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GLOSSARI DE TERMES 

Acords de Gestió: Són els compromisos d’objectius de millora per al 

conjunt del sistema sanitari, que es fixen de manera particular per a 

cada departament sobre aspectes relacionats amb la qualitat (20 punts), 

amb l’assistència (30) i amb la gestió (50). L’avaluació es realitza amb 

caràcter anual, mitjançant l’observació de 51 indicadors.  

ALUMBRA: Aplicació informàtica de la Conselleria de Sanitat que integra 

la informació més rellevant dels distints sistemes d’informació sanitaris, 

tant d’assistencials com de gestió. 

Capita:  Preu unitari que anualment percep el concessionari per cada 

persona inclosa en la població protegida. És la base sobre la qual 

s’estableix el preu del contracte i cobreix els serveis delimitats en el seu 

objecte (assistència sanitària i construcció de l’hospital). La capita o 

prima inicial, fixada en el contracte, està subjecta a clàusula de revisió 

anual. 

Cartera de serveis: És l’oferta de serveis i especialitats mitjançant els 

quals es fan efectives les prestacions sanitàries a la població. 

Coeficient de transferència de serveis:  Índex corrector que s’aplica al 

preu dels serveis prestats pel concessionari inclosos en la “facturació 

intercentres” que representa una minoració de l’import que cal facturar. 

Comissió Mixta de Seguiment: Òrgan col·legiat per al seguiment del 

contracte, al qual els plecs concedeixen competències de control sobre 

les obligacions imposades al concessionari. La comissió ha d’estar 

composta per quatre representants de la Conselleria i dos del 

concessionari. 

COMPAS: Aplicació informàtica de la Conselleria de Sanitat que 

quantifica econòmicament la informació sobre les assistències sanitàries 

prestades, el que permet analitzar els fluxos de pacients entre centres 

hospitalaris. 

Contraprestació capitativa: És la part del preu anual del contracte 

(liquidació anual) que està calculada segons la capita i la població. Inclou 

l’import dels pagaments a compte, com també les diferències sorgides 

per altes i baixes produïdes en la població protegida durant l’exercici, i 

per la revisió de la capita definitiva. 

Despesa corrent sanitària pública:  És la despesa corrent en assistència 

sanitària, calculada a partir de les obligacions reconegudes en els 

capítols 1 i 2 en els programes pressupostaris gestionats per la Direcció 

General d’Assistència Sanitària (313.20 “Drogodependències i Altres 

Addiccions”, 412.22 “Assistència Sanitària”, 412.24 “Prestacions 

Externes”, 412.26 “Personal Sanitari Resident”, 412.28 “Salut Mental i 
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Atenció Sanitària de Mitjana i Llarga Estada”), descomptada la despesa 

en oxigenoteràpia i serveis d’ambulància. 

A les dades anteriors, s’ha incorporat l’efecte econòmic de les 

assistències interdepartamentals i altres ajustos extracomptables per 

reflectir la despesa real (obligacions reconegudes en 2015 que 

corresponen a despeses d’exercicis anteriors, despeses de l’exercici que 

no han sigut imputades al pressupost de l’exercici corrent i als fons 

estatals d’assistència sanitària aportats per al finançament dels 

consorcis hospitalaris provincials). 

Dotació tecnològica: Inventari d’equips en alta tecnologia sanitària 
segons el Catàleg Nacional d’Hospitals. És el nombre d’equips en 

funcionament a 31 de desembre de 2015, siguen o no propietat del 

departament i amb independència que estiguen gestionats per empreses 

o particulars aliens. 

Facturació intercentres: És un dels components del preu del contracte. 

La Conselleria de Sanitat repercuteix el valor econòmic dels processos i 

actes mèdics realitzats exclusivament pels serveis d’assistència 

especialitzada de titularitat pública i gestió directa a la població 

protegida de la concessió; i recíprocament, el concessionari repercuteix 

el valor econòmic dels serveis d’assistència especialitzada prestats a 

pacients nacionals o estrangers que tot i disposar de cobertura sanitària 

pública no pertanguen a la població protegida que depén del 

concessionari. 

Facultatius: Col·lectiu que inclou els metges d’atenció primària (metges 

de medicina general i pediatria) i metges d’atenció especialitzada. 

Liquidació anual: És l’estat econòmic que l’òrgan de contractació ha 

d’aprovar per reflectir el preu definitiu del contracte, compost per la part 

estrictament capitativa, la facturació intercentres, l’incentiu per estalvi 

en la prestació farmacèutica, el cànon per ús d’immobles i aquells altres 

que per causes excepcionals o imprevistes no estigueren recollits en el 

plec o foren necessaris per a una valoració correcta del preu final anual 

de les prestacions objecte del contracte, prèviament a l’aprovació de la 

Comissió Mixta de Seguiment. 

Lliure elecció: Dret que assisteix la població protegida consistent a fer ús 
per pròpia voluntat (fora dels supòsits d’urgència i derivació) de 

qualsevol dels hospitals de la xarxa pública d’hospitals de la Conselleria 

de Sanitat, d’acord amb els termes i condicions establits en la normativa 

vigent. 

Pagaments a compte: L’import és el resultat de multiplicar la capita o 
prima per persona establida per a cada any per la població protegida del 

departament a 30 de setembre de l’any anterior, dividint la quantitat que 

en resulte per les dotze mensualitats. 
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Població de dret: És el nombre de persones que oficialment tenien la 

seua residència en el municipi en la data de referència. 

Població protegida:  És el conjunt de la població a la qual van bàsicament 

dirigits els serveis públics objecte del contracte. Es determina a través del 

Sistema d’Informació Poblacional (SIP), i s’entén composta per les 

persones que tinguen en cada moment assignat metge d’atenció 

primària dins de l’àmbit territorial del contracte. 

Segmentació: Classificació utilitzada en l’Informe per presentar els 

resultats dels hospitals i departaments de salut en funció de les seues 

dimensions i cartera de serveis. Aquesta classificació és la que utilitza la 

Conselleria de Sanitat per avaluar els Acords de Gestió 2015. Es distingeix 

entre hospital comarcal, hospital de referència 1, hospital de referència 2 

i hospital en règim de concessió: 

Quadre 1. Departaments de salut a la Comunitat Valenciana 

Departament de Salut 

Comarcal Referència 1 Referència 2 Concessió 

1 - Vinaròs 2 - Castelló 
5 - València-Clínic-

Malva-rosa 
11 - La Ribera 

3 - La Plana 
7 - València-La 

Fe 

9 - València-Hospital 

General 
13 - Dénia 

4 - Sagunt 

19 - Alacant-

Hospital 

General 

10 - València-Doctor Peset 22 - Torrevella 

6 - València-Arnau de 

Vilanova-Llíria 
 

17 - Alacant-Sant Joan 

d’Alacant 
23 - Manises 

8 - Requena  20 - Elx-Hospital General 
24 - Elx-

Crevillent 

12 - Gandia    

14 - Xàtiva-Ontinyent    

15 - Alcoi    

16 - Marina Baixa    

18 - Elda    

21 - Oriola    

Font: Informes d’avaluació d’Acords de Gestió 2015. 
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ÍNDEX D’ABREVIATURES 

AVS Agència Valenciana de Salut 

EIPHM Especialitzada i Primària l’Horta-Manises, SA 

GRD Grups relacionats pel diagnòstic 

HACLE Hospital d’atenció a crònics i llarga estada 

IPC Índex de Preus al Consum 

PCAP Plec de clàusules administratives particulars 

PPTP Plec de prescripcions tècniques particulars 

SUH Servei d’urgències hospitalàries 

TIR Taxa interna de rendibilitat 

TRLCAP Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques 
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0. MAGNITUDS CLAU I FETS RELLEVANTS ∗ 

                                                

 

∗
  Aquest apartat pretén resumir els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de 

comunicació. No obstant això, l’Informe complet es troba accessible a la pàgina web de la Sindicatura de 

Comptes de la Comunitat Valenciana (www.sindicaom.gva.es). Recomanem llegir-lo per conéixer el veritable 

abast del treball realitzat. 

• Inconsistència en la determinació de la capita inicial: mateix preu que altres concessions 

(basat fonamentalment en el criteri d'estalvi econòmic i flexibilitat contractual), però 

diferents obligacions.

• 25%  d'estalvi en la despesa corrent sanitària pública en relació amb els hospitals 

comarcals: 42,5 milions d'euros anuals.

• Cost: 721 euros per habitant, dels quals aproximadament 47 euros són per inversions (894 

euros de despesa corrent en departaments amb hospital comarcal).

• Menor cost per empleat: 44.722 euros el cost mitjà per empleat laboral en la concessió 

(49.453 euros el cost del personal estatutari en comarcals).

• Menys facultatius: 2,33 facultatius per cada 1.000 habitants (2,75 de mitjana en comarcals). 

4.074 hores de facultatiu per cada 1.000 habitants (4.370 hores de mitjana en comarcals).

• Major dotació tecnològica: 29 euros per habitant en equipament d'alta teconologia 

sanitària (15 euros de mitjana en comarcals).

• 67 especialitats en la seua cartera de serveis (48 de mitjana en comarcals).

• 67% compliment d'objectius (56% en comarcals).

• 85% dels pacients declaren estar satisfets o molt satisfets amb l'atenció sanitària rebuda 

(81% en total a la Comunitat Valenciana).

• 111 milions d'euros en inversions realitzades pel concessionari (99% de compliment). Total 

inversió compromesa final concessió: 137 milions d'euros.

Pel que fa als principis d'eficiència, eficàcia i economia de la gestió

• Absència en el contracte de concessió de clàusules específiques sobre 

indicadors de resultats i el seu sistema d'avaluació, que dificulta 

l'anàlisi i el seguiment permanent de l'execució del servei que es presta.

• Solament 12 reunions de la Comissió Mixta de Seguiment en set anys. 

Ineficaç com a òrgan de control. S'atribueix competències pròpies de 

l'òrgan de contractació, tot i no tenir aquesta condició.

• Incompliment de mesures de control: inversions, contractació de personal 

directiu, rendibilitat.

Quant al control de la prestació que fa l'Administració

• Inexistència d'un procediment clar de liquidació, la qual cosa comporta dificultats 

significatives per aprovar les liquidacions anuals.

• 36,4 milions d'euros qüestionats per la inobservàcia del sostre màxim en el càlcul 

dels pagaments a compte (període 2014-2016).

• 29% d'increment via modificació contractual per assumpció posterior de la zona de 

salut de Mislata: obstacle a la concurrència i dubtes sobre el manteniment de 

l'equilibri financer.

• 75 dies de termini mitjà de pagament. El concessionari reclama 10,8 milions d'euros

en interessos de demora.

• 179,8 milions d'euros de diferència global entre propostes de liquidació de 

l'Administració i el concessionari (a favor de l'Administració, període 2009-2013).

• Pendent resolució judicial del litigi en el TSJCV.

• Expedients de rescabalament de danys com a alternativa de la resolució de les 

discrepàncies.

• 39,2 milions d'euros d'excés en la contraprestació capitativa per aplicació no literal 

de la clàusula de revisió prevista en els plecs (període 2009-2013). 

Pel que fa al preu del contracte
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1. OBJECTIUS I ABAST DE L’AUDITORIA 

La Mesa de les Corts, en la seua reunió de 16 de febrer de 2016, va 

acordar remetre a aquesta Institució la sol·licitud de la Conselleria de 

Sanitat Universal i Salut Pública (d’ara en avant la Conselleria de Sanitat 

o la Conselleria), d’1 de febrer de 2016, perquè la Sindicatura de Comptes 

realitzara l’auditoria operativa de la concessió administrativa sanitària 

adjudicada a la societat “Especialitzada i Primària l’Horta–Manises, SA” 

(d’ara en avant EIPHM o el concessionari). En la sol·licitud es feia 

insistència en l’anàlisi de determinades característiques, entre les quals, 

les modificacions produïdes en la població assignada i els recursos 

materials adscrits, a més de les operades en la seua configuració 

societària. 

Per això, el Consell de la Sindicatura de Comptes va acordar en la seua 

reunió de 25 de febrer de 2016 que era necessari realitzar una auditoria 

operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral en el 

Departament de Salut de Manises, a fi de concretar i completar el 

Programa Anual d’Actuació de 2016 (PAA 2016) i en desplegament del que 

preveu l’apartat d) del punt 4 de l’esmentat Programa Anual d’Actuació, 

aprovat pel Consell el 23 de desembre de 2015. 

A més de les funcions referides al control extern de la gestió 

economicofinancera del sector públic valencià i dels seus comptes, 

l’article 5 de la Llei 6/1985 de Sindicatura de Comptes inclou també entre 

les seues funcions aquelles que –d’acord amb l’ordenament jurídic– 

siguen convenients per a assegurar adequadament el compliment dels 

principis financers, de legalitat, d’eficàcia i d’economia, exigibles al 

sector públic. D’altra banda, l’article 8.3 de la mateixa Llei determina que 

els informes hauran de pronunciar-se, entre altres, 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’èxit dels 

objectius previstos. 

En conseqüència, aquest Informe és el resultat del treball d’avaluació 

amb criteris d’eficiència, eficàcia i economia de l’assistència sanitària 

integral en el Departament de Salut de Manises, encomanada mitjançant 

concessió administrativa a la societat “Especialitzada i Primària l’Horta–

Manises, SA”. Per a poder avaluar l’activitat concertada amb els dits 

criteris s’han definit els següents objectius concrets, formulats en termes 

de preguntes: 
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Objectiu 1: S’han adquirit les prestacions sanitàries en el Departament 

de Salut de Manises en la quantitat, qualitat i cost més 

adequats? 

 
Objectiu 2: Hi ha un sistema adequat de control de la gestió realitzada 

pel concessionari per part de l’administració concedent? 

 
Objectiu 3: El preu de la prestació, determinat mitjançant les 

liquidacions anuals, compleix amb les condicions 

econòmiques contractuals? 

Per facilitar l’obtenció de respostes a aquests objectius, cadascun s’ha 

desglossat en diversos subobjectius, i per a cadascun d’aquests, s’han 

definit els criteris d’auditoria, que es resumeixen en el quadre següent: 

Quadre 2. Objectius, subobjectius i criteris d’auditoria 

Objectius Subobjectius Criteris 

1. S’han adquirit les 

prestacions sanitàries en el 

Departament de Salut de 

Manises en la quantitat, 

qualitat i cost més 

adequats? (apèndix 3) 

1.1 Hi ha informes econòmics que 

suporten la determinació del preu del 

contracte? 

- Prima per capita inicial dels contractes de concessió 

vigents. 

1.2 Els recursos materials i humans 

obtinguts mitjançant la concessió 

tenen un cost menor que aquells 

obtinguts mitjançant mitjans propis? 

- Despesa corrent sanitària pública (capítol 1 i 2) per 

habitant. 

- Cost d’inversió en construcció de l’hospital per llit 

instal·lat 

- Despesa de personal per empleat 

- Cost retributiu per hora de facultatiu especialista 

1.3 Són suficients els recursos 

sanitaris posats a disposició de la 

població protegida del departament? 

- Nombre mitjà de facultatius i d’hores de facultatius  per 

cada 1.000 habitants. 

- Nombre de llits per cada 1.000 habitants. 

- Esforç inversor en dotació tecnològica per habitant 

1.4 L’accés a les prestacions sanitàries 

es realitza en condicions d’igualtat 

efectiva en el departament de Manises 

respecte a la resta de departaments? 

- Nombre de serveis d’atenció especialitzada (cartera de 

serveis) 

- % de pacients satisfets amb l’atenció sanitària rebuda  

- Índex de compliment dels objectius establits en els 

Acords de Gestió de l’exercici 2015 

- Demora mitjana de llista d’espera quirúrgica estructural 

- Demora mitjana de llista d’espera consultes externes 

- Percentatge de pacients atesos en temps en urgències 

- Taxa retorn a urgències a 72 h 

- Altres indicadors 

1.5 El volum d’inversions realitzat es 

correspon amb el compromís adquirit? 
- % de inversió executada sobre inversió compromesa 

1.6 El centre hospitalari contribueix 

des del punt de vista docent a la 

formació sanitària especialitzada? 
- Nombre de facultatius MIR per 1.000 habitants 

2. Hi ha un sistema adequat 

de control de la gestió 

realitzada pel concessionari 

per part de l’administració 

concedent? (apèndix 4) 

2.1 S’han definit indicadors 

assistencials que permeten avaluar 

periòdicament els serveis prestats pel 

concessionari? 

- Anàlisi quantitativa i qualitativa de les clàusules 

contractuals 

2.2 S’ha realitzat un control efectiu per 

part de la Comissió Mixta? 
- Facultats exercides per la Comissió Mixta 
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Objectius Subobjectius Criteris 

2.3 L’Administració ha autoritzat la 

prestació de serveis amb mitjans 

aliens i s’ha verificat que les 

prestacions subcontractades amb 

tercers no excedeixen del 50% de la 

part capitativa del preu? 

- % prestacions sobre capita realitzades amb mitjans aliens 

- Autoritzacions de prestació de serveis 

2.4 S’ha actualitzat anualment la 

prima per capita d’acord amb el plec de 

clàusules administratives particulars? 
- Capita provisional 

2.5 L’Administració ha realitzat el 

seguiment i control de les obres de 

construcció i equipament del nou 

hospital? 

- Actes de dimensió d’inversions 

2.6 S’han autoritzat les propostes 

d’inversions? 
- Autoritzacions d’inversions 

2.7 L’Administració ha autoritzat la 

contractació del personal directiu? 
- Autoritzacions de nomenaments 

2.8 S’ha complit amb el principi de 

sostenibilitat del model? 
- Taxa interna de rendibilitat de la concessió 

2.9 El concessionari ha sigut sotmés a 

auditoria integral anual realitzada per 

l’Administració? 
- Nombre d’auditories realitzades per la Conselleria 

2.10 S’ha produït alguna modificació 

en l’estructura societària del 

concessionari? 
- Autoritzacions administratives 

2.11 La modificació de la prestació de 

serveis després d’incloure població no 

prevista inicialment, s’ha realitzat 

d’acord amb la legalitat prevista? 

- Anàlisi qualitativa i quantitativa de la modificació 

contractual 

2.12 S’han exercit les funcions 

d’inspecció en el departament de 

salut? 
- Anàlisi qualitativa dels informes d’inspecció 

3. El preu de la prestació, 

determinat mitjançant les 

liquidacions anuals, 

compleix amb les 

condicions econòmiques 

contractuals? (apèndix 5) 

3.1 L’Administració compleix amb els 

terminis legals establits en les 

condicions econòmiques del 

contracte? 

- Data de liquidació 

3.2 L’Administració compleix amb el 

règim de pagaments establit 

contractualment? 
- Període mitjà de pagament 

3.3 Les liquidacions anuals 

reflecteixen fidelment les despeses i 

ingressos incorreguts per ambdós 

parts? 

- Anàlisi qualitativa i quantitatiu de les liquidacions 

Font: Elaboració pròpia. 

L’apartat 2 d’aquest Informe conté les conclusions més rellevants que es 

formulen per a cadascun dels objectius esmentats. L’apartat 3 recull les 

recomanacions per millorar la gestió de la Conselleria pel que fa a la 

concessió administrativa de l’assistència sanitària integral del 

Departament de Salut de Manises. 

L’Informe inclou també cinc apèndixs: 

- En l’apèndix 1 es descriuen els aspectes bàsics del mapa sanitari 

valencià, l’entorn de control de l’Administració i les característiques 



Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral en el Departament 
de Salut de Manises. Exercicis 2009-2015 

12 

bàsiques de la concessió administrativa sanitària del Departament 

de Salut de Manises. 

- En l’apèndix 2 es descriu la metodologia aplicada per portar a terme 

el treball realitzat, incloent-hi la naturalesa de la proves i l’obtenció 

d’evidències. 

- Els apèndixs 3, 4 i 5 contenen les observacions que es formulen per 

a cadascun dels objectius esmentats. 

De l’abast d’aquesta auditoria operativa s’exclou expressament la 

fiscalització de l’adjudicació de l’expedient de contractació, si bé s’ha 

disposat del contracte i dels seus plecs de condicions (administratives i 

tècniques) que ens han servit per portar a terme les nostres anàlisis i 

comprovacions pertinents. 

L’àmbit temporal analitzat ha cobert des del període inicial de la 

concessió, encara que determinats criteris d’auditoria s’han focalitzat en 

els resultats de l’últim exercici (2015). 

El treball s’ha desenvolupat d’acord amb les directrius tècniques de 

fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura, recollides en el 

Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, e especial en la 

secció 3200 del dit Manual, “Guia de fiscalització operativa”. Aquesta guia 

concorda en els seus aspectes rellevants amb les normes aprovades per 

les Institucions de Control Extern sobre la fiscalització operativa, que 

estan basades en les normes ISSAI-ES 300, ISSAI-ES 3000 i ISSAI-ES 3100. 

Per a portar a terme aquesta auditoria operativa de la concessió de 

l’assistència sanitària integral en el Departament de Salut de Manises, 

s’ha realitzat prèviament una anàlisi de l’entorn relacionat amb el 

sistema sanitari de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, s’ha consultat 

i analitzat la documentació que s’ha considerat més rellevant en aquest 

àmbit referida bàsicament a la legislació aplicable, articles d’opinió, 

estadístiques, informació econòmica i pressupostària, informes d’òrgans 

de control i estudis sobre el denominat Model Alzira. 

Agraïm la col·laboració que ens ha prestat en la realització del treball al 

personal dels serveis centrals de la Conselleria de Sanitat i a l’equip 

directiu de la societat mercantil “Especialitzada i Primària l’Horta 

Manises, SA”, com també a la Viceintervenció General de Control 

Financer i Auditories. 

2. CONCLUSIONS 

D’acord amb les observacions detallades en els apèndixs 3, 4 i 5, les 

conclusions més rellevants són les que s’indiquen tot seguit. Un resum 

d’aquestes es detalla esquemàticament en l’apartat 0 d’aquest Informe, 

“Magnituds clau i fets rellevants”. 



Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral en el Departament 
de Salut de Manises. Exercicis 2009-2015 

13 

 Pel que fa als principis d’eficiència, eficàcia i economia 

a)  Determinació de la capita inicial 

 D’acord amb la informació que es conté en l’expedient de 

contractació, no es pot garantir que el pressupost del contracte de 

concessió, que es converteix en el seu preu segons l’oferta 

seleccionada, s’haja elaborat d’acord amb un sistema que siga el 

més adequat per a valorar en termes econòmics les prestacions 

objecte del contracte. 

 Aquesta Sindicatura qüestiona el fet que el procediment o sistema 

utilitzat per fixar la prima inicial haja consistit a equiparar les 

condicions econòmiques a les de la resta de contractes de concessió 

similars vigents en el moment de la formalització, obviant en la 

seua determinació el termini de la concessió, el termini d’execució 

de les obres i la resta d’obligacions assumides pel contractista, en 

particular el volum de la inversió compromesa, les prestacions 

sanitàries incloses i les característiques de la població protegida 

(vegeu apartat 1 de l’apèndix 3). 

Quadre 3. Comparació d’obligacions contractuals 

Concessió 

Coeficient de 
transferència de 
serveis (facturació 

intercentres) 

Volum mínim 
d’inversions (milions 

d’euros) 

Termini 
construcció 
hospital 
(mesos) 

Previsions 
inicials de 
població 
protegida 

Cartera de 
serveis1 

Manises 0,85 80 25 139.514 67 

La Ribera 0,80 50 18
2
 232.750 73 

Dénia 0,85 80 25 132.824 68 

Elx - 

Crevillent 
0,84 85 25 131.358 60 

Torrevella 0,85 70 30 110.000 67 

Font: Contractes i plecs disponibles en http://www.gvaoberta.gva.es/. 

b) Despesa corrent sanitària pública destinada a finançar la concessió 

 La despesa suportada per l’Administració per l’assistència sanitària 

integral que presta el Departament de Salut de Manises (674 euros 

per habitant, excloent-ne una estimació capitativa de la inversió 

prevista pel concessionari durant la vigència del contracte) és un 

                                                

 

1 Nombre de serveis i especialitats que componen la cartera de serveis (Font: Memòria 

Anual 2015 Conselleria Sanitat). 

2 Termini de construcció del centre de salut. Aquest contracte inclou la particularitat 

d'una aportació inicial extraordinària de 72 milions d’euros, al començament de la 

concessió, que serveix per a compensar les despeses relatives a les inversions 

prèviament realitzades per l'anterior concessionari i per la mateixa Administració. 
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24,6% inferior
3
 a la despesa corrent pública en assistència sanitària 

en el conjunt de departaments de gestió pública catalogats com a 

comarcals (894 euros per habitant). 

Gràfic 1. Cost capitatiu (despesa corrent): Manises, hospital mitjà 
comarcal i hospitals de referència 

 

Font: vegeu annex I i quadre 12. Per al cas d’hospitals comarcals, referència 1 i 2: inclouen les capitas 
calculades en l’annex I (873 euros, 1.231 euros i 926 euros, respectivament) més la despesa de les 
prestacions realitzades a nivell supradepartamental, com són les relacionades amb la 
drogodependència (1,68 euros), així com amb la salut mental i l’atenció sanitària de mitjana i llarga 
estada (19,15 euros). 

Això significa que –prenent com a referència la despesa mitjana per 

habitant dels departaments amb hospital comarcal–, l’assumpció 

amb mitjans públics de l’assistència sanitària integral de la població 

protegida pel departament de Manises implicaria un major 

desemborsament anual per despesa corrent sanitària entorn a 42,5 

milions d’euros (vegeu apartat 2 de l’apèndix 3). 

c) Cost de personal per empleat 

La despesa de personal mitjà per empleat amb contracte laboral 

en el departament de Manises és de 44.722 euros, un 9,6% inferior 

al cost mitjà per empleat en hospitals comarcals (49.453 euros) i 

un 8,5% inferior al cost mitjà per empleat en el conjunt de la 

Comunitat Valenciana (48.873 euros) (vegeu apartat 2 de 

l’apèndix 3). 

                                                

 

3 Aquest percentatge es podria veure afectat per les liquidacions pendents del preu 

del contracte, ateses les circumstàncies existents entre el concessionari la 

Conselleria de Sanitat (vegeu apartats 1 i 3 de l’apèndix 5). 
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Gràfic 2. Cost mitjà per empleat en 2015 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’annex VIII (excepte columna “Manises”, que s’ha obtingut dels comptes 
anuals i informació addicional facilitada per EIPHM). 

d) Dotació de facultatius 

 La ràtio de facultatius per cada 1.000 habitants en el departament 

de Salut de Manises és de 2,33, la menor entre els 24 departaments 

de Salut de la Comunitat Valenciana. La mitjana en els hospitals 

comarcals és de 2,75 facultatius per cada 10.000 habitants. 

Quadre 4. Facultatius per cada 1.000 habitants 

  Hospitals Comunitat Valenciana 

Manises  Comarcal Referència 1 Referència 2 Concessions  Total CV 

2,33 2,75 4,98 3,39 2,59 3,26 

Font: Vegeu annex X. 

Això representa que el departament de Salut de Manises disposa de 

4.074 hores de facultatiu per cada 1.000 habitants, inferiors a les 

4.370 hores de mitjana dels hospitals comarcals (vegeu apartat 3 de 

l’apèndix 3). 

e) Dotació tecnològica 

 L’esforç inversor en equipament tecnològic en el Departament de 

Salut de Manises s’estima en 29 euros per habitant, superior als 15 

euros de mitjana en els hospitals comarcals, però inferior al 

segment de concessions i al conjunt de la Comunitat. La diferència 

fonamental és que Manises no disposa de servei de radioteràpia i, 

per tant, no disposa d’un accelerador de partícules, que té un valor 

aproximat de tres milions d’euros (vegeu apartat 3 de l’apèndix 3). 

44.722

49.453
47.910

49.094 49.358
48.873

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Manises

(pers.

laboral)

Comarcal Referència 1 Referència 2 Concessions

(pers.

estatutari)

Total CV

E
u

r
o
s
 p

e
r
 e

m
p
le

a
t



Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral en el Departament 
de Salut de Manises. Exercicis 2009-2015 

16 

Gràfic 3. Esforç inversor en alta tecnologia per habitant 

 

Font: Vegeu annex XIV. 

f) Cartera de serveis 

 El departament de Manises ofereix una assistència sanitària 

completa, mitjançant una cartera de serveis de 67 especialitats, un 

nombre superior a la resta d’hospitals comarcals, i molt similar a la 

cartera dels hospitals de referència (vegeu apartat 4 de l’apèndix 3). 

Quadre 5.  Nombre de serveis que componen la cartera d’assistència 
especialitzada 

 Hospitals Comunitat Valenciana 

Manises Comarcal Referència 1 Referència 2 Concessions Total CV 

67 48 69 71 67 59 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria Anual 2015 de la Conselleria de Sanitat (apartat 
“8.3.1 Cartera de serveis per hospital”). 

g) Satisfacció del pacient  

 El 84,8% dels pacients del departament de Manises van declarar en 

2015 que estaven satisfets o molt satisfets amb l’atenció sanitària 

rebuda. La mitjana en el conjunt de la Comunitat Valenciana es va 

situar en el 81,0% (vegeu apartat 4 de l’apèndix 3). 

h) Consecució de resultats 

 El departament de Manises ha assolit en l’exercici 2015 un índex de 

consecució del 67,3% dels objectius fixats en els acords de gestió, 

per damunt del conjunt de departaments de salut de la Comunitat 

Valenciana, que es va quedar en un índex de consecució del 58,6% 

(vegeu apartat 4 de l’apèndix 3). 
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 En el quadre següent es mostren alguns dels indicadors 

assistencials monitoritzats pels serveis centrals de la Conselleria, 

des d’on ens han sigut facilitats: 

Quadre 6. Indicadors assistencials 

Indicador Manises Total CV 

1. Demora mitjana de llista d’espera quirúrgica estructural 36 67 

2. Demora mitjana de llista d’espera consultes externes 22 45 

3. Percentatge de pacients atesos en temps en urgències 95,43 81,46 

4. Taxa retorn a urgències a 72 h 6,04 5,87 

5. Hospitalització. Estada Mitjana 4,58 5,71 

6. Hospitalització. Índex d’ocupació 87,95 75,33 

7. Activitats quirúrgiques. Índex d’atenció ambulatòria 62,22 58,82 

8. Activitats quirúrgiques. % suspeses 1,56 3,99 

9. Activitats quirúrgiques. Rendiment quirúrgic 86,55 76,16 

Font: ALUMBRA. Informe mensual (desembre 2015), Servei d’Anàlisi de Sistemes d’Informació 
Sanitària. 

 En l’apartat 4 de l’apèndix 3, mostrem una anàlisi detallada i 

comparativa per tipus d’hospital dels quatre primers indicadors, 

que hem considerat oportú destacar. La resta d’índexs que 

s’inclouen en el quadre anterior, solament comparen a escala global 

el Departament de Salut de Manises amb el total de la Comunitat 

Valenciana. 

i) Principi d’eficiència 

 De manera gràfica, en avaluar conjuntament el principi d’economia 

(vegeu l’apartat 2 de l’apèndix 3) i el principi d’eficàcia (vegeu 

l’apartat 4 de l’apèndix 3), podem concloure que Manises és un dels 

departaments de salut més eficients. 
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Gràfic 4. Posicionament del principi d’eficiència 

 

 Comarcal  Referència 1  Referència 2  Manises 

 Àrea de major eficiència  Àrea d’eficiència mitjana  Àrea de menor eficiència 

Nota: Els números en l’interior dels cercles identifiquen cadascun dels departaments de salut. 

Vegeu el gràfic 8 i l’annex XVII. 

En la comparació gràfica anterior s’han exclòs el Departament de 

Salut 7 València La Fe -perquè es considera un outlier (excepció)- i la 
resta de concessions. La despesa per capita del dit Departament de 

Salut 7 és significativament major que la resta perquè l’Hospital 

Universitari i Politècnic La Fe és un dels Centres, Serveis i Unitats 

de Referència (CSUR) del Sistema Nacional de Salut (SNS), acreditat 

per a 13 patologies o procediments. Aquest centre hospitalari 

disposa d’un màxim de 25 serveis acreditats com a unitats de 

referència a la Comunitat Valenciana, que desenvolupen funcions 

amb àmbit d’influència superior a l’hospital en el qual s’integren i 

que destaquen en activitats assistencials, docents i d’investigació. 

 Quant a la resta de concessions, se n’han exclòs perquè no tenim 

informació de l’import de les inversions realitzades per aquestes i, 

en conseqüència, la incidència que tindria per a poder calcular-ne 

les capita respectives per despesa corrent, que són les que s’han 
pres com a referència per a la resta de departaments de salut.

4
 

                                                

 

4 En l’annex I es detalla el càlcul de la despesa total per capita per a les concessions. 

c c c 
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 És molt complex definir l’eficiència en el marc dels serveis 

sanitaris, ja que convindria mesurar aquells canvis en l’estat de 

salut de a població deguts a la despesa sanitària. Per tant, els 

resultats rellevants s’haurien de mesurar a partir de resultats finals 

(outcomes) com ara l’esperança de vida, les taxes de mortalitat, les 

morts evitables o fins i tot indicadors de major complexitat com ara 

els anys de vida ajustats per qualitat. No obstant això, no disposem 

d’aquests indicadors amb el nivell de desagregació necessari per 

poder comparar entre departaments de salut. 

Per tot això, i com que mesurar el nivell d’eficiència en termes 

quantitatius també és complex, és útil utilitzar una escala relativa 

per a analitzar els resultats de la gestió del departament de 

Manises, a partir dels indicadors que facilita la Conselleria 

comparats amb els resultats mitjans dels departaments comarcals. 

El gràfic següent mostra de quina manera la Sindicatura ha 

posicionat els criteris d’auditoria de l’objectiu 1, i avalua el grau de 

consecució d’aquests criteris entre 0 i 1, on 0 indica que el resultat 

de Manises és el pitjor entre els resultats de tots els departaments, i 

1 representa que el resultat del departament auditat és el millor del 

conjunt de la Comunitat Valenciana. 
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Gràfic 5. Avaluació global 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les observacions recollides en l’apèndix 3. 

 La Conselleria de Sanitat justifica que les diferències en els 

resultats que mostra la Sindicatura estan motivades per aspectes 

com ara la major antiguitat mitjana dels hospitals de gestió pública, 
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l’existència de plantilles més joves, amb major rotació i menors 

retribucions en els departaments de concessió, les característiques 

de la població (edat, morbilitat) i del territori (dispersió poblacional, 

extensió) i la diferència del règim jurídic per a la contractació i 

adquisició de béns i serveis aplicable, que implica majors dificultats 

de seguiment i control de les actuacions de despesa per part del 

regulador sobre les empreses concessionàries. 

j) Inversions realitzades 

 Les inversions executades fins a l’any 2015 pel concessionari 

representen el 98,8% de les inversions compromeses fins a aquesta 

data i el 81,4% de les inversions totals compromeses fins a la 

finalització del contracte (vegeu apartat 5 de l’apèndix 3). 

 Pel que fa al control de la prestació per part de l’Administració 

k) Clàusules sobre indicadors 

 Un procés d’externalització requereix un contracte ben dissenyat 

que preveja acords sobre els nivells de serveis rellevants i 

mesurables, de manera que permeta a l’Administració realitzar un 

seguiment permanent de l’execució del servei i així garantir que no 

es veja perjudicada la qualitat. 

 En el cas de la concessió administrativa del Departament de Salut 

de Manises, no hi ha clàusules que definisquen aspectes com els 

indicadors específics de qualitat, el pla d’avaluació d’aquests o el 

règim de penalitzacions en el supòsit de no complir els indicadors 

establits (vegeu apartat 1 de l’apèndix 4). 

l) Comissió Mixta de Seguiment 

 La Comissió Mixta de Seguiment de la concessió administrativa no 

ha sigut un element eficaç com a òrgan de control, a causa de 

l’escàs nombre de reunions celebrades (12 en més de set anys), i 

perquè, segons es desprén de la lectura de les actes de les reunions 

celebrades, considerem que tan sols s’ha complit una de les tretze 

comeses encomanades a aquesta, comeses que es detallen en les 

clàusules contractuals. La quasi totalitat dels acords adoptats gira al 

voltant de “la resolució de qüestions de facturació entre la 

Conselleria i el concessionari” (vegeu apartat 2 del apèndix 4). Pel 

que fa a això, i tal com hem descrit en l’apèndix 5, la Comissió 

Mixta no es pot atribuir competències pròpies de l’òrgan de 

contractació.  
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m) Sostre màxim de la capita 

 Com a resultat d’aplicar la literalitat de la clàusula 19a del PCAP en 

relació amb la revisió de preus, considerem que els pagaments a 

compte al concessionari corresponents als exercicis 2014, 2015 i 

2016 estarien sobrevalorats en aproximadament 36,4 milions 

d’euros. La diferència és deguda al fet de no respectar el sostre 

màxim, que amb caràcter provisional el constitueix el pressupost 

sanitari públic de l’Estat per a l’exercici en qüestió. 

