Comptes considera que el document auditat (el PIJCV) compleix la 
definició de “pla” recollida en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia 
Española, que literalment el defineix com a “modelo sistemático de una actuación pública 
o privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla”, i en el Diccionari 

normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que literalment el defineix com 
a “conjunt orgànic de directrius i mesures polítiques i econòmiques per a resoldre un 
problema o una situació determinats”. En conseqüència, i amb independència de la 
formalitat o solemnitat que la mateixa conselleria haja volgut donar a l’esmentat document, 
la Sindicatura manté l’opinió que el PIJCV expressa una meta o situació que els 
responsables polítics pretenen aconseguir, però que està formulat de manera poc precisa i 
sense prou concreció quantitativa. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 
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Tercera al·legació 

Apartat 3, “Conclusions”, pàgina 11, epígraf 3.1, punt 2, paràgraf 2 

Comentaris 

L’índex d’inici d’activitats el situen en el 73,33% (activitats iniciades en 11 dels 15 partits 
judicials en què el PIJCV pretenia actuar) en entendre que s’han iniciat a Torrent. 

Vegeu els comentaris realitzats en la primera al·legació. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 3, “Conclusions”, pàgina 13, epígraf 3.1, punt 6, paràgraf 1 

Comentaris 

L’al·legació confirma el que s’assenyala en l’Informe respecte a la reducció de la dispersió 
en el moment en què les noves seus estan finalitzades. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartat 3, “Conclusions”, pàgina 13, epígraf 3.2, punt 8, paràgraf 1 

Comentaris 

Els gestors assenyalen les actuacions realitzades després del període auditat per a la millora 
de l’eficiència energètica de les seus judicials. S’ofereix, per tant, informació addicional 
actualitzada que no contradiu el que s’assenyala en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 
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Sisena al·legació 

Apèndix 1, pàgina 28, il·lustració 1 

Comentaris 

El PIJCV sí que preveu algun tipus d’actuació en els partits judicials de Gandia i Villena, de 
manera que la il·lustració 1 inclosa en l’esborrany conté una errata que és esmenada en 
aquesta fase d’al·legacions. 

Conseqüències en l’Informe 

Modificar la il·lustració canviant la situació d’aquests partits (quadrat verd en lloc de triangle 
roig). 

Setena al·legació 

Apèndix 3, pàgina 34, quadre 6 

Comentaris 

L’entitat fiscalitzada justifica la inexistència en el PIJCV dels elements clau d’un document 
de planificació indicant, de nou, que el Pla únicament serveix d’instrument per a presentar 
el compromís del govern amb la millora de les infraestructures judicials, i que no té 
naturalesa juridicoadministrativa. 

Tal com indiquem en la pàgina 33, si bé la mateixa conselleria no ha definit expressament 
que el PIJCV constituïsca un “pla estratègic”, l’auditoria analitza si el Pla conté els elements 
clau de documents propis de la metodologia de planificació estratègica. 

Addicionalment, vegeu els comentaris realitzats a la segona al·legació. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Huitena al·legació 

Apèndix 3, pàgina 40, últim paràgraf 

Comentaris 

El gestor assenyala els motius pels quals s’han retardat les actuacions en alguns partits 
judicials i que s’han iniciat ja les actuacions a Torrent i Gandia, amb posterioritat al període 
auditat. 
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L’al·legació confirma el que s’assenyala en les pàgines 37 (paràgraf anterior al quadre 8) i 
49 (penúltim paràgraf). 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Novena al·legació 

Apèndix 3, subobjectiu 1.2, pàgina 41, paràgraf 1 

Comentaris 

La Conselleria detalla la situació actual de les actuacions d’Alzira i la Vila Joiosa. En el quadre 
11 de l’esborrany s’assenyala, no obstant això, l’execució a 30 de juny de 2020. Els 
comentaris de les pàgines 40 i 41 es refereixen a aquesta data.  

En les pàgines 48 i 49 de l’esborrany esmentades en l’al·legació sí que es comenta la situació 
en la data d’emissió d’aquest esborrany. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Desena al·legació 

Apèndix 3, subobjectiu 1.4, pàgina 47, paràgrafs 2 i 3 

Comentaris 

L’al·legació no contradiu el que s’assenyala en l’esborrany i detalla actuacions que s’han dut 
a terme fins a l’actualitat per a millorar les condicions de treball en les seus judicials. 

