Direcció General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de
l’Administració Pública
Inspecció General de Serveis

ACTUACIÓ EXTRAORDINÀRIA
Codi expedient: AE_28/19
Origen de l’actuació:
Petició formulada pel sotssecretari de la conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública sol·licitant
que, per part de la Inspecció General de Serveis de la Generalitat Valenciana, s'efectue una actuació
puntual per a analitzar i avaluar quina és la situació dels dipòsits de vehicles i embarcacions vinculats als
òrgans judicials de la Comunitat Valenciana.
Naturalesa de l’actuació
Análisi i avaluació
Data de l’informe:
8 de juliol de 2020
Resultats de l’actuació:
L'actuació i l'informe es realitza amb un enfocament diacrònic per a analitzar i exposar la situació dels
dipòsits judicials de vehicles i embarcacions en clau temporal i des de la perspectiva de la Generalitat en
relació amb les seues competències en matèria de provisió dels mitjans materials i econòmics per al
funcionament de l'Administració de Justícia, que inclou el cost del depòsit judicial
Quant a l'abast de l'actuació, des d'un punt de vista objectiu, l'actuació s’acota al dipòsit de vehicles a
motor com a cotxes, camions, caravanes, motocicletes, ciclomotors i embarcacions de tota mena. Aquest
tipus de béns a més de caracteritzar-se per ocupar un major espai, es caracteritzen per la seua ràpida
depreciació pel pas del temps i la falta d'ús.
Abans de 2014, existia una pluralitat de depositaris en les dependències dels quals, les forces i cossos de
seguretat depositaven els vehicles i embarcacions que constituïen efectes judicials. Una de les
conseqüències més significatives del funcionament descrit és que la Generalitat no podia conéixer
l'existència dels vehicles dipositats, fins que no es produïa la reclamació de pagament per part d'aquests
dipositaris, la qual cosa li impossibilitava realitzar una gestió adequada per part de la Generalitat que es
veia abocada a tramitar enriquiments injustos.
Donada aquesta situació, la Generalitat va procedir a licitar i adjudicar, primer en 2014 i després en 2018,
el contracte de Servei de recollida, transport, guarda i dipòsit dels vehicles a motor, considerats efectes
judicials i vinculats a un expedient tramitat per un jutjat o tribunal amb seu en la Comunitat Valenciana.
La contractació d'aquest servei en el marc de la normativa de contractació pública va permetre, gràcies a
l'existència de publicitat i concurrència entre diferents oferents, obtindre uns preus més raonables i
ajustats al mercat. Al mateix temps va permetre la planificació de la gestió dels pagaments a realitzar i la
disposició d'informació actualitzada dels vehicles i embarcacions depositades en el les instal·lacions de
l'adjudicatari.
No obstant això, la situació dels vehicles dipositats en altres dipositaris no contractuals es manté i és una
font de reclamacions. En l'informe es recull un estat de situació de les reclamacions presentades des de
2014 tant en la via administrativa com en la via judicial per aquests dipositaris.
En relació amb aquesta mena de reclamacions s'analitza la concurrència dels requisits fonamentals que

han de concórrer en els expedients d'enriquiment injustos, com són la comprovació de la realitat de la
prestació, la seua valoració i la concurrència de la bona fe del reclamant.
De les primeres anàlisis sobre la situació dels dipòsits es va advertir que era necessari obtindre la major
informació possible per a poder identificar els vehicles que es troben en el dipòsit judicial amb
independència de la seua ubicació o de qui siga el depositari d'aquests. Així en l'informe s'ofereixen les
dades globals del funcionament i la composició del dipòsit judicial que comprén el 100% dels vehicles
que es troben sota la custòdia del dipositari contractual i els vehicles que s'han pogut localitzar en les
factures revisades dels depositaris no contractuals, desglossades per cada jutjat dins dels diferents
partits judicials, amb indicació dels dies de mitjana de duració temporal dels dipòsits i el cost reclamat.
PROPOSTES
Donades les particularitats de la matèria objecte d'anàlisi, en la present actuació no s'efectuen
recomanacions en sentit estricte, ja que les possibles mesures a adoptar no depenen de la competència
exclusiva de la Generalitat. Per això, a la vista de les dades analitzades i amb una finalitat constructiva es
plantegen una sèrie d'alternatives i propostes per a millorar l'eficiència en la utilització dels recursos
públics que la Generalitat facilita per a cobrir les necessitats de l'Administració de Justícia.
Una de les principals qüestions que s'adverteix de l'anàlisi efectuada és que existeix una tendència
continuada i consolidada en el temps d'increment dels vehicles dipositats. Aquesta tendència juntament
amb la llarga duració dels dipòsits ocasiona un important impacte econòmic, per la qual cosa les
propostes s'orienten a minimitzar aquesta despesa, a través d'actuacions de depuració dels dipòsits,
començant per determinades categories de vehicles. Per a implementar aquestes propostes, amb ple
respecte a la independència judicial, és necessària la col·laboració i coordinació entre l'Administració de
Justícia en sentit estricte i la Generalitat. El conjunt de mesures de depuració de dipòsits judicials que es
proposa vindria a ser equiparable al pla de xoc que realitza l'Oficina de recuperació i gestió d'actius
(ORGA) en el territori de les Comunitats que són competència del Ministeri de Justícia.
A més es realitzen altres propostes d'accions complementàries, entre altres, es proposa, d'una banda,
reiterar la informació i la comunicació a les forces i cossos de seguretat de les dades del depositari
judicial adjudicatari del contracte licitat per la Generalitat i, per una altra, continuar amb la formació
sobre l'ajuda que ORGA pot oferir-los en la gestió dels actius que tenen depositats a l'efecte d'incorporar
criteris d'eficiència econòmica en el depòsit d'efectes judicials. A més també es considera que és
necessari realitzar un reforç en la dotació del personal tècnic de l'estructura administrativa en la
Generalitat.
Finalment, es realitzen propostes per a millorar el sistema d'informació dels dipòsits judicials i el
seguiment d'aquest, ja que el disposar d'una informació actualitzada i en format electrònic sobre la
composició, antiguitat i ubicació dels efectes judicials dipositats, així com el coneixement en temps real
sobre l'òrgan i procediment judicial al qual es troba vinculat cada element és un factor crucial per a la
gestió dels pagaments associats als dipòsits. En aquesta línia estarien les propostes de posada en
funcionament del Servei Comú Processal, ja creat d'Arxiu Judicial Territorial de la Comunitat Valenciana.
Diposit de Peces de Convicció i Vehicles, de desenvolupament i implementació del nou aplicatiu del
sistema de gestió processal de la CV la licitació del qual ja s'ha iniciat i d'elaboració d'instruments, com a
convenis i protocols, que incloguen criteris bàsics de col·laboració i coordinació entre la Generalitat i
l'Administració de Justícia que permeten millorar el sistema de gestió dels efectes judicials dipositats.