 Segons ens informa la Direcció General de Recursos Humans i 

Econòmics de la Conselleria de Sanitat, l’òrgan de contractació va 

decidir, d’acord amb el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de 

19 de gener de 2012, no aplicar els límits màxims establits en el 

PCAP per a evitar diferències quantioses en les liquidacions 

definitives quan s’ajustara el preu del contracte (vegeu apartat 4 

de l’apèndix 4). 

n) Mesures de control 

 L’Administració no ha exercit una tutela efectiva sobre el 

concessionari en matèria d’inversions, perquè no consta que 

s’hagen aprovat formalment cap dels plans d’inversió, ni els 

quinquennals ni els anuals. Ni tan sols ha exigit una informació 

detallada que permetera conéixer les actuacions que cal realitzar, 

l’objecte de les quals ha de ser tant la reposició de l’equipament 

dels centres existents com l’adquisició de noves instal·lacions o na 

renovació dels immobles en ús. 

 La falta de control en aquest aspecte es resumeix en l’absència de 

les actes de dimensió d’inversions, exigibles pels preceptes 

contractuals (vegeu apartats 5 i 6 de l’apèndix 4). 

 Altres debilitats de control que s’han posat de manifest en el 

transcurs del nostre treball són les següents: no consten les 

autoritzacions expresses de les  contractacions del personal 

directiu, ni que s’haja supervisat la taxa interna de rendibilitat de la 

concessió ni tampoc que s’hagen realitzat auditories integrals, 

obligacions totes imposades en les clàusules contractuals (vegeu 

apartats 7, 8 i 9 de l’apèndix 4). 

o) Modificació contractual 

 El 28 de març de 2012 es va formalitzar una modificació contractual 

que va implicar incrementar un 29% la població protegida del 

departament de Manises, ja que s’assigna al concessionari 

l’assistència sanitària integral de la zona bàsica de salut de Mislata 

i, en conseqüència, es modifica el preu del contracte. Això no 

obstant, durant un termini de dos anys, previs a la data esmentada, 
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es va realitzar la prestació sanitària objecte de la modificació sense 

el suport contractual adequat. 

 Si bé la legislació en matèria de contractació admet la possibilitat 

de modificacions dels contractes, aquesta Sindicatura considera 

que cal posar límits a les possibilitats de modificació dels 

contractes, ja que “celebrada mitjançant licitació pública 

l’adjudicació d’un contracte, la solució que presenta l’adjudicació 

per a l’adjudicatari quant a preu i altres condicions, no pot ser 

alterada substancialment per via de modificació consensuada, ja 

que això representa un obstacle als principis de lliure concurrència 

i bona fe que han de presidir la contractació de les Administracions 

Públiques, tenint en compte que els licitadors distints de 

l’adjudicatari podien haver modificat les seues proposicions si 

hagueren sigut coneixedors de la modificació que ara es produeix”. 

 En addició a això, no sembla raonable que el preu d’aquesta 

modificació contractual es fixe de manera proporcional respecte al 

contracte inicial. La modificació ha derivat en nous drets econòmics 

a favor del concessionari, però no ha comportat les mateixes 

obligacions que sustentaven l’equilibri financer del contracte inicial 

(vegeu apartat 11 de l’apèndix 4). 

 Pel que fa al preu del contracte 

p) Procediment de liquidació 

 El contracte juntament amb els plecs estableixen un sistema 

concret de determinació del preu final. Per tant, les liquidacions 

haurien de recollir i quantificar exclusivament els conceptes que la 

literalitat de les obligacions contractuals ha definit. Ara bé, si 

concorregueren circumstàncies que modificaren l’equilibri financer 

del contracte, podria sorgir l’obligació de rescabalament al tercer 

pel desequilibri patrimonial ocasionat, per a la qual cosa, la 

Conselleria hauria de tramitat els expedients corresponents. 

 Si bé la competència per a aprovar les liquidacions recau en l’òrgan 

de contractació, el concessionari ha presentat unes propostes de 

liquidacions alternatives, i les ha motivades en acords adoptats en 

el si de la Comissió Mixta de Seguiment. La diferència global de les 

propostes de liquidació realitzades per les dues parts és 

aproximadament de 179,8 milions d’euros, a favor de 

l’Administració (vegeu l’apartat 3 de l’apèndix 5). 

 L’absència d’un procediment clar i acordat entre les dues parts per 

determinar el preu del contracte, en el qual s’establisquen aspectes 

com ara els terminis de presentació i d’al·legació, els mitjans de 

comunicació que cal utilitzar, els requisits formals previs que s’han 

de complir i els òrgans competents per a aprovar-los, ha portat a 
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una situació litigiosa i enfrontada entre l’Administració i el 

concessionari, la resolució de la qual implica previsiblement una 

futura sentència judicial (vegeu l’apartat 1 de l’apèndix 5). En 

concret, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 

s’ha de pronunciar sobre la validesa d’alguns acords de la Comissió 

Mixta de Seguiment, que impliquen compensacions econòmiques 

significatives entre les parts. 

Una de les discrepàncies més rellevants es refereix a part de la 

facturació intercentres d’assistències i prestacions realitzades a la 

població del departament de Manises en altres centres sanitaris. El 

rebuig del concessionari a sufragar part de la despesa en què s’ha 

incorregut pel servei prestat als pacients de la seua població 

protegida però atesos en un altre departament implica que 

l’Administració assumeix doblement el cost: la capita pagada i el 

cost de la prestació realitzada (vegeu apartat 3 de l’apèndix 5). 

En conseqüència, aquesta Sindicatura no pot concloure sobre el 

resultat final de les liquidacions del contracte des de l’inici de la 

concessió, ja que en la data d’elaboració d’aquest Informe, hi ha 

incertesa jurídica sobre la validesa o no dels acords que sustenten 

determinats conceptes que componen el preu final del contracte 

(vegeu els apartats 1 i 3 de l’apèndix 5). 

q) Contraprestació capitativa 

 Amb independència del desenllaç judicial esmentat en el paràgraf 

anterior, la Conselleria no ha efectuat la revisió de la capita 

definitiva d’acord amb la literalitat dels plecs, sinó que s’ha 

realitzat d’acord amb el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de 

19 de gener de 2012, que interpreta que la referència d’actualització 

és el pressupost liquidat en assistència sanitària de la Generalitat i 

no les previsions inicials que conté la Llei de Pressupostos. Si bé la 

dita referència hauria gaudit de major lògica des del punt de vista 

econòmic, la literalitat dels plecs del contracte és clara. 

 Aquesta Sindicatura estima que sobre la base del dictamen 

esmentat, la prima o capita definitiva en el període 2009-2013, 

comporta un sobrepreu de 39,2 i 42,7 milions d’euros respecte de la 

contraprestació capitativa que figura en les propostes de liquidació 

de la Conselleria i del concessionari, respectivament (vegeu apartat 

3 de l’apèndix 5). 
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r) Pagaments a compte. Interessos de demora 

 La Conselleria de Sanitat, que està obligada a pagar el deute 

dinerari sorgit com a contraprestació en operacions comercials, ha 

incorregut en mora i hauria d’haver pagat l’interés pactat en el 

contracte, sense cap necessitat d’avís de venciment ni intimació del 

creditor. 

 El 30 de setembre de 2016, el concessionari ha presentat un escrit 

davant l’òrgan de contractació en què reclamava l’abonament  

de 3.806.030 euros en concepte d’interessos de demora. El 

concessionari ens ha informat que presentarà un segon escrit 

sol·licitant 7.002.110 euros addicionals. 

D’acord amb aquestes conclusions, s’han elaborat les recomanacions que 

es detallen en l’apartat següent. 

3. RECOMANACIONS 

 Pel que fa als principis d’eficiència, eficàcia i economia 

a) La Conselleria ha d’adoptar les mesures necessàries i els 

procediments i mètodes d’anàlisi que considere més convenients 

per dur a terme les seues funcions de control i seguiment, de tal 

manera que li permeten avaluar l’eficiència i eficàcia de la 

utilització dels recursos públics que es posen en mans d’un tercer. 

En particular, ha de realitzar un estudi d’eficiència que es formule 

des d’un enfocament provinent de la gestió sanitària i clínica, 

emprant mètodes estadístics paramètrics i no paramètrics (vegeu 

l’apèndix 4). 

b) Si bé els resultats assistencials són acceptables i els pacients 

mostren un grau elevat de satisfacció, el Departament de Salut de 

Manises ha de traçar-se noves metes i adoptar les mesures que, a 

més de garantir els èxits ja assolits, contribuïsquen a la superació 

constant del sistema sanitari, de manera que augmente l’índex de 

consecució dels seus objectius (vegeu els apartats 2, 3 i 4 de 

l’apèndix 3). 

 Pel que fa al control de la prestació per part de l’Administració 

c) La Conselleria de Sanitat ha de definir un procediment adequat de 

comunicació i d’autorització d’inversions, detallant els canals 

d’informació que cal utilitzar, el contingut de la informació, la 

periodicitat i els òrgans competents per a l’aprovació (vegeu apartat 

6 de l’apèndix 4). 

d) Recomanem que la Conselleria destine els recursos oportuns per a 

comprovar efectivament les inversions realitzades i que s’elaboren 
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amb caràcter immediat les actes de dimensió d’inversions, atesa la 

importància d’aquestes. Tenint en compte que, a la finalització del 

termini de concessió del servei, totes les inversions realitzades pel 

concessionari han de revertir a l’Administració, la Conselleria ha de 

realitzar sense dilació les comprovacions oportunes i instar el 

concessionari a disposar d’un sistema adequat d’identificació dels 

actius (vegeu apartats 5 i 6 de l’apèndix 4). 

e) La Comissió Mixta de Seguiment s’ha de constituir com un òrgan de 

control eficaç, el que requereix que celebre les reunions amb una 

periodicitat raonable i abordar totes les comeses que han sigut 

assignades (vegeu apartats 5, 6, 7 i 8 de l’apèndix 4). 

f) Segons es recull en el Decret 156/2015, recomanem que s’incloga 

dins del Pla d’Inspecció de Serveis Sanitaris per a l’any 2017, en 

relació amb el departament de Manises, aspectes com la verificació, 

seguiment i inspecció del compliment de les clàusules d’explotació, 

l’avaluació dels mecanismes i resultats de control de qualitat dels 

serveis de la concessió, així com l’avaluació dels indicadors i dades 

d’activitat assistencials, de resultats i econòmics (vegeu apartat 12 

de l’apèndix 4). 

 Pel que fa al preu del contracte 

g) L’òrgan de contractació ha de definir un procediment clar, amb el 

consens del concessionari, per a determinar el preu del contracte, 

en el qual s’establisquen aspectes com ara els terminis de 

presentació i d’al·legació, els mitjans de comunicació que cal 

utilitzar, els requisits formals previs que cal complir i els òrgans 

competents per a aprovar el preu del contracte (vegeu apartat 1 de 

l’apèndix 5). 

h) Les liquidacions han de recollir i quantificar exclusivament els 

conceptes que ha definit la literalitat de les obligacions 

contractuals. Si hi concorren circumstàncies que hagen modificat 

l’equilibri financer del contracte, l’Administració està obligada al 

rescabalament pel desequilibri patrimonial ocasionat, el que 

requereix que la Conselleria tramite els expedients corresponents 

(vegeu apartat 3 de l’apèndix 5). 
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APÈNDIX 1. ANÀLISI DE L’ENTORN 

1. Aspectes bàsics del mapa sanitari valencià 

L’article 13 de la Llei 10/2014 de Salut de la Comunitat Valenciana 

determina que el Sistema Valencià de Salut s’ordena en departaments de 

salut, que equivalen a les àrees de salut previstes en la legislació bàsica 

estatal. Els dits departaments de salut són definits com les estructures 

fonamentals del Sistema Valencià de Salut, i són les demarcacions 

geogràfiques en les quals es divideix el territori de la Comunitat 

Valenciana als efectes sanitaris. 

La Direcció General d’Assistència Sanitària exercies les competències 

referides a la planificació i gestió dels recursos assistencials, programes i 

serveis sanitaris, de la gestió integrada de l’activitat assistencial, 

sistemes d’informació sanitària, gestió de centres sanitaris, recursos 

assistencials, atenció sanitària a la cronicitat, drogodependència, salut 

mental, urgències i emergències i integració de l’assistència sanitària, 

així com de l’avaluació de l’efectivitat clínica i el seguiment de 

l’assistència prestada amb mitjans aliens. 

A l’efecte de la nostra anàlisi i a fi de realitzar comparacions més 

precises, s’ha optat per segmentar els resultats dels distints criteris 

d’auditoria en funció de la classificació que utilitzava fins a l’any 2015 la 

mateixa Conselleria de Sanitat per comparar les puntuacions dels Acords 

de Gestió, de manera que distingirem entre hospitals de referència 1, 

hospitals de referència 2, hospitals comarcals i hospitals en règim de 

concessió (vegeu quadre 1 de l’Informe). 

De manera gràfica, la despesa que gestiona aquesta Direcció General s’ha 

distribuït de la manera següent: 
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Gràfic 6. Despesa corrent comptable5 per unitats orgàniques. Exercici 
2015. En euros 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del diari d’operacions del pressupost corrent 2015. 

En 2015, el territori valencià estava estructurat en 24 departaments de 

salut i 241 zones bàsiques de salut. Des del punt de vista de la gestió dels 

serveis, 19 dels departaments de salut estan gestionats de manera 

directa per la Generalitat i 5 més, de manera indirecta per mitjà de 

concessions administratives (la Ribera, Dénia, Torrevella, Elx-Crevillent i 

Manises). 

  

                                                

 

5 Obligacions reconegudes en els capítols 1 i 2 en els programes pressupostaris 

gestionats per la Direcció General d’Assistència Sanitària (313.20 

“Drogodependències i altres addiccions”, 412.22 “Assistència sanitària”, 412.24 

“Prestacions externes”, 412.26 “Personal sanitari resident”, 412.28 “Salut mental i 

atenció sanitària de mitjana i llarga estada”). 

 En el cas de les concessions, la despesa no és exclusivament corrent, ja que inclou 

també la de les inversions compromeses. En els apartats posteriors d'aquest Informe 

es realitzen comparacions en termes homogenis. 
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Gràfic 7. Població protegida. Exercici 2015 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Sistema d’Informació Poblacional (SIP). 

En definitiva, els departaments de salut amb finançament públic i gestió 

privada atenen un 19% de la població valenciana i representen 

aproximadament un 14% de la despesa; si bé cal recordar que un 9% de 

la despesa la realitzen unitats supradepartamentals (gràfic 6). 

2. Control de les concessions administratives 

A partir del Decret 156/2015, de 18 de setembre, del Consell de la 

Generalitat, pel qual es va aprovar el nou Reglament Orgànic i Funcional 

de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es va crear una 

Direcció General de l’Alta Inspecció Sanitària responsable de la inspecció 

de l’assistència sanitària, el control de qualitat dels serveis i els 

compliment de les clàusules d’explotació dels departaments gestionats 

en règim de concessió. Aquestes responsabilitats es complementen amb 

les que s’atribueixen a la Direcció General de Recursos Humans i 

Econòmics, que, mitjançat el Servei de Gestió Pressupostària, exerceix, 

entre altres, les funcions de revisió de la facturació intercentres i la 

preparació de les liquidacions anuals corresponents. 

En l’any 2015, el Consell va autoritzar la realització d’auditories 

economicofinanceres integrals sobre la totalitat de les entitats 

concessionàries dels departaments de salut i de les entitats 

subcontractades per aquestes per  a prestar el servei objecte del 

contracte de concessió.
6
 Així es pretén que la Intervenció General 

analitze l’estat real de la situació de l’equilibri econòmic de les 

                                                

 

6 D’acord amb l’article 118 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda 

Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 
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concessions, l’anàlisi de la seua taxa interna de rendibilitat, la legalitat 

dels acords adoptats per les Comissions Mixtes de Seguiment, com 

també que es valore adequadament l’abast de les obligacions derivades 

de les relacions contractuals i extracontractuals. 

3. Característiques bàsiques de la concessió administrativa sanitària del 
Departament de Salut de Manises 

Els aspectes bàsics que es desprenen del contracte i plecs que regulen la 

concessió de l’assistència sanitària integral del Departament de Salut de 

Manises, són els següents: 
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Quadre 7. Característiques bàsiques del contracte 555/2006 de gestió de serveis públics per concessió  

Concepte Contingut concessió Manises 
Naturalesa del contracte Gestió de serveis públics per concessió 

Expedient de contractació 555/2006 

Objecte del contracte Prestació d’assistència sanitària integral (inclou construcció hospital) 

Concessionària Especialitzada i Primària l’Horta Manises, SA 

Prestacions incloses 

Atenció primària 

Atenció especialitzada hospitalària i ambulatòria 

Atenció d’urgència 

Atenció sociosanitària 

Prestació farmacèutica dispensada en els centres sanitaris 

Serveis prestats per les unitats de conductes addictives 

Serveis prestats pels centres de planificació familiar 

Serveis prestats pels centres de salut mental 

Prestacions excloses 

Prestacions de farmàcia, dispensades en les oficines de farmàcia 

Oxigenoteràpia 

Pròtesi 

Transport sanitari 

Duració 
Concessió: 15 anys, prorrogables 5 anys més 

Construcció hospital: 25 mesos 

Contraprestació econòmica (liquidació anual) 
Capita + Facturació intercentres + Incentiu per estalvi en la prestació farmacèutica + Cànon per ús d’immobles + Altres 

excepcionals o imprevistos 

Prima anual per capita (2006) 494,72 € 

Actualització de la prima Creixement anual del pressupost sanitari de la Generalitat, amb el mínim d’IPC i màxim de despesa sanitària de l’Estat 

Coeficient de transferència de serveis (facturació 

intercentres) 
0,85 

Cànon per ús d’immobles 2% sobre valor de cost dels immobles propietat de la GV (50 anys de vida útil) 

Règim de pagament Pagaments a compte mensual i liquidació anual abans de 31 de març de cada any 

Posada en funcionament 01/01/2009 (data límit) – 01/05/2009 (data real) 

Pressupost licitació (euros) 69.020.366 euros anuals 

Data contracte 27/12/2006 

Punt d’equilibri concessional (TIR) 7,50% 

Pla d’inversions Anual. Mínim inversions: 80 milions d’euros. Inversió compromesa segons oferta econòmica: 137 milions d’euros. 

Òrgans de control Comissió Mixta de Seguiment + Comissionat 

Requisits de control de qualitat No especificats en contracte 

Font: Expedient 555/2006 (contracte i plecs disponibles en http://www.gvaoberta.gva.es/).
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Tot seguit comentem determinats aspectes referits a les clàusules 

d’aquest contracte: 

- El preu s’estableix sobre una “base capitativa”, és a dir, es fixa una 

prima per persona i any. Aquest preu inclou els costos de prestació 

de l’assistència sanitària, els costos de la construcció i finançament 

del nou hospital, com també les inversions, tant en assistència 

especialitzada com en atenció primària. 

 Així mateix, el concessionari es compromet al manteniment 

d’aquestes inversions, com també al de les ja existents en tots els 

centres sanitaris dependents de la “concessió” i sufraga el cost del 

personal dependent de la Conselleria que presta els seus serveis en 

els centres gestionats pel concessionari. 

- Els “processos i actes mèdics” realitzats per centres dependents de 

la Conselleria (per exemple, una intervenció quirúrgica realitzada 

en un hospital públic de Castelló a una persona “protegida” que 

està adscrita al departament objecte de la concessió), es facturaran 

al concessionari i, de manera recíproca, el concessionari facturarà a 

la Conselleria els serveis sanitaris prestats als pacients que no 

pertanyen a la població “protegida” del departament de salut de la 

concessió administrativa. 

 Aquesta facturació “intercentres”, el coeficient de “transferència de 

serveis” serà per al concessionari igual o inferior a 0,85. En virtut 

d’això, quan la Conselleria facture al concessionari per cada “procés 

o acte mèdic” que ha realitzat, ho farà d’acord amb el preu regulat 

per la Llei de Taxes de la Generalitat. Això no obstant, quan el 

concessionari facture a la Conselleria, aquest preu serà com a 

màxim el 85% del fixat en la Llei esmentada. 

- Es limita la rendibilitat que es puga obtenir per la concessió. Això 

representa que la taxa interna de rendibilitat (TIR) sobre la inversió 

realitzada pel concessionari no podrà ser superior al 7,5% anual, 

tenint en consideració la duració de la concessió. El càlcul de la TIR 

el realitzarà el concessionari d’acord amb els cash flows (fluxos de 

caixa) previstos per a cada any en la concessió. 

 Un auditor extern (nomenat per consens entre l’Administració i el 

concessionari) revisarà cada cinc anys la rendibilitat aconseguida 

pel concessionari en aquest període, i les variacions de rendibilitat 

(TIR) que hi poguera haver s’ajustaran mitjançant la programació 

d’inversions. 

- Com a fórmula d’actualització de la prima per capita s’estableix la 

referència amb el creixement anual del pressupost sanitari que 

s’expressa en els Pressupostos de la Generalitat. 
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 El resultat de l’aplicació de la fórmula d’actualització del preu 

prevista, en cap cas podrà ser inferior a l’actualització en funció de 

l’IPC, ni superior al percentatge de l’increment anual de la despesa 

total sanitària pública consolidada de l’Estat per al dit exercici. 

 Finalitzat el termini de la concessió el servei revertirà a 

l’Administració, així com la propietat lliure de càrregues de 

l’hospital i tot el seu equipament. El concessionari lliurarà l’edifici, 

instal·lacions i equipament, en l’estat de conservació i 

funcionament adequats. Igualment es revertiran en les mateixes 

condicions la resta de centres i equipaments gestionats pel 

concessionari, com també totes les inversions que aquest haja 

realitzat, d’acord amb els programes aprovats per la Conselleria. 
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APÈNDIX 2. ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

1. Avaluació del risc 

S’han aplicat procediments de valoració del risc (a partir del 

coneixement de l’entorn en què es desenvolupa l’activitat, inclòs el seu 

control intern), amb l’objectiu d’identificar i valorar els riscos relacionats 

amb l’activitat objecte de l’auditoria, i així delimitar aquelles àrees sobre 

les quals s’han desenvolupat procediments d’auditoria per reduir el risc 

a un nivell adequat. Amb aquest objectiu, s’ha aplicat la metodologia 

desenvolupada per a l’auditoria financera en les Normes Tècniques de 

l’ICAC i en el Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, en la secció 

1315 i següents, i que és plenament aplicable a l’auditoria operativa amb 

les adaptacions necessàries pels objectius particulars d’aquesta: 

l’eficiència, l’economia i l’eficàcia. 

A fi de delimitar el treball que cal realitzar –perquè l’auditoria operativa 

siga útil i viable– i d’acord amb els mitjans i recursos disponibles per la 

Sindicatura de Comptes, l’equip d’auditoria ha valorat els riscos que es 

podrien derivar dels factors següents: 

- La complexitat dels càlculs per determinar el preu del contracte i, 

en particular, el procediment de revisió de la prima anual per 

càpita. 

- El sistema de control de les derivacions de pacients a centres 

d’altres departaments i les compensacions pressupostàries 

corresponents. 

- L’absència d’indicadors específics de la qualitat del servei prestat. 

- Les qüestions litigioses sorgides entre l’Administració i el 

concessionari. 

2. Criteris d’auditoria i les seues fonts 

Una vegada concretat l’objecte de l’auditoria l’àmbit i el seu abast, una 

part fonamental en el desenvolupament d’aquesta és la definició dels 

criteris d’auditoria que s’utilitzaran. Els criteris d’auditoria són unitats de 

mesura que serveixen per a avaluar l’eficiència, l’eficàcia i l’economia de 

l’àrea o activitat auditada, mitjançant la comparació amb la seua situació 

real. 

Com ja hem indicat anteriorment, per realitzar comparacions més 

precises, s’ha optat per segmentar els resultats dels diferents criteris 

d’auditoria en funció de la classificació que utilitzava fins a l’any 2015 la 

mateixa Conselleria de Sanitat per comparar les puntuacions dels Acords 

de Gestió (vegeu apartat 1 de l’apèndix 1). 
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Pel que fa a l’activitat auditada, cal indicar com a qüestió prèvia, que la 

Conselleria de Sanitat disposa d’un panell complet d’indicadors, 

disponible en la plataforma ALUMBRA. En addició a això, la Conselleria 

fixa uns objectius per cada departament (Acords de Gestió), que 

s’avaluen anualment. 

Això no obstant, el contracte que formalitza la prestació del servei amb 

el concessionari manca de clàusules específiques que definisquen els 

mecanismes de control de qualitat dels serveis de la concessió, aspecte 

que dificulta el compliment de les funcions que recauen en el Servei 

d’Inspecció Sanitària de Serveis Públics en Règim de Concessió, que té, 

entre altres competències, les següents: 

- Verificació, seguiment i inspecció del compliment de les clàusules 

d’explotació. 

- Avaluació dels mecanismes i resultats de control de qualitat dels 

serveis de la concessió. 

- Avaluació dels indicadors i dades d’activitat assistencials, de 

resultats i econòmics. 

3. Enfocament i metodologia utilitzada. Naturalesa de les proves i 
obtenció d’evidències 

L’enfocament basat directament en els resultats es considera el més 

adequat per a donar resposta a l’objectiu 1 d’auditoria proposat en 

l’apartat 1 de l’Informe, ja que és factible recopilar informació referent 

als criteris d’auditoria desglossats en el dit apartat. Ara bé, davant la 

possibilitat de no disposar d’informació de gestió comparable, s’han 

definit indicadors alternatius, que han sigut elaborats per aquesta 

Sindicatura i que ens permeten obtenir una base objectiva per concloure 

sobre el nivell d’eficàcia, eficiència i economia. 

Per donar resposta als objectius 2 i 3 s’ha aplicat un enfocament basat en 

els sistemes de control, consistent a avaluar l’existència i l’efectivitat del 

sistema de control de què disposa la Conselleria de Sanitat per 

supervisat tots els aspectes que la normativa i les clàusules del contracte 

de concessió atorguen. S’ha analitzat la documentació pertinent que han 

subministrat diferents serveis de la Conselleria i el mateix concessionari, 

i s’han mantingut entrevistes i reunions de treball, tant amb els gestors 

públics, com amb l’equip directiu de l’Hospital de Manises. 

S’ha comptat amb la col·laboració dels següents serveis de la Conselleria, 

que ens han facilitat la informació necessària per a realitzar proves 

numèriques de caràcter analític (tendències i coeficients) i proves 

descriptives basades en comparacions qualitatives: 
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Quadre 8. Fonts d’informació 

Informació facilitada Origen 

Informació genèrica 

Servei d’Inspecció Sanitària de Serveis Públics en Règim de 

Concessió 

(DG d’Alta Inspecció Sanitària) 

Informació sobre població protegida 
Servei d’Assegurament Sanitari 

(DG d’Assistència Sanitària) 

Acords de Gestió (definició i avaluació) 
Servei d’Integració Assistencial 

(DG d’Assistència Sanitària) 

Informe mensual de resultats 

(ALUMBRA) 

Servei d’Anàlisi de Sistemes d’Informació 

(DG d’Assistència Sanitària) 

Liquidacions anuals 
Servei de Gestió Pressupostària 

(DG de Recursos Humans i Econòmics) 

Facturació intercentres (COMPAS) 
Servei d’Anàlisi i Informació Econòmica 

(DG de Recursos Humans i Econòmics) 

Expedient de contractació i inversions 
Servei d’Aprovisionaments i Contractació 

(DG de Recursos Humans i Econòmics) 

Font: Elaboració pròpia. 

Addicionalment a la informació facilitada, ha resultat de particular 

interés la Memòria de Gestió Anual 2015, publicada recentment per la 

Conselleria de Sanitat. Aquest document representa una radiografia molt 

completa del sistema sanitari valencià, i la mateixa Administració la 

considera com “un instrument de control intern i d’avaluació de 

l’activitat exercida, així com una eina de gestió, summament eficaç a 

l’hora de prendre decisions”. 

Els resultats de les comprovacions realitzades es detallen en els apèndixs 

3, 4 i 5. 
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APÈNDIX 3. OBSERVACIONS SOBRE ELS PRINCIPIS D’EFICIÈNCIA, 
EFICÀCIA I ECONOMIA EN LA GESTIÓ  

Objectiu 1: S’han adquirit les prestacions sanitàries en el Departament de 

Salut de Manises en la quantitat, qualitat i cost més adequats? 

 

1. Subobjectiu 1.1: Hi ha informes econòmics que suporten la 
determinació del preu del contracte? 

Els contractes han de tenir sempre un preu cert i l’òrgan de contractació 

ha de cuidar que aquest siga adequat al mercat
7

. Determinar 

adequadament el preu contractual és essencial per a conformar la 

voluntat de les parts del contracte administratiu que permet garantir 

tant a l’Administració com al contractista una execució correcta de les 

prestacions objecte del contracte, ja que permet establir la justa 

correspondència entre els drets i obligacions assumides per cadascuna 

de les parts. L’òrgan de contractació, tant a l’hora de determinar el 

pressupost del contracte com a l’hora d’establir les prestacions i 

contraprestacions entre l’Administració i el contractista, ha de realitzar 

els estudis econòmics necessaris que permeten garantir que el preu del 

contracte siga l’adequat al mercat, incorporant aquests estudis com a 

part dels expedients de contractació. 

En els contractes de gestió de serveis públics, l’equilibri econòmic de la 

concessió s’ha d’entendre com la cerca d’una igualtat entre els 

avantatges concedits al concessionari i les obligacions que se li imposen, 

fet que compensa els beneficis probables i les pèrdues previsibles, i que 

persegueix una equivalència honrada entre allò que es concedeix i allò 

que s’exigeix a aquest. Per tant, si no hi haguera un equilibri 

concessional perquè l’estudi econòmic no ha sigut realitzat 

correctament, això podria donar lloc a la falta de beneficis i fins i tot 

pèrdues en la prestació del servei, el que ocasionaria una prestació 

deficient o que aquesta s’abandonara, o bé, d’altra banda, un benefici 

excessiu per al concessionari, el que donaria lloc a un greu perjudici per 

a la Hisenda Pública.  

El contracte objecte d’aquesta auditoria operativa ha fixat una 

contraprestació econòmica basada en una prima anual per capita de 

494,72 euros per a l’exercici 2006, i que és actualitzada per referència al 

creixement anual del pressupost sanitari de la Generalitat per a 

assegurar el finançament correcte de les prestacions sanitàries 

gestionades per la concessió, amb el límit màxim del creixement de la 

despesa sanitària consolidada de l’Estat i el límit mínim de la variació de 

l’Índex de Preus al Consum. 

                                                

 

7 Article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
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S’ha requerit a la Conselleria l’expedient del contracte 555/2006 per a 

verificar l’existència dels estudis econòmics que justifiquen la 

determinació del preu inicial. En el dit expedient no s’ha identificat cap 

informe econòmic en el qual es relacionen les obligacions imposades i 

els drets econòmics. Segons ens indica la Conselleria, el preu d’aquest 

contracte es va fixar a partir de la prima anual per capita d’altres 

contractes de concessió similars vigents en el moment de la 

formalització. En concret, es va determinar el preu unitari a partir del 

preu establit en els contractes de gestió de serveis públics per concessió 

administrativa de la prestació de serveis d’atenció sanitària integral dels 

departaments de salut de Torrevella i La Ribera, celebrats el 21 i 31 de 

març de 2003, i que van ser actualitzats un 30,53% fins fixar la prima per 
capita inicial de l’any 2006 en 494,72 euros. 

En al·legacions, la Conselleria de Sanitat ens ha indicat que per 

determinar la capita inicial en la licitació del Departament de Salut de la 

Ribera, que va servir de referència per a totes les licitacions i 

adjudicacions posteriors, l’informe econòmic de l’11 de novembre de 

2002, annex a l’avantprojecte d’explotació del contracte, concloïa que la 

prima inicial (379 euros) es va determinar aplicant un coeficient corrector 

al voltant del 0,80-0,85 sobre la despesa que la sanitat pública havia de 

realitzar per poder prestar el servei de què es tractava en condicions 

similars, utilitzant com a referència la despesa sanitària pública per 
capita segons el pressupost de l’any 2002.  

És per això que la Conselleria indica en les seues al·legacions que són 
l’estalvi econòmic i la flexibilitat contractual que té la gestió per mitjà de 
l’empresa privada, els principals i quasi únics arguments que justificaren l’accés 
a aquest model concessional. 

Quadre 9.  Prima anual per capita inicial dels contractes per concessió 
administrativa de la prestació de serveis d’atenció sanitària 
integral 

Concepte Data contracte Euros 
Torrevella 21/03/2003 379,00 

la Ribera 31/03/2003 379,00 

Dénia 14/03/2005 413,11 

Manises 27/12/2006 494,72 

Elx-Crevillent 05/09/2007 494,72 

Font: Contractes de les concessions administratives. 
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Quadre 10. Variació de la prima anual per capita inicial dels contractes 
per concessió administrativa de la prestació de serveis 
d’atenció sanitària integral en el període previ a la 
signatura del contracte de la concessió de Manises 

Any Euros Variació anual 
2003 379,00 - 

2004 413,11 9,00% 

2005 454,83 10,10% 

2006 494,72 8,77% 

Font: Servei de Gestió Pressupostària (Direcció General de Recursos Humans i 
Econòmics). 

D’acord amb la informació disponible i als càlculs realitzats per aquesta 

Sindicatura, la prima anual provisional per a l’any 2006, resultant 

d’aplicar les clàusules de revisió establides a la prima inicial de l’any 

2003, i que serien aplicables per a tots els contractes de concessió, no 

difereix significativament de les quantitats reflectides en el quadre 

anterior. 

D’acord amb la informació que conté l’expedient de contractació, no es 

pot garantir que el pressupost del contracte, que es converteix en el seu 

preu segons l’oferta seleccionada, s’haja elaborat d’acord amb un 

sistema que siga l’adequat per valorar en termes econòmics les 

prestacions objecte del contracte. Aquesta Sindicatura qüestiona el fet 

que el procediment o sistema utilitzat per fixar la prima inicial, haja 

consistit simplement a equiparar les condicions econòmiques a les de la 

resta de contractes de concessió similars vigents en el moment de la 

formalització. En la determinació de la prima inicial s’hauria d’haver 

considerat el termini de la concessió, el termini d’execució de les obres i 

la resta d’obligacions assumides pel contractista, en particular el volum 

de la inversió compromesa, les prestacions sanitàries incloses i les 

característiques de la població protegida. 

2. Subobjectiu 1.2: Els recursos materials i humans obtinguts mitjançant 
la concessió tenen un cost menor que aquells obtinguts mitjançant 
mitjans propis? 

Per a respondre a aquesta pregunta, s’han definit com a criteris 

d’auditoria els següents indicadors: 

- Despesa pública en assistència sanitària: Despesa corrent sanitària 

pública (capítol 1 i 2) per habitant. 

- Infraestructura: Cost d’inversió en construcció de l’hospital (euros 

per llit instal·lat). 
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- Recursos humans: Despesa de personal per empleat i cost retributiu 

per hora de facultatiu especialista. 

Despesa pública en assistència sanitària 

Les organitzacions hospitalàries que tenen uns costos més elevats 

tendeixen a justificar-los al·legant que tracten un conjunt de pacients 

més complexos. El concepte de complexitat de la casuística (case mix 

d’un hospital) es refereix a un conjunt interrelacionat però ben distint 

d’atributs dels pacients que inclouen la gravetat de la malaltia, el seu 

pronòstic, dificultat de tractament, necessitat d’actuació mèdica i 

intensitat de consum de recursos. 

La pretensió de considerar una organització sanitària com una 

organització empresarial que permeta estandarditzar els serveis prestats 

és altament difícil d’aconseguir. El producte hospitalari final, que és el 

pacient atés, depén de les característiques úniques dels mateixos 

pacients i dels tractaments i proves realitzades, i fins i tot d’aspectes 

intangibles que intervenen en el procés (per exemple, l’atenció personal). 

Això implica que un hospital genera tants productes com pacients 

diagnostica  i tracta, aspecte que dificulta l’avaluació de l’activitat de 

l’hospital. Per això és necessari reduir el nombre de possibles casos que 

es reben a un nombre més reduït i manejable, que siga útil des del punt 

de vista de la gestió. Aquesta és la idea que subjau als grups relacionats 

pel diagnòstic (d’ara en avant GRD). 

El GRD es defineixen com un sistema de classificació de pacients, a partir 

del qual es relacionen els distints tipus de pacients tractats en un 

hospital amb el cost que representa la seua assistència. Per a obtenir els 

GRD, es parteix de les dades dels pacients donats d’alta hospitalària 

(Conjunt Mínim Bàsic de Dades o CMBD), classificant-los d’acord amb 

dades individuals, com l’edat, sexe, circumstàncies de l’alta, diagnòstic 

principal, intervencions realitzades durant l’ingrés hospitalari, tant de 

mèdiques com de quirúrgiques, i diagnòstics secundaris que 

coexisteixen amb el principal. A partir d’aquesta informació, l’algoritme 

del GRD classifica tots els episodis en grups de pacients amb 

característiques demogràfiques, diagnòstiques, terapèutiques i de 

consum de recursos similars (costos). 

Els GRD permeten analitzar l’activitat que desenvolupa un centre (el seu 

producte sanitari), obtenir indicadors sobre la qualitat de l’assistència 

(com la duració de l’estada o la taxa de reingressos) i analitzar costos i 

pressupostos del centre. Els GRD, doncs, serien els millors indicadors per 

mesurar els aspectes definits en els objectius de la nostra fiscalització. 

