Sotsdirecció General d’Atenció a la Ciutadania,
Qualitat i Inspecció de Serveis
Paseig l'Albereda, 16
46010 VALÈNCIA
Tel. 012

DENÚNCIA
Codi expedient: 907-908/18
Origen de l’actuació:
Escrit presentat sobre possibles anomalies en la tramitació d'expedients administratis relatis a
l'aitorització de centres de transformació d’energia elèctrica, així com diferents incidències relaties a
l'enregistrament de dades en els aplicatis de gestó d’aitoritzacions de sistemes de protecció contra
incendis i centres de transformació d'energia elèctrica en el seriei territorial d'Indústria i Energia de la
conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Prodictis, Comerç i Treball.
Objecte de l’actuació:
Comproiar si s’han prodiït dites irregilaridades i estidiar la seia caisa.
Naturalesa de l’actuación:
Iniestgació i informe
Data de comunicació d’actuacions:
18 de gener de 2019
Resultats de l’actuació:
Conclusions:
Després de la iniestgació realitzada i ina iegada analitzades les al·legacions presentades per la
Sotssecretaria es confrma qie les qüestons plantejades en els escrits de denúncia es basen en
discrepàncies tècniqies, qie han de ser resoltes per la Direcció General d'Indústria i Energia dictant
l'oportina instricció aclaridora, d'acord amb les competències qie li atribieix el Decret 104/2017, de 21
de jiliol, del Consell, pel qial s'aproia el Reglament orgànic i fincional de la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Prodictis, Comerç i Treball.
D'altra banda, les qüestons relaties a l'enregistrament de dades en els aplicatis de sistemes de
protecció contra incendis i centres de transformació d'energia elèctrica, plantejades en els escrits de
denúncia, reqiereixen l'adopció d'accions de millora en la gestó i en els sistemes d'informació per a la
gestó dels expedients de sistemes de protecció contra incendis i centres de transformació d'energia
elèctrica, qie li correspondria coordinar a la Sotssecretaria d'aqiesta Conselleria, amb la col·laboració de
la Direcció General, i dels Serieis Territorials d'Indústria i Energia.
No obstant això, en relació amb les sitiacions traslladades en les denúncies, hem d'eiidenciar qie no s'ha
constatat l'existència de responsabilitats de caràcter disciplinari respecte a les persones ttilars de les
initats encarregades de la gestó d'aqiests expedients en el Seriei Territorial d'Indústria i Energia de
València, tractant-se en el pitjor dels casos, de sitiacions millorables des d'ina perspectia
organitzacional interna o de sitiacions en les qials pogiera donar-se, dins d'ines condicions normals,
algin tpis de discrepància en la interpretació de la normatia tècnica. Sobre aqiestes sitiacions s'ha
recomanat qie:
“Es contnie abindant en la millora dels controls sobre el terreny a deseniolipar mitjançant la confecció
per part de l'òrgan competent de plans globals de control en els qials s'analitzen expressament els riscos
existents així com els mitjans disponibles i fxant els criteris per a la selecció dels controls a realitzar. Així

mateix es tnga en compte la necessitat de millorar la redacció del formilari DECLAINC considerant les
referències qie sobre aqiest assimpte s'efectien en els informes qie han sigit emesos per la Conselleria
d'Economia Sostenible, Sectors Prodictis, Comerç i Treball en el marc de la present actiació”.
Addicionalment, i com a conseqüència de la iniestgació realitzada també han sigit plantejades per part
de la sotssecretària, ina sèrie de dibtes sobre l'adeqiació de diferents condictes atribiïbles a in
fincionari de la direcció territorial, les fincions del qial tenen relació amb els procediments analitzats i
qie podrien haier donat lloc, al sei torn, a iilneracions del règim disciplinari. Una iegada analitzats
detngidament els fets referits a les sitiacions posades de manifest per la sotssecretària, des de la IGS
s'ha considerat qie existria sifcient base jirídica per a poder procedir a incoar in procediment
disciplinari en relació amb dites sitiacions.