En la pàgina 63 ja al·ludíem als plans de contingència i continuïtat redactats al juny de 2020. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Onzena al·legació 

Apèndix 3, subobjectiu 1.5, pàgina 48, paràgraf 4 

Comentaris 

L’al·legació assenyala que la posada en marxa de les infraestructures previstes en el PIJCV 
suposarà la unificació de set seus a Alacant (en l’esborrany se n’assenyalen sis) i tres a Llíria 
(dues segons el nostre esborrany).  
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Conseqüències en l’Informe 

A causa de l’aportació d’informació addicional en l’al·legació, es proposa substituir els 
valors recollits en el paràgraf 4 de la pàgina 48. 

La primera frase del paràgraf quedaria (en negreta les modificacions proposades): 

“La posada en funcionament de les infraestructures previstes en el PIJCV (i altres que s’hi 
han incorporat amb posterioritat) suposarà la unificació de les seus següents: set en el cas 
del partit judicial d’Alacant, quatre en el cas d’Alzira, quatre en el cas de Gandia, tres en el 
cas de Llíria, dues en el cas de la Vila Joiosa i una en el cas de Vinaròs […].” 

Dotzena al·legació 

Apèndix 3, subobjectiu 1.5, pàgina 48, paràgraf 2 

Comentaris 

L’al·legació no contradiu el que s’assenyala en l’esborrany i indica que els òrgans creats en 
2020 i els previstos durant 2021 no generen augment de dispersió. 

Conseqüències en l’Informe 

Modificar el paràgraf 2 de la pàgina 48, la redacció original del qual és: 

“La creació de nous òrgans, si aquests no tenen acomodament en les seus judicials 
existents, provocarà major dispersió. Per aquesta raó els edificis judicials de nova 
construcció han de dissenyar-se amb àrees de reserva que permeten allotjar-los en el 
mateix edifici i sense augmentar la dispersió.” 

La nova redacció és la següent: 

“Els edificis judicials de nova construcció es dissenyen amb àrees de reserva que han de 
permetre allotjar en el mateix edifici i sense augmentar la dispersió nous òrgans judicials. 
Així, el futur edifici de Gandia incorpora reserves per a tres jutjats i dues sales de vistes; el 
de Llíria, per a quatre jutjats i quatre sales de vistes; el d’Alzira, per a quatre jutjats i huit 
despatxos, i la Ciutat de la Justícia d’Alacant, per a set jutjats.” 

Tretzena al·legació 

Apèndix 3, subobjectiu 1.2, pàgina 42, paràgraf 2 (última frase) 

Comentaris 

L’al·legació no contradiu el que s’assenyala en l’esborrany en esmentar el retard en la 
realització de les actuacions del PIJCV respecte a les dates indicades en el mateix pla. La 
informació aportada, sobre la gestió realitzada en l’execució del PIJCV i els problemes 
sorgits, ja està recollida en diferents apartats del nostre esborrany. 
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Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Catorzena al·legació 

Apèndix 3, subjectiu 1.2, pàgina 38, penúltim paràgraf  

Comentaris 

L’al·legació no contradiu el que s’assenyala en l’Informe i justifica la causa per la qual no 
s’han iniciat les actuacions de rehabilitació del Palau de la Justícia d’Alacant (Benalua), que 
supedita a la finalització de les obres de la Ciutat de la Justícia d’Alacant. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Quinzena al·legació 

Apèndix 3, subjectiu 2.1, pàgina 51, últim paràgraf 

Comentaris 

L’al·legació no contradiu el que s’assenyala en l’esborrany i proporciona informació 
actualitzada sobre actuacions d’eficiència energètica que s’estan duent a terme o que estan 
previstes. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Setzena al·legació 

Apèndix 3, subjectiu 1.2, pàgina 38, quadre 10 

Comentaris 

El nostre esborrany mostra la situació a 30 de juny de 2020 de les actuacions del PIJCV 
corresponents al programa de rehabilitació integral d’edificis d’acord amb el partit judicial.  

El gestor ha actualitzat les dades del quadre 10, indicant la situació a 30 de juny de 2021. 
S’ofereix, per tant, informació addicional actualitzada que no contradiu el que s’assenyala 
en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 
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Dissetena al·legació 

Apèndix 3, subjectiu 1.2, pàgina 40, quadre 11 

Comentaris 

El nostre esborrany mostra la situació a 30 de juny de 2020 de les actuacions del PIJCV 
corresponents al programa de construcció de noves seus judicials d’acord amb el partit 
judicial.  

El gestor ha actualitzat les dades del quadre 11 indicant la situació a 30 de juny de 2021. 
S’ofereix, per tant, informació addicional actualitzada que no contradiu el que s’assenyala 
en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 
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