Això no obstant, i a causa de les limitacions per a obtenir informació 

comparativa, s’ha optat per realitzar una anàlisi global de la despesa 

pública destinada a l’assistència sanitària, mesurada en termes 

d’habitant. 
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El concessionari està obligat, igual com la resta de departaments de 

salut, a prestar l’assistència sanitària d’acord al Reial Decret 1030/2006, 

de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del 

Sistema Nacional de Salut i el procediment per a actualitzar-la. Això no 

obstant, els centres hospitalaris difereixen en diverses variables com és 

la dotació de recursos (llits, metges, equipament tecnològic), la cartera de 

serveis, la complexitat de l’activitat o la intensitat docent. 

D’acord amb les clàusules contractuals, el concessionari ha de prestar els 

serveis d’atenció sanitària integral a la població protegida del 

Departament de Salut de Manises. Això inclou l’atenció primària i 

l’atenció especialitzada, com també l’atenció d’urgències, atenció 

sociosanitària, la prestació farmacèutica en els centres sanitaris, salut 

mental i els serveis que presten les unitats de conductes addictives. Se 

n’exclouen les prestacions de farmàcia dispensades en les oficines de 

farmàcia mitjançant recepta oficial, l’oxigenoteràpia ambulatòria, el cost 

de les pròtesis i el transport sanitari. 

Les prestacions objecte del contracte són assumides pel concessionari 

pel que fa al seu cost econòmic, i són retribuïdes mitjançant el pagament 

d’una prima anual per capita. Els pagaments a compte de l’any 2015
8
 –que 

és la despesa sanitària pública a càrrec de l’Administració per la 

concessió– han sigut de 143.247.074,88 euros. 

Hem considerat com a magnitud rellevant, per quantificar la despesa 

corrent sanitària pública en el conjunt de la Comunitat Valenciana, les 

obligacions reconegudes de l’exercici 2015 dels programes pressupostaris 

de la Direcció General d’Assistència Sanitària,
9
 que es refereixen a 

prestacions homogènies amb l’objecte del contracte.
10

 

                                                

 

8 Hem optat per utilitzar els pagaments a compte per a quantificar la despesa 

sanitària pública en què han incorregut els departaments gestionats mitjançant 

concessió, si bé, tal com es reflecteix en l'apèndix 5 d'aquest Informe, les 

liquidacions anuals resulten en saldos a favor de la Conselleria, per la qual cosa la 

despesa real seria fins i tot inferior. 

9 Aquesta Direcció General exerceix les competències relatives a la planificació i 

gestió dels recursos assistencials, programes i serveis sanitaris, de la gestió 

integrada de l'activitat assistencial, gestió de centres sanitaris, atenció sanitària a la 

cronicitat, drogodependència, salut mental i urgències. Disposa dels següents 

programes pressupostaris:  

 - 313.20 “Drogodependències i altres addiccions” 

 - 412.22 “Assistència sanitària” 

 - 412.24 “Prestacions externes” 

 - 412.26 “Personal sanitari resident” 

 - 412.28 “Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga estada” 

10 Hem considerat les despeses dels programes 313.20, 412.22, 412.24 i 412.28. No 

considerem el programa 412.26 perquè l'Hospital de Manises no té l'acreditació 

docent. L'objecte del contracte no inclou les prestacions farmacèutiques ni 

ortoprotèsiques. La despesa relacionada amb aquestes prestacions s'imputa en els 
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Per garantir la màxima homogeneïtat possible, s’han considerat 

únicament les despeses corrents en personal, béns i serveis (capítols 1 i 

2), excloent les inversions anuals (capítol 6) per a evitar possibles 

distorsions a conseqüència de decisions conjunturals. S’ha descomptat la 

despesa en oxigenoteràpia i serveis d’ambulància, per delimitar el 

concepte de despesa a l’objecte del contracte. 

La font primària d’informació ha sigut la liquidació del pressupost de 

despeses,
11

 si bé amb l’objecte de mostrar una estimació més pròxima a 

la despesa real, les dades comptables han sigut rectificades pels fluxos 

econòmics derivats de les assistències prestades entre departaments
12

 i 

per altres ajustos extracomptables
13

 (obligacions reconegudes en 2015 

que corresponen a despeses d’exercicis anteriors, despeses de l’exercici 

que no han sigut imputades al pressupost de l’exercici corrent i els fons 

estatals d’assistència sanitària aportats per al finançament dels 

consorcis hospitalaris provincials). La despesa corrent neta estimada per 

als departaments de gestió pública s’ha comparat amb els pagaments a 

compte satisfets al concessionari,
14

 també esmentats per les assistències 

interdepartamentals i per la part de la capita dedicada a inversions. 

Com ja hem comentat en altres apartats d’aquest Informe, per a poder 

establir comparacions més precises entre els departaments de gestió 

pública directa i la concessió administrativa de gestió privada, s’ha optat 

per segmentar-los en funció de la classificació utilitzada per la mateixa 

Conselleria per a comparar els resultats dels Acords de Gestió (hospitals 

de referència 1, de referència 2, comarcal i concessió). 

Segons la informació disponible, la despesa corrent que suporta 

l’Administració per l’assistència sanitària prestada en el Departament de 

Salut de Manises (721 euros per habitant, dels quals aproximadament 47 

euros corresponen a la cobertura de la inversió) és un 24,6, %
15

 inferior a 

la despesa corrent pública en assistència sanitària en el conjunt de 

                                                                                                                                 

 

programes 412.23 i 412.27, adscrits a la Direcció General de Farmàcia i Productes 

Sanitaris. 

11 Diari d'operacions del pressupost corrent 2015. 

12 Facturació intercentres, obtinguda de l'aplicació COMPAS, que és un sistema de 

compensació de l'assistència sanitària que permet analitzar els fluxos de pacients 

entre centres hospitalaris. 

13 Els ajustos s'han estimat a partir de la informació facilitada per la Direcció General 

de Recursos Humans i Econòmics de la Conselleria de Sanitat, i no difereixen 

significativament dels càlculs realitzats per aquesta Sindicatura. 

14 En la liquidació del pressupost de la Conselleria, els pagaments a compte estan 

aplicats a unitats orgàniques específiques. En altres unitats orgàniques diferents, es 

mostra la remuneració del personal transferit. La nòmina és pagada per 

l'Administració i posteriorment repercutida als concessionaris via liquidació del 

contracte. 

15 Aquest percentatge es podria veure afectat per les liquidacions pendents del preu 

del contracte, donades les circumstàncies litigioses existents entre el concessionari i 

la Conselleria de Sanitat (vegeu apartats 1 i 3 de l'apèndix 5). 
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departaments de gestió pública catalogats com comarcals (894 euros per 

habitant). 

Quadre 11.  Despesa corrent sanitària pública (capítols 1 i 2) per 
habitant. Classificació per tipus d’hospital  

 Hospitals Comunitat Valenciana16 
Manises Comarcal Referència 1 Referència 2 

674 894 1.252 947 

Font: Vegeu annex I i quadre 12. Per al cas d’hospitals comarcals, referència 1 i 2: inclouen capitas 
calculades en annex I (873 euros, 1.231 euros i 926 euros, respectivament) més la despesa de les 
prestacions realitzades a nivell supradepartamental, com són les relacionades amb la drogodependència 
(1,68 euros), així com amb la salut mental i l’atenció sanitària de mitjana i llarga estada (19,15 euros). 

  

                                                

 

16 Quant a la resta de concessions, se n'han exclòs pel fet que no tenim informació de 

l'import de les inversions realitzades per aquestes i, en conseqüència, la incidència 

que tindria per a poder calcular les capita respectives per despesa corrent. En l'annex 

I es detalla el càlcul de la despesa total per capita per a les concessions. 
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Gràfic 8. Despesa corrent sanitària pública (capítols 1 i 2) per habitant. 
Classificació per departament 

 

 Comarcal  Referència 1  Referència 2  Manises 

Font: La mateixa que la descrita en el quadre 11. 

Per tant, prenent com a referència el cost mitjà per habitant dels 

departaments amb hospital comarcal, l’assumpció amb mitjans públics 

de l’assistència sanitària integral de la població protegida del 

departament de Manises implicaria un major cost anual de la despesa 

corrent entorn de 42,5 milions d’euros: 
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Quadre 12.  Quantificació de les diferències de despesa corrent sanitària 
pública: Manises versus hospital comarcal mitjà 

Diferència en despesa corrent sanitària pública  

Població Manises (a) 193.582 

Capita mitjana per assistència sanitària en hospitals comarcals (i) 873,00 

Capita mitjana per drogodependències i altres addiccions (ii) 1,68 

Capita mitjana per salut mental i hospitals crònics (iii) 19,15 

Total capita assistència integral hospitals comarcals (b = i + ii + iii) 893,83 

Capita mitjana per assistència sanitària a Manises (x) 721,00 

Estimació inversió per habitant i any (i)17 47,00 

Capita mitjana (despesa corrent) a Manises (c = x - i) 674,00 

Diferència de capita (d = b - c) 219,83 

Quantificació en euros diferència en termes anuals (e = a x d)  42.555.131 

Font: Vegeu annexos I, III i V. 

Infraestructures 

Per a poder avaluar si l’adquisició dels mitjans físics s’ha realitzat amb 

criteris d’economia, s’ha comparat el cost de la infraestructura inicial de 

l’hospital en què ha incorregut el concessionari i el cost de construcció 

d’un hospital públic. Per a això, hem sol·licitat a la Conselleria 

informació sobre el cost real de la inversió realitzada en el nou Hospital 

de Gandia, ja que és un dels últims hospitals comarcals que s’han posat 

en marxa. 

Quadre 13. Cost d’inversió en construcció de l’hospital: euros per llit 
instal·lat 

  Gandia Manises 
Diferència 
absoluta 

Diferència 
relativa 

Cost de la infraestructura inicial18 67.261.773 68.835.431 1.573.658 2,3% 

Llits instal·lats 315 348 33 10,5% 

Cost per llit 213.529,44 197.802,96 -15.726,48 -7,4% 

Font: Vegeu annexos VI i XI. Inventari d’inversions facilitat per la Direcció d’EIPHM. 

Segons les dades obtingudes, el cost relatiu per llit de construir un centre 

hospitalari mitjançant el contracte de concessió ha sigut un 7,4% més 

econòmic que si la construcció haguera sigut realitzada directament per 

                                                

 

17 Calculat considerant el termini temporal de la concessió (15 anys), la inversió total 

compromesa (137.088.849 euros) i la població protegida del Departament de Salut de 

Manises (193.582 hab.). 

18 Inclou exclusivament inversions relacionades amb l'immoble (no s'hi inclou el cost 

en mobiliari, equipament o altres subministraments). 
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l’Administració; encara que aquesta diferència és poc sifnificativa i 

referida tan sols a la comparació amb un únic hospital de 

característiques similars. A més, aquesta comparació no inclou el 

possible cost financer que subjau al finançament d’obres, i en particular 

no s’ha avaluat si l’accés a aquest finançament té millors condicions per 

al sector públic o per al sector privat. 

Recursos humans 

El departament de Manises disposa de dos règims d’ocupació: el personal 

laboral directament contractat per la mercantil EIPHM i el personal 

estatutari transferit de l’Administració. 

La plantilla mitjana del Departament de Salut en l’any 2015 va ser la 

següent: 

Quadre 14. Plantilla per règim de contractació 

Règim 
Plantilla 
mitjana 

% 

Laboral 1.249 81,3% 

Estatutari 288 18,7% 

Total 1.537 100,0% 

Font: EIPHM. 

La despesa mitjana de personal per empleat amb contracte laboral en el 

departament de Manises és de 44.722 euros, un 9,6% inferior al cost mitjà 

per empleat en hospitals comarcals (49.453 euros) i un 8,5% inferior al 

cost mitjà per empleat en el conjunt dels departaments de salut (48.873 

euros): 

Quadre 15. Cost mitjà per empleat en 2015 

  Hospitals Comunitat Valenciana19 

Manises 20  Comarcal Referència 1 Referència 2 Concessions 21 Total CV 

44.722 49.453 47.910 49.094 49.358 48.873 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’annex VIII (excepte columna “Manises”, que s’ha obtingut dels comptes 
anuals i informació addicional facilitada per EIPHM). 

                                                

 

19 Imports que inclouen la totalitat d'obligacions reconegudes segons liquidació del 

pressupost 2015 (capítol 1 dels programes pressupostaris 412.22 “Assistència 

sanitària” i 412.26 “Personal sanitari resident”). Inclou la regularització realitzada per 

la paga extra de desembre de 2012. 

20 Inclou despeses pels conceptes següents: sous i salaris (retribució fixa i variable), 

indemnitzacions, cost Seguretat Social i altres despeses socials; obtingut 

d'informació comptable de la societat EIPHM. 

21 Exclusivament personal estatutari transferit a les concessions administratives. 
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Les diferències en el cost mitjà de personal són degudes a factors com 

ara l’estructura organitzativa de comandaments directius i intermedis, 

les taules retributives aplicables a cada col·lectiu, els índexs 

d’absentisme del personal i l’antiguitat mitjana de la plantilla. 

Per aquest motiu, i per a tenir un indicador més pròxim que ens permeta 

avaluar el compliment del principi d’economia, hem realitzat un exercici 

teòric de comparar la retribució per hora per al col·lectiu de facultatius 

especialistes: 

Quadre 16. Retribucions exercici 2016 facultatiu especialista 

 Facultatiu especialista 

 Laboral Estatutari 

Retribució fixa bruta anual 46.000 47.407 

Antiguitat 0 1.140 

Complement de carrera i desenvolupament 

professional 
0 3.122 

Incentiu variable22 5.244 0 

Total retribucions 51.244 51.670 

Jornada anual (hores) 1.780 1.589 

Retribució per hora 28,79 32,52 

Font: Elaboració pròpia. Vegeu annex IX. 

El facultatiu especialista en règim laboral té una retribució anual 

semblant a l’estatutari, si bé la seua jornada anual és un 12% superior a 

la jornada del personal estatutari, la qual cosa representa que el cost 

retributiu per hora és inferior (28,79 euros/hora) a l’estatuari (32,52 

euros/hora), un 11,5% inferior. 

3. Subobjectiu 1.3: Són suficients els recursos sanitaris posats a 
disposició de la població protegida del departament? 

Una prestació sanitària d’alta qualitat requereix la disponibilitat de 

recursos suficients per a satisfer les necessitats de la població. La 

capacitat del sistema fa referència als recursos econòmics, 

infraestructura i equipament, recursos humans, productes sanitaris i 

medicaments, com també a les tecnologies al serveis de la salut, incloses 

les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Els indicadors relacionats tot seguit constitueixen criteris d’auditoria per 

a avaluar la dotació i capacitat del departament: 

                                                

 

22  El concessionari ens ha indicat que el percentatge de cobrament de la retribució 

variable anual dels professionals que tenen aquest sistema retributiu ha sigut del 

57% l'any 2015. L'import màxim anual d'aquest incentiu variable és del 20% de la 

retribució fixa anual. 
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- Nombre mitjà de facultatius per cada 1.000 habitants. 

- Nombre mitjà d’hores de facultatiu per cada 1.000 habitants. 

- Nombre de llits per cada 1.000 habitants. 

- Esforç inversor en dotació tecnològica per habitant. 

- Equips d’alta tecnologia per cada 1.000 habitants. 

Facultatius 

Un dels pilars bàsics per a avaluar la suficiència de recursos és conéixer 

el personal sanitari disponible en cada departament. Pel que fa a això, 

hem avaluat el nombre de facultatius, col·lectiu que inclou tant els 

metges especialistes com els metges de medicina general i pediatria, i el 

nombre mitjà d’hores. 

Com que en les cinc concessions administratives concorre personal en 

règim estatutari i en règim laboral, hem agregat els dos col·lectius a la 

nostra taula comparativa
23

 (annex X). 

Gràfic 9. Facultatius per cada 1.000 habitants 

 

Font: Vegeu annex X. 

 

  

                                                

 

23  També s’hi ha inclòs el personal facultatiu gestionat pels consorcis provincials de 

València i Castelló. 
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Gràfic 9 bis. Nombre d’hores de facultatiu per cada 1.000 habitants24 

 

Font: Vegeu annex X i quadre 16 (jornada anual hores). 

Segons la informació disponible,
25

 el total de facultatius en el 

departament de Manises era de 452,
26

 el que representa una ràtio de 2.33 

facultatius per cada 1.000 habitants, enfront de la mitjana de 2,75 

facultatius per cada 1.000 habitants en els hospitals comarcals; el 

departament amb menor ràtio entre els 24 que componen el mapa 

sanitari de la Comunitat Valenciana. Això representa que el 

Departament de Salut de Manises disposa de 4.074 hores de facultatiu 

per cada 1.000 habitants, inferiors a les 4.370 hores de mitjana dels 

hospitals comarcals. 

Nombre de llits 

L’informe sobre els indicadors clau del Sistema Nacional de Salut 

defineix com a “llit en funcionament” aquella dotació de llits que ha 

estat funcionari de manera efectiva durant l’any. Es considera la mitjana 

anual dels llits que hagen estat en servei, amb independència del grau 

d’utilització o ocupació que haja tingut. Per tant, no inclou aquells llits 

que no estiguen en condicions de funcionar per no disposar del personal 

i/o equipament necessari, estar fora de servei per obres o qualsevol altra 

causa. 

El nombre de llits hospitalaris proporciona una mesura de la capacitat 

del sistema sanitari per a proporcionar serveis als pacients ingressats en 

                                                

 

24  No hi hem inclòs la resta de concessions, ja que no disposem del nombre d’hores de 

la seua jornada laboral. 

25  No hem pogut obtenir la informació a una mateixa data, però, atesa l’evolució 

d’aquestes masses, considerem que els resultats relatius són igualment vàlids. 

26  El personal laboral de la concessió té una jornada anual superior al personal 

estatutari. En aquest departament no hi ha metges residents.  
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els hospitals. Això no obstant, és un indicador sotmés a una profunda 

transformació en els últims temps en el sentit que s’ha considerat un 

indicador principal per a monitoritzar la qualitat de la capacitat 

hospitalària instal·lada i de l’oferta de serveis hospitalaris. 

Hi ha factors de distinta índole que poden justificar les variacions 

d’aquest indicador entre hospitals: 

- L’increment i pes relatiu de l’activitat ambulatòria, és a dir, la que 

no requereix ingrés en l’hospital. 

- L’efectivitat en les rotacions de llits (menys dies d’estada per 

intervenció). 

- El case mix o complexitat de la cartera de serveis de cada hospital. 

- La duració dels subprocessos intermedis necessaris en els processos 

quirúrgics. 

- El grau d’integració de l’Hospital amb l’atenció primària que es 

presta en els centres ambulatoris. 

A partir de les dades analitzades es desprén que el departament de 

Manises té una dotació de llits instal·lats per habitant similar al segment 

d’hospitals comarcals: 

Gràfic 10. Llits hospitalaris instal·lats per 1.000 habitants 

 

Font: Vegeu annex XI. 

La proporció de llits en funcionament en el departament de Manises va 

assolir el 73,6%, enfront del 94,0% en els hospitals comarcals. Per tant, el 
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Gràfic 11. Llits hospitalaris·en funcionament per 1.000 habitants 

 
Font: Vegeu annex XI. 

Equips d’alta tecnologia 

La inversió en equips de tecnologia avançada contribueix a millorar la 

qualitat de l’atenció sanitària i els resultats assistencials. 

A partir de la informació disponible en el Catàleg Nacional d’Hospitals a 

31 de desembre de 2015, s’ha estimat el valor econòmic de la dotació 

tecnològica dels departaments de salut de la Comunitat Valenciana. 

Segons les nostres estimacions, l’Hospital de Manises disposa d’un 

equipament d’alta tecnologia molt superior al segment d’hospitals 

comarcals, però inferior al d’hospitals de referència de nivell 2 i al 

conjunt de concessions: 

Quadre 17. Esforç inversor27 en alta tecnologia per habitant (euros) 

  Hospitals Comunitat Valenciana 

Manises  Comarcal Referència 1 Referència 2 Concessions  Total CV 

29 15 63 43 44 36 

Font: Vegeu annex XIV. 

La diferència en aquest indicador és, fonamentalment, que l’Hospital de 

Manises no disposa d’un servei de radioteràpia i, en conseqüència, no 

disposa d’un catàleg amb un accelerador lineal de partícules (valor 

estimat: 3 milions d’euros). Si detraiem de la comparativa el valor dels 

dits equips (cinc de situats en hospitals de referència 1, cinc en hospitals 

de referència 2 i dos en el departament de La Ribera), l’esforç inversor 

                                                

 

27  Aquest indicador ofereix una visió global de l'equipament instal·lat, amb 

independència de la intensitat de l'ús que tinga (no disposem d'informació suficient 

per a mostrar el nombre d'actuacions realitzades per cada equip i el nombre de 

torns que estan en funcionament). 
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mitjà en la Comunitat se situaria en 28 euros, similar al de l’Hospital de 

Manises. 

Pel que fa a la resta d’equipaments, a 31 de desembre de 2015, es 

trobaven en funcionament en hospitals públics (incloses les concessions 

administratives), entre altres equips tecnològics, 57 equips de tomografia 

axial computeritzada (TAC), 33 equips de ressonància magnètica (RM), 17 

sales d’hemodinàmica, 33 mamògrafs i 25 densitòmetres ossis. 

La ràtio de TAC per 100.000 habitants en el departament de Manises és 

inferior a la resta d’hospitals de la Comunitat Valenciana, tant de 

comarcals com de referència. Això no obstant, la ràtio de la resta 

d’equips més representatius de l’alta tecnologia sanitària (equips de 

ressonància magnètica, mamògrafs, sales d’hemodinàmica i 

densitòmetres ossis) és superior als hospitals comarcals, i fins i tot, en 

algun cas, a alguns hospitals de referència. 

Gràfic 12. Equips TAC en funcionament per 100.000 habitants 

 

Font: Vegeu annex XIII. 
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Gràfic 13. Equips de ressonància magnètica en funcionament per 
100.000 habitants 

 
Font: Vegeu annex XIII. 

Gràfic 14.  Mamògrafs en funcionament per 100.000 habitants 

 
Font: Vegeu annex XIII. 
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Gràfic 15.  Sales d’hemodinàmica en funcionament per 100.000 
habitants 

 
Font: Vegeu annex XIII. 

Gràfic 16. Densitòmetres ossis en funcionament per 100.000 
habitants 

 
Font: Vegeu annex XIII. 

4. Subobjectiu 1.4: L’accés a les prestacions sanitàries es realitza en 
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la resta de departaments? 

La resposta a aquest punt s’ha realitzat mitjançant l’anàlisi de tres 
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- Resultats assistencials 
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Disponibilitat de serveis 

La cartera de serveis és el conjunt de tècniques, tecnologies o 

procediments mitjançant els quals es fan efectives les prestacions de 

salut pública a què té dret tota la població de la Comunitat Valenciana. 

Per tant, la cartera desenvolupa un paper fonamental com a element 

vehicular que defineix les característiques de l’assistència sanitària 

prestada al ciutadà. 

En el nostre àmbit autonòmic, l’article 9 de la Llei 10/2014, de Salut de la 

Comunitat Valenciana, estableix que la cartera de serveis del Sistema 

Valencià de Salut estarà formada per la cartera comuna del Sistema 

Nacional de Salut i per la cartera complementària que, en el seu cas, es 

puga aprovar conformement amb la normativa bàsica estatal i sempre 

que es garantisca la suficiència financera en el marc del compliment dels 

criteris d’estabilitat pressupostària. 

El departament de Manises ofereix una assistència sanitària completa, 

mitjançant una cartera de serveis de 67 especialitats, un nombre 

superior a la resta d’hospitals comarcals, i molt similar a la cartera dels 

hospitals de referència: 

Gràfic 17.  Nombre mitjà de serveis que componen la cartera 
d’assistència especialitzada 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria anual 2015 de la Conselleria de Sanitat (apartat 
“8.3.1 Cartera de serveis por hospital”). 
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Gràfic 18.  Nombre de serveis que componen la cartera d’assistència 
especialitzada d’hospitals comarcals i Hospital de Manises 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria anual 2015 de la Conselleria de Sanitat (apartat 
“8.3.1 Cartera de serveis por hospital”). 
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Gràfic 19. Percentatge de pacients satisfets o molt satisfets 

 

 Comarcal  Referència 1  Referència 2  Concessions  Manises 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria Anual 2015 de la Conselleria de Sanitat (apartat 
“4.4 Satisfacció dels pacients i qualitat percebuda. Opinió sobre el nostre sistema sanitari: 
enquestes i baròmetres”). 
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En aquests acords es fixen objectius particulars per a cada departament 

sobre aspectes relacionats amb la qualitat (20 punts), amb l’assistència 

(30) i amb la gestió (50). L’avaluació es realitza amb caràcter anual, 

mitjançant l’observació de 51 indicadors. 

Per aquest motiu, hem pres com a criteri d’auditoria l’índex de 

compliment dels objectius establits en els Acords de Gestió de l’exercici 

2015, com a resultat de la fórmula següent: 

 Índex de consecució = punts obtinguts / punts totals avaluats 

El departament de Manises, segons l’informe d’avaluació emés després del 

període d’al·legacions, ha assolit en l’exercici 2015 un índex de consecució del 

67,3%, per damunt del conjunt de departaments de salut de la Comunitat 

Valenciana, que es va quedat en un índex de consecució del 58,6%. 

En l’annex XVIII es detalla l’informe d’avaluació del departament de 

Manises. 

Gràfic 20. Percentatge de consecució dels objectius establits segons 
els Acords de Gestió 2015. Per segment d’hospital 

 

Font: Vegeu annex XVII. 

  

67,3%

56,3%

51,3%
53,9%

72,9%

58,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Manises Comarcal Referència 1 Referència 2 Concessions Total CV

%
 d

e
 c

o
n

s
e
c
u

c
ió

 d
'o

b
je

c
t
iu

s



Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral en el Departament de Salut 
de Manises. Exercicis 2009-2015 

59 

Gràfic 21. Puntuació per apartat i percentatge de consecució dels 
objectius establits segons els Acords de Gestió 2015. Per 
departament 

 

Font: Vegeu annex XVII. 
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Com que aquest panell d’indicadors és molt extens, hem considerat 

oportú destacar únicament els resultats comparatius detallats per tipus 

d’hospital d’alguns índexs, en concret: 

- Demora mitjana de llista d’espera quirúrgica estructural 

- Demora mitjana de llista d’espera de consultes externes 

- Percentatge de pacients atesos en temps en urgències 

- Taxa de retorn a urgències a les 72 hores 

La resta d’indicadors que s’inclouen en el quadre 6 d’aquest Informe 

(apartat 2, Conclusions) comparen a escala global el Departament de 

Salut de Manises amb el total de la Comunitat Valenciana. 

La demora mitjana és el temps mitjà que passen esperant els pacients 

actius de llista d’espera. Es calcula a partir de la suma dels dies que ha 

d’esperar cada pacient (diferència en dies entre data d’entrada i data 

d’anàlisi) dividit pel nombre de pacients en llista d’espera. 

La demora mitjana de llista d’espera quirúrgica estructural
28

 a finals de 

l’any 2015 a la Comunitat Valenciana va ser de 67 dies, mentre que en el 

departament de Manises la demora va ser de 36 dies: 

  

                                                

 

28  Els pacients en espera estructural són aquells pacients que, en un moment donat, es 

troben en situació de ser intervinguts quirúrgicament i l’espera dels quals és 

atribuïble a l’organització i recursos disponibles. No inclou, per tant, aquells pacients 

l’espera dels quals és motivada per haver rebutjat una oferta d’intervenció del pla de 

xoc en un centre concertat, per haver rebutjat que els traslladaren a un altre 

hospital públic o després d’haver demorat la seua intervenció voluntàriament per 

motius personals. 
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Gràfic 22.  Demora mitjana de llista d’espera quirúrgica estructural. 
Desembre de 2015 

 

 Comarcal  Referència 1  Referència 2  Concessions  Manises 

Font: ALUMBRA. Informe mensual (desembre 2015), Servei d’Anàlisi de Sistemes d’Informació Sanitària. 
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Gràfic 23. Demora mitjana de llista d’espera per a consultes externes 
(centres d’Alacant) 

 

 Comarcal  Referència 1  Referència 2  Concessions 

Font: ALUMBRA. Informe mensual (desembre 2015), Servei d’Anàlisi de Sistemes d’Informació 
Sanitària. 

Gràfic 24. Demora mitjana de llista d’espera per a consultes externes 
(centres de Castelló) 

 

 Comarcal  Referència 1 

Font: ALUMBRA. Informe mensual (desembre 2015), Servei d’Anàlisi de Sistemes d’Informació 
Sanitària. 
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Gràfic 25. Demora mitjana de llista d’espera per a consultes externes 
(centres de València) 

 Comarcal  Referència 1  Referència 2  Concessions  Manises 

Font: ALUMBRA. Informe mensual (desembre 2015), Servei d’Anàlisi de Sistemes d’Informació 
Sanitària. 

Per mesurar si es presta una atenció ràpida i adequada en urgències, els 

Acords de Gestió han definit l’indicador de “Percentatges de pacients 

atesos en temps”, que és el percentatge de pacients atesos en temps 
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En l’Hospital de Manises, 95 pacients de cada 100 són atesos en temps 

raonable
29

 segons la severitat, mentre que en el conjunt de la Comunitat 

Valenciana, la ràtio se situa en 81 pacients de cada 100: 

                                                

 

29  La raonabilitat del temps d’espera s’estipula en funció del nivell de severitat: 

pacients amb nivell de severitat 1 atesos abans d’1 minut; nivell de severitat 2, 

atesos abans de 10 minuts; nivell de severitat 3, atesos abans de 60 minuts; nivell de 

severitat 4, atesos abans de 120 minuts; i nivell de severitat 5, atesos abans de 240 

minuts. 
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Gràfic 26. Percentatge de pacients atesos en temps. Desembre 2015 

 

 Comarcal  Referència 1  Referència 2  Concessions  Manises 

Font: ALUMBRA. Informe mensual (desembre 2015), Servei d’Anàlisi de Sistemes d’Informació 
Sanitària. 
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Denominador: Nombre total de pacients atesos en el SUH en el dit 

període dividit per mil. 

La taxa en el departament de Manises se situa en 6,04 pacients que 

retornen a urgències cada 1.000 pacients atesos, per damunt de la 

mitjana de la Comunitat Valenciana (5,87): 

Gràfic 27. Taxa de retorn a urgències a 72 hores. Desembre 2015 

 

 Comarcal  Referència 1  Referència 2  Concessions  Manises 

Font: ALUMBRA. Informe mensual (desembre 2015), Servei d’Anàlisi de Sistemes d’Informació 
Sanitària. 
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Conselleria durant l’últim trimestre de l’any anterior, perquè les aprove 

l’òrgan de contractació. En l’apartat 6 de l’apèndix 4 es realitzen les 

observacions oportunes en relació amb la tutela exercida per la 

Conselleria respecte a aquestes obligacions. 

Davant de la inexistència d’actes formals per part de la Conselleria que 

aproven els plans anuals d’inversió que han sigut comunicats pel 

concessionari i l’absència de comprovacions materials que es van haver 

de plasmar en actes de dimensió d’inversions, aquesta Sindicatura ha 

optat per planificar i executar proves substantives d’auditoria que ens 

permeten obtenir una seguretat raonable de les inversions executades 

pel concessionari fins a l’any 2015. 

Segons la informació facilitada pel concessionari, les inversions 

executades sumen 111,5 milions d’euros: 

Quadre 18. Resum d’inversions realitzades per naturalesa 

Concepte Euros 

Inversió inicial construcció hospital 

Cost adquisició 68.835.431 

Despeses financeres activades construcció hospital 2.576.161 

Despeses personal activades construcció hospital 110.447 

Inversions posteriors  

Altres construccions i instal·lacions 4.432.210 

Taxa administrativa 2.598.712 

Aplicacions informàtiques 5.282.225 

Equipament informàtic 3.580.241 

Equipament sanitari 16.536.241 

Maquinària, mobiliari i utillatge 7.611.669 

Total 111.563.337 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per EIPHM. 

Aquestes inversions, executades fins a l’any 2015, representen el 98,8% 

de les inversions compromeses fins aquesta data i el 81,4% de les 

inversions totals compromeses fins a la finalització del contracte: 
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Quadre 19.  Compromís inicial d’inversions i inversions realitzades per 
any: 

Any 
Import inversió 

compromesa segons 
contracte 

Import inversió 
realitzada i 
verificada 

2006-2009 101.970.850 94.376.684 

2010 160.396 3.386.551 

2011 3.692.278 2.350.065 

2012 1.631.991 1.717.532 

2013 1.207.447 5.152.648 

2014 2.817.426 2.078.367 

2015 1.484.036 2.501.491 

2016 9.021.907 - 

2017 1.645.063 - 

2018 0 - 

2019 7.974.957 - 

2020 0 - 

2021 2.656.012 - 

2022 2.826.486 - 

Total 137.088.849 111.563.337 

% Inversió executada sobre inversió compromesa al 31-12-2015 98,8% 

% Inversió executada sobre inversió compromesa 81,4% 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per EIPHM. 

Pel que fa a l’inventari valorat que ha facilitat el concessionari, hem 

assolit una seguretat raonable que les inversions inventariades estan 

disponibles i en funcionament, excepte alguna excepció poc significativa, 

i per tant, podem concloure sobre la integritat de la inversió realitzada, 

per un import de 111.563.337 euros. 

No obstant això, en el transcurs del nostre treball, hem detectat com a 

debilitat de control intern que el concessionari no disposa d’un sistema 

d’identificació de la totalitat dels actius fixos, que permeta identificar 

sense dubte els registres comptables amb els béns físics. La no 

disponibilitat d’un inventari complet en què s’identifique cada element 

amb una etiqueta identificativa, i per tant amb un codi únic, dificulta la 

recopilació i classificació de tots els actius inventariats i, en especial, el 

seguiment econòmic i comptable. 

Atés que, a la finalització del termini de concessió del servei, totes les 

inversions realitzades pel concessionari han de revertir a l’Administració, la 

Conselleria ha de realitzar sense dilació les comprovacions oportunes i 

instar el concessionari a disposar d’un sistema adequat d’identificació dels 

actius. 
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6. Subobjectiu 1.6: El centre hospitalari contribueix des del punt de vista 
docent a la formació sanitària especialitzada? 

Per a respondre a aquesta pregunta, hem calculat la ràtio de facultatius 

MIR (personal en formació sanitària especialitzada). 

La distribució dels facultatius que es trobaven realitzant la formació 

sanitària especialitzada per departaments de salut a la Comunitat 

Valenciana és la següent: 

Gràfic 28. Nombre de facultatius MIR per 1.000 habitants  

 

Font: Vegeu annex X. 

Tal com estableix la Llei de Salut de la Comunitat Valenciana, tot el 

Sistema Valencià de Salut ha d’estar en disposició de poder ser utilitzat 

per a la docència pregraduada, especialitzada, postgraduada i continuada 

dels professionals. Per a l’exercici eficaç de la formació practicoclínica és 

necessària l’actuació coordinada dels departaments amb competència en 

matèria de sanitat i educació. 

Si bé hi ha una àmplia varietat de fórmules de col·laboració entre 

l’organització acadèmica, la comunitat investigadora i el sistema 

sanitari, la característica  “d’universitari” no s’atorga necessàriament a 

tots els centres i organitzacions del sistema de salut. El fet que un 

hospital siga considerat com a universitari comporta uns costos directes 

de la docència i la investigació, però addicionalment, també ocasiona uns 

costos indirectes de quantificació, i uns costos induïts (per exemple, el 

temps addicional destinat a una activitat assistencial quan aquesta és 

objecte d’un projecte d’investigació o de la docència a estudiants). 

El Reial Decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s’estableixen les bases 

generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions 

sanitàries, estableix que aquestes han de posseir la infraestructura 

material necessària per al desenvolupament de les funcions docents i 

investigadores que es deriven de l’establiment d’un concert amb la 
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universitat. Mitjançant l’Ordre de 31 de juliol de 1987, els ministeris 

d’Educació i Sanitat van establir els requisits que han de reunir aquelles 

institucions sanitàries que puguen ser objecte de concert per a 

desenvolupar la docència en les distintes titulacions o matèries 

relacionades amb les ciències de la salut. Aquests requisits, l’existència 

dels quals ha de ser comprovada per la comunitat autònoma 

corresponent, hauran de garantir que les institucions sanitàries 

posseïsquen la infraestructura necessària per l’exercici de les funcions 

docents i investigadores que es deriven de l’establiment d’un concert 

amb la universitat. 

Amb data 27 de febrer de 2014, la Inspecció Sanitària emet un informe en 

el qual indica que l’Hospital de Manises reuneix els requisits exigits per a 

poder subscriure un conveni amb la Universitat Catòlica Sant Vicent 

Màrtir, per a la qual cosa rep autorització. El centre disposa de la seua 

pròpia unitat docent, a la qual correspon l’organització, programació i 

control de l’activitat docent de segon cicle gràcies a la signatura d’acords 

amb distintes universitats i organismes. 

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, mitjançant una 

Resolució d’11 de novembre de 2016, ha acreditat provisionalment per un 

període d’un any l’Hospital de Manises com a centre docent. 

Transcorregut aquest termini, s’hi realitzarà una auditoria docent. 

El concessionari ens ha indicat en al·legacions que, una vegada 

obtinguda aquesta acreditació per part del Ministeri, es va presentar 

davant la Conselleria la sol·licitud perquè, després dels tràmits oportuns, 

es dictara resolució per la qual es reconeguera el caràcter i es declarara 

l’Hospital de Manises com a hospital associat. En aquest sentit, la 

Direcció General d’Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat de la 

Conselleria de Sanitat va resoldre el 27 de febrer de 2017 reconéixer 

aquest Hospital com a associat per desenvolupar les titulacions o 

matèries relacionades amb les ciències de la salut per a les quals disposa 

d’autorització sanitària. 
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APÈNDIX 4. OBSERVACIONS SOBRE EL CONTROL DE LA PRESTACIÓ PER 
PART DE L’ADMINISTRACIÓ 

Objectiu 2: Hi ha un sistema adequat de control de la gestió realitzada pel 

concessionari per part de l’Administració concedent? 

 
1. Subobjectiu 2.1: S’han definit indicadors assistencials que permeten 

avaluar periòdicament els serveis prestats pel concessionari? 

En els processos d’externalització de serveis per part de l’Administració, 

constitueix una obligació d’aquesta incloure determinades disposicions 

que garantisquen la vigilància, avaluació i control periòdic del 

desenvolupament i execució del servei externalitzat. És per aquest motiu 

que un procés d’externalització requereix un contracte ben dissenyat 

amb acords de nivells de servei rellevants i mesurables, que permeta a 

l’Administració realitzar un seguiment permanent de l’execució del 

servei, per garantir que no s’està penalitzant la qualitat. 

Pel que fa a això, el contracte objecte d’aquesta fiscalització atribueix a la 

Comissió Mixta de Seguiment, entre altres, les comeses següents: 

- Definir els controls de qualitat que es consideren necessaris a fi de 

garantir la prestació sanitària i la qualitat assistencial adequades. 

- Ordenar i analitzar les auditories d’activitat. 

Tal com s’ha descrit en l’apartat 2 d’aquest apèndix, la Comissió Mixta 

no ha adoptat cap acord en relació amb les dites atribucions. Resulta 

criticable que l’Administració no haja incorporat unes clàusules 

contractuals més detallades que permeten garantir uns determinats 

nivells de qualitat. Els plecs haurien d’haver inclòs, almenys, les 

disposicions següents: 

- Definició d’un conjunt d’indicadors específics de qualitat, detallant 

les fonts d’informació i la seua forma de càlcul. 

- Pla anual d’avaluacions o auditories externes per part de 

l’Administració per a verificar el compliment dels indicadors. 

- Règim de penalitzacions en el supòsit del no compliment dels 

indicadors establits, com podria ser una deducció sobre la prima per 
capita. 

2. Subobjectiu 2.2: S’ha realitzat un control efectiu per part de la Comissió 
Mixta de Seguiment? 

La Conselleria ens ha facilitat les actes d’onze sessions celebrades per la 

Comissió Mixta entre desembre de 2009 i maig de 2015. Al maig de 2016 
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es va celebrar una altra reunió, però a la data d’aquest Informe, la 

Secretaria de la Comissió no ens n’ha facilitat l’acta.  

Si bé la redacció de les actes és, en alguns dels casos, molt concisa  

–s’ometen determinats annexos que les completaven–, aquesta 

Sindicatura ha arribat a les següents conclusions després de fer-ne 

l’anàlisi: 

1) S’incompleix el que s’ha estipulat en els plecs (clàusula 8 del PPTP) 

que estableix que la Comissió l’han de constituir quatre 

representants de l’Administració i dos representants del 

concessionari. 

El nombre d’assistents a les reunions no respecta la composició 

descrita en els plecs, excepte en les més recents: 

Quadre 20. Reunions de la Comissió Mixta  

  Nombre d’assistents 
Sessió 
núm. 

Data Administració Concessionari 

1 17/12/2009 5 2 

2 21/01/2010 5 2 

3 09/06/2010 7 3 

4 13/09/2010 5 5 

5 26/11/2010 3 3 

6 29/03/2011 3 3 

7 24/08/2011 4 5 

8 29/12/2011 3 7 

9 06/11/2012 3 2 

10 11/02/2015 4 2 

11 18/05/2015 4 2 

12 09/05/2016 N/d N/d 

Font: Actes. 

2) Les actes de les primeres reunions manquen d’informació bàsica, ja 

que no s’hi fa constar el càrrec dels assistents. 

3) En els plecs no es regula la periodicitat amb què s’ha de reunir la 

Comissió. No obstant això, en la reunió del dia 29 de desembre de 

2011, la Secretaria Autonòmica de l’AVS proposa establir una 

periodicitat mínima semestral per a les convocatòries ordinàries. 

Aquesta periodicitat mínima no es compleix, de manera que entre 

la novena (6 de novembre de 2012) i la desena reunió (11 de febrer 

de 2015) transcorren més de dos anys. En 2013 i 2014 no es va 
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celebrar cap reunió, i ha transcorregut un any entre l’onzena i la 

dotzena reunió. 

Les actes de les reunions celebrades en 2015 no han sigut subscrites 

pels representants del concessionari. 

Gràfic 29. Nombre de reunions celebrades per la Comissió Mixta 

 

Font: Actes de la Comissió Mixta de Seguiment 

4) De la lectura de l’acta de 9 de juny de 2010, es desprén que no és 

fins aquesta data quan es consititueix la figura de comissionat. De 

manera que les funcions que el PPTP atribueix a aquesta figura han 

sigut desateses. 

5) Hem verificat si la Comissió ha complit les comeses que té 

atibuïdes en el PPTP (clàusula 8.2). En el quadre següent es 

resumeix la verificació de les dites comeses: 
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Quadre 21. Resum del contingut de les actes de la Comissió Mixta de Seguiment 

Comesses de la comissió 
Sessió 

núm. 1 

Sessió 

núm. 2 

Sessió 

núm. 3 

Sessió 

núm. 4 

Sessió 

núm. 5 

Sessió 

núm. 6 

Sessió 

núm. 7 

Sessió 

núm. 8 

Sessió 

núm. 9 

Sessió 

núm. 10 

Sessió 

núm. 11 

a 
Dirimir sobre les reclamacions elevades pels pacients de l’Hospital i 

dels altres centres dependents de la concessió a la Conselleria            

b 
Supervisar les obres de construcció del nou centre, controlant que 

s’ajusten al projecte aprovat            

c 
Vigilar el compliment de les clàusules d’aquest contracte en tots els 

seus aspectes            

d 
Proposar millores i perfeccionament en els sistemes de gestió i 

control            

e 

Dirimir sobre els problemes de personal sorgits i denunciats pel 

mateix personal estatutari o no, pertanyents a la Conselleria de 

Sanitat, analitzar fórmules d’incentius a proposta de la Direcció de 

la concessió, i sancionar en cas d’incompliment, després de 

l’obertura de l’expedient oportú 

           

f 
Ordenar enquestes d’opinió o sondejos de satisfacció del client, que 

seran realitzades pel concessionari, i analitzar-ne els resultats            

g 
Definir els controls de qualitat que es consideren necessaris a fi de 

garantir la prestació sanitària i la qualitat assistencial adequades            

h 
Analitzar els resultats de l’auditoria economicofinancera de 

l’empresa            

i Ordenar i analitzar les auditories d’activitat 
           

j 

Acceptar alternatives assistencials proposades pel Comissionat de 

la Conselleria de Sanitat destinat a l’Hospital per a reduir o eliminar 

els retards en la programació 
           

k 
Resolució de qüestions de facturació entre Conselleria i 

concessionari            

l 
L’aprovació i control dels contractes auxiliars o complementaris que 

realitze l’adjudicatari que impliquen ocupació de domini públic            

m Control de les plantilles de personal 
           

Font: Actes de la Comissió Mixta de Seguiment 
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Com a conclusió d’aquesta verificació, indiquem el següent: 

1) La primera reunió de la Comissió té lloc set mesos després de la 

posada en funcionament de l’hospital, amb la qual cosa l’obligació 

que se li encarrega de “supervisar les obres de construcció del nou 

centre, controlant que s’ajusten al projecte aprovat”, no s’ha 

complit. 

2) El “control de les plantilles de personal” bàsicament es refereix a la 

reestructuració de les plantilles del personal de l’antic hospital 

militar de Mislata. 

3) Els temes tractats pel que fa a “proposar millores i perfeccionament 

en els sistemes de gestió i control”, consisteixen en l’externalització 

de diversos serveis, com ara el laboratori de l’hospital i el servei de 

neurocirurgia, i la modificació d’horaris en l’atenció a pacients. 

4) Des de la posada en marxa de la Comissió, no s’ha adoptat cap 

acord rellevant que haja permés adoptar mesures eficaces per al 

millor control econòmic de les prestacions.  

5) De la mateixa manera, tampoc s’ha adoptat cap acord en el si de la 

Comissió en relació amb la definició de controls de qualitat que 

permeten garantir la prestació sanitària i la qualitat assistencial 

adequades 

En conclusió, la Comissió Mixta de Seguiment de la concessió 

administrativa, no ha resultat ser un element eficaç com a òrgan de 

control, a causa de l’escàs nombre de reunions celebrades (12 en més de 

set anys), i perquè, segons es desprén de la lectura de les reunions 

celebrades, tan sols considerem que s’ha complit una de les 13 comeses 

que tenia encarregades, i que estan detallades en les clàusules 

contractuals. La pràctica totalitat dels acords adoptats giren entorn de “la 

resolució de qüestions de facturació entre la Conselleria i el 

concessionari”. Pel que fa a això, tal com hem descrit en l’apèndix 5, la 

Comissió Mixta no pot atribuir-se competències pròpies de l’òrgan de 

contractació. 

3. Subobjectiu 2.3: L’Administració ha autoritzat la prestació de serveis 
amb mitjans aliens i s’ha verificat que les prestacions subcontractades 
amb tercers no excedeixen del 50% de la part capitativa del preu? 

Segons la clàusula segona del contracte, “totes les prestacions objecte del 

contracte han de ser assumides pel concessionari pel que fa al cost 

econòmic; ha de realitzar amb mitjans propis aquelles que figuren en la 

seua pròpia oferta (Pla de Gestió i Qualitat). La resta de prestacions 

incloses en la cartera de serveis seran assumides pel concessionari i 
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prestades amb els mitjans propis de la Conselleria de Sanitat o bé amb 

mitjans aliens si fóra autoritzat a fer-ho”. 

En addició a això, la clàusula 22.1 del PCAP estableix els requisits 

següents per a la subcontractació: 

- La subcontractació només podrà recaure sobre prestacions 

accessòries, de conformitat amb el que preveu l’article 170 del 

TRLCAP. 

- En el cas de subcontractació de serveis sanitaris, aquesta requerirà 

l’autorització de l’Administració sanitària. 

- Serà condició necessària que les prestacions parcials que 

l’adjudicatari subcontracte amb tercers no excedisquen del 50% de 

la part capitativa del preu durant la fase d’explotació del servei. 

Les prestacions que el concessionari realitza amb mitjans aliens es 

divideixen en aquelles que realitza mitjançant subcontractacions, fent ús 

de les instal·lacions i recursos de l’Hospital de Manises i les derivacions 

de pacients a centres externs. El concessionari té subcontractades un 

total de cinc prestacions accessòries. Hem comprovat l’existència de 

l’oportuna petició d’autorització realitzada pel concessionari a la 

Conselleria, així com de l’autorització d’aquesta per a cadascuna de les 

subcontractacions, excepte la sol·licitud de cirurgia pediàtrica, en aquest 

cas, si bé consta l’oportuna petició cursada, no hem disposat de 

l’autorització corresponent dictada per l’Administració. 

En el cas de derivacions de pacients, la clàusula quarta del PPTP estableix 

que qualsevol concert que establisca el concessionari amb hospitals o 

centres que no pertanguen o estiguen concertats amb la xarxa 

d’hospitals de la Conselleria de Sanitat, haurà de ser aprovat per aquesta. 

Les derivacions de pacients que ha realitzat l’Hospital han sigut a centres 

als quals la Conselleria deriva també els seus propis pacients perquè hi 

té acords; el concessionari no ha realitzat cap nou concert, només ha 

establit acords tarifaris i de procediment de la derivació. Per això, en 

aquest cas no és necessària l’autorització de la Conselleria. No obstant 

això, el concessionari ens ha facilitat les comunicacions que ha realitzat 

a la Conselleria, a través de la Unitat del Comissionat, tant de la llista de 

centres als quals es deriven pacients com dels acords tarifaris i de 

procediments que han acordat. 

L’import total facturat en 2015 en concepte de prestacions realitzades 

amb mitjans aliens suma 6.028.639 euros, inferior al límit del 50% de la 

part capitativa del preu per a aquell any. 
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Quadre 22. Prestacions de serveis amb mitjans aliens  

Serveis 
Autorització 
administració 

Euros 
(exercici 2015) 

Laboratori d’anàlisis clíniques, anatomia patològica i 

servei de transfusió 
24/08/2011 3.177.258 

Cirurgia plàstica i reconstructiva  17/01/2011 1.012.120 

Cirurgia cardíaca 04/05/2011 253.734 

Neurocirurgia  29/12/2011 112.801 

Cirurgia pediàtrica No consta 54.241 

Total subcontractacions (a) 
 

4.610.154 

Nefrologia - Hemodiàlisi ambulatòria N/A 42.186 

Oftalmologia, tractaments, proves i tècniques N/A 62.368 

Proves diagnòstiques N/A 3.632 

Proves medicina nuclear N/A 192.460 

Proves radiològiques N/A 561 

Radioteràpia N/A 939.867 

Ginecologia, interrupcions voluntàries d’embaràs N/A 110.499 

Tractaments ambulatoris psiquiatria N/A 10.007 

Tractaments neurorehabilitació dany cerebral sobrevingut N/A 56.905 

Total derivacions a altres centres (b) 
 

1.418.485 

Total prestacions amb mitjans aliens (c = a + b) 
 

6.028.639 

Capita 2015 (d) 
 

143.247.075 

% prestacions sobre capita (e = c / d) 
 

4,2% 

Font: El concessionari. 

4. Subobjectiu 2.4: S’ha actualitzat anualment la prima per capita d’acord 
amb el plec de clàusules administratives particulars? 

La Conselleria tramet anualment al concessionari una comunicació en 

què indica el resultat de la fórmula de revisió de preus prevista en la 

clàusula 19 del PCAP que regeix el contracte. L’evolució de la prima per 
capita, tant la provisional (que és la utilitzada per a determinar els 

pagaments a compte) com la definitiva (que dóna lloc a diferències de 

preu a incloure en les liquidacions anuals), ha sigut la següent des de 

l’inici de les diverses concessions l’any 2003: 
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Gràfic 30.  Evolució de la prima per capita en els contractes per 
concessió administrativa de l’assistència sanitària 

 

Font: Servei de Gestió Pressupostària (Direcció General de Recursos Humans i Econòmics) 

El Consell Jurídic Consultiu va emetre un informe no vinculant el 19 de 

gener de 2012, sobre consulta facultativa del sistema de revisió de preus 

continguda en el PCAP del contracte de concessió de Dénia, la redacció 

del qual és idèntica al de Manises. Aquest Consell estima ajustada a la 

clàusula 19a la fórmula següent: la capita de l’any és el resultat de 

multiplicar la capita de l’any anterior pel menor índex entre l’increment 

del pressupost capitatiu de la Generalitat i la despesa consolidada de 

l’Estat, i en qualsevol cas amb el límit mínim de l’IPC. 

Segons la informació aportada per la Conselleria, l’evolució de la prima 

per capita provisional, utilitzada per a determinar l’import dels 

pagaments a compte de cada exercici, és raonable en funció de la 

clàusula 19a, en el període 2006-2013. No obstant això, no s’ha respectat 

en el període 2014-2016 el precepte inclòs en la clàusula 19. Així, 

l’increment aplicat en l’exercici 2014 (7,86%) supera el límit màxim que 

estableixen els plecs, i que és determinat per l’increment experimentat 

per la despesa total sanitària pública consolidada
30

 (-0,21%). La mateixa 

                                                

 

30  La clàusula 19a indica que “si en el moment d’actualitzar la prima per capita no es 

tingueren dades definitives sobre la despesa sanitària pública consolidada de l'Estat 

que ha d'aplicar-se, es durà a terme una revisió provisional, prenent com a 

referència l'increment inicial del pressupost sanitari públic de l'Estat per a l'exercici 

en qüestió”. 
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circumstància ha tingut lloc en la revisió de la prima provisional de 2015 

i 2016. 

Quadre 23. Raonabilitat de la prima per capita provisional aplicable en 
el període 2006-2016 

Dades Conselleria Dades calculades per 
Sindicatura 

 

Any 
Prima per 

capita 
provisional 

Variació 
prima 

provisional 

Variació 
ppt. 

capitatiu 
GVA anual 

any n 

Variació màxima 
(pressupost 

inicial sanitari de 
l’Estat) any n 

Variació 
mínima 
(IPC any 
n-1) 

Variació 
aplicable any 

n segons 
clàusula 19a 

PCAP 

Prima per 
capita prov. 
segons 

clàusula 19a 
PCAP 

Diferència 

 
A B = An / An-1 C D E 

F = Menor 
entre C i D, 

amb mínim E 
G = Gn-1 x (1 + F) A - G 

2006 494,72 8,77% 8,79% 11,08% 3,70% 8,79% 494,72 - 

2007 535,39 8,22% 11,45% 8,34% 2,90% 8,34% 535,98 -0,59 

2008 571,90 6,82% 6,82% 8,01% 2,70% 6,82% 572,53 -0,63 

2009 597,64 4,50% 3,94% 4,23% 4,50% 4,50% 598,29 -0,65 

2010 607,14 1,59% 1,59% 1,46% -1,00% 1,46% 607,03 0,11 

2011 619,88 2,10% -3,83% -4,03% 2,10% 2,10% 619,78 0,10 

2012 639,10 3,10% -0,05% -1,51% 3,10% 3,10% 638,99 0,11 

2013 660,83 3,40% 0,40% -5,89% 3,40% 3,40% 660,72 0,11 

2014 712,77 7,86% 7,86% -0,21% 0,30% 0,30% 662,70 50,07 

2015 737,19 3,43% 3,43% 1,82% -0,20% 1,82% 674,76 62,43 

2016 775,45 5,19% 5,19% 3,80% -0,90% 3,80% 700,40 75,05 

Font: Les dades que contenen les columnes A, C, D i E han sigut facilitades pel Servei de Gestió 
Pressupostària (Direcció General de Recursos Humans i Econòmics). 

En conseqüència, segons els mateixos índexs calculats per la Conselleria 

(variació del pressupost capitatiu anual, IPC i variació de la despesa total 

sanitària pública consolidada de l’Estat), els pagaments a compte dels 

exercicis 2014, 2015 i 2016 estarien sobrevalorats en 36,4 milions d’euros. 

La diferència prové de no respectar-se el sostre màxim, que amb caràcter 

provisional, constitueix el pressupost sanitari públic de l’Estat per a 

l’exercici en qüestió.
31

 

En el quadre següent realitzem la quantificació de la diferència en 

termes de pagaments a compte: 

  

                                                

 

31  La Conselleria interpreta que aquesta dada correspon als crèdits inicials en matèria 

de sanitat del conjunt de comunitats autònomes, prenen com a font d’informació 

l’estadística “Recursos econòmics del Sistema Nacional de Salut. Pressupostos 

inicials per a sanitat de les Comunitats Autònomes, l’Administració Central i la 

Seguretat Social Administració” (disponible en el portal estadístic del Ministeri de 

Sanitat, Serveis Socials i Igualtat). 
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Quadre 24.  Sobre estimació dels pagaments a compte 2014-2016. En 
euros 

Any 
Data 

referència 
població 

Població 
protegida 

Prima per capita 
provisional segons 

Conselleria 

Prima per capita 
provisional segons 

Sindicatura 
Diferència 

Efecte en 
pagaments a 

compte 

  
A B C D = B - C E = A x D 

2014 30/09/2013 194.512 712,77 662,70 50,07 9.739.216 

2015 30/09/2014 194.315 737,19 674,76 62,43 12.131.085 

2016 30/09/2015 193.756 775,45 700,40 75,05 14.541.388 

Total 
     

36.411.689 

Font: Elaboració pròpia 

A la data de realització del nostre treball no s’han elaborat les 

liquidacions d’aquests exercicis. Tal com estableix la clàusula 19.1 del 

PCAP, les desviacions en el preu, una vegada es dispose de la informació 

sobre la despesa total sanitària pública consolidada definitiva de l’Estat
32

 

hauran de ser aplicades en les següents liquidacions, sense perjudici de 

les actualitzacions en el càlcul dels pagaments a compte que pertoque. 

Segons ens informa la Direcció General de Recursos Humans i 

Econòmics, l’òrgan de contractació va decidir no aplicar els límits 

màxims establits en el PCAP per a evitar diferències quantioses en les 

liquidacions definitives quan s’ajuste el preu real del contracte, i basant-

se en el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de 19 de gener de 2012. 

En relació amb la prima per capita definitiva, la Conselleria ha considerat 

en la revisió de preus allò que ha manifestat el Consell Jurídic Consultiu, 

que estima que res impedeix, en la interpretació de la clàusula 19a del 

PCAP, d’entendre el “pressupost” com el pressupost definitiu o liquidat. 

Segons aquesta interpretació, la prima per capita ha de ser objecte de 

revisió quan es dispose del pressupost sanitari capitatiu real. Si bé 

aquest procediment de càlcul hauria sigut més lògic des del punt de vista 

econòmic, la literalitat dels plecs del contracte és clara. 

Segons l’opinió d’aquesta Sindicatura, aquesta interpretació no es 

correspon amb la literalitat de la clàusula esmentada (on es menciona 

que el pressupost d’assistència sanitària és el resultat de sumar els 

imports corresponents a crèdits pressupostaris aprovats per la Llei de 

Pressupostos de la Generalitat de l’any que es tracte). 

En l’apartat 3 de l’apèndix 5 hem realitzat una anàlisi quantitativa del 

preu per capita definitiu resultant de les liquidacions elaborades (2009-

                                                

 

32 En la data de realització del treball de camp (juliol de 2016) l'últim exercici 

disponible en relació amb “l'Estadística de la Despesa Sanitària Pública” en la web 

del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat es refereix a 2014. 
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2013), que inclou els pagaments a compte així com els imports per 

diferències de població i de preu. 

5. Subobjectiu 2.5: L’Administració ha realitzat el seguiment i control de 
les obres de construcció i equipament del nou hospital?  

La clàusula 6a del contracte obliga l’Administració a realitzar un control 

durant l’execució de les obres, a través del Servei d’Infraestructures, a fi 

que aquestes s’ajusten al projecte. En aquesta clàusula contractual es 

preveu que l’Administració en faça el seguiment, perquè s’estableix que 

abans de transcorreguts sis mesos des que hagueren finalitzat les obres 

s’haurà d’alçar la corresponent acta de dimensió d’inversions, la qual 

haurà de ser subscrita pels representants de l’Administració i el 

representant legal del concessionari. 

El concessionari ens ha facilitat el pla d’inversió inicial, presentat amb 

l’oferta econòmica, així com els plans quinquennals i un detall de les 

inversions realitzades. No hi ha evidència que l’Administració haja 

complit amb el dit control en el transcurs de l’execució del projecte, 

perquè no ens ha sigut facilitada la mencionada acta de dimensió 

d’inversions ni cap altra documentació que així ho acredite. Per la seua 

banda, el concessionari ha facilitat tota la informació que la Conselleria 

ha requerit en relació amb les inversions, i ha manifestat reiteradament 

la seua total disposició per a poder elaborar conjuntament les actes de 

dimensió de les inversions. 

Recomanem que la Conselleria destine els recursos oportuns per a la 

comprovació efectiva de les inversions realitzades i que s’elaboren amb 

caràcter immediat les actes de dimensió d’inversions, atesa la 

importància d’aquestes, ja que, segons estableix la clàusula 6.4 dels 

PPTP, han de servir de base explícita als efectes de la reversió a 

l’Administració dels béns a la finalització de la concessió, per als càlculs 

comptables del concessionari per a les seues amortitzacions i fons de 

reversió i per a establir la indemnització en el supòsit de resolució o 

rescissió parcial o total del contracte. 

6. Subobjectiu 2.6: S’han autoritzat les propostes d’inversions? 

La documentació contractual estableix dos controls en relació amb les 

inversions que ha de realitzar el concessionari una vegada s’inicia 

l’activitat. D’una banda el concessionari ha de proposar plans 

quinquennals d’inversions (clàusula 16.1 del PCAP); i, d’altra banda, 

durant l’últim trimestre de l’any anterior, l’Hospital ha de presentar 

davant de la Conselleria la proposta de pla anual d’inversions (clàusula 

6.3 del PPTP). 

El concessionari ha presentat dos plans quinquennals. El primer dels 

quals, referit al període 1 de maig de 2009 a 31 de desembre de 2014, es 

va presentar el 27 de febrer de 2009, complint la data imposada en els 
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plecs. El segon pla quinquennal es va proposar al febrer de 2016, quan ja 

havia transcorregut més dels cinc anys que estableix la clàusula 16.1 del 

PCAP. 

Quadre 25. Contingut dels plans quinquennals 

Any Euros 
2009 959.393 

2010 223.784 

2011 3.207.517 

2012 1.409.000 

2013 1.931.597 

2014 2.817.426 

Total quinquenni 2009-2014 10.548.717 
2015 2.500.000 

2016 2.500.000 

2017 3.500.000 

2018 4.500.000 

2019 5.500.000 

Total quinquenni 2015-2019 18.500.000 

Font: Oficis de dates 27 de febrer de 2009 i 16 de febrer de 2016 remesos 
pel concessionari a la Conselleria.  

L’òrgan de contractació és qui ostenta la competència per a aprovar les 

propostes dels plans quinquennals d’inversió. No obstant això, no consta 

que s’haja formalitzat l’aprovació de cap d’aquestes propostes, 

autorització que és necessària per a executar-les, segons s’indica en la 

clàusula 16.1 del PCAP. 

Quant als plans anuals d’inversió, no s’han respectat els preceptes 

previstos en la clàusula 6.3 del PPTP, ni en terminis (últim trimestre de 

l’any anterior) ni en la tramitació (presentació de proposta de pla per 

part del concessionari i aprovació per part de l’òrgan de contractació). No 

obstant això, el concessionari hi ha tramés la informació relacionada 

amb les inversions realitzades i previstes que puntualment ha sigut 

requerida per la Conselleria, i en el format sol·licitat: 
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Quadre 26. Remissió d’informació anual sobre inversions realitzades i 
previstes 

Data Contingut 
22/02/2010 Inversió real a 31/12/2009 i previsió inversió exercicis posteriors 

01/02/2011 Inversió real a 31/12/2010 i previsió inversió exercicis posteriors 

20/02/2012 Inversió real a 31/12/2011 i previsió inversió exercicis posteriors 

21/02/2013 Inversió real a 31/12/2012 i previsió inversió exercicis posteriors 

06/03/2014 Inversió real a 31/12/2013 i previsió inversió exercicis posteriors 

28/11/2014 Inversió prevista per a 2015 

19/01/2015 Inversió real a 31/12/2014 

19/01/2016 Inversió real a 31/12/2015 

Font: Correus electrònics tramesos per la Direcció Financera d’EIPHM a distints serveis de la 
Conselleria. 

En tot cas, la documentació facilitada ens permet concloure que 

l’Hospital ha mostrat una total disposició per al compliment dels 

requisits contractuals en aquesta matèria. Pel que fa a això, el passat 19 

de maig de 2016, el concessionari va instar novament la Subdirecció 

General de Recursos Econòmics perquè remetera la plantilla o model 

d’informació, amb el nivell de detall que considere que ha de reportar-se 

en la informació dels plans d’inversió, anuals i quinquennals, que 

s’exigeixen en el contracte de concessió.  

No obstant això, no consta que l’Administració haja donat instruccions 

específiques, de tal manera que les propostes de plans anuals d’inversió 

realitzades fins a la data no tenen el detall suficient per a conéixer les 

actuacions previstes (per exemple, la ubicació dels centres sanitaris 

afectats o la naturalesa de les inversions). Pel que fa a això, es reprodueix 

tot seguit el contingut de l’última proposta de pla anual d’inversions 

tramesa pel concessionari: 

Quadre 27. Pla d’inversions 2015 

Concepte Euros 
Atenció primària:  

Adequació i millora d’instal·lacions 405.000 

Atenció especialitzada (nou hospital):  
Urbanització 0 

Construcció 715.000 

Equipament general 740.000 

Equipament sanitari 640.000 

Equips d’alta tecnologia sanitària 0 

Total 2.500.000 

Font: Correu electrònic tramés el 28 de novembre de 2014 per la Gerència d’EIPHM a la 
Subdirecció General de Recursos Econòmics. 
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Igual com els plans quinquennals, l’òrgan de contractació és qui ostenta 

la competència per a aprovar les propostes de plans anuals d’inversió. 

No consta que s’haja formalitzat l’aprovació de cap d’aquestes propostes. 

Per últim, cal mencionar que no s’ha donat compliment a la clàusula 6.4 

del PPTP, ja que no s’ha formalitzat en cap any l’acta de dimensió 

d’inversions que, anualment, la Conselleria i el concessionari havien 

d’elaborar. Aquesta acta hauria de consistir en un document que 

recollira les inversions realitzades pel concessionari i que 

l’Administració haguera aprovat. 

En conclusió, l’Administració no ha exercit una tutela efectiva sobre el 

concessionari en matèria d’inversions, perquè no consta que s’hagen 

aprovat formalment cap dels plans d’inversió, ni els quinquennals ni els 

anuals, i ni tan sols ha exigit una informació detallada que permetera 

conéixer les actuacions que cal realitzar, l’objecte de les quals ha de ser 

tant la reposició de l’equipament dels centres existents com l’adquisició 

de noves instal·lacions o la renovació dels immobles en ús. La falta de 

control en aquest aspecte es resumeix en l’absència de les actes de 

dimensió d’inversions, exigibles pels preceptes contractuals. 

Es recomana a la Conselleria que definisca un procediment adequat de 

comunicació i d’autorització d’inversions, en què es detallen els canals 

d’informació que cal utilitzar, el contingut de la informació, la 

periodicitat i els òrgans competents per a l’aprovació. 

7. Subobjectiu 2.7: L’Administració ha autoritzat la contractació del 
personal directiu? 

Segons la clàusula 7a del contracte, “la contractació del personal directiu 

requerirà l’autorització prèvia de la Conselleria. Per a això, el 

concessionari elaborarà la proposta corresponent, especificant els 

requisits i condicions del lloc o llocs requerits, acompanyant memòria 

justificativa de la necessitat d’aquests”. 

Segons ens ha manifestat la direcció de l’Hospital, la designació del 

personal directiu s’ha comunicat de manera verbal a la Conselleria de 

Sanitat, i no s’ha rebut requeriment escrit en cap dels casos, de manera 

que el concessionari ha entés que s’havia produït l’autorització tàcita. A 

partir d’abril de 2015 els nomenaments sí que han sigut comunicats per 

escrit a l’Administració. 

D’acord amb això, entenem que s’ha incomplit el que s’estableix en la 

clàusula 7a del contracte signat per les dues parts. Quant al 

concessionari, ha incomplit la seua obligació d’elaborar la proposta 

corresponent, especificant els requisits i condicions del lloc, i 

acompanyant de la memòria oportura justificativa sobre la necessitat 

d’aquest lloc. 
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D’altra banda, la Conselleria de Sanitat no ha requerit formalment al 

concessionari el compliment d’aquesta clàusula contractual. No obstant 

això, i segons l’apartat 8.2 del PPTP, és comesa de la Comissió Mixta 

“vigilar el compliment de les clàusules d’aquest contracte en tots els seus 

aspectes”. 

Quadre 28.  Autoritzacions personal directiu 

Lloc de treball 
Data 

nomenament/ 
promoció 

Data 
sol·licitud 

Presentació 
memòria 

justificativa 

Data 
comunicació 

Data 
autorització 

Director gerent 01/02/2011 No consta No No consta No consta 

Director de Primària 01/03/2013 No consta No No consta No consta 

Director mèdic de l’Àrea Quirúrgica 01/12/2015 No consta No 30/11/2015 No consta 

Director mèdic de l’Àrea Mèdica 31/08/2012 No consta No No consta No consta 

Directora d’Infermeria 24/11/2014 No consta No 28/04/2015 No consta 

Directora d’Operacions 01/12/2014 No consta No No consta No consta 

Director de Desenvolupament de 

Negoci 
01/11/2010 No consta No No consta No consta 

Directora financera 26/07/2010 No consta No No consta No consta 

Director de Recursos Humans 30/11/2009 No consta No No consta No consta 

Font: EIPHM. 

8. Subobjectiu 2.8: S’ha complit amb el principi de sostenibilitat del 
model?  

Segons el que preveu la clàusula 9.10 del PPTP, el concessionari ha de 

limitar la taxa interna de rendibilitat del projecte al 7,5% anual, sobre la 

inversió realitzada al llarg de la duració de la concessió. La mencionada 

clàusula 9.10 ha de posar-se en relació amb la clàusula 4.9 del PCAP, que 

al seu torn determina que per a calcular aquest índex caldrà estimar els 

fluxos futurs, basant-se en un pla de negocis i en la programació 

d’inversions.  

La clàusula 4.9 del PCAP esmentada estableix que, al marge de la potestat 

dels òrgans de fiscalització de la Conselleria, un auditor extern (nomenat 

per consens), revisarà cada cinc anys els resultats assolits pel 

concessionari durant el període per comprovar el compliment de la taxa 

interna de rendibilitat del projecte. Segons ens informen ambdues parts, 

fins a la data no s’ha realitzat cap auditoria externa que revise les 

possibles variacions de rendibilitat de la concessió. 

El concessionari ha mostrat la seua total predisposició a col·laborar amb 

aquesta Sindicatura per determinar la taxa interna de rendibilitat. 

Tanmateix, la participació en l’elaboració del Pla de Negoci no està 

compresa en l’abast de la nostra auditoria d’acord amb els seus 

objectius.  
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En conclusió, no s’ha pogut verificar que la taxa interna de rendibilitat 

del projecte no supere el 7,5%, ja que aquesta Sindicatura no ha disposat 

de la revisió d’aquesta taxa de rendibilitat que hauria d’haver realitzat 

un auditor extern consensuat per les parts. 

9. Subobjectiu 2.9: El concessionari ha sigut sotmés a una auditoria 
integral anual realitzada per l’Administració?  

El control econòmic financer per part de la Conselleria està previst en les 

condicions contractuals de la concessió. En concret, en la clàusula 11a 

del PPTP s’establia que “l’adjudicatari haurà de sotmetre’s a una 

auditoria integral anual realitzada per la Generalitat Valenciana, a través 

de mitjans propis o aliens”. 

Segons fonts de la Conselleria, no consta que aquestes auditories anuals 

s’hagen realitzat, de manera que no s’ha exercit un control econòmic i 

financer adequat sobre la concessió. 

El concessionari sí que ha sotmés, des del començament de l’activitat, 

els seus comptes anuals a la revisió d’un auditor d’acord amb l’article 

263 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei de Societats de Capital: 

Quadre 29.  Resum dels informes d’auditoria dels comptes anuals 
d’EIPHM  

Exercici Data informe Opinió 

2009 08/04/2010 Favorable 

2010 31/03/2011 Favorable 

2011 02/04/2012 Favorable 

2012 14/03/2013 Favorable 

2013 01/04/2014 Favorable 

2014 18/06/2015 Favorable, amb paràgraf d’èmfasi 

2015 18/04/2016 Favorable, amb paràgraf d’èmfasi 

Font: Informes d’auditoria dels comptes anuals d’EIPHM. 

10. Subobjectiu 2.10: S’ha produït alguna modificació en l’estructura 
societària del concessionari? 

La societat Especialitzada i Primària l’Horta-Manises, SA, es va constituir 

en setembre de 2006 amb la participació del Grup BUPA Sanitas, SL (60%) 

i de Ribera Salut, SA (40%). 

En desembre de 2012 es va formalitzar l’adquisició del 40% de Ribera 

Salut, SA per part del Grup BUPA Sanitas, SL, que va passar a ostentar la 

totalitat del capital de la societat. 
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D’acord amb l’article 112.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de 

juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, la Conselleria va autoritzar el 3 de desembre 

de 2012 la transmissió del 40% del capital d’EIPHM. 

11. Subobjectiu 2.11: La modificació de la prestació de serveis en incloure 
població no prevista inicialment, s’ha realitzat conformement a la 
legalitat prevista? 

El conseller de Sanitat, mitjançant una Resolució del 5 de març de 2010, 

va aprovar la modificació del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana, 

adscrivint la Zona Bàsica de Salut de Mislata al Departament de Salut de 

Manises, amb efectes d’1 de maig de 2010. 

No obstant això, i malgrat que l’assistència sanitària va començar a 

prestar-se amb caràcter efectiu des de la data expressada, no va ser fins 

al 22 de març de 2012 quan la directora gerent de l’extinta AVS va dictar 

una resolució per la qual s’aprova la modificació del contracte subscrit 

amb l’entitat EIPHM, amb efectes d’1 de maig de 2012, modificació que es 

va formalitzar el 28 de març de 2012. Entre altres contraprestacions, 

s’assigna al concessionari l’ús de determinades instal·lacions de l’antic 

Hospital Militar de la Defensa de Mislata. Per tant, durant un temps de 

dos anys, es va realitzar la prestació sanitària objecte de la modificació 

sense el suport contractual adequat. 

Aquesta modificació contractual va implicar incrementar la població 

protegida del departament de Manises per a l’any 2012 en 43.626 

persones, el que representa un increment del 29,0% de la població 

inicialment objecte del contracte de concessió, i en conseqüència, del 

preu del contracte, perquè a la població addicional s’aplica la mateixa 

capita prevista per a la resta. 

Aquest expedient de modificació contractual va ser fiscalitzat per la 

Sindicatura de Comptes, i en l’informe
33

 corresponent es va fer constar el 

següent: 

La mateixa Resolució indica que “ha sigut objecte de dictamen del Consell Jurídic 
Consultiu i fiscalització prèvia per part de la Intervenció Delegada, i consta la 
conformitat del contractista”. La fiscalització realitzada ha posat de manifest que 
per a interpretar adequadament aquesta manifestació cal fer-hi constar la 
informació següent:  

-  Quant al dictamen del Consell Jurídic Consultiu que resulta preceptiu per la 
normativa de contractació aplicable, article 59.3 del TRLCAP aprovat 
mitjançant el Reial Decret Llei 2/2000, de 16 de juny, figurant en 

                                                

 

33  Informe 2013/38: Compte de l’Administració. Exercici 2012. 
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l’expedient u, de data 15 de juliol de 2010, que és disconforme amb la 
proposta de modificació del contracte.  

-  I pel que fa a la fiscalització prèvia per part de la Intervenció Delegada de 
data 21 de març de 2012, que és conforme amb la proposta de modificació 
amb l’observació que es determine si és procedent sol·licitar un nou 
informe al Consell Jurídic Consultiu. Amb anterioritat a aquest informe i 
respecte a la proposta inicial de modificació, la Viceintervenció General en 
va emetre un per a l’Administració Sanitària en data 17 de juny de 2010 
que va ser disconforme per la falta de crèdit suficient i adequat.  

- Segons l’informe de l’Advocacia General de la Generalitat de 24 de febrer 
de 2012, resultaria necessària una nova tramesa de l’expedient al dit 
òrgan consultiu, però no consta que s’haja complit aquest tràmit. 

La legislació en matèria de contractació admet la possibilitat de 

modificacions dels contractes, en general, i, en particular, el contracte de 

gestió de serveis públics. L’Administració pot modificar, per raons 

d’interés públic, les característiques del servei contractat i les tarifes que 

han de ser abonades pels usuaris, si bé quan les modificacions afecten el 

règim financer del contracte s’haurà de compensar el contractista de 

manera que es mantinga l’equilibri dels supòsits econòmics que es van 

considerar bàsics en l’adjudicació del contracte. 

Això no obstant, i en la línia en què històricament s’han manifestat la 

Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat
34

 i la Junta 

Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat,
35

 aquesta 

Sindicatura considera que cal posar límits a les possibilitats de 

modificació dels contractes, ja que “celebrada mitjançant licitació 

pública l’adjudicació d’un contracte, la solució que presenta l’adjudicació 

per a l’adjudicatari quant a preu i altres condicions no pot ser alterada 

substancialment per via de modificació consensuada, ja que això 

representa un obstacle als principis de lliure concurrència i bona fe que 

han de presidir la contractació de les Administracions Públiques, tenint 

en compte que els licitadors distints de l’adjudicatari podien haver 

modificat les seues proposicions si hagueren sigut coneixedors de la 

modificació que ara es produeix”. 

Pel que fa a això, és criticable que el preu d’aquesta modificació 

contractual siga lineal respecte al contracte inicial. La capita és el preu 

que ha de pagar el concessionari per cobrir no solament els costos de la 

prestació de l’assistència sanitària, sinó també els costos d’elaboració del 

projecte i construcció del nou hospital i de la resta d’inversions a les 

                                                

 

34  Informe de 21 de desembre de 1995, posteriorment reproduït en els de 17 de març de 

1999, 5 de març de 2001, 12 de març de 2004, 24 de març de 2006 i 20 de juny de 2006 

(expedients 48/95, 47/98, 52/00, 59/00, 50/03, 07/06 i 18/06). 

35  Informe 3/2007, de 18 d’octubre de 2007. 



Auditoria operativa de la concessió de l'assistència sanitària integral en el Departament de Salut 
de Manises. Exercicis 2009-2015 

88 

quals es va comprometre el concessionari. En aquesta modificació, el 

preu es destinarà a cobrir únicament la prestació sanitària, ja que no hi 

ha cap compromís addicional d’inversions per part del concessionari, i  

fins i tot hi ha una aportació d’infraestructures sanitàries de 

l’Administració. 

És per això que aquesta modificació contractual ha derivat en nous drets 

econòmics a favor del concessionari que, a priori, no han comportat les 

mateixes obligacions que sustentaven l’equilibri financer del contracte 

inicial. 

En conclusió, la solució més ajustada a la legislació de contractes de les 

Administracions Públiques, per a atendre les noves necessitats derivades 

de la modificació del mapa sanitari, hauria sigut la convocatòria d’un 

nou contracte, al qual òbviament també podria haver concorregut el 

concessionari actual. 

12. Subobjectiu 2.12: S’han exercit les funcions d’inspecció en el 
Departament de Salut? 

Segons l’article 20 del Decret 156/2015, de 18 de setembre, del Consell, 

pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de 

Sanitat Universal i Salut Pública: “[…] la Direcció General de l’Alta 

Inspecció Sanitària s’estructura en les unitats següents: […] b) 

Subdirecció General d’Inspecció Sanitària de Concessions, Concerts, 

Centres i Serveis Sanitaris.” 

Segons l’article esmentat, a aquesta Subdirecció General correspon 

planificar, dirigir, coordinar i controlar, entre altres unitats, el Servei 

d’Inspecció Sanitària de Serveis Públics en Règim de Concessió, que 

exercirà mitjançant les funcions següents: 

- Inspecció de l’assistència sanitària en els departaments en règim de 

concessió. 

- Inspecció de l’assistència sanitària de les prestacions de la cartera 

de serveis no assumides pels departaments en règim de concessió. 

- Inspecció de les condicions sanitàries dels centres i equipament 

sanitari dels serveis en els departaments en règim de concessió. 

- Verificació, seguiment i inspecció del compliment de les clàusules 

d’explotació. 

- Avaluació dels mecanismes i resultats de control de qualitat dels 

serveis de la concessió. 

- Avaluació dels indicadors i dades d’activitat assistencials, de 

resultats i econòmics. 



Auditoria operativa de la concessió de l'assistència sanitària integral en el Departament de Salut 
de Manises. Exercicis 2009-2015 

89 

- Coordinació i seguiment de l’activitat de les Unitats de Gestió del 

Comissionat, que, sota la direcció del Comissionat, s’encarregaran 

d’aplicar les funcions que aquest té atribuïdes, i entre aquestes les 

de vetlar per la correcta aplicació de les clàusules de la concessió i 

garantir els drets dels usuaris del departament. 

Els decrets anteriors sobre el reglament orgànic i funcional de la 

Conselleria de Sanitat, que han estat vigents des de l’inici de la concessió 

de l’Hospital de Manises, atribuïen al Servei d’Inspecció de Serveis 

Sanitaris les funcions genèriques d’inspecció, tant en centres públics 

com privats, sense concretar en què consistien aquestes tasques. En 

l’últim Decret publicat, i vigent des del 23 de setembre de 2015, es 

desglossen les funcions d’inspecció que ha de realitzar el Servei 

d’Inspecció Sanitària de Serveis Públics en Règim de Concessió, tal com 

hem indicat en el paràgraf anterior. 

La Subdirecció General d’Inspecció Sanitària de Concessions, Concerts, 

Centres i Serveis Sanitaris ens ha facilitat un quadre resum amb les 

activitats inspeccionades en l’Hospital de Manises des de l’inici de la 

concessió fins a 2015, inclusivament. Amb la informació facilitada, hem 

comprovat que, si bé es va crear un Servei d’Inspecció específic per 

controlar les concessions sanitàries, amb funcions concretes, el tipus 

d’inspeccions que s’han realitzat en 2015 no difereix de les realitzades en 

anys anteriors. 
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Quadre 30. Inspeccions realitzades en l’Hospital de Manises 

Activitats inspeccionades en 
l’Hospital de Manises 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Enquesta satisfacció usuaris 

departament 
      06/11/2015 

Esterilització 21/12/2009     30/06/2014  

Hemodiàlisi   09/09/2011    19/01/2015 

Inspecció prèvia centre reproducció 

humana assistida 
 30/06/2010      

Inspecció prèvia referida a 

sol·licitud Hospital Universitari 

(desfavorable) 

     27/02/2014 09/06/2015 

Inspeccions prèvies d’autorització i 

ampliació d’activitats 
21/12/2009       

Unitat hemodiàlisi 13/08/2009       

Unitat de diabetis   18/07/2011     

C. Toràcica i URPA    20/07/2012    

Ampliació U. Hemodiàlisi     20/11/2013   

Cirurgia major ambulatòria      29/04/2014  

Unitat de litotrícia      19/06/2014  

Servei de transfusió  21/12/2009   21/09/2012 22/10/2013  13/10/2015 

Servei d’urgències    10/12/2012  13/10/2014  

Transport sanitari del departament       14/10/2015 

Unitat d’hemodinàmica       13/11/2015 

Nombre d’inspeccions per any 4 1 2 3 2 5 6 

Font: Subdirecció General d’Inspecció Sanitària de Concessions, Concerts, Centres i Serveis 
Sanitaris. 

D’acord amb el Decret 156/2015, recomanem que s’incloga dins del Pla 

d’Inspecció de Serveis Sanitaris per a l’any 2017, en relació amb el 

departament de Manises, aspectes com la verificació, seguiment i 

inspecció del compliment de les clàusules d’explotació, l’avaluació dels 

mecanismes i resultats de control de qualitat dels serveis de la 

concessió, així com l’avaluació dels indicadors i dades d’activitat 

assistencials, de resultats i econòmiques. 
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APÈNDIX 5. OBSERVACIONS SOBRE EL PREU FINAL DEL CONTRACTE 

Objectiu 3: El preu de la prestació, determinat mitjançant les liquidacions 

anuals, compleix amb les condicions econòmiques 

contractuals? 

 

1. Subobjectiu 3.1: L’Administració compleix amb els terminis legals 
establits en les condicions econòmiques del contracte?  

D’acord amb el que estableix el PCAP, la retribució al concessionari 

consisteix en l’abonament per l’Administració d’una quantitat fixa per 

persona i any (capita anual), mitjançant pagaments a compte mensual 

que anualment es regularitzen amb l’addició o sostracció de determinats 

conceptes, en funció de les prestacions reals que haja dut a terme el 

concessionari. 

Quant a la determinació dels pagaments a compte, la clàusula 18.2 del 

PCAP especifica que l’import serà el resultat de multiplicar la prima per 

persona establida per a aquell any per la població protegida a 30 de 

setembre de l’any anterior, dividint la quantitat que resulte per les dotze 

mensualitats. No obstant això, en cap clàusula del contracte ni dels plecs 

especifica expressament que la revisió es realitze en una data 

determinada. Davant de l’absència d’aquesta concreció, considerem que 

la revisió de la capita provisional no és possible realitzar-la abans del 31 

de desembre de l’any anterior a la seua aplicació, ja que per tal de 

calcular-la és necessari conéixer els crèdits pressupostaris aprovats per 

la Llei de Pressupostos de la Generalitat. 

La Conselleria comunica al concessionari la població protegida i la capita 

provisional per a cada exercici, mitjançant una resolució de l’òrgan 

directiu corresponent. 

Quadre 31.  Resolucions emeses en relació amb l’actualització de la 
població protegida i la prima provisional que cal aplicar en 
cada exercici 

Any vigència Data resolució Resolució de 
2009 19/01/2009 Director gerent d’AVS 

2010 15/01/2010 Director gerent d’AVS 

2011 17/01/2011 Director gerent d’AVS 

2012 20/02/2012 Director gerent d’AVS 

2013 20/12/2012 Secretari autonòmic d’AVS 

2014 20/01/2014 Secretari autonòmic de Sanitat 

2015 26/01/2015 Secretari autonòmic de Sanitat 

2016 16/02/2016 Direcció General de Recursos Econòmics i Humans 

Font: Elaboració pròpia. 
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Respecte al preu anual del contracte o liquidació anual, és a dir, el saldo 

resultant a favor d’una o altra part, d’acord amb les clàusules 4 i 18 del 

PCAP, s’ha de fixar anualment i sempre abans del 31 de març de l’any 

següent amb pagament efectiu abans del 30 de juny immediat següent. 

L’absència d’un procediment clar i acordat entre l’Administració i el 

concessionari per determinar el preu del contracte –que establisca 

aspectes com ara els terminis de presentació i d’al·legació, els mitjans de 

comunicació a utilitzar, els requisits formals previs que cal complir així 

com quins són els òrgans competents per a fer l’aprovació– ha portat a 

una situació litigiosa i enfrontada entre l’Administració i el 

concessionari, la resolució de la qual es donarà previsiblement per una 

futura sentència judicial. 

De manera esquemàtica, les fites temporals més significatives 

relacionades amb les liquidacions són els següents: 

Quadre 32.  Dates clau en relació amb l’aprovació de les liquidacions 
anuals 

Data Fita 

29/03/2011 
La Comissió Mixta aprova amb “caràcter provisional” la liquidació de l’any 2009, subjecta a 

fiscalització prèvia. 

06/11/2012 

La Comissió Mixta aprova amb “caràcter provisional” la liquidació de 2010 amb saldo a 

favor de l’Administració per 14,4 milions d’euros i actualitza la liquidació de 2009, també 

amb “caràcter provisional”, amb saldo a favor de l’Administració per 9,4 milions d’euros. 

27/11/2014 
El concessionari presenta escrit de sol·licitud de compliment de les obligacions de la 

Conselleria pel que fa a les liquidacions anuals. 

11/02/2015 
La Comissió Mixta aprova, sense el vot favorable dels representants del concessionari, 

deixar sense efecte determinats acords previs de la mateixa Comissió Mixta. 

23/02/2015 

El director general de Recursos Econòmics resol aprovar amb “caràcter provisional” les 

liquidacions del període 2009-2013. S’insta el concessionari a presentar les al·legacions que 

considere oportunes. 

27/03/2015 

El concessionari presenta les al·legacions i sol·licita el caràcter definitiu de les liquidacions 

provisionals de 2009 i 2010, i presenta liquidacions alternatives de 2011, 2012 i 2013. 

Simultàniament presenta recurs davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 

Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. 

30/04/2015 
El director general de Recursos Econòmics desestima les al·legacions presentades pel 

concessionari el 27/3/2015. 

18/05/2015 La Comissió Mixta aprova les liquidacions de 2009 a 2013. 

03/06/2015 

El concessionari presenta recurs d’alçada contra l’acta de la Comissió Mixta del 18/5/2015, 

sol·licitant-ne la nul·litat de ple dret, així com la suspensió de l’executivitat de l’acta 

esmentada. 

10/11/2015 
Es formalitza l’escrit de demanda davant de la Sala Contenciosa Administrativa del 

Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. 

09/02/2016 L’Advocacia de la Generalitat presenta contestació a la demanda. 

Font: Elaboració pròpia. 

L’origen del litigi està en la clàusula 4.7.6 del PCAP, que estableix que els 

conceptes que per causes excepcionals o imprevistes no estigueren 

arreplegats en el plec o foren necessaris per a valorar correctament el 

preu final anual de les prestacions objecte del contracte s’imputaran a la 

liquidació anual, amb l’aprovació prèvia de la Comissió Mixta de 
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Seguiment. No obstant això, com que, segons l’opinió d’aquesta 

Sindicatura, no hi ha hagut delegació
36

 ni desconcentració
37

 en la 

Comissió Mixta, aquesta no pot exercir competències que són pròpies de 

l’òrgan de contractació. 

Considerem, doncs, que les comeses assignades pels plecs a la Comissió 

Mixta no poden suplantar ni substituir en absolut les funcions que són 

pròpies de l’òrgan de contractació. En coherència amb aquesta conclusió, 

la clàusula 26 del PCAP circumscriu les tasques d’aquesta Comissió a les 

de vigilància, seguiment i control de l’execució del contracte. És a dir, 

l’actuació de la Comissió Mixta és prèvia als actes administratius que 

adopte l’òrgan de contractació, en exercici de les seues competències. La 

Comissió Mixta no pot anar mai més enllà del provisional, perquè les 

decisions definitives corresponen a l’òrgan de contractació. És d’aquesta 

manera com ha d’interpretar-se la llista de comeses que l’article 8.2 del 

PPTP assigna a la Comissió Mixta, encara que alguna d’aquestes 

s’expressen d’una manera confusa, perquè altrament s’estaria furtant 

una competència al seu titular. 

És necessari aclarir que el fet que l’òrgan de contractació forme part de la 

Comissió Mixta no implica que els acords que adopte siguen acords de 

l’òrgan de contractació, ja que, en aquell moment, actua únicament com 

a component nat de la Comissió Mixta i no com a òrgan de contractació, 

encara que els càrrecs recaiguen sobre la mateixa persona. No és 

possible considerar-ho d’una altra manera, ja que en cas contrari 

s’estaria incomplint la legalitat en prescindir dels procediments 

administratius corresponents (existència de crèdit, fiscalització prèvia, 

informes jurídics). 

A la vista d’això, no hi ha dubte que els membres de la Comissió Mixta 

han de conéixer que allò que s’ha aprovat en les dites reunions té 

caràcter provisional i no definitiu, que no vincula l’òrgan de contractació, 

sempre que motive adequadament la resolució que finalment adopte. Pel 

que fa a això, no hi ha constància que la Viceintervenció Delegada 

d’assistència sanitària haja informat favorablement les liquidacions 

aprovades per la Comissió Mixta celebrada el 18 de maig de 2015, i en 

conseqüència, el concessionari no pot tindre la seguretat jurídica que les 

liquidacions proposades pel dit òrgan siguen les que finalment aprove 

l’òrgan de contractació, acord que en data de realitzar el nostre treball no 

ha sigut adoptat. 

                                                

 

36 No consta l'existència de cap resolució per la qual l'òrgan de contractació delegue en 

la Comissió Mixta les funcions que té com a pròpies. 

37 En el cas de la desconcentració s'exigeix que l'òrgan desconcentrat depenga 

jeràrquicament de l'òrgan que té atribuïda la competència. La Comissió Mixta no 

està integrada en l'estructura jeràrquica de la Conselleria. 
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En tot cas, l’Administració no ha complit en cap dels exercicis 

transcorreguts amb els terminis legals establits en les condicions 

econòmiques del contracte. 

Quadre 33.  Dates d’aprovació per la Conselleria de Sanitat de les 
liquidacions anuals 

Exercici Tràmits previs 
Data de liquidació 
per l’òrgan de 
contractació 

Pagament efectiu 

2009 29/03/2011 - 6/11/2012 – 18/5/2015 No realitzada No realitzat 

2010 6/11/2012 – 18/5/2015 No realitzada No realitzat 

2011 23/2/2015 – 18/5/2015 No realitzada No realitzat 

2012 23/2/2015 – 18/5/2015 No realitzada No realitzat 

2013 23/2/2015 – 18/5/2015 No realitzada No realitzat 

2014 No realitzada No realitzada No realitzat 

2015 No realitzada No realitzada No realitzat 

Font: Elaboració pròpia. 

L’objecte del recurs contenciós administratiu interposat pel 

concessionari davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 

Valenciana i formalitzat en escrit de demanda el 10 de novembre de 

2015, se centra a determinar la nul·litat de ple dret de dos actes:  

- L’acta de la Comissió Mixta d’11 de febrer de 2015, en virtut de la 

qual els representants de l’Administració acorden deixar sense 

efecte determinats acords previs del mateix òrgan que van servir de 

base per a realitzar les liquidacions dels exercicis 2009 i 2010. 

- La Resolució del director general de Recursos Econòmics de 23 de 

febrer de 2015, que, d’una banda, desestima la reclamació del 

concessionari de 27 de novembre de 2014 en la qual sol·licitava a 

l’Administració que declarara definitives i vinculants les 

liquidacions dels exercicis 2009 i 2010 i que efectuara la liquidació 

dels exercicis 2011 a 2013 del contracte aplicant el que preveuen els 

plecs i tots els acords previs aprovats per la Comissió Mixta i, per 

una altra proposa la pràctica d’unes noves liquidacions dels 

exercicis 2009 a 2013 que concedisquen un termini per a formular 

al·legacions de 30 dies. 

Per tant, el recurs pretén confirmar la validesa de tots els acords 

aconseguits per la Comissió Mixta de Seguiment, de manera que les 

liquidacions de 2009 i 2010 siguen declarades conformes a Dret i que, en 

conseqüència, les liquidacions de 2011 a 2013 es practiquen aplicant de 

manera estricta els acords esmentats i les condicions previstes en els 

plecs. 
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Per tot això que s’ha exposat, no podem concloure sobre el resultat final 

de les liquidacions que determinen el preu anual definitiu del contracte, 

ja que en la data d’elaboració d’aquest Informe hi ha incertesa jurídica 

sobre la validesa o no dels acords que sustenten determinats conceptes 

que componen el preu final del contracte. 

En l’apartat 3 d’aquest apèndix es detalla quantitativament i 

qualitativament el contingut de les liquidacions, i s’indica els conceptes 

que s’hi inclouen i que són objecte de discrepància entre l’Administració 

i el concessionari. 

2. Subobjectiu 3.2: L’Administració compleix amb el règim de pagaments 
establit contractualment? 

Segons la clàusula 18.5 del PCAP “l’Administració tindrà obligació 

d’abonar els pagaments a compte dins dels dos mesos següents a la data 

de conformitat de les factures corresponents. Si la demora en el 

pagament fóra superior a dos mesos el contractista, si és el cas, podrà 

reclamar interessos de demora, d’acord amb la normativa autonòmica 

sobre la matèria vigent en cada moment”. 

A partir de la relació de factures emeses pel concessionari, hem calculat 

el període mitjà de pagament d’aquestes.
38

 Hem comprovat que en els 

anys 2009, 2010 i 2011 es va complir el termini de pagament màxim 

establit, però no així en la resta d’anys. 

Gràfic 31.  Període mitjà de pagament de les factures relatives als 
pagaments a compte 

 

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

                                                

 

38 
S’han exclòs dels càlculs les factures que regularitzen la capita de la població de Mislata, del 

període maig de 2010 a abril de 2012, que van ser pagades amb una demora superior a causa de 

la necessitat de tramitar un expedient de rescabalament. Aquest expedient es va resoldre el 29 

de febrer de 2012, i les factures van ser pagades el 21 de febrer de 2014, per mitjà del 

mecanisme especial de pagament a proveïdors. 
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La part obligada al pagament del deute dinerari sorgit com a 

contraprestació en operacions comercials, en aquest cas la Conselleria de 

Sanitat, ha incorregut en mora i hauria d’haver pagat l’interés pactat en 

el contracte, sense necessitat d’avís de venciment ni cap intimació per 

part del creditor.  

El 30 de setembre de 2016, el concessionari va presentar un escrit davant 

l’òrgan de contractació en què reclamava l’abonament de 3.806.030 euros 

en concepte d’interessos de demora. El concessionari ens ha informar 

que presentarà un segon escrit sol·licitant 7.002.110 euros addicionals. 

3. Subobjectiu 3.3: Les liquidacions anuals mostren fidelment les 
despeses i ingressos en què han incorregut ambdues parts? 

Les incerteses existents sobre les liquidacions presentades per la 

Conselleria de Sanitat –tant en relació amb la competència de l’òrgan 

que ha d’aprovar-les, els terminis de presentació i aprovació d’aquestes i, 

sobretot, els criteris econòmics que subjauen i justifiquen la facturació 

intercentres– no ens permeten concloure sobre el resultat final de les 

liquidacions que determinen el preu anual definitiu del contracte (vegeu 

apartat 1 d’aquest apèndix). En tot cas, hem analitzat i comparat el 

contingut de les liquidacions proposades per la Conselleria i pel 

concessionari, tant pel que fa als conceptes inclosos, com als seus 

imports. La diferència global entre les liquidacions proposades suma 

179.879 milers d’euros, a favor de l’Administració.  

Si aquesta diferència global tan significativa a favor de l’Administració es 

materialitzara una vegada finalitzat el procés litigiós en què es troben 

immersos el concessionari i la Conselleria de Sanitat, podria ocasionar 

un impacte negatiu important en els comptes de la mercantil titular de la 

concessió que podria posar en dubte la continuïtat d’aquesta en els 

termes actuals. 

Les diferències quantitatives per liquidació es mostren tot seguit, en 

euros: 
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Quadre 34. Saldo pendent de pagar/abonar39 

 Saldos a compensar ( en euros) 

Exercici 
Última liquidació 
elaborada per la 

Conselleria 

Liquidació 
proposada pel 
concessionari 

Diferències 

2009 -30.021.032 -9.471.259 -20.549.774 

2010 -55.101.174 -14.483.806 -40.617.367 

2011 -33.102.574 18.057.577 -51.160.150 

2012 -35.232.324 -937.259 -34.295.065 

2013 -28.113.497 5.143.606 -33.257.104 

Total -181.570.601 -1.691.141 -179.879.460 

Font: Vegeu annexos XIX i XX. 

L’anàlisi qualitativa de les diferències és summament complexa i afecta 

pràcticament totes les línies de la liquidació: 

Quadre 35. Resum liquidacions 2009-2013 (en euros) 

 
Proposta de 
la Conselleria 

Proposta del 
concessionari Diferències 

1. Preu del contracte (capita inicial) 483.101.640 527.722.796 -44.621.156 

1.1. Import abonat (pagaments a compte) 456.573.634 501.194.790 -44.621.156 

2. Saldo a favor del concessionari 126.257.344 173.228.568 -46.971.225 

2.1. Import pendent d’abonar retingut en concepte de nòmina 26.528.006 26.528.006 0 

2.2. Import +/- diferències de població 2.562.771 3.453.252 -890.481 

2.3. Pacients no pertanyents al departament de Manises 69.404.208 72.592.471 -3.188.264 

2.4. Incentiu per estalvi en farmàcia 671.492 40.094 631.398 

2.5. Revisió de la prima per capita 26.393.969 28.988.015 -2.594.047 

2.6. Altres conceptes 696.898 41.626.729 -40.929.831 

3. Saldo a favor de la Conselleria 307.827.945 174.919.709 132.908.236 

3.1. Pacients del departament Manises atesos 204.868.920 81.747.032 123.121.888 

3.2. Cànon per ús d’immobles 5.160.430 2.170.134 2.990.297 

3.3. Altres 97.798.595 91.002.544 6.796.050 

(i) Abonat (1.1) Pagaments a compte 456.573.634 501.194.790 -44.621.156 

(ii) Pendent d’abonar: a favor del concessionari / (a favor de la 

Conselleria) (2 – 3) 
-181.570.601 -1.691.141 -179.879.460 

(i) + (ii) Preu final del contracte 2009-2013 275.003.033 499.503.649 -224.500.615 

Font: Liquidacions proposades pel concessionari i la Conselleria. Vegeu annexos XIX i XX. 

Les diferències entre ambdós propostes sorgeixen com a conseqüència 

de les discrepàncies en l’aplicació de les regles de determinació del preu 

del contracte, ja que, a més de la literalitat de les normes de facturació 

                                                

 

39  En positiu a favor del concessionari, en negatiu a favor de la Conselleria. 
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que fixen els plecs, el concessionari ha considerat l’impacte econòmic 

d’acords adoptats en el si de la Comissió Mixta, en les reunions 

celebrades en els anys 2010, 2011 i 2012. 

Qualsevol pretensió de compensació econòmica a favor del concessionari 

o de l’Administració per altres conceptes diferents dels establits pels 

plecs que regeixen el contracte entenem que no té cabuda estricto sensu 

en la liquidació anual que ha de determinar el preu anual definitiu del 

contracte. S’ha de recordar que aquest preu va destinat a cobrir els 

costos a què es refereix la clàusula 4.2 del PCAP. 

Tanmateix, això no implica necessàriament la desestimació de tota 

pretensió de compensació que no s’ajuste estrictament als paràmetres 

exposats, sinó únicament i exclusivament que aquesta ha d’articular-se, 

si és el cas, per altres vies diferents de la inclusió en l’acte administratiu 

de liquidació del preu del contracte. En particular, en aquells casos en 

què el fet és imputable a l’actuació administrativa i concorre la 

circumstància que l’Administració ha rebut una prestació adequada i 

satisfactòria per a l’interés públic, que fa evident l’existència d’una 

obligació de rescabalament al tercer pel desequilibri patrimonial 

ocasionat. 

Per a facilitar la interpretació dels saldos resultants i alhora posar de 

manifest els resultats de la nostra anàlisi sobre aquestes liquidacions, 

hem segmentat els saldos resultants de les liquidacions 2009-2013 en 

quatre parts diferenciades: 

- 1a Part: Contraprestació capitativa, que correspon a les línies “1.1. 

Import abonat”, “2.1. Import pendent d’abonar retingut en concepte 

de nòmina”, “2.2 Import per diferències de població” i “2.5 Revisió 

prima per capita”. 

- 2a Part: Facturació intercentres, que inclou “2.3 Pacients no 

departament de Manises” i “3.1 Pacients departament Manises 

atesos”. 

- 3a Part: Altres conceptes, que correspon a la línia “2.6 Altres 

conceptes”. 

- 4a Part: Resta de línies. 
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Quadre 36.  Segmentació dels saldos resultants de les liquidacions 
2009-2013. Imports en euros 

 Conselleria Concessionari Diferències 

1a Part    

1.1. Preu del contracte. Import abonat (Pagaments a compte realitzats) 456.573.634 501.194.790 -44.621.156 

2.1. Import pendent d’abonar retingut en concepte de nòmina 26.528.006 26.528.006 0 

2.2. Import +/- diferències de població 2.562.771 3.453.252 -890.481 

2.5. Revisió prima per capita 26.393.969 28.988.015 -2.594.047 

Subtotal contraprestació capitativa 512.058.380 560.164.063 -48.105.683 

2a Part    

2.3. Pacients no pertanyents al departament de Manises 69.404.208 72.592.471 -3.188.264 

3.1. Pacients departament Manises atesos -204.868.920 -81.747.032 -123.121.888 

Subtotal facturació intercentres -135.464.712 -9.154.560 -126.310.152 

3a Part    

2.6. Altres conceptes 696.898 41.626.729 -40.929.831 

Subtotal altres conceptes 696.898 41.626.729 -40.929.831 

4a Part    

2.4. Incentiu per estalvi en farmàcia 671.492 40.094 631.398 

3.2. Cànon per ús d’immobles -5.160.430 -2.170.134 -2.990.297 

3.3. Altres -97.798.595 -91.002.544 -6.796.050 

Subtotal resta -102.287.533 -93.132.584 -9.154.949 

Total preu final del contracte 2009-2013 275.003.033 499.503.649 
-

224.500.615 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades inclosos en els annexos XIX i XX. 

Tot seguit descrivim els conceptes que, segons el nostre parer, mereixen 

destacar-se: 

En relació amb la 1a Part: Contraprestació capitativa 

El concepte “Preu del contracte (capita inicial)” és l’import total facturat 

en concepte “a compte”. Les quanties que es mostren en el concepte 

“Import abonat” es refereixen als pagaments a compte que efectivament 

han sigut satisfets. La diferència entre ambdós conceptes s’explica 

perquè l’Administració ha retingut el pagament parcial de factures de 

2009, 2010 i 2011 per un import conjunt de 26.528.006 euros per a 

compensar el pagament de la nòmina del personal estatutari transferit al 

concessionari. 

La discrepància en l’“Import abonat” (44.621.156 euros entre una 

proposta i una altra) que es mostra en el quadre 36 és deguda a l’efecte 

de la incorporació de la població de Mislata. La Conselleria només ha 

considerat els pagaments a compte derivats de l’assistència sanitària a la 

població de Mislata a partir de l’1 de maig de 2012, mentre que el 

concessionari, en les liquidacions proposades, ha inclòs els pagaments a 
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compte d’aquesta població des de l’1 de maig de 2010, data efectiva de la 

prestació assistencial, a 31 de desembre de 2011.
40

 

Segons aquesta Sindicatura, i com que la modificació contractual es va 

formalitzar amb efectes d’1 de maig de 2012, les liquidacions anuals del 

contracte (que és el seu preu) únicament haurien d’incloure els 

pagaments a compte i la facturació intercentres relacionada amb la 

població protegida de Mislata a partir de la data expressada. La resta 

d’imports a compte (des de l’1 de maig de 2010 al 30 d’abril de 2012) 

haurien de rescabalar-se mitjançant expedient d’enriquiment injust.
41

 

Addicionalment als pagaments a compte, la liquidació ha d’incloure 

l’efecte d’actualitzar la prima per capita conformement amb la fórmula de 

revisió que defineix la clàusula 19 dels PCAP i la regularització del cens 

de població protegida (clàusula 4.7.2 del PCAP). 

Quant a la fórmula de revisió, el percentatge d’increment de la capita 

depén bàsicament dels factors següents: 

- El pressupost autonòmic d’assistència sanitària 

- La població de dret de la Comunitat Valenciana 

- L’IPC 

- La despesa total sanitària pública consolidada de l’Estat 

Segons la informació disponible en el moment de realitzar el nostre 

treball, els índexs aplicables difereixen dels aplicats per la Conselleria (i 

acceptats pel concessionari), el que dóna lloc a diferències en la capita 

revisada per al període: 

  

                                                

 

40 Cal advertir ací un error comés pel concessionari en l'elaboració de la seua proposta 

de liquidació, ja que per coherència amb el seu criteri va haver d'incloure-hi també 

els pagaments a compte derivats de la població de Mislata dels mesos de gener a 

abril de 2012, la quantia dels quals suma 9.293.792 euros. 

41 La Conselleria ha imputat al pressupost corrent de l'exercici 2014 obligacions 

reconegudes per import de 53.914.948 euros, corresponents a la facturació emesa pel 

concessionari per a regularitzar la població de Mislata des de l’1 de maig de 2010 al 

30 d'abril de 2012. 
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Quadre 37. Capita revisada del període 2009-2013  

 Conselleria Sindicatura 
Diferències de 

prima Any Import prima 
revisada 

% Variació 
prima 

revisada 

Import prima 
segons SC 

Variació 
aplicable 
segons SC 

2006 501,84 9,47% 494,72 - -7,12 

2007 543,54 8,31% 535,83 8,31% -7,71 

2008 593,75 9,24% 558,33 4,20% -35,42 

2009 626,77 5,56% 586,30 5,01% -40,47 

2010 645,57 3,00% 590,99 0,80% -54,58 

2011 661,06 2,40% 608,72 3,00% -52,34 

2012 680,23 2,90% 623,33 2,40% -56,90 

2013 682,22 0,30% 641,41 2,90% -40,81 

Font: Elaboració pròpia a partir dels annexos XXI i XXII. 

Aquesta Sindicatura discrepa en la quantificació de la capita revisada 

principalment per la consideració de la despesa en assistència sanitària. 

La Conselleria basa la fórmula de revisió en el dictamen del Consell 

Jurídic Consultiu, tal com s’ha explicat en el subobjectiu 2.4. 

Segons la jurisprudència, la interpretació literal del contracte “és el 

primer dels paràmetres a què cal acudir per conéixer-ne l’abast” (STS 

645/2012, de 12 de novembre), perquè el criteri literal té caràcter 

prevalent, per la qual cosa els altres mitjans d’interpretació només 

poden entrar en joc subsidiàriament quan el contracte no tinga la 

claredat desitjada (STS 826/2010, de 17 de desembre). 

Altres motius de discrepància, però que tenen menor importància 

relativa en les diferències de prima quantificades en el quadre 37 són: 

a) La Conselleria aplica de manera homogènia la clàusula de revisió de 

preus a tots els contractes per concessió. Això significa que la capita 

de l’any 2006, que per contracte es va fixar en 494,72 euros, també 

va ser objecte de revisió en funció de la despesa sanitària i IPC del 

mateix exercici 2006. Segons la clàusula 4.4 dels PCAP, “a fi de 

determinar el preu real de la prima que cal aplicar a l’inici de la 

prestació en l’exercici 2009, s’actualitzarà el preu de l’oferta, 

mitjançant el procediment establit en l’apartat 19 d’quest plec”. 

Considerem doncs que la prima inicial que ha de ser objecte de 

revisió des de l’any 2006 són els 494,72 euros, per la qual cosa no és 

adequat prendre com a punt d’origen un preu revisat per al 2006. 

b) La definició de “Població de dret” segons l’Institut Nacional 

d’Estadística (INE) és el nombre de persones que oficialment tenien 

la seua residència en el municipi en la data de referència. No 

obstant això, la Conselleria considera com a població de dret als 

efectes del càlcul de la fórmula de revisió de preus la “població 
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protegida” de la Comunitat Valenciana, és a dir, aquella població 

que tinga en cada moment assignat metge d’Atenció Primària de 

conformitat amb el Sistema d’Informació Poblacional (SIP). La 

població censada no protegida (aproximadament 200.000 persones) 

és, sobretot, la població de la Comunitat Valenciana que pertany al 

mutualisme administratiu i que tria l’assistència sanitària privada. 

c) Aquesta Sindicatura considera que l’IPC aplicable és el 

corresponent al període anterior al de la liquidació, és a dir, en 

l’actualització de la capita per a 2010 s’ha d’aplicar la variació 

interanual que ha experimentat l’IPC des de l’1 de gener al 31 de 

desembre de 2009, d’acord amb la doctrina de la Junta Superior de 

Contractació Administrativa de la Generalitat (Informe 1/2002, de 25 

de març). Considerem que, a falta de pacte exprés per les parts, “no 

cal accedir a una nova revisió de preus mitjançant l’increment o 

disminució de l’IPC dels dotze següents mesos, respecte de l’aplicat 

en el moment procedimental oportú”. 

Les diferències comentades impliquen una sobrevaloració de la capita 

definitiva i, en conseqüència, un sobrepreu de 39,2 i 42,7 milions d’euros 

respecte de la contraprestació capitativa que figuren en les propostes de 

liquidació de la Conselleria i del concessionari, respectivament. No 

obstant això, i com que les propostes esmentades no han assolit la fase 

de reconeixement de l’obligació per part de la Conselleria, l’efecte 

negatiu en els fons públics és aproximadament de 10,3 milions d’euros. 

Quadre 38. Resum de l’efecte en la contraprestació capitativa 

 
Proposta de la 
Conselleria 

Proposta del 
Concessionari 

Obligacions 
reconegudes 

En les propostes de liquidació:    

1.1. Import abonat efectivament en concepte de 

pagaments a compte 
456.573.634 501.194.790 456.573.634 

2.1. Import pendent d’abonar retingut en 

concepte de nòmina 
26.528.006 26.528.006 26.528.006 

2.2. Import +/- diferències de població 2.562.771 3.453.252 0 

2.5. Revisió prima per capita 26.393.969 28.988.015 0 

Altres compensacions:    

Pagaments a compte població Mislata no 

inclosos en propostes de liquidació 
53.914.948 9.293.792 53.914.948 

Total 565.973.328 569.457.856 537.016.588 

Capita definitiva segons la Sindicatura  526.688.909 526.688.909 526.688.909 

Excés de preu 39.284.419 42.768.947 10.327.679 

Font: Elaboració pròpia a partir dels annexos XXIII i XXIV. 
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En relació amb la 2a Part: Facturació intercentres 

Segons les clàusules 4.3 i 4.6 del PCAP, la facturació intercentres és un 

dels components del preu del contracte. Segons els preceptes 

contractuals, aquesta facturació es caracteritza pels punts següents: 

a) Els processos i actes mèdics objecte de facturació són els realitzats 

exclusivament pels serveis d’assistència sanitària especialitzada de 

titularitat i gestió directa per la Conselleria de Sanitat a la població 

protegida de la concessió; i recíprocament, la facturació pel 

concessionari a la Conselleria de Sanitat dels serveis d’assistència 

especialitzada prestats a pacients nacionals o estrangers que, 

comptant amb cobertura sanitària pública, no pertanguen a la 

població protegida dependent del concessionari.  

b)  Per tal de determinar-los s’apliquen els imports equivalents als 

corresponents de la Llei de Taxes i Preus Públics de la Comunitat 

Valenciana en la data en què realitzen les assistències; preu que en 

la facturació que presente el concessionari es corregeix pel 

coeficient de transferència de serveis (0,85). 

c) L’atenció de persones que formen part de la població protegida que 

es realitze en centres que no siguen de titularitat i gestió pública 

(per exemple, altres concessions administratives o centres 

concertats), no genera facturació intercentres, perquè han de ser 

aquests centres els que facturen els processos assistencials 

realitzats directament al titular de la concessió. 

d) L’assistència sanitària d’atenció primària a ciutadans no inclosos en 

la població protegida pel contracte no genera cap tipus de 

facturació. 

Després comparar les propostes de liquidacions del concessionari i 

l’Administració, les diferències per l’atenció prestada pel concessionari a 

pacients fora de la seua població protegida ascendeixen a 3,1 milions 

d’euros (un 4,4% del que ha reclamat el concessionari). 

No obstant això, on la diferència sí que és significativa és en relació amb 

l’atenció prestada a pacients de Manises realitzada en altres 

departaments de salut (123,1 milions d’euros, un 60,1% d’allò que ha 

reclamat la Conselleria). El concessionari considera que no són 

facturables
42

 les assistències i prestacions realitzades a població del seu 

capita en altres departaments: 

                                                

 

42 Així es va aprovar per la Comissió Mixta en reunions celebrades el 9 de juny i el 13 

de setembre de 2010 (la Comissió Mixta celebrada l'11 de febrer de 2015, amb el vot 

en contra dels representants del concessionari, va deixar sense efecte els acords 

esmentats). 
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- Que no foren comunicades dins dels terminis previstos en el 

contracte, o bé, 

- que no complisquen amb els requisits establits pel Decret 37/2006, 

de 24 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la 

lliure elecció de facultatiu i centre, en l’àmbit de la sanitat pública 

de la Comunitat Valenciana, bé perquè no consta documentalment 

que l’assistència responga a una sol·licitud de lliure elecció, o 

perquè es tracte d’especialitats que no estaven considerades com 

de lliure elecció, o perquè es tracte d’especialitats que formen part 

de la cartera de serveis de Manises. 

La facturació intercentres prevista en els plecs és un mecanisme objectiu 

d’equilibri econòmic del contracte, que té en compte la realitat del flux 

assistencial de pacients entre departaments de salut i que funciona en 

un doble sentit (per al concessionari i per a l’Administració). Segons 

l’opinió d’aquesta Sindicatura, l’equilibri econòmic del contracte pot 

trencar-se si en el marc del dit mecanisme es prenen decisions que, 

tenint caràcter formal i procedimental, són contràries a la finalitat del 

contracte mateix. L’objectiu del contracte és que el concessionari 

assumisca l’assistència sanitària integral d’una població concreta, a 

canvi d’una capita, per la qual cosa el rebuig del concessionari a sufragar 

la despesa pel servei prestat a un pacient de la seua població protegida 

però atés en un altre departament, implica que l’Administració assumeix 

doblement el cost, la capita i el cost de la prestació realitzada. 

En tot cas, i tal com s’ha comentat en el Subobjectiu 3.1, la pertinença o 

no d’acceptar la proposta del concessionari està en situació sub iudice. 

En relació amb la 3a Part: Altres conceptes 

El principal import reclamat inclòs en aquesta part, i que ascendeix a 

30,9 milions d’euros, es correspon amb despeses de personal que el 

concessionari considera que no li correspon assumir en virtut del 

contracte. 

Com a plantejament general, el concessionari reclama que quan es va 

iniciar l’activitat de la concessió, la Conselleria va transferir un nombre 

superior de persones que el previst en el PCAP. Segons el concessionari, 

en el període transcorregut entre la signatura del contracte i l’inici del 

funcionament de la concessió la Conselleria de Sanitat ha alterat la 

relació jurídica del personal que en depén i ha realitzat concursos de 

trasllats, reingressos provisionals i millores d’ocupació, per la qual cosa 

les despeses de personal han augmentat considerablement. 

Aquesta reclamació es basa en un informe jurídic d’un despatx 

d’advocats, que considera que hi ha un incompliment contractual per 

ruptura de l’equilibri econòmic. La reclamació va ser acceptada per la 

Comissió Mixta de 6 de novembre de 2012. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Despesa corrent sanitària pública per departament i per 
habitant
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 Exercici 2015 

Departament de salut 

Despesa 
comptable en 
assistència 
sanitària (A) 

Assistències realitzades a 
població protegida d’altres 

departaments i altres 
col·lectius (B) 

Assistències 
realitzades en altres 
departaments (C) 

Ajust despesa real 
en assistència 
sanitària  43(D) 

Estimació despesa neta en 
assistència sanitària de 
població protegida del 

departament (E = A - B + C + D) 

Població protegida 
(mitjana anual) (F) 

Despesa per 
capita 

(G = E / F) 

Comarcal              

0 - Població no assignada          50   

1 - Vinaròs 73.129.352 7.157.420 9.629.859 -6.890.540 68.711.250 82.046 837 

3 - La Plana 116.224.580 5.925.881 21.111.942 -5.495.809 125.914.833 178.651 705 

4 - Sagunt 127.751.836 7.296.381 20.920.448 -6.600.644 134.775.259 142.710 944 

6 - València-Arnau de Vilanova-Llíria 211.594.104 12.303.685 66.745.414 -529.454 265.506.379 291.297 911 

8 - Requena 47.461.441 4.005.606 8.193.982 -1.980.480 49.669.337 46.916 1.059 

12 - Gandia 133.381.169 8.663.371 23.021.097 -7.081.227 140.657.668 167.600 839 

14 - Xàtiva-Ontinyent 164.339.282 5.056.496 23.061.444 -10.013.806 172.330.425 189.284 910 

15 -Alcoi 125.241.653 2.695.655 14.055.164 -9.969.401 126.631.761 132.723 954 

16 – Marina Baixa 138.715.027 14.218.762 17.349.097 -5.773.623 136.071.739 160.163 850 

18 - Elda 159.074.415 3.792.106 18.672.456 -11.376.534 162.578.231 183.686 885 

21 - Oriola 124.801.306 4.256.783 18.119.756 -9.680.263 128.984.015 156.756 823 

Subtotal 1.421.714.165 75.372.145 240.880.659 -75.391.781 1.511.830.898 1.731.882 873 

Referència 1              

2 - Castelló 313.591.702 27.525.249 12.755.891 -1.275.196 297.547.149 260.577 1.142 

7 – València-La Fe 665.323.056 209.197.521 27.168.718 -78.662.885 404.631.368 261.311 1.548 

19 – Alacant-Hospital General 349.294.681 77.557.067 8.990.366 -32.488.171 248.239.808 249.979 993 

Subtotal 1.328.209.440 314.279.837 48.914.975 -112.426.253 950.418.325 771.867 1.231 

                                                

 

43 Los ajusts s'han estimat a partir de la informació facilitada per la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics de la Conselleria de Sanitat, i 

no difereixen significativament dels càlculs realitzats per aquesta Sindicatura. La naturalesa de l'ajust és deguda, bàsicament, a tres motius: 

- En la liquidació del pressupost de despeses de  2015 hi ha obligacions reconegudes que corresponen a despeses d'exercicis anteriors. 

- A 31 de desembre de 2015, hi ha obligacions no imputades al pressupost de l'exercici corrent. 

- Els consorcis hospitalaris de València i Castelló reben finançament addicional de l'Estat. Els fons estatals d'assistència sanitària aportats pel 

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública no es mostren en el pressupost de la Generalitat, sinó en els de les diputacions respectives. 
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 Exercici 2015 

Departament de salut 

Despesa 
comptable en 
assistència 
sanitària (A) 

Assistències realitzades a 
població protegida d’altres 

departaments i altres 
col·lectius (B) 

Assistències 
realitzades en altres 
departaments (C) 

Ajust despesa real 
en assistència 
sanitària  43(D) 

Estimació despesa neta en 
assistència sanitària de 
població protegida del 

departament (E = A - B + C + D) 

Població protegida 
(mitjana anual) (F) 

Despesa per 
capita 

(G = E / F) 

Referència 2              

5 - Valencia-Clínic-Malva-rosa 335.638.475 49.576.299 27.681.827 -18.503.954 295.240.050 317.292 930 

9 – València-Hospital General 215.236.025 37.722.662 39.037.397 58.175.192 274.725.952 334.549 821 

10 – València-Doctor Peset 280.669.640 32.880.821 43.609.201 -21.763.782 269.634.238 256.907 1.050 

17 - Alacant-Sant Joan d’Alacant 163.276.142 19.342.085 26.568.030 -9.274.240 161.227.847 197.835 815 

20 – Elx-Hospital General 190.804.280 20.856.210 12.365.671 -17.620.716 164.693.025 151.980 1.084 

Subtotal 1.185.624.562 160.378.077 149.262.127 -8.987.500 1.165.521.112 1.258.563 926 

Concessions:44              

11 - La Ribera 210.786.000 19.806.979 17.172.664 0 208.151.685 247.392 841 

13 – Dénia 111.490.933 12.470.195 8.688.440 0 107.709.178 150.083 718 

22 - Torrevella 116.170.228 23.978.876 6.706.132 0 98.897.484 155.883 634 

23 - Manises 142.863.34545 25.665.216 22.319.433 0 139.517.562 193.582 721 

24 - Elx-Crevillent 109.505.671 12.849.373 13.358.937 0 110.015.234 148.063 743 

Subtotal 690.816.177 94.770.640 68.245.606 0 664.291.144 895.003 742 

Total Comunitat Valenciana 4.626.364.345 644.800.699 507.303.366 -196.805.534 4.292.061.478 4.657.315 922 

Font: 
Columna A: Diari d’operacions del pressupost corrent de la GV de l’exercici 2015 (vegeu annex II). 
Columnes B i C: COMPAS (vegeu annex IV). 
Columna D: Ajust estimat a partir de la informació facilitada per la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics de la Conselleria de Sanitat. 
Columna F: Sistema d’Informació Poblacional (SIP). Servei d’Assegurament Sanitari (vegeu annex V). 

                                                

 

44 En el cas de les concessions, la despesa no és exclusivament corrent, ja que inclou també la de les inversions compromeses. 

45 Per conciliar aquesta quantia amb els pagaments a compte facturats en 2015 cal detraure, per estar imputada al pressupost 2015, la 

facturació corresponent al mes de desembre de 2014 (11.553.526 euros) i afegir-hi la facturació corresponent al mes de desembre de 2015 

(11.937.256 euros), que està imputada en el pressupost de 2016.  



 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Obligacions reconegudes imputades al pressupost corrent  
de l’exercici 2015 en programes d’assistència sanitària. 
Capítols 1 i 2 
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  ORN Pressupost corrent 2015 

Centre cost Descripció unitat 313.20 412.22 412.24 412.28 Transport Oxigenoteràpia Total 

  (a) (b) (c) (d) (e) (f) a + b + c + d - e -f 

 Unitats orgàniques supradepartamentals        

1002910000 D. G. d’Assistència Sanitària 6.088.845 958.603 25.895.528 5.495 135.366 140.147 32.672.957 

1002910092 Gestió Delegada 0 264.087.089 0 0 0 0 264.087.089 

1002910290 Serveis Centrals. AVS 225.350 1.818.250 0 0 0 0 2.043.600 

1002910230 Direcció Territorial d’Alacant. AVS 0 0 8.180.957 0 3.516.358 3.247.524 1.417.076 

1002910250 Direcció Territorial de Castelló. AVS 0 178.463 795.571 0 0 0 974.034 

1002910280 Direcció Territorial de València. AVS 0 0 9.151.674 0 2.648.536 3.032.034 3.471.104 

1002910278 Centre Transfusions C. V. 0 34.211.004 0 0 0 245 34.210.759 

1002913021 Servei Emergències Sanitàries Elx-Alacant 0 15.783.418 10.335.847 0 10.338.834 0 15.780.431 

1002915041 Servei Emergències Sanitàries Castelló 0 6.364.472 5.305.768 0 5.305.768 0 6.364.472 

1002918071 Servei Emergències Sanitàries València 0 19.005.312 11.504.305 0 11.504.305 0 19.005.312 

1002913001 Hospital crònics i llarga estada Sant Vicent del Raspeig 0 0 0 15.649.287 0 0 15.649.287 

1002913002 Hospital crònics i llarga estada La Pedrera 0 0 0 13.951.646 0 0 13.951.646 

1002915001 Hospital crònics i llarga estada La Magdalena 0 0 0 13.035.934 0 434 13.035.500 

1002918001 Hospital crònics i llarga estada Dr. Moliner 0 0 0 16.128.583 0 0 16.128.583 

1002918002 Hospital crònics i llarga estada Pare Jofre 0 0 0 13.275.871 0 0 13.275.871 

 Subtotal 6.314.195 342.406.611 71.169.650 72.046.816 33.449.167 6.420.384 452.067.721 

 Departaments salut: comarcals        

1002910101 Departament de salut de Vinaròs 0 71.949.321 2.626.957 0 956.753 490.173 73.129.352 

1002910205 Departament de salut de la Plana 0 113.476.924 5.081.542 0 1.089.974 1.243.912 116.224.580 

1002910301 Departament de salut de Sagunt 0 122.775.825 7.010.218 0 1.095.248 938.958 127.751.836 

1002910501 Departament de salut València-Arnau de Vilanova-Llíria 0 197.276.124 18.403.744 0 2.214.633 1.871.132 211.594.104 

1002910701 Departament de salut de Requena 0 46.236.265 2.568.278 0 1.032.262 310.840 47.461.441 

1002911101 Departament de salut de Gandia 0 124.039.066 11.668.093 0 1.207.304 1.118.686 133.381.169 

1002911301 Departament de salut de Xàtiva-Ontinyent 0 157.169.219 10.208.467 0 1.761.531 1.276.874 164.339.282 

1002911405 Departament de salut d’Alcoi 0 120.366.243 6.669.971 0 873.617 920.945 125.241.653 

1002911501 Departament de salut de la Marina Baixa 0 125.610.925 15.586.571 0 1.236.112 1.246.356 138.715.027 

1002911701 Departament de salut d’Elda 0 154.594.428 7.263.346 0 1.462.352 1.321.007 159.074.415 

1002912001 Departament de salut d’Oriola 0 122.243.030 4.802.067 0 1.089.491 1.154.299 124.801.306 

 Subtotal 0 1.355.737.369 91.889.254 0 14.019.277 11.893.181 1.421.714.165 
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  ORN Pressupost corrent 2015 

Centre cost Descripció unitat 313.20 412.22 412.24 412.28 Transport Oxigenoteràpia Total 

 Departaments salut: referència 1        

1002910095 Consorci Hospital Provincial Castelló 0 58.302.990 0 0 0 0 58.302.990 

1002910201 Departament de salut de Castelló 0 230.889.976 28.036.275 0 1.711.028 1.926.510 255.288.712 

1002910601 Departament de salut de València-La Fe 0 634.660.182 34.009.066 0 1.683.432 1.662.760 665.323.056 

1002911801 Departament de salut d’Alacant-Hospital General 0 331.751.543 21.623.768 0 1.897.837 2.182.794 349.294.681 

 Subtotal 0 1.255.604.692 83.669.109 0 5.292.297 5.772.063 1.328.209.440 

 Departaments salut: referència 2        

1002910401 Departament de salut de València-Clínic-Malva-rosa 0 307.514.674 31.966.664 0 1.754.437 2.088.425 335.638.475 

1002910801 Departament de salut de València-Hospital General 0 198.782.552 18.290.820 0 1.262.459 574.888 215.236.025 

1002910901 Departament de salut de València-Doctor Peset 0 251.936.978 31.695.410 0 1.021.974 1.940.774 280.669.640 

1002911601 Departament de salut d’Alacant-Sant Joan d’Alacant 0 160.934.581 5.416.338 0 1.634.870 1.439.907 163.276.142 

1002911901 Departament de salut d’Elx-Hospital General 0 173.527.912 19.444.194 0 1.058.061 1.109.764 190.804.280 

 Subtotal 0 1.092.696.696 106.813.425 0 6.731.802 7.153.757 1.185.624.562 

 Departaments salut: concessions (pagaments a compte)        

1002910689 Departament de salut Manises concessió 0 142.863.345 0 0 0 0 142.863.345 

1002911089 Departament de salut la Ribera concessió 0 210.786.000 0 0 0 0 210.786.000 

1002911289 Departament de salut Dénia concessió 0 111.490.933 0 0 0 0 111.490.933 

1002911989 Departament de salut Elx-Crevillent concessió 0 109.505.671 0 0 0 0 109.505.671 

1002912089 Departament de salut Torrevella concessió 0 116.170.228 0 0 0 0 116.170.228 

 Subtotal 0 690.816.177 0 0 0 0 690.816.177 

 Departaments salut: concessions (nòmina personal transferit)        

1002910698 Departament de salut de Manises 0 17.841.823 0 0 0 0 17.841.823 

1002911098 Departament de salut de la Ribera 0 19.318.446 0 0 0 0 19.318.446 

1002911298 Departament de salut de Dénia 0 16.579.923 0 0 0 0 16.579.923 

1002911998 Departament de salut d’Elx-Crevillent 0 5.279.165 0 0 0 0 5.279.165 

1002912098 Departament de salut de Torrevella 0 3.652.737 0 0 0 0 3.652.737 

 Subtotal 0 62.672.093 0 0 0 0 62.672.093 

 Total 6.314.195 4.799.933.638 353.541.439 72.046.816 59.492.543 31.239.385 5.141.104.159 

Font: Diari d’operacions del pressupost corrent de la Generalitat de l’exercici 2015. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

Despesa corrent sanitària pública en programes 
pressupostaris destinats a tractament de 
drogodependències i conductes addictives,  
i a salut mental i hospitals crònics i de llarga estada  
(despeses supradepartamentals). Per habitant 
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Programes pressupostaris 

Despesa 
corrent 
sanitària 
pública 

Població 
protegida 
mitjana 
201546 

Despesa 
per 

capita 

313. 20 Drogodependències i altres 

addiccions 
6.314.195 3.762.312 1,68 

412. 28 Salut mental i hospitals crònics 72.046.816 3.762.312 19,15 

Font: Diari d’operacions del pressupost corrent de la Generalitat de l’exercici de 2015. 

                                                

 

46 Inclou la població de tots els departaments de salut, excepte els de les concessions, 

atés que aquestes estan obligades, per contracte, a assumir la prestació dels serveis 

de les unitats de conductes addictives i de les unitats de salut mental. 



 

 

 

 

 

 

Annex IV 

Assistències interdepartamentals en 2015 quantificades a 
tarifes de compensació
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Quadre 1. Departament origen: hospitals comarcals 

Departament de destinació 

Departament origen dels pacients atesos 

1 - Vinaròs 3 - La Plana 4 - Sagunt 
6 - València-
Arnau-Llíria 

8 - Requena 12 - Gandia 
14 - Xàtiva-
Ontinyent 

15 -Alcoi 
16 - 

Marina 
Baixa 

18 - Elda 21 - Oriola 

Comarcal                       
1 - Vinaròs 0 106.281 53.626 58.985 6.323 21.154 17.564 10.580 8.773 7.717 1.529 

3 - La Plana 105.339 105 386.065 126.693 10.293 15.875 16.933 4.017 6.135 8.882 3.005 

4 - Sagunt 72.020 447.896 0 483.474 24.588 23.564 29.052 6.072 6.585 8.690 4.333 

6 - València-Arnau de Vilanova-Llíria 49.135 50.043 213.282 0 83.491 114.339 129.104 30.895 19.700 16.215 5.423 

8 - Requena 1.582 7.831 37.505 170.497 0 8.127 18.944 5.465 14.877 7.520 2.638 

12 - Gandia 4.017 17.755 26.076 100.697 14.808 0 375.428 166.573 40.546 14.037 11.049 

14 - Xàtiva-Ontinyent 6.648 15.882 25.774 133.555 17.444 445.494 0 184.121 18.236 40.846 34.916 

15 - Alcoi 7.632 4.024 8.925 25.657 6.010 132.074 291.791 0 39.278 100.266 12.310 

16 - Marina Baixa 18.338 11.787 22.404 56.838 27.530 36.606 57.745 135.431 0 135.557 24.439 

18 - Elda 3.113 2.551 9.245 19.803 4.204 17.661 34.087 225.762 58.356 0 49.098 

21 - Oriola 3.233 8.025 8.843 13.148 1.376 16.910 6.136 54.559 46.525 96.848 0 

Subtotal 271.057 672.181 791.746 1.189.345 196.067 831.805 976.784 823.474 259.011 436.578 148.739 
Referència 1                       

2 - Castelló 5.302.916 11.692.101 329.641 158.654 22.831 27.420 39.424 15.329 11.710 32.431 10.744 

7 - València-La Fe 3.393.897 7.141.864 6.413.172 47.267.617 2.261.062 4.952.600 8.635.710 2.885.907 1.969.155 2.575.980 1.674.167 

19 - Alacant-Hospital General 2.900 13.738 82.007 46.041 8.458 165.821 38.567 3.679.344 8.608.724 12.467.074 5.428.714 

Subtotal 8.699.714 18.847.703 6.824.820 47.472.311 2.292.352 5.145.840 8.713.701 6.580.580 10.589.589 15.075.485 7.113.625 
Referència 2                       

5 - València-Clínic-Malva-rosa 148.217 796.971 11.653.537 2.788.515 229.706 9.606.668 607.442 543.784 164.814 155.368 111.168 

9 - València-Hospital General 43.754 194.982 310.367 1.759.195 4.799.012 212.011 7.123.895 4.055.461 39.235 40.143 14.462 

10 - València-Doctor Peset 56.761 178.513 562.309 1.683.971 234.826 1.045.087 926.116 170.029 53.057 23.792 25.611 

17 – Alacant-Sant Joan d’Alacant 3.489 3.009 5.135 19.089 8.913 33.582 27.735 303.577 3.500.456 1.039.177 1.408.196 

20 - Elx-Hospital General 2.708 5.540 8.143 11.050 1.751 29.411 18.489 71.231 91.226 755.569 4.560.420 

Subtotal 254.929 1.179.015 12.539.492 6.261.820 5.274.208 10.926.760 8.703.678 5.144.081 3.848.788 2.014.048 6.119.857 
Concessions:                       

11 - La Ribera 25.767 144.686 141.335 667.601 81.733 4.268.945 4.211.732 982.876 51.120 55.888 19.631 

13 - Dénia 3.434 18.737 148.939 191.139 9.341 1.598.679 138.367 170.930 527.649 38.939 38.286 

22 - Torrevella 15.531 19.711 73.945 20.382 2.115 27.719 19.433 36.073 150.088 68.559 1.977.107 

23 - Manises 357.818 228.263 397.279 10.933.016 337.208 214.078 277.056 125.907 62.691 46.366 4.906 

24 - Elx-Crevillent 1.609 1.646 2.893 9.800 958 7.271 20.693 191.242 1.860.162 936.592 2.697.605 

Subtotal 404.159 413.044 764.391 11.821.938 431.355 6.116.692 4.667.281 1.507.029 2.651.710 1.146.345 4.737.535 
Total Comunitat Valenciana 9.629.859 21.111.942 20.920.448 66.745.414 8.193.982 23.021.097 23.061.444 14.055.164 17.349.097 18.672.456 18.119.756 
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Quadre 2. Departament origen: hospitals de referència (1 i 2) 

Departament de destinació 

Departament origen dels pacients atesos 

2 - Castelló 
7 - 

València- 
La Fe 

19 - 
Alacant-

Hosp. Gral. 

5 - València-
Clinic-Malva-

rosa 

9 - València-
Hospital Gral. 

10 - València-
Doctor Peset 

17 - Alacant-
Sant Joan 
d’Alacant 

20 - Elx-
Hospital 
Gral. 

Comarcal                 
1 - Vinaròs 460.111 56.884 6.994 91.387 85.590 59.529 6.894 4.839 

3 - La Plana 2.044.351 128.812 15.291 191.558 130.318 131.672 5.580 3.997 

4 - Sagunt 131.969 525.412 12.452 1.123.804 505.398 498.019 13.174 4.140 

6 - València-Arnau de Vilanova-Llíria 74.244 1.940.952 16.950 1.583.297 1.663.826 1.427.057 20.296 13.832 

8 - Requena 17.751 233.324 14.809 235.806 350.446 251.765 8.197 3.034 

12 - Gandia 22.217 174.930 34.254 199.463 229.702 223.589 30.383 15.444 

14 - Xàtiva-Ontinyent 36.611 160.765 70.715 285.059 230.785 296.034 22.695 12.179 

15 - Alcoi 13.358 48.537 145.708 72.870 37.981 53.864 165.123 24.351 

16 - Marina Baixa 23.280 61.156 205.918 79.818 75.095 93.288 417.985 72.490 

18 - Elda 16.335 19.271 360.011 56.848 27.500 41.753 315.292 131.238 

21 - Oriola 7.423 14.965 189.885 20.583 8.143 9.473 85.593 160.895 

Subtotal 2.847.649 3.365.008 1.072.987 3.940.494 3.344.784 3.086.043 1.091.211 446.440 
Referència 1                 

2 - Castelló 0 165.893 72.975 232.895 200.986 217.254 10.428 10.001 

7 - València-La Fe 6.460.899 0 1.817.763 15.428.466 21.627.225 25.928.433 1.340.507 1.375.183 

19 - Alacant-Hospital General 24.350 27.864 0 59.552 27.050 30.554 22.768.808 5.056.092 

Subtotal 6.485.249 193.757 1.890.739 15.720.914 21.855.260 26.176.241 24.119.743 6.441.276 
Referència 2                 

5 - Valencia-Clínic-Malva-rosa 503.963 4.194.475 118.698 0 3.802.320 3.571.728 82.868 71.118 

9 - València-Hospital General 2.143.199 2.207.892 38.841 1.719.104 0 6.501.041 35.524 20.316 

10 - València-Doctor Peset 165.764 14.126.086 42.578 2.934.067 4.510.652 0 32.388 21.919 

17 - Alacant-Sant Joan d’Alacant 33.725 14.958 4.516.569 38.310 37.251 47.865 0 521.639 

20 - Elx-Hospital General 6.651 10.229 610.071 35.142 12.822 32.139 451.527 0 

Subtotal 2.853.302 20.553.640 5.326.759 4.726.623 8.363.045 10.152.773 602.307 634.991 
Concessions:                 

11 - La Ribera 160.889 1.297.805 41.863 971.876 1.354.211 1.759.705 62.797 28.017 

13 - Dénia 83.777 205.946 112.593 442.242 340.302 326.088 105.891 47.487 

22 - Torrevella 7.975 23.558 123.462 16.604 19.849 10.148 209.601 177.593 

23 - Manises 301.978 1.525.100 87.044 1.853.406 3.743.712 2.088.888 77.737 49.130 

24 - Elx-Crevillent 15.071 3.904 334.920 9.668 16.234 9.315 298.742 4.540.737 

Subtotal 569.691 3.056.313 699.881 3.293.796 5.474.308 4.194.143 754.768 4.842.964 
Total Comunitat Valenciana 12.755.891 27.168.718 8.990.366 27.681.827 39.037.397 43.609.201 26.568.030 12.365.671 
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Quadre 3. Concessions i resta de població 

Departament de destinació 
Departament origen dels pacients atesos 

11 - La Ribera 13 - Dénia 22 - Torrevella 23 - Manises 24 - Elx-Crevillent Altres col·lectius47 Total 
Comarcal               

1 - Vinaròs 32.194 3.418 2.375 51.265 4.123 5.999.286 7.157.420 

3 - La Plana 45.783 4.396 3.316 68.993 5.346 2.463.123 5.925.881 

4 - Sagunt 95.152 28.975 8.576 244.357 2.373 2.996.303 7.296.381 

6 - València-Arnau de Vilanova-Llíria 271.957 52.505 7.783 1.314.594 6.081 3.198.683 12.303.685 

8 - Requena 44.718 7.769 3.844 357.374 2.260 2.199.524 4.005.606 

12 - Gandia 622.538 382.297 13.449 62.039 8.210 5.873.873 8.663.371 

14 - Xàtiva-Ontinyent 758.565 28.293 7.090 76.525 8.228 2.140.037 5.056.496 

15 - Alcoi 34.443 103.273 7.244 21.959 32.735 1.306.243 2.695.655 

16 - Marina Baixa 78.767 188.305 64.128 63.207 51.264 12.217.386 14.218.762 

18 - Elda 21.358 11.889 58.325 14.634 257.279 2.036.491 3.792.106 

21 - Oriola 12.698 19.183 758.199 6.028 270.748 2.437.362 4.256.783 

Subtotal 2.018.173 830.304 934.329 2.280.975 648.648 42.868.311 75.372.145 
Referència 1               

2 - Castelló 98.623 12.691 6.856 112.798 12.260 8.728.388 27.525.249 

7 - València-La Fe 11.435.043 3.147.282 750.431 14.737.564 1.739.012 14.238.582 209.197.521 

19 - Alacant-Hospital General 81.805 2.365.512 3.499.633 42.504 3.304.092 9.727.863 77.557.067 

Subtotal 11.615.472 5.525.485 4.256.920 14.892.866 5.055.365 32.694.833 314.279.837 
Referència 2               

5 - València-Clínic-Malva-rosa 1.182.181 1.148.385 37.567 1.407.389 59.459 6.589.958 49.576.299 

9 - València-Hospital General 799.278 111.034 54.457 2.608.259 16.068 2.875.130 37.722.662 

10 - València-Doctor Peset 1.523.235 189.527 3.624 1.112.055 5.561 3.253.292 32.880.821 

17 - Alacant-Sant Joan d’Alacant 21.757 869.277 188.755 10.361 235.549 6.453.713 19.342.085 

20 - Elx-Hospital General 12.569 14.429 1.230.480 7.529 7.338.287 5.538.798 20.856.210 

Subtotal 3.539.020 2.332.652 1.514.883 5.145.592 7.654.924 24.710.891 160.378.077 
Concessions:               

11 - La Ribera 0 0 0 0 0 3.478.502 19.806.979 

13 - Dénia 0 0 0 0 0 7.921.428 12.470.195 

22 - Torrevella 0 0 0 0 0 20.979.424 23.978.876 

23 - Manises 0 0 0 0 0 2.953.634 25.665.216 

24 - Elx-Crevillent 0 0 0 0 0 1.890.309 12.849.373 

Subtotal 0 0 0 0 0 37.223.297 94.770.640 
Total Comunitat Valenciana 17.172.664 8.688.440 6.706.132 22.319.433 13.358.937 137.497.332 644.800.699 

Nota: S’hi inclouen els següents tipus d’assistències: hospitalització, intervencions sense hospitalització, urgències hospitalàries, radiodiagnòstic, consultes externes i consultes de primària. 

Font: COMPAS

                                                

 

47  Població no assignada a cap departament (accidents, desplaçats, mutualistes, sense cobertura pública,…). 



 

 

 

 

 

 

ANNEX V 

Població protegida per departament de salut en l’exercici 
2015 (dades a l’últim dia de cada mes)
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Font: Sistema d’Informació Poblacional (SIP). Servei d’Assegurament Sanitari. 

Departament de salut 
Població 
protegida 
mitjana 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Comarcal                           

0 - Població no assignada 50 52 49 50 52 55 53 54 53 48 47 45 46 

1 - Vinaròs 82.046 82.044 82.025 82.125 82.064 82.154 82.271 81.835 81.968 82.035 82.126 82.224 81.680 

3 - La Plana 178.651 178.713 178.686 178.789 178.708 178.741 178.869 178.388 178.524 178.648 178.779 178.837 178.127 

4 - Sagunt 142.710 142.780 142.751 142.823 142.779 142.753 142.854 142.469 142.559 142.656 142.795 142.873 142.425 

6 - València-Arnau de Vilanova-Llíria 291.297 290.476 290.616 290.997 291.161 291.223 291.518 290.895 291.185 291.708 292.047 292.306 291.433 

8 - Requena 46.916 46.988 46.918 46.907 46.889 46.866 46.949 46.987 47.059 47.003 46.941 46.838 46.643 

12 - Gandia 167.600 167.656 167.538 167.687 167.692 167.736 167.980 167.263 167.460 167.654 167.801 167.838 166.897 

14 - Xàtiva-Ontinyent 189.284 189.635 189.525 189.570 189.522 189.504 189.590 189.040 189.077 189.064 189.189 189.154 188.536 

15 - Alcoi 132.723 132.753 132.699 132.721 132.680 132.741 132.847 132.631 132.682 132.798 132.867 132.860 132.396 

16 - Marina Baixa 160.163 159.639 159.518 159.863 159.811 160.048 160.438 159.909 160.115 160.521 160.875 160.838 160.381 

18 - Elda 183.686 183.901 183.865 183.910 183.911 183.856 183.940 183.474 183.505 183.555 183.594 183.639 183.079 

21 - Oriola 156.756 156.380 156.429 156.617 156.639 156.757 156.996 156.545 156.681 156.861 157.131 157.204 156.836 

Subtotal 1.731.882 1.731.017 1.730.619 1.732.059 1.731.908 1.732.434 1.734.305 1.729.490 1.730.868 1.732.551 1.734.192 1.734.656 1.728.479 
Referència 1                           

2 - Castelló 260.577 260.221 260.105 260.423 260.657 260.700 260.950 260.269 260.515 260.916 261.177 261.152 259.841 

7 - València-La Fe 261.311 260.301 260.536 260.986 261.096 261.289 261.655 260.560 261.009 261.598 262.170 262.644 261.882 

19 - Alacant-Hospital General 249.979 249.178 249.604 249.862 249.940 250.196 250.457 249.529 249.803 250.098 250.410 250.721 249.946 

Subtotal 771.867 769.700 770.245 771.271 771.693 772.185 773.062 770.358 771.327 772.612 773.757 774.517 771.669 
Referència 2                           

5 - València-Clínic-Malva-rosa 317.292 316.915 317.046 317.404 317.469 317.474 317.706 316.518 316.782 317.304 317.736 318.073 317.073 

9 - València-Hospital General 334.549 333.834 334.062 334.531 334.692 334.794 335.137 333.827 333.972 334.573 335.125 335.486 334.558 

10 - València-Doctor Peset 256.907 256.746 256.728 256.929 257.053 257.125 257.365 256.258 256.537 256.910 257.262 257.489 256.478 

17 - Alacant-Sant Joan d’Alacant 197.835 197.711 197.556 197.810 197.816 197.930 198.183 197.323 197.557 197.950 198.193 198.380 197.615 

20 - Elx-Hospital General 151.980 151.567 151.647 151.834 151.876 152.044 152.218 151.723 151.875 152.146 152.344 152.429 152.055 

Subtotal 1.258.563 1.256.773 1.257.039 1.258.508 1.258.906 1.259.367 1.260.609 1.255.649 1.256.723 1.258.883 1.260.660 1.261.857 1.257.779 
Concessions:                           

11 - La Ribera 247.392 247.469 247.521 247.645 247.623 247.547 247.727 246.571 247.079 247.300 247.596 247.695 246.936 

13 - Dénia 150.083 150.133 149.907 149.893 149.833 149.951 150.354 149.930 150.103 150.263 150.473 150.425 149.735 

22 - Torrevella 155.883 156.116 156.145 156.425 156.206 156.244 156.526 155.516 155.597 155.500 155.700 155.711 154.912 

23 - Manises 193.582 193.269 193.349 193.510 193.582 193.652 193.809 193.242 193.369 193.756 193.955 194.047 193.447 

24 - Elx-Crevillent 148.063 147.979 147.967 148.112 148.176 148.227 148.319 147.712 147.766 147.979 148.190 148.374 147.953 

Subtotal 895.003 894.966 894.889 895.585 895.420 895.621 896.735 892.971 893.914 894.798 895.914 896.252 892.983 

Total Comunitat Valenciana 4.657.315 4.652.456 4.652.792 4.657.423 4.657.927 4.659.607 4.664.711 4.648.468 4.652.832 4.658.844 4.664.523 4.667.282 4.650.910 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VI 

Anuncis de licitació i adjudicació de contractes relacionats amb 
la construcció del nou Hospital de Gandia 
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DOCV 
Núm. Expt./ 

Any Objecte Tipus de contracte 
Licitació (import 

sense IVA) 

Adjudicació 
(import sense 

IVA) 

Import 
executat/obligacions 

reconegudes 

Núm. 5079 (26-08-2005) 777/2005 

Assistència tècnica per a la col·laboració en la 

redacció de l’avantprojecte per al nou Hospital de 

Gandia 

Contracte de serveis 300.000,00 251.100,00 251.100,00 

Núm. 5487 (11-04-2007) 79/2007 
Direcció de l’obra de construcció del nou Hospital 

de Gandia 
Contracte de serveis 1.278.425,59 933.250,68 1.231.501,13 

Núm. 5530 (08-06-2007) 525/2006 

Redacció del projecte bàsic i d’execució d’obra 

civil, projectes d’instal·lacions i activitat, estudi 

de seguretat i salut i estudi geotècnic de l’obra de 

construcció del nou Hospital de Gandia, així com 

l’execució de l’esmentada obra 

Contracte d’obres 53.409.479,00 40.163.928,21 56.820.476,78 

Núm. 6486 (23-03-2011) 20/2011 
Complementari núm. 1 de l’obra de construcció 

del nou Hospital de Gandia 
Contracte d’obres 5.039.477,98 5.039.477,98 6.526.537,83 

Núm. 6635 (21-10-2011) 77/2011 

Direcció de les obres i instal·lacions i coordinació 

del pla de seguretat i salut del projecte 

complementari número 1 de l’obra de 

construcció del nou Hospital de Gandia 

Contracte de serveis 114.201,98 114.201,98 148.234,16 

Núm. 7666 (26-11-2015) 486/2014 

Obra d’execució del projecte complementari 

número 2 de la construcció del nou Hospital de 

Gandia 

Contracte d’obres 1.145.431,56 1.145.431,56 1.515.773,91 

N/d 100/2015 Direcció d’Obra Contracte de serveis N/d N/d 34.552,33 

N/d Diversos 
Obres menors tramitades pel departament de 

Gandia 
Contracte de serveis N/d N/d 733.596,80 

Total 61.287.016 47.647.390 67.261.773 

Font: DOCV i Servei d’Aprovisionaments i Contractació. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VII 

Desglossament per categoria personal laboral en EIPHM 
Exercici de 2015 
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Centre de treball Categoria 
Plantilla 
mitjana 

% 

Hospital i centres d’especialitats Facultatiu especialista 227 18,17% 

Hospital i centres d’especialitats Infermer/a 285 22,82% 

Hospital i centres d’especialitats Tècnics especialistes 30 2,40% 

Hospital i centres d’especialitats Auxiliars d’infermeria 185 14,81% 

Hospital i centres d’especialitats Fisioterapeuta 10 0,80% 

Hospital i centres d’especialitats Resta personal assistencial 18 1,44% 

Hospital i centres d’especialitats 
Resta personal no 

assistencial 
177 14,17% 

Centres d’atenció primària Infermer EAP 58 4,64% 

Centres d’atenció primària Metge EAP i pediatre 116 9,29% 

Centres d’atenció primària Psiquiatre 7 0,56% 

Centres d’atenció primària Resta personal assistencial 22 1,76% 

Centres d’atenció primària 
Resta personal no 

assistencial 
77 6,16% 

HACLE Facultatiu especialista 4 0,32% 

HACLE Infermer/a 8 0,64% 

HACLE Tècnics especialistes 1 0,08% 

HACLE Auxiliars d’infermeria 10 0,80% 

HACLE Fisioterapeuta 2 0,16% 

HACLE Resta personal assistencial 3 0,24% 

HACLE 
Resta personal no 

assistencial 
9 0,72% 

Total   1.249 100,00% 

Font: EIPHM. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VIII 

Cost mitjà de personal. Exercici 2015
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 Exercici 2015 

Departament de salut Capítol 1 
Places 

gestionades 
Cost mitjà 
personal 

Comarcal    
1 - Vinaròs 48.405.979 996 48.600 

3 - La Plana 78.201.556 1.587 49.276 

4 - Sagunt 80.876.724 1.577 51.285 

6 - València-Arnau de Vilanova-

Llíria 
130.539.663 2.746 47.538 

8 - Requena 35.272.178 722 48.853 

12 - Gandia 81.647.544 1.652 49.423 

14 - Xàtiva-Ontinyent 106.508.955 2.056 51.804 

15 -Alcoi 75.871.702 1.519 49.948 

16 - Marina Baixa 84.253.410 1.641 51.343 

18 - Elda 97.336.420 2.020 48.186 

21 - Oriola 76.681.079 1.594 48.106 

Subtotal 895.595.210 18.110 49.453 
Referència 1    

2 - Castelló 153.722.902 3.129 49.128 

7 - València-La Fe 341.467.479 7.257 47.054 

19 – Alacant-Hospital General 198.445.326 4.092 48.496 

Subtotal 693.635.707 14.478 47.910 
Referència 2    

5 - València-Clínic-Malva-rosa 184.969.624 3.823 48.383 

9 - València-Hospital General 67.718.418 1.268 53.406 

10 - València-Doctor Peset 154.838.686 3.154 49.093 

17 - Alacant-Sant Joan d’Alacant 101.238.914 2.011 50.343 

20 - Elx-Hospital General 109.625.341 2.340 46.848 

Subtotal 618.390.983 12.596 49.094 
Concessions48:    

11 - La Ribera 22.622.281 474 47.726 

13 - Dénia 17.706.268 339 52.231 

22 - Torrevella 4.653.662 99 47.007 

23 - Manises 17.588.703 346 50.834 

24 - Elx-Crevillent 5.247.461 116 45.237 

Subtotal 67.818.376 1.374 49.358 
Total Comunitat Valènciana 2.275.440.276 46.558 48.873 

Font: Diari d’operacions 2015 (obligacions reconegudes en el capítol 1 dels programes 
pressupostaris 41222 i 41226) i Memòria de Gestió Anual 2015 de la Conselleria (apartat 5.2. 
Plantilla gestionada). 

                                                

 

48  Personal estatutari. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX IX 

Hipòtesis subjacents al càlcul de retribucions d’un facultatiu 
especialista 
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En relació amb el facultatiu especialista estatutari 

- Les retribucions es corresponen a un lloc treball tipus 74 (grup A1, 

nivell 24 i complement específic B). 

L’antiguitat mitjana dels empleats laborals segons la informació 

facilitada per EIPHM és de 3,5 anys. No obstant això, hem optat per 

considerar per a realitzar aquest estudi econòmic una antiguitat 

teòrica de sis anys, que és el període transcorregut des de l’inici de 

la concessió (des de maig de 2009). 

Quadre 1. Retribucions exercici 2016 facultatiu especialista estatutari  

Concepte salarial 
Import 
unitari 

Nombre 
de pagues 

Total 
anual 

Mensualitats       

Sou base 1.120,15 12 13.441,80 

Complement destinació 588,75 12 7.065,00 

Complement específic 1.738,62 12 20.863,44 

Triennis (2 x 43,08 ) 86,16 12 1.033,92 

Complement de carrera i desenvolupament professional 260,17 12 3.122,00 

Extres       

Sou base 691,21 2 1.382,42 

Complement destinació 588,75 2 1.177,50 

Complement específic 1.738,62 2 3.477,24 

Triennis (2 x 26,58 ) 53,16 2 106,32 

Total retribucions     51.669,64 

Font: Elaboració pròpia a partir de les taules salarials disponibles en 
http://www.san.gva.es/web/dgrhs/retribuciones-personal-iiss. 

- La jornada laboral és la resultant d’aplicar la disposició addicional 

del Decret 38/2016, de 8 d’abril, del Consell, pel qual es modifica el 

Decret 137/2003, de 18 de juliol, pel qual es regula la jornada i horari 

de treball, permisos, llicències i vacances del personal al servei 

d’institucions sanitàries de la Generalitat dependents de la 

Conselleria de Sanitat. Els elements configuradors de la jornada de 

treball, en còmput anual, queden de la manera següent: 

a) Jornada anual bruta: 1.955 hores/any (jornada setmanal bruta: 37 

hores i 30 minuts). 

b) Descompte per concepte de vacances: 163 hores. 

c) Descompte per concepte de festius, 14 festius del calendari laboral 

oficial i 3 addicionals: 119 hores. 

d) Llicència d’assumptes particulars, 6 dies: 42 hores. 
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e) Altres conceptes de descompte, amb caràcter genèric (higiene, 

preparació a l’activitat, etc.): 42 hores. 

f) Jornada ordinària efectiva general, una vegada gaudits tots els 

anteriors conceptes de descompte: 1.589 hores 

En relació amb el facultatiu especialista laboral 

- Les retribucions són les d’un especialista estàndard, que no és 

especialista en radiologia ni en urgència. 

Quadre 2. Retribucions exercici 2016 facultatiu especialista laboral 

Col·lectiu 

Salari brut anual jornada completa 
Distribució en % 
sobre el total del 
subcol·lectiu 

Retribució fixa 
bruta anual 

Retribució 
variable bruta 

anual 

Retribució variable 
anual de pagament 

mensual 

Facultatiu especialitzat 46.000 
Fins a 20% 

retribució fixa 
- - 

Facultatiu especialitzat radiologia 48.000 
Fins a 20% 

retribució fixa 
- - 

Facultatiu especialitzat urgències nivell I 56.000 
Fins a 14,6% 

retribució fixa 
Mín. 5.723 

Màx. 14.716 
28% 

Facultatiu especialitzat urgències nivell II 51.000 
Fins a 20% 

retribució fixa 
Mín. 3.570 

Màx. 9.180 
44% 

Facultatiu especialitzat urgències atenció 

continuada 
44.000 - 

Mín. 3.570 

Màx. 9.180 
28% 

Facultatiu primària (EAP, pediatria, salut 

mental, UHD) 
41.000 

Fins a 15% 

retribució fixa 
- - 

Metge atenció continuada nivell I 48.900 - - 63% 

Metge atenció continuada nivell II 42.000 - - 37% 

Font: EIPHM. 

La retribució variable té meritació anual, amb el sistema de fixació 

d’objectius i càlcul que es detalla en la política definida en el Pla 

General d’Incentius per a Facultatius, Metges Especialistes, 

Farmacèutics Especialistes en Farmàcia Hospitalària de la mercantil 

Especialitzada i Primària L’Horta–Manises, SA. 

Hi ha casos en què, mitjançant contracte laboral individual, les 

condicions retributives pactades són superiors a les que s’acaben de 

detallar. 

- La jornada laboral és la que fixa l’article 14 del conveni col·lectiu de 

treball del sector de sanitat privada de la província de València. 

- No s’ha considerat el cost de les guàrdies retribuïdes. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX X 

Facultatius en atenció primària i especialitzada per 1.000 
habitants 
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Departament de salut Facultatius 
(*) 

Facultatius 
(laborals) 

(**) 
MIR (*) Total 

general 

Població 
protegida 

(***) 

Ràtio 
facultatius 
por 1.000 
habitants 

Ràtio MIR 
per 1.000 
habitants 

Comarcal              

0 - Població no assignada 0 0 0 0 36 0,00 0,00 

1 - Vinaròs 235 0 38 273 82.005 3,33 0,46 

3 - La Plana 358 0 64 422 178.489 2,36 0,36 

4 - Sagunt 347 0 65 412 142.705 2,89 0,46 

6 - València-Arnau de Vilanova-Llíria 624 0 91 715 292.371 2,45 0,31 

8 - Requena 164 0 19 183 46.578 3,93 0,41 

12 - Gandia 379 0 66 445 167.420 2,66 0,39 

14 - Xàtiva-Ontinyent 449 0 64 513 188.685 2,72 0,34 

15 - Alcoi 341 0 37 378 132.508 2,85 0,28 

16 - Marina Baixa 381 0 75 456 161.161 2,83 0,47 

18 - Elda 459 0 85 544 183.168 2,97 0,46 

21 - Oriola 359 0 59 418 157.545 2,65 0,37 

Subtotal 4.096 0 663 4.759 1.732.671 2,75 0,38 

Referència 1              

2 - Castelló 668 196 176 1.040 260.518 3,99 0,68 

7 - València-La Fe 1.196 0 524 1.720 262.958 6,54 1,99 

19 - Alacant-Hospital General 799 0 297 1.096 250.582 4,37 1,19 

Subtotal 2.663 196 997 3.856 774.058 4,98 1,29 

Referència 2              

5 - València-Clínic-Malva-rosa 757 0 392 1.149 317.842 3,62 1,23 

9 - València-Hospital General 416 425 31 872 334.467 2,61 0,09 

10 - València-Doctor Peset 694 0 282 976 258.172 3,78 1,09 

17 - Alacant-Sant Joan d’Alacant 476 0 153 629 198.254 3,17 0,77 

20 - Elx-Hospital General 468 0 183 651 152.525 4,27 1,20 

Subtotal 2.811 425 1.041 4.277 1.261.260 3,39 0,83 

Concessions              

11 - La Ribera 121 494 93 708 247.285 2,86 0,38 

13 - Dénia 120 266 37 423 150.525 2,81 0,25 

22 - Torrevella 23 325 30 378 156.087 2,42 0,19 

23 - Manises 96 356 0 452 193.933 2,33 0,00 

24 - Elx-Crevillent 34 324 0 358 148.458 2,41 0,00 

Subtotal 394 1.765 160 2.319 896.288 2,59 0,18 

Total Comunitat Valenciana 9.964 2.386 2.861 15.211 4.664.277 3,26 0,61 

(*) Dades maig 2016 (**) Mitjana 2015 (***) Dades abril 2016 

Font: Servei d’Anàlisi de Sistemes d’Informació Sanitària (nombre de facultatius estatutaris), 
Memòria Anual 2015 apartats “5.3 Plantilla gestionada Plantilla gestionada pels consorcis 
hospitalaris de València i Castelló” i “5.4. Plantilla gestionada por les concessions 
administratives” (nombre de facultatius laborals) i Servei d’Assegurament (població protegida). 
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Llits hospitalaris per 1.000 habitants
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Departaments de salut Llits 
instal·lats (*) 

Llits en 
funcionament (*) 

Població 
protegida 

(**) 

Llits hospitalaris 
instal·lats per 
1.000 hab. 

Llits hospitalaris 
en funcionament 
per 1.000 hab. 

Comarcal           

0 - Població no assignada - - 36 - - 

1 - Vinaròs 152 143 82.005 1,85 1,75 

3 - La Plana 258 259 178.489 1,45 1,45 

4 - Sagunt 252 252 142.705 1,77 1,77 

6 - València-Arnau de Vilanova-Llíria 380 380 292.371 1,30 1,30 

8 - Requena 113 83 46.578 2,43 1,78 

12 - Gandia 315 287 167.420 1,88 1,71 

14 - Xàtiva-Ontinyent 323 274 188.685 1,71 1,45 

15 - Alcoi 287 229 132.508 2,17 1,73 

16 - Marina Baixa 270 270 161.161 1,68 1,68 

18 - Elda 361 361 183.168 1,97 1,97 

21 - Oriola 336 327 157.545 2,13 2,08 

Subtotal 3.047 2.865 1.732.671 1,76 1,65 

Referència 1      

2 - Castelló 831 819 260.518 3,19 3,14 

7 - València-La Fe 1.050 997 262.958 3,99 3,79 

19 - Alacant-Hospital General 797 742 250.582 3,18 2,96 

Subtotal 2.678 2.558 774.058 3,46 3,30 

Referència 2      

5 - València-Clínic-Malva-rosa 615 604 317.842 1,93 1,90 

9 - València-Hospital General 488 473 334.467 1,46 1,41 

10 - València-Doctor Peset 519 485 258.172 2,01 1,88 

17 - Alacant-Sant Joan d’Alacant 390 367 198.254 1,97 1,85 

20 - Elx-Hospital General 416 411 152.525 2,73 2,69 

Subtotal 2.428 2.340 1.261.260 1,93 1,86 

Concessions      

11 - La Ribera 301 301 247.285 1,22 1,22 

13 - Dénia 266 211 150.525 1,77 1,40 

22 - Torrevella 277 240 156.087 1,77 1,54 

23 - Manises 348 256 193.933 1,79 1,32 

24 - Elx-Crevillent 230 201 148.458 1,55 1,35 

Subtotal 1.422 1.209 896.288 1,59 1,35 

Total Comunitat Valenciana 9.575 8.972 4.664.277 2,05 1,92 

(*)  Dades maig 2016 (**)  Dades abril 2016 

Font: Dades de SISAL al 31 de maig de 2016 (indicadors de gestió del Servei d’Anàlisi de Sistemes 
d’Informació Sanitària) i Població protegida (Servei d’Assegurament Sanitari) 
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Dotació tecnològica. Equips en funcionament
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 Equips en funcionament 

Departament de salut TAC RM GAM HEM ASD LIT BCO ALI SPECT PET MAMOS DO DIAL 

Comarcal                           

0 - Població no assignada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 - Vinaròs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

3 - La Plana 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

4 - Sagunt 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 

6 - València-Arnau de Vilanova-Llíria 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

8 - Requena 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

12 - Gandia 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 26 

14 - Xàtiva-Ontinyent 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 30 

15 - Alcoi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 27 

16 - Marina Baixa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 

18 - Elda 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 25 

21 - Oriola 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Subtotal 19 8 0 0 1 1 0 0 0 0 15 8 116 

Referència 1                           

2 - Castelló 4 3 1 1 1 1 0 2 1 0 2 2 38 

7 - València-La Fe 7 3 0 3 3 0 0 3 3 1 2 2 22 

19 - Alacant-Hospital General 3 2 0 2 3 1 0 0 0 0 2 1 34 

Subtotal 14 8 1 6 7 2 0 5 4 1 6 5 94 

Referència 2                           

5 - València-Clínic-Malva-rosa 6 3 3 2 2 0 0 2 2 0 1 2 17 

9 - València-Hospital General 2 2 1 1 2 1 1 0 0 2 0 1 1 

10 - València-Doctor Peset 2 2 2 1 2 1 0 0 1 0 1 1 25 

17 - Alacant-Sant Joan d’Alacant 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 

20 - Elx-Hospital General 3 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 25 

Subtotal 15 10 8 6 6 3 1 5 3 2 5 6 68 

Concessions:                           

11 - La Ribera 3 2 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 35 

13 - Dénia 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 30 

22 - Torrevella 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 39 

23 - Manises 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 2 34 

24 - Elx-Crevillent 1 1 1 1 3 2 0 0 0 1 1 1 26 

Subtotal 9 6 2 5 8 5 0 2 0 2 7 6 164 

Total Comunitat Valenciana 57 32 11 17 22 11 1 12 7 5 33 25 442 

TAC: Tomografia axial computeritzada RM: Ressonància magnètica GAM: Gammacàmera 
HEM: Sala d’hemodinàmica ASD: Angiografia per sostracció digital LIT: Litotrícia extracorpòria per ones de xoc 
BCO: Bomba de cobalt ALI: Accelerador de partícules SPECT: Tomografia per emissió de fotons 
PET: Tomografia per emissió de positrons MAMOS: Mamògraf DO: Densitòmetres ossis 
DIAL: Equips d’hemodiàlisi 

Font: Catàleg Nacional d’Hospitals (actualitzat a 31-12-2015) del Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat.  



 

 

 

 

 

 

ANNEX XIII 

Dotació tecnològica. Equips en funcionament per  
100.000 habitants
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 Equips en funcionament per 100.000 habitants 

Departament de salut TAC RM GAM HEM ASD LIT BCO ALI SPECT PET MAMOS DO DIAL 

Comarcal                           

0 - Població no assignada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 - Vinaròs 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 0,00 0,00 

3 - La Plana 1,12 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 

4 - Sagunt 0,70 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 0,70 0,00 

6 - València-Arnau de Vilanova-

 Llíria 
1,03 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34 0,00 

8 - Requena 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 

12 - Gandia 1,19 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 0,60 15,51 

14 - Xàtiva-Ontinyent 1,06 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 1,06 15,85 

15 - Alcoi 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75 20,34 

16 - Marina Baixa 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62 4,99 

18 - Elda 1,09 0,54 0,00 0,00 0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,54 13,61 

21 - Oriola 1,28 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 

Subtotal 1,10 0,46 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,46 6,70 

Referència 1              

2 - Castelló 1,54 1,15 0,38 0,38 0,38 0,38 0,00 0,77 0,38 0,00 0,77 0,77 14,58 

7 - València-La Fe 2,68 1,15 0,00 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 1,15 0,38 0,77 0,77 8,42 

19 - Alacant-Hospital General 1,20 0,80 0,00 0,80 1,20 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,40 13,60 

Subtotal 1,81 1,04 0,13 0,78 0,91 0,26 0,00 0,65 0,52 0,13 0,78 0,65 12,18 

Referència 2              

5 – València-Clínic-Malva-rosa 1,89 0,95 0,95 0,63 0,63 0,00 0,00 0,63 0,63 0,00 0,32 0,63 5,36 

9 - València-Hospital General 0,60 0,60 0,30 0,30 0,60 0,30 0,30 0,00 0,00 0,60 0,00 0,30 0,30 

10 - València-Doctor Peset 0,78 0,78 0,78 0,39 0,78 0,39 0,00 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 9,73 

17 - Alacant-Sant Joan d’Alacant 1,01 0,51 1,01 0,51 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,51 0,51 0,00 

20 - Elx-Hospital General 1,97 1,32 0,00 0,66 0,00 0,66 0,00 0,66 0,00 0,00 1,32 0,66 16,45 

Subtotal 1,19 0,79 0,64 0,48 0,48 0,24 0,08 0,40 0,24 0,16 0,40 0,48 5,40 

Concessions:              

11 - La Ribera 1,21 0,81 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00 0,81 0,00 0,40 0,40 0,40 14,15 

13 - Dénia 0,67 0,67 0,00 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,67 19,99 

22 - Torrevella 1,28 0,64 0,00 0,64 1,28 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,64 25,02 

23 - Manises 1,03 0,52 0,00 0,52 0,52 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 1,03 17,56 

24 - Elx-Crevillent 0,68 0,68 0,68 0,68 2,03 1,35 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68 0,68 17,56 

Subtotal 1,01 0,67 0,22 0,56 0,89 0,56 0,00 0,22 0,00 0,22 0,78 0,67 18,32 

Total Comunitat Valenciana 1,22 0,69 0,24 0,37 0,47 0,24 0,02 0,26 0,15 0,11 0,71 0,54 9,49 

TAC: Tomografia axial computeritzada RM: Ressonància magnètica GAM: Gammacàmera 
HEM: Sala d’hemodinàmica ASD: Angiografia per sostracció digital LIT: Litotrícia extracorpòria per ones de xoc 
BCO: Bomba de cobalt ALI: Accelerador de partícules SPECT: Tomografia per emissió de fotons 
PET: Tomografia per emissió de positrons MAMOS: Mamògraf DO: Densitòmetres ossis 
DIAL: Equips d’hemodiàlisi 

Font: Elaboració pròpia a partir dels annexos V i XII.  



 

 

 

 

 

 

ANNEX XIV 

Esforç inversor en equipament tecnològic
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Quadre 1. Valors estimats per equip 

Codi Descripció equip 
Valor 

aproximat 
TAC Tomografia axial computeritzada 400.000 

RM Ressonància magnètica 1.200.000 

GAM Gammacàmera 400.000 

HEM Sala d’hemodinàmica  750.000 

ASD Angiografia per sostracció digital 950.000 

LIT Litotrícia extracorpòria per Ones de Xoc 300.000 

BCO Bomba de cobalt N/d 

ALI Accelerador de partícules 3.000.000 

SPECT Tomografia per emissió de fotons 300.000 

PET Tomografia per emissió de positrons 1.500.000 

MAMOS Mamògraf 300.000 

DO Densitòmetres ossis 50.000 

DIAL Equips d’hemodiàlisi 20.000 

Font: Elaboració pròpia. 

Nota: els valors indicats en la taula anterior són estimacions de valor actual d’equips tecnològics, 
basades en els últims anuncis de licitació d’equips publicats en el BOE i en el DOGV. En cap cas, 
representa la inversió real realitzada, sinó que es tracta d’una quantificació econòmica per a 
homogeneïtzar els equips instal·lats segons el Catàleg Nacional d’Hospitals. 
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Quadre 2. Valoració de l’equipament per hospital  

Departament de salut Valor estimat equips 
alta tecnologia 

Població 
protegida 

mitjana 2015 

Euros per 
habitant 

Comarcal    

0 - Població no assignada  50 0 

1 - Vinaròs 700.000 82.046 9 

3 - La Plana 2.300.000 178.651 13 

4 - Sagunt 2.250.000 142.710 16 

6 - València-Arnau de Vilanova-Llíria 2.750.000 291.297 9 

8 - Requena 700.000 46.916 15 

12 - Gandia 3.170.000 167.600 19 

14 - Xàtiva-Ontinyent 3.300.000 189.284 17 

15 - Alcoi 2.490.000 132.723 19 

16 - Marina Baixa 1.310.000 160.163 8 

18 - Elda 4.400.000 183.686 24 

21 - Oriola 2.300.000 156.756 15 

Subtotal 25.670.000 1.731.882 15 

Referència 1 0   

2 - Castelló 15.360.000 260.577 59 

7 - València-La Fe 24.040.000 261.311 92 

19 - Alacant-Hospital General 9.580.000 249.979 38 

Subtotal 48.980.000 771.867 63 

Referència 2    

5 - València-Clínic-Malva-rosa 17.940.000 317.292 57 

9 - València-Hospital General 9.620.000 334.549 29 

10 - València-Doctor Peset 8.100.000 256.907 32 

17 - Alacant-Sant Joan d’Alacant 9.900.000 197.835 50 

20 - Elx-Hospital General 8.800.000 151.980 58 

Subtotal 54.360.000 1.258.563 43 

Concessions:    

11 - La Ribera 14.550.000 247.392 59 

13 - Dénia 4.250.000 150.083 28 

22 - Torrevella 6.080.000 155.883 39 

23 - Manises 5.680.000 193.582 29 

24 - Elx-Crevillent 8.570.000 148.063 58 

Subtotal 39.130.000 895.003 44 

Total Comunitat Valenciana 168.140.000 4.657.315 36 

Font: Elaboració pròpia a partir dels annexos V i XII, i del quadre 1 d’aquest annex.  



 

 

 

 

 

 

ANNEX XV 

Demora mitjana de llista d’espera quirúrgica estructural 
Desembre 2015
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Departament de salut Actives EE > 
90 dies 

Actives EE 
de 0 a 30 

dies 

Actives EE 
de 31 a 60 

dies 

Actives EE 
de 61 a 90 

dies 

Actives EE 
de 91 a 180 

dies 

Actives EE 
de 181 a 
365 dies 

Actives EE 
de més de 
365 dies 

Total 
actives EE 

Demora 
mitjana EE 

1 - Vinaròs 468 210 266 164 227 211 30 1.108 110 

3 - La Plana 482 288 331 240 319 157 6 1.341 88 

4 - Sagunt 21 243 190 36 20 1 0 490 37 

6 - València-Arnau de Vilanova-Llíria 244 615 682 384 232 11 1 1.925 52 

8 - Requena 13 144 123 70 13 0 0 350 41 

12 - Gandia 67 344 304 135 63 4 0 850 45 

14 - Xàtiva-Ontinyent (H. Gral. Ontinyent) 93 168 141 113 90 2 1 515 58 

14 - Xàtiva-Ontinyent (H. Lluís Alcanyís) 548 365 402 292 344 203 1 1.607 85 

15 - Alcoi 198 400 463 393 85 113 0 1.454 66 

16 - Marina Baixa 125 289 345 205 120 5 0 964 54 

18 - Elda 71 391 436 405 65 6 0 1.303 51 

21 - Oriola 229 413 568 349 221 8 0 1.559 56 

2 - Castelló 598 519 607 426 347 237 14 2.150 81 

7 - València-La Fe 2.337 1.351 1.558 1.290 1.413 922 2 6.536 88 

19 - Alacant-Hospital General 1.254 766 1.211 673 971 268 15 3.904 77 

5 - València-Clínic-Malva-rosa (H. Clínic València) 587 506 565 440 279 308 0 2.098 83 

5 - València-Clínic-Malva-rosa (H. La Malva-rosa) 263 489 545 344 223 40 0 1.641 58 

9 - València-Hospital General 915 867 1.136 951 491 424 0 3.869 77 

10 - València-Doctor Peset 221 706 727 535 123 92 6 2.189 56 

17 - Alacant-Sant Joan d’Alacant 476 408 719 510 241 213 22 2.113 81 

20 - Elx-Hospital General 129 488 457 307 126 3 0 1.381 49 

11 - La Ribera 0 911 1.184 933 0 0 0 3.028 46 

13 - Dénia 187 440 511 331 178 9 0 1.469 53 

22 - Torrevella 0 433 421 74 0 0 0 928 33 

23 - Manises 102 879 512 175 102 0 0 1.668 36 

24 - Elx-Crevillent 0 471 413 154 0 0 0 1.038 36 

Comunitat Valenciana 9.628 13.104 14.817 9.929 6.293 3.237 98 47.478 67 

Font: ALUMBRA. Informe mensual (desembre 2015), Servei d’Anàlisi de Sistemes d’Informació Sanitària. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX XVI 

Demora mitjana de llista d’espera consultes externes 
Desembre 2015
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Departaments de salut Centre 

Consultes 
pendents 
EE de 0 a 
15 dies 

Consultes 
pendents 
EE de 16 a 
30 dies 

Consultes 
pendents 
EE de 31 a 
60 dies 

Consultes 
pendents 
EE de 61 a 
90 dies 

Consultes 
pendents 
EE de 91 a 
180 dies 

Consultes 
pendents 
EE de 181 a 
365 dies 

Consultes 
pendents 
EE més de 
365 dies 

Total 
consultes 

EE 

%Consultes 
pendents 
>15 dies 

%Consultes 
pendents 
>30 dies 

%Consultes 
pendents 
>60 dies 

Demora 
mitjana EE 

15 - Alcoi H. Verge dels Lliris (Alcoi) 1.217 690 611 233 104 20 0 2.875 58 34 12 30 

15 - Alcoi CE Alcoi 398 443 373 4 0 0 0 1.218 67 31 0 23 

16 - Marina Baixa H. Vila Joiosa 746 582 588 388 683 110 0 3.097 76 57 38 59 

16 - Marina Baixa CE Benidorm 339 381 766 522 402 105 0 2.515 87 71 41 63 

18 - Elda H. General d’Elda 556 472 491 261 324 47 0 2.151 74 52 29 49 

21 - Oriola H. Vega Baixa 862 757 1.269 710 297 52 0 3.947 78 59 27 46 

19 - Alacant-Hospital General H. General d’Alacant 854 1.017 1.468 697 711 672 4 5.423 84 65 38 73 

17 - Alacant-Sant Joan 

 d’Alacant 
H. Sant Joan 1.152 890 1.178 541 994 627 0 5.382 79 62 40 76 

17 - Alacant-Sant Joan 

 d’Alacant 
CE Sta. Faç H. Sant Joan 2.119 1.437 2.502 1.781 272 0 0 8.111 74 56 25 39 

20 - Elx-Hospital General H. General d’Elx 2.572 2.630 2.550 537 155 113 0 8.557 70 39 9 32 

13 - Dénia H. Dénia 1.446 1.009 1.094 155 54 0 0 3.758 62 35 6 26 

22 - Torrevella H. Torrevella 1.883 1.227 1.322 199 102 0 0 4.733 60 34 6 27 

24 – Elx-Crevillent H. Elx Crevillent 2.160 1.489 2.345 774 40 0 0 6.808 68 46 12 32 

1 - Vinaròs H. Vinaròs 997 889 1.304 582 229 5 0 4.006 75 53 20 38 

3 - La Plana H. La Plana 1.114 790 1.080 422 574 441 0 4.421 75 57 33 63 

3 - La Plana CE Vila-real   412 564 723 383 1.073 74 0 3.229 87 70 47 70 

3 - La Plana CSI Borriana 185 156 390 211 52 0 0 994 81 66 27 44 

3 - La Plana CSI Onda   74 71 106 11 4 0 0 266 72 46 6 32 

3 - La Plana CSI Vall d’Uixó 60 37 81 5 1 0 0 184 67 47 3 29 

2 - Castelló H. General de Castelló 1.908 1.309 1.715 619 564 62 0 6.177 69 48 20 39 

2 - Castelló H. Provincial Castelló 841 1.031 1.649 908 631 18 1 5.079 83 63 31 48 

2 - Castelló CE Jaume I   1.158 2.486 1.890 1.889 923 0 0 8.346 86 56 34 49 

4 - Sagunt H. Sagunt 123 36 7 2 2 0 0 170 28 7 2 14 

4 - Sagunt CE Port de Sagunt 364 367 584 106 136 90 0 1.647 78 56 20 50 

4 - Sagunt CSI Alt Palància 114 108 84 9 34 0 0 349 67 36 12 35 

6 - València-Arnau de 

 Vilanova-Llíria 
H. Arnau de Vilanova 1.307 1.321 1.981 1.268 1.051 626 2 7.556 83 65 39 65 

6 - València-Arnau de 

 Vilanova-Llíria 
CE Burjassot 1.627 1.516 2.872 1.752 307 4 0 8.078 80 61 26 42 
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Departaments de salut Centre 

Consultes 
pendents 
EE de 0 a 
15 dies 

Consultes 
pendents 
EE de 16 a 
30 dies 

Consultes 
pendents 
EE de 31 a 
60 dies 

Consultes 
pendents 
EE de 61 a 
90 dies 

Consultes 
pendents 
EE de 91 a 
180 dies 

Consultes 
pendents 
EE de 181 a 
365 dies 

Consultes 
pendents 
EE més de 
365 dies 

Total 
consultes 

EE 

%Consultes 
pendents 
>15 dies 

%Consultes 
pendents 
>30 dies 

%Consultes 
pendents 
>60 dies 

Demora 
mitjana EE 

6 - València-Arnau de 

 Vilanova-Llíria 
CE Llíria 370 365 640 381 219 0 0 1.975 81 63 30 47 

8 - Requena H. Requena N/d N/d N/d N/d N/d N/d N/d N/d N/d N/d N/d N/d 

12 - Gandia H. Francesc de Borja 1.718 968 822 156 148 63 0 3.875 56 31 9 31 

14 - Xàtiva-Ontinyent H. Lluís Alcanyís (Xàtiva) 794 619 673 247 300 80 1 2.714 71 48 23 45 

14 - Xàtiva-Ontinyent H. Ontinyent 816 575 636 153 205 294 0 2.679 70 48 24 61 

14 - Xàtiva-Ontinyent CE Xàtiva 1.475 1.040 1.468 884 1.193 39 0 6.099 76 59 35 53 

7 - València-La Fe H. La Fe 2.139 1.518 1.856 831 638 470 0 7.452 71 51 26 51 

7 - València-La Fe CE c/ Alboraia 3.799 2.255 2.596 908 1.054 0 0 10.612 64 43 19 35 

5 - València-Clínic-

 Malva-rosa 
H. Clínic Universitari 939 848 1.042 444 371 233 2 3.879 76 54 27 53 

5 - València-Clínic-

 Malva-rosa 
H. La Malva-rosa 105 182 170 44 14 18 3 536 80 47 15 45 

5 - València-Clínic-

 Malva-rosa 
CE El Grau 2.925 2.932 4.927 4.281 3.257 144 0 18.466 84 68 42 58 

9 - València-Hospital General H. General Universitari 1.500 1.139 1.195 510 687 370 0 5.401 72 51 29 56 

9 - València-Hospital General CE Joan Llorens 2.063 1.960 1.809 251 141 4 0 6.228 67 35 6 28 

9 - València-Hospital General CE Torrent 1.798 1.416 1.684 200 0 0 0 5.098 65 37 4 26 

9 - València-Hospital General CSI Alaquàs 321 306 558 132 0 0 0 1.317 76 52 10 34 

9 - València-Hospital General CSI Xirivella 353 252 411 139 16 0 0 1.171 70 48 13 34 

10 - València-Doctor Peset H. Dr. Peset 1.455 2.870 2.355 1.019 1.022 500 30 9.251 84 53 28 49 

10 - València-Doctor Peset CE Montolivet 2.589 2.297 2.514 722 494 151 0 8.767 71 44 16 38 

11 - La Ribera H. la Ribera 1.786 561 549 83 0 0 0 2.979 40 21 3 18 

11 - La Ribera CE Sueca 250 225 223 65 1 0 0 764 67 38 9 28 

11 - La Ribera CSI Alzira II   152 120 136 1 0 0 0 409 63 34 0 23 

23 - Manises H. Manises 1.909 792 333 106 143 4 0 3.287 42 18 8 22 

23 - Manises CE Aldaia 620 233 124 3 6 4 0 990 37 14 1 17 

23 - Manises CE Mislata 571 257 104 9 12 0 1 954 40 13 2 17 

Comunitat Valenciana 57.035 47.435 57.848 26.538 19.640 5.440 44 213.980 73,3 51,2 24,1 45 

Font: ALUMBRA. Informe mensual (desembre 2015), Servei d’Anàlisi de Sistemes d’Informació Sanitària. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX XVII 

Puntuació obtinguda en els indicadors de qualitat, assistencial  
i gestió pels departaments de salut segons l’avaluació dels 
Acords de Gestió 2015
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Departament de salut Qualitat Assistencial Gestió 
% 

consecució 
objectius 

Punts 
totals 

avaluats 
Comarcal      

1 - Vinaròs 16,80 14,60 23,57 55,0% 100 

3 - La Plana 9,80 12,18 28,34 50,4% 100 

4 - Sagunt 11,51 23,45 25,50 60,5% 100 

6 - València-Arnau de Vilanova-Llíria 6,01 15,00 26,77 47,8% 100 

8 - Requena 10,99 17,51 29,12 57,6% 100 

12 - Gandia 10,46 21,67 28,94 61,1% 100 

14 - Xàtiva-Ontinyent 11,92 13,91 14,70 40,6% 100 

15 - Alcoi 15,81 16,70 24,98 57,5% 100 

16 - Marina Baixa 14,27 14,43 25,03 53,8% 100 

18 - Elda 16,40 25,40 26,13 68,0% 100 

21 - Oriola 15,14 24,78 26,61 66,6% 100 

Subtotal 139,11 199,63 279,69 56,3% 1.100 

Referència 1           

2 - Castelló 14,24 12,54 22,11 48,9% 100 

7 - València-La Fe 14,96 17,02 24,41 56,4% 100 

19 - Alacant-Hospital General 15,59 11,65 21,20 48,5% 100 

Subtotal 44,79 41,21 67,72 51,3% 300 

Referència 2           

5 - València-Clínic-Malva-rosa 6,88 12,23 20,33 39,5% 100 

9 - València-Hospital General 13,73 11,72 20,35 45,8% 100 

10 - València-Doctor Peset 11,21 19,28 24,52 55,1% 100 

17 - Alacant-Sant Joan d’Alacant 13,11 22,87 19,78 55,8% 100 

20 - Elx-Hospital General 17,95 27,10 28,12 73,2% 100 

Subtotal 62,88 93,20 113,10 53,9% 500 

Concessions:           

11 - La Ribera 13,67 24,25 34,28 72,2% 100,0 

13 - Dénia 18,07 22,45 30,17 70,7% 100,0 

22 - Torrevella 16,89 30,00 37,47 84,4% 100,0 

23 - Manises 15,31 27,55 24,44 67,3% 100,0 

24 - Elx-Crevillent 17,92 22,26 30,04 70,2% 100,0 

Subtotal 81,86 126,51 156,40 72,9% 500 

Total Comunitat Valenciana 328,64 460,55 616,91 58,6% 2.400 

Font: Informes d’avaluació final dels Acords de Gestió 2015 (Servei d’Integració Assistencial). 



 

 

 

 

 

 

ANNEX XVIII 

Informe d’avaluació dels Acords de Gestió del Departament de 
Salut de Manises (2015) 
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  Codi 
Tipus de 
control 

Resultats 
Manises Pes 

Meta 
anual Tolerància 

Punts 
tolerància 

Punts 
ajust Punts 

A
.-

 Q
u

a
li
t
a
t
  
2
0
 p

u
n

t
s
 

Participació en la notificació i utilització de la informació del sistema 

d’informació per al registre de notificacions d’efectes adversos - SINEA 
6000,1 Maximitzar  54,87% 1,50 50,00% 16,50% 1,50   1,50 

Indicador sintètic de queixes per demora i tracte  996,1 Minimitzar  172,89 1,50 132,36 10,00% 0,00   0,00 

Llista de verificació de seguretat quirúrgica (check-list quirúrgic)  6001,1 Maximitzar  95,91% 2,00 100,00% 10,00% 1,18   1,18 

Indicador sintètic de prevenció d’UPP 6002,1 Maximitzar  99,76% 2,00 100,00% 10,00% 1,95   1,95 

Indicador sintètic qualitat SIP 4012,1 Maximitzar  100,00% 2,00 70,00% 8,00% 2,00   2,00 

Direccions SIP 4006,1 Maximitzar  32,67 0,00 19 20,00% 0,00   0,00 

Altes duplicats  4008,1 Minimitzar  0,87% 0,00 2,00% 15,00% 0,00   0,00 

Altes no acreditats  4011,1 Minimitzar  0,20% 0,00 1,50% 15,00% 0,00   0,00 

Taxa de cesàries en grups de baix risc  CMBD0014,2  Minimitzar  7,00% 2,00 7,00% 4,00% 2,00   2,00 

Taxa de reingressos a 30 dies amb mateixa CDM  CMBD0021,2  Minimitzar  3,81% 2,00 3,66% 10,00% 1,18   1,18 

Taxa de substitució ambulatòria  CMBD0017,2  Maximitzar  83,14% 2,00 82,00% 4,00% 2,00   2,00 

Detecció i seguiment de les alertes per resistències antimicrobianes tipus-I 

identificades en Redmiva  
1050,1 Maximitzar  100,00% 1,50 65,00% 0,00% 1,50   1,50 

Cobertura vacunal antigripal en majors de 64 anys  844,1 Maximitzar  50,46% 1,50 55,00% 5,00% 0,00   0,00 

Setmanes transcorregudes des de la sol·licitud de la primera prova per a la 

confirmació diagnòstica fins a l’inici de tractament en cribatge mamogràfic 
489,3 Minimitzar  7,14 2,00 8 0,00% 2,00   2,00 

 

Subtotal         15,31 

B
.-

 A
s
s
is

t
e
n

c
ia

ls
  
3
0
 p

u
n

t
s
 

Altes ponderades per metge d’UHD (línia bàsica)  962,1 Maximitzar  479 2,31 370 5,00% 2,40   2,40 

Demora en primeres consultes d’AE  25,1 Minimitzar  20 2,31 25 4,00% 2,31   2,31 

Demora mitjana total en intervencions quirúrgiques  874,1 Minimitzar  36 2,31 35 4,00% 0,66 2,22 2,22 

Gestió de la freqüentació en AP  670,4 Minimitzar  3,23% 2,31 3,00% 20,00% 1,44   1,44 

Percentatge de pacients atesos a temps en urgències  URG003,1  Maximitzar  95,43% 2,31 85,00% 3,00% 2,31   2,31 

Percentatge de pacients amb demora quirúrgica major de 180 dies  283,1 Minimitzar  0,00% 2,31 0,00% 5,00% 2,31   2,31 

Rendiment bloc quirúrgic  QUI050,1  Maximitzar  86,57% 2,31 85,00% 4,00% 2,31   2,31 

Percentatge de derivació a especialitzada  ATP040,1  Minimitzar  6,74% 2,31 6,67% 4,00% 1,68   1,68 

Taxa de retorn a urgència a 72 hores  URG037,1  Minimitzar  6,04% 2,31 5,80% 10,00% 1,33   1,33 

Taxa de consultes domiciliàries d’infermeria  ATP014,2  Maximitzar  0,28 2,31 0,22 3,00% 2,31   2,31 

Percentatge d’intervencions programades suspeses  QUIR019,2  Minimitzar  1,56% 2,31 2,90% 3,00% 2,31   2,31 

Estada mitjana preoperatòria  HOS029,1  Minimitzar  0,1 2,31 0,5 4,00% 2,31   2,31 

Taxa de fractures de maluc intervingudes amb més de 2 dies de retard  135,2 Minimitzar  39,79% 2,31 50,02% 4,00% 2,31   2,31 

 

Subtotal         27,55 
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  Codi 
Tipus de 
control 

Resultats 
Manises Pes 

Meta 
anual Tolerància 

Punts 
tolerància 

Punts 
ajust Punts 

C
.-

 G
e
s
t
ió

  
5
0
 p

u
n

t
s
 

Cost per pacient en patologies d’alt impacte  GAIA268,1  Minimitzar  NA  0,00 NA  NA  0,00   0,00 

Desviació en l’import ambulatori per pacient segons morbiditat Farmaindex 

(FIX)  
971,2 Maximitzar  94,86% 4,48 100,00% 5,00% 0,00   0,00 

Import per recepta  GAIA096,1  Minimitzar  12,88 € 4,48 13,05 € 0,00% 4,48   4,48 

Adhesió a les guies fàrmac-terapèutiques  873,2 Maximitzar  85,88% 4,48 85,00% 5,00% 4,48   4,48 

Problemes relacionats amb els medicaments en l’entorn ambulatori  GAIA027,1  Minimitzar  2,56% 4,48 2,24% 5,00% 0,00   0,00 

Grau de registre de la dispensació en les unitats de farmàcia hospitalària a 

pacients externs (MDIS)  
5003,1 Maximitzar  15,01% 4,48 100,00% 20,00% 0,00   0,00 

Índex de cost mitjà d’intervenció d’endopròtesi ponderat  862,2 Minimitzar  102,71% 4,48 95,00% 5,00% 0,00   0,00 

Preu mitjà per prescripció d’exopròtesi  5002,1 Minimitzar  93,18% 4,48 95,00% 5,00% 4,48   4,48 

Eficiència en les adquisicions de farmàcia hospitalària  968,1 Minimitzar  NA  0,00 NA  NA  0,00   0,00 

Evolució de la despesa en adquisicions de capítol II, farmàcia hospitalària  967,1 Minimitzar  NA  0,00 NA  NA  0,00   0,00 

Desviació de l’import dels consums en material sanitari  501,1 Minimitzar  NA  0,00 NA  500,00% 0,00   0,00 

Evolució de la despesa de capítol II en activitat concertada  963,1 Minimitzar  NA  0,00 NA  2 pp  0,00   0,00 

Evolució de la despesa del capítol II en material sanitari  973,1 Minimitzar  NA  0,00 NA  7 pp  0,00   0,00 

Evolució de la despesa en activitat no concertada  978,1 Minimitzar  NA  0,00 NA  2 pp  0,00   0,00 

Evolució de la despesa en guàrdies i atenció continuada  977,1 Minimitzar  NA  0,00 NA  0,00% 0,00   0,00 

Evolució de la despesa en substitucions  976,1 Minimitzar  NA  0,00 NA  0,00% 0,00   0,00 

Evolució de la despesa total del capítol I (plantilla)  975,1 Minimitzar  NA  0,00 NA  4 pp  0,00   0,00 

Evolució de la resta de la despesa corrent  974,1 Minimitzar  NA  0,00 NA  0,00% 0,00   0,00 

Indicador de facturació i cobrament  872,1 Maximitzar  NA  0,00 NA  10,00% 0,00   0,00 

Percentatge de l’import dels consums de material sanitari gestionats 

mitjançant comandes d’inventari (PGI)  
4005,1 Maximitzar  NA  0,00 NA  10,00% 0,00   0,00 

Índex d’absència en població general  ATP030,1  Minimitzar  2,66 4,66 276,00% 20,00% 4,66   4,66 

Duració IT respecte a l’estàndard  851,1 Maximitzar  42,07% 4,66 45,00% 30,00% 3,65   3,65 

Tramitació expedients responsabilitat patrimonial  2100,1 Maximitzar  16,67% 4,66 70,00% 20,00% 0,00   0,00 

Import visat per habitant  2038,1 Minimitzar  41,16 4,66 36,53 30,00% 2,69 0,99 2,69 

 Subtotal         24,44 

Font: Informes d’avaluació final dels Acords de Gestió 2015 (Servei d’Integració Assistencial). 



 

 

 

 

 

 

ANNEX XIX 

Propostes de liquidacions presentades per la 
Conselleria 
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2009 2010 2011 2012 2013 Total 

1.1. Import abonat 47.280.447 83.035.932 83.978.901 115.615.746 126.662.608 456.573.634 

2. Saldo a favor del concessionari 16.795.919 22.723.688 32.721.092 24.538.976 29.477.669 126.257.344 

2.1. Import pendent d’abonar retingut en 

concepte de nòmina 
10.297.399 7.230.607 9.000.000 0 0 26.528.006 

2.2. Import +/- diferències de població 466.451 738.808 944.405 -1.084.887 1.497.995 2.562.771 

2.3. Pacients no departament de Manises 3.149.356 8.304.525 16.488.377 18.262.061 23.199.889 69.404.208 

2.4. Incentiu per estalvi en farmàcia 40.058 0 0 0 631.434 671.492 

2.5. Revisió prima per capita 2.842.655 5.752.850 6.288.310 7.361.802 4.148.352 26.393.969 

2.6. Altres conceptes 0 696.898 0 0 0 696.898 

3. Saldo a favor de la Conselleria 46.816.951 77.824.862 65.823.665 59.771.300 57.591.166 307.827.945 

3.1. Pacients departament Manises atesos 33.360.108 53.082.978 41.374.017 39.750.998 37.300.818 204.868.920 

3.2. Cànon per ús d’immobles 289.209 979.374 1.271.392 1.308.265 1.312.190 5.160.430 

3.3. Altres 13.167.634 23.762.509 23.178.256 18.712.037 18.978.158 97.798.595 

Abonat 47.280.447 83.035.932 83.978.901 115.615.746 126.662.608 456.573.634 

Pendent d’abonar: a favor del concessionari / 

(a favor de Conselleria) 
-30.021.032 -55.101.174 -33.102.574 -35.232.324 -28.113.497 -181.570.601 

Preu final del contracte 17.259.415 27.934.759 50.876.327 80.383.423 98.549.110 275.003.033 

Font: Acta de la Comissió Mixta celebrada el 18 de maig de 2015. 
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2009 2010 2011 2012 2013 Total 

1.1. Import abonat 47.280.447 100.705.326 110.930.663 115.615.746 126.662.608 501.194.790 

2. Saldo a favor del concessionari 18.090.137 27.565.214 54.610.074 34.584.255 38.378.889 173.228.568 

2.1. Import pendent d’abonar retingut en 

concepte de nòmina 
10.297.399 7.230.607 9.000.000 0 0 26.528.006 

2.2. Import +/- diferències de població 546.315 738.808 1.879.013 -1.208.878 1.497.995 3.453.252 

2.3. Pacients no departament de Manises 1.072.775 9.137.508 19.058.332 19.436.425 23.887.430 72.592.471 

2.4. Incentiu per estalvi en farmàcia 40.094 0 0 0 0 40.094 

2.5. Revisió prima per capita 2.055.618 4.505.738 10.249.386 8.028.922 4.148.352 28.988.015 

2.6. Altres conceptes 4.077.936 5.952.554 14.423.343 8.327.786 8.845.112 41.626.729 

3. Saldo a favor de la Conselleria 27.561.396 42.049.021 36.552.497 35.521.513 33.235.282 174.919.709 

3.1. Pacients departament Manises atesos 14.037.717 19.330.143 15.593.519 17.144.935 15.640.717 81.747.032 

3.2. Cànon per ús d’immobles 289.209 454.928 465.846 479.356 480.794 2.170.134 

3.3. Altres 13.234.469 22.263.949 20.493.132 17.897.222 17.113.772 91.002.544 

Abonat 47.280.447 100.705.326 110.930.663 115.615.746 126.662.608 501.194.790 

Pendent d’abonar: a favor del 

concessionari / (a favor de Conselleria) 
-9.471.259 -14.483.806 18.057.577 -937.259 5.143.606 -1.691.141 

Preu final del contracte 37.809.188 86.221.519 128.988.240 114.678.488 131.806.214 499.503.649 

Font: Escrit d’al·legacions presentat per EIPHM amb data 27 de març de 2015. 
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Any Import prima 
inici any 

% Variació 
prima inici any 

Import prima 
revisada 

% Variació 
prima revisada 

Variació ppt. 
capitatiu 
anual 

Variació 
mínima (IPC 

any n) 

Variació màxima 
(Despesa sanitària 
pública consolidada) 

2005 454,83  458,43     

2006 494,72 8,77% 501,84 9,47% 9,47% 2,70% 10,07% 

2007 535,39 8,22% 543,54 8,31% 10,71% 4,20% 8,31% 

2008 571,90 6,82% 593,75 9,24% 9,24% 1,40% 10,86% 

2009 597,64 4,50% 626,77 5,56% 8,57% 0,80% 5,56% 

2010 607,14 1,59% 645,57 3,00% 2,76% 3,00% -1,65% 

2011 619,88 2,10% 661,06 2,40% 1,03% 2,40% -1,97% 

2012 639,10 3,10% 680,23 2,90% -11,01% 2,90% -5,73% 

2013 660,83 3,40% 682,22 0,30% 10,32% 0,30% -3,81% 

Font: Servei de Gestió Pressupostària. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX XXII 

Determinació de la capita definitiva segons la Sindicatura de 
Comptes 
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Càlculs realitzats per la Sindicatura 

Any 
Pressupost 

assistència sanitària 
GV (‘000 Euros) 

Cens CV  
(1 de gener) 

Ppt. capitatiu 
anual 

Variació ppt. 
capitatiu anual 

Sòl: variació 
mínima (IPC 
any n-1) 

Sostre: variació 
màxima (Despesa 
sanitària pública 
consolidada) 

Variació 
aplicable 
segons SC 

Import prima 
segons SC  

 A B 
C = A x 1000 / 

B 
D = Cn / Cn-1 E F 

G = Menor 

entre D i F, 

amb mínim E 
Hn = Hn-1 x (1 + G) 

2006 3.055.708 4.806.908 635,69 8,32% 3,70% 10,07% 8,32% 494,72 

2007 3.415.291 4.885.029 699,13 9,98% 2,70% 8,31% 8,31% 535,83 

2008 3.620.384 5.029.601 719,82 2,96% 4,20% 10,86% 4,20% 558,33 

2009 3.851.090 5.094.675 755,91 5,01% 1,40% 5,57% 5,01% 586,30 

2010 3.913.624 5.111.706 765,62 1,29% 0,80% -1,67% 0,80% 590,99 

2011 3.753.471 5.117.190 733,50 -4,19% 3,00% -1,97% 3,00% 608,72 

2012 3.783.412 5.129.266 737,61 0,56% 2,40% -5,73% 2,40% 623,33 

2013 3.629.603 5.113.815 709,76 -3,78% 2,90% -3,79% 2,90% 641,41 

Font: Elaboració pròpia a partir de Llei de Pressupostos GV, diari d’operacions de pressupost corrent de la Conselleria de Sanitat, padró municipal i índex de preus al consum (Institut 
Nacional d’Estadística), estadística de la despesa sanitària pública consolidada de l’Estat (Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat). 
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Capita definitiva (segons les liquidacions de la Conselleria) Capita segons la Sindicatura 

 

Any 

1. Preu del 
contracte 
(població x 
capita) 

Import +/- 
diferències de 
població segons 
liquidacions 
(CM 18052015) 

Diferència preu 
contracte 
segons 

liquidacions 
(CM 18052015) 

Pagaments a compte 
població Mislata de 

l’15/2010/al 30 4/2012/) 
Total 

Població 
protegida 
mitjana 
anual 

Import 
capita 

definitiva 
Total Diferència 

 A B C D E = A +B + C + D F G H = F x G I = E - H 

2009 57.577.846 466.451 2.842.655 0 60.886.952 149.261 586,30 57.302.294
49 3.584.658 

2010 90.266.539 738.808 5.752.850 17.669.393 114.427.590 178.934 590,99 105.747.958 8.679.632 

2011 92.978.901 944.405 6.288.310 26.951.763 127.163.379 195.093 608,72 118.757.112 8.406.267 

2012 115.615.746 -1.084.887 7.361.802 9.293.792 131.186.453 193.415 623,33 120.561.320 10.625.133 

2013 126.662.608 1.497.995 4.148.352 0 132.308.954 193.823 641,41 124.320.224 7.988.730 

 483.101.640 2.562.771 26.393.969 53.914.948 565.973.328     526.688.909 39.284.419 

Font: Elaboració pròpia. 

                                                

 

49  El càlcul es refereix a 239 dies (inici de la prestació del servei: 7 de maig de 2009). 



 

 

 

 

 

 

ANNEX XXIV 

Quantificació de l’impacte en la capita definitiva (respecte a la 
proposta del concessionari) 
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 Capita definitiva (segons les liquidacions del concessionari) Capita segons la Sindicatura  

Any 

1. Preu del 
contracte 
(població x 
capita) 

Import +/- diferències de 
població segons 

liquidacions concessionari 

Diferència preu 
contracte segons 
liquidacions 
concessionari 

Pagaments a 
compte població 

Mislata de 
l’11/2012/al 30 

4/2012/) 

Total 
Població 
protegida 

mitjana anual 

Import 
capita 

definitiva 
Total Diferència 

 A B C D E = A +B + C +D F G H = F x G I = E - H 

2009 57.577.846 546.315 2.055.618 0 60.179.779 149.261 586,30 57.302.294 2.877.485 

2010 107.935.933 738.808 4.505.738 0 113.180.478 178.934 590,99 105.747.958 7.432.520 

2011 119.930.663 1.879.013 10.249.386 0 132.059.062 195.093 608,72 118.757.112 13.301.950 

2012 115.615.746 -1.208.878 8.028.922 9.293.792 131.729.582 193.415 623,33 120.561.320 11.168.262 

2013 126.662.608 1.497.995 4.148.352 0 132.308.954 193.823 641,41 124.320.224 7.988.730 

 527.722.795 3.453.252 28.988.015 9.293.792 569.457.855     526.688.909 42.768.947 

Font: Elaboració pròpia. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i d’acord amb el que preveu la secció 

3200 del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, l’esborrany previ 

de l’Informe va ser comentat amb el personal responsable de la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en una reunió 

mantinguda el 28 de novembre de 2016, i comentat igualment amb 

personal directiu de l’entitat concessionària del servei en una reunió 

mantinguda el 14 de desembre de 2016. Per tal d’aconseguir que les dues 

reunions foren operatives, el citat esborrany previ va ser tramés a les 

dues entitats el 14 de novembre de 2016. 

En l’esborrany de l’Informe es van recollir, si calia, les observacions i 

aquesta Sindicatura va efectuar les modificacions que va considerar 

oportunes, derivades de la fase a què abans hem fet referència. 

Posteriorment, en compliment de l’acordat pel Ple de les Corts 

Valencianes en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de 

l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes pel qual va tenir 

coneixement de l’esborrany d’Informe, aquest va ser remés el 8 de febrer 

de 2017 a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública i a l’entitat 

concessionària perquè formularen les al·legacions que estimaren 

convenients. El termini per fer-ne les al·legacions finalitzava el 8 de març 

de 2017. 

Dins del termini concedit, les dues entitats han formulat les al·legacions 

que han considerat pertinents. 

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

assenyalar el següent: 

1) Totes han estat analitzades detingudament 

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

En els annexos XXV i XXVI s’incorporen el text de les al·legacions 

formulades i l’informe justificat que s’hi ha emés, que ha servit a 

aquesta Sindicatura per a estimar-les o desestimar-les.  



 

 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana 

6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e del seu Reglament 

i, en compliment del Programa Anual d’Actuació de 2016 d’aquesta 

Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 5 

d'abril de 2017, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 5 d'abril de 2017 

EL SÍNDIC MAJOR 
 
 
 
 
 

Vicent Cucarella Tormo 

 
 

 

  

JAHernaiz
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ANNEX XXVI 

Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
D’AUDITORIA OPERATIVA DE LA CONCESSIÓ DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
INTEGRAL EN EL DEPARTAMENT DE SALUT DE MANISES. EXERCICIS 2009-2015 

Les al·legacions s’han analitzat diferenciant les dues entitats que les han 

formulades i n’informem el següent: 

A) CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA (d’ara en avant 
la Conselleria de Sanitat o la Conselleria) 

Mitjançant l’escrit de la cap del Servei de Gestió Pressupostària de la 

Conselleria de Sanitat de 8 de març de 2017, es van trametre les al·legacions 

a l’esborrany de l’Informe esmentat i n’indiquem el següent: 

Al·legacions genèriques 

Comentaris: 

La Conselleria qüestiona en les seues al·legacions genèriques determinats 

aspectes referits a la metodologia i enfocament que aquesta Sindicatura ha 

aplicat en la realització de l’auditoria operativa. Respecte a això, cal 

assenyalar el següent: 

- La definició d’auditoria operativa està continguda en la secció 3200 del 

Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, guia de 

fiscalització operativa: 

 La fiscalització operativa és la revisió independent, objectiva i fiable sobre si 
les accions, sistemes, operacions, programes, activitats o organitzacions de les 
entitats que integren el sector públic valencià compleixen amb els principis 
d’economia, eficiència i eficàcia. 

- Pel que fa a la fase de planificació, l’encàrrec del treball ens va venir 

donat per la Resolució de la Mesa de les Corts, de 16 de febrer del 2016. 

 L’encàrrec era el de realitzar una auditoria operativa de la concessió 

administrativa sanitària adjudicada a la societat “Especialitzada i 

Primària l’Horta-Manises, SA” per les seues especials característiques, 

com ara les modificacions produïdes en la població assignada i els 

recursos materials adscrits, a més de les efectuades en la seua 

configuració societària. Per tant, no es realitza una auditoria sobre una 

entitat mercantil, sinó sobre el servei que rep l’Administració, és a dir, 

l’assistència sanitària integral en un departament de salut concret. 

- En virtut d’aquest encàrrec, la Sindicatura d’acord amb les seues 

funcions, va iniciar les seues tasques de planificació que es van 

plasmar en la memòria de planificació, aprovada pel síndic de 

comptes responsable. Aquesta memòria de planificació s’elabora de 
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conformitat amb la norma ISSAI-ES 300 i la secció 3200 del Manual de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes, guia de fiscalització 

operativa. 

 Aquesta memòria, entre altres aspectes, defineix els objectius, 

subobjectius i criteris d’auditoria (que es mostren en el quadre 2 de 

l’esborrany de l’Informe), detalla l’abast del treball i identifica i avalua 

els riscos relacionats amb la realització de l’auditoria. Riscos, inclòs el 

de fiscalització, que la Conselleria esmenta en les seues al·legacions, 

que són avaluats i valorats per aquesta Sindicatura d’acord amb les 

normes aplicables, ISSAI-ES 300 i la secció 1315 del Manual de 
fiscalització. 

 Tot això amb l’objectiu d’obtenir evidències suficients i adequades per 

a establir observacions, formular conclusions en resposta als objectius 

i subobjectius definits, i emetre’n les recomanacions (ISSAI-ES 300, 

paràgraf 35). 

- La Conselleria indica en les seues al·legacions que s’ha trobat a faltar en 
la fase de planificació, una comunicació inicial dels objectius, tal com indiquen 
les normes d’auditoria operativa. 

 Precisament perquè ho diuen les normes, i a fi de posar en 

coneixement de la Conselleria els objectius de l’auditoria operativa, 

així com determinats aspectes de la informació i documentació que 

necessitaríem per dur-la a terme, aquesta Sindicatura va mantenir les 

següents reunions en la fase de planificació: 

- 6 d’abril de 2016. Amb el Servei d’Inspecció Sanitària de Serveis 

Públics en règim de concessió (Servei designat per la Conselleria 

coordinador amb l’equip d’auditoria de la Sindicatura). 

- 2 de maig de 2016. Amb la Subdirecció General de Recursos 

Humans i Econòmics de la Conselleria de Sanitat. 

- 5 de maig de 2016. Amb la comissionada del Departament de 

Salut de Manises. 

 Addicionalment, el 12 de maig de 2016, es va mantenir amb el mateix 

objectiu que les anteriors, una reunió amb la Gerència de la societat 

concessionària de l’assistència sanitària integral del Departament de 

Salut de Manises. 

- La Conselleria de Sanitat critica en al·legacions la manca d’ambició 

d’aquest Informe. Comentari que sorprèn per ser efectuat per una 

Administració que, fins a la data de realització del treball de camp, ha 

obviat fer l’exercici sistemàtic del control dels serveis rebuts. Aquest 

Informe abasta aspectes com ara la qualitat del servei, les deficiències 

contractuals i determinats aspectes financers derivats del contracte. 
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 L’abast de la fiscalització es delimita en la fase de planificació del 

treball. Per qüestions de recursos, la fiscalització ha d’abastar l’anàlisi 

d’un nombre limitat d’aspectes, sent materialment impossible 

realitzar un estudi detallat de totes les variables que afecten la gestió 

de l’assistència sanitària. Per això, en l’Informe s’assenyalen 

clarament quins han estat els aspectes revisats i els procediments 

d’auditoria aplicats, amb el detall explícit de la font d’informació i 

l’anàlisi realitzada. 

- La Conselleria indica que l’única manera de valorar amb rigor la 

qualitat, l’equitat o l’eficiència social de l’assistència sanitària és 

mitjançant l’ús d’indicadors d’eficiència clínica o de resultats. Així 

mateix, expressa que no és correcte afirmar en l’Informe que no es 

dispose d’indicadors de resultats en salut per departaments, ja que la 

Conselleria disposa d’estadístiques dels indicadors esmentats, que 

poden consultar-se per mitjà de la seua pàgina web sol·licitant el permís 
adequat. 

 Sembla ignorar la Conselleria que aquesta Sindicatura ha realitzat 

contínues peticions d’informació durant tot el transcurs de la 

fiscalització, que recordem que es va iniciar a principis del mes d’abril 

de 2016, entre les quals òbviament es trobaven les relatives als 

indicadors assistencials, i siga ara en aquesta fase d’al·legacions quan 

ens indique que hi ha uns indicadors a la pàgina web de la Conselleria 

als quals es podria haver tingut accés. 

 Resulta igualment sorprenent que aquesta manifestació, en la fase 

d’al·legacions, no haja estat acompanyada de cap quadre, taula, gràfic 

o una altra informació addicional, relativa a aquests indicadors que la 

Conselleria diu disposar que permetés a aquesta Sindicatura 

completar i/o modificar l’Informe. Hem de dir igualment, que la 

Conselleria, ja en la fase tècnica de discussió de l’esborrany previ 

(novembre de 2016), va tenir accés a les conclusions preliminars, raó 

per la qual ha disposat de temps més que suficient per haver facilitat 

a aquesta Sindicatura tota la informació estadística o d’un altre tipus 

que hagués considerat oportuna. 

- La Conselleria suggereix que les comparacions realitzades per la 

Sindicatura no són adequades, i que hauria estat més correcte 

comparar amb la resta de concessions administratives, amb altres 

centres de gestió privada o amb conglomerats d’hospitals similars. 

 Les comparances realitzades entre els resultats de Manises i la resta 

de departaments de salut han estat realitzades per homogeneïtat amb 

el criteri que la pròpia Conselleria ha vingut utilitzat fins a l’any 2015 

per a realitzar les classificacions dels resultats dels acords de gestió. 

En els nostres papers de treball s’ha deixat constància que una 

comparativa de capita amb altres hospitals de similar grandària i 
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complexitat (case mix), segons la classificació adoptada per la 

Conselleria en 2016, no dóna tampoc resultats molt diferents. 

- Una altra qüestió criticada per la Conselleria ve referida a les 

comparacions realitzades sobre l’equipament tecnològic. Malgrat que 

el mateix Informe detalla la metodologia utilitzada, es reitera a 

continuació algun concepte clau. 

 L’indicador denominat “Esforç inversor en alta tecnologia per 

habitant” no compara la inversió real en termes de cost de construcció 

d’immobles i cost d’adquisició d’equips, sinó que mesura, en termes 

monetaris, la situació actual d’equips instal·lats, valorats a preus 

actuals de mercat, amb independència de la seua antiguitat real. S’ha 

optat per homogeneïtzar el valor econòmic dels equips, precisament 

per salvar els problemes que es deriven de la seua diferent antiguitat, 

ja que, certament, seria poc comparable econòmicament l’equip 

instal·lat fa 15-20 anys respecte de l’instal·lat en l’últim exercici. 

- Aquesta Sindicatura ja expressa en el seu Informe que el contracte 

que formalitza la prestació del servei amb el concessionari, no té 

clàusules específiques que definisquen els mecanismes de control de 

qualitat dels serveis de la concessió, aspecte que dificulta el 

compliment de les funcions que recauen en el Servei d’Inspecció 

Sanitària de Serveis Públics en règim de concessió, que té, entre altres 

competències, les següents: 

- Verificació, seguiment i inspecció del compliment de les 

clàusules d’explotació. 

- Avaluar els mecanismes i resultats de control de qualitat dels 

serveis de la concessió. 

- Avaluar els indicadors i dades d’activitat assistencials, de 

resultats i econòmics. 

 És per aquestes circumstàncies descrites, que la Sindicatura, davant la 

possibilitat de no disposar d’informació de gestió comparable, ha 

definit indicadors alternatius, que ens han permès obtenir una base 

objectiva per concloure sobre el nivell d’eficàcia, eficiència i economia. 

- La Conselleria al·lega que l’estudi d’eficiència que ha dut a terme la 

Sindicatura no el considera apropiat, perquè no ha sigut formulat des 

d’un enfocament provinent de la gestió sanitària i clínica, així com des 

d’una metodologia en la qual s’estudie de manera més concreta la 

qüestió plantejada, emprant mètodes estadístics paramètrics i no 

paramètrics. 

 Pel que fa a aquest comentari, hem d’indicar que no hem tingut 

constància en el desenvolupament del nostre treball, que la 



Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral en el Departament de Salut 
Manises. Exercicis 2009-2015 

6 

Conselleria —dins les seues funcions abans esmentades— haja aplicat 

els mètodes estadístics que assenyala per a determinar l’eficiència en 

el Departament de Salut de Manises. Si aquesta metodologia que ens 

aconsella realitzar, havia sigut elaborada per la Conselleria —que és a 

qui correspon realitzar el control de la concessió en la seua vessant 

d’eficiència i eficàcia de la gestió concedida a un tercer—, el nostre 

treball s’hauria limitat a revisar-la. 

- Els qualificatius utilitzats per la Conselleria respecte a les conclusions 

plasmades en l’Informe (entre d’altres, “contundents”, “radicalitat”, 

“incompletes”) no són compartits per la Sindicatura. Aquesta 

Institució, atesa l’absència d’estudis interns de la Conselleria i davant 

la tessitura de no donar informació sobre uns determinats aspectes 

d’eficiència i eficàcia de la concessió, ha optat per adoptar els criteris i 

indicadors que en l’Informe s’assenyalen, i plasmar-los de la manera 

que ho ha fet, amb l’únic objectiu de donar una informació objectiva i 

útil al destinatari de l’Informe. 

 Són els poders públics, i en aquest cas concret la Conselleria de 

Sanitat, qui ha d’adoptar les mesures necessàries i els procediments i 

mètodes d’anàlisi que considere més convenients per dur a terme les 

seues funcions de control i seguiment, de tal manera que li permeten 

avaluar l’eficiència i eficàcia de la utilització dels recursos públics que, 

com en aquest cas concret de la concessió sanitària del Departament 

de Salut de Manises, està posant en mans d’un tercer. 

- D’altra banda, la Conselleria comparteix la conclusió sobre la 

inconsistència en la determinació de la capita inicial, si bé aporta un 

informe economicofinancer datat l’11 de novembre de 2002, annex a 

l’avantprojecte d’explotació del contracte, que conclou que la prima 

inicial del primer contracte de concessió formalitzat en 2003 —el qual 

va servir de referència per a la resta de contractes posteriors— es va 

determinar aplicant un coeficient corrector al voltant del 0,80-0,85 

sobre la despesa que la sanitat pública ha de realitzar per poder 

prestar el servei de què es tracta en condicions similars —la base 

utilitzada va ser la despesa sanitària pública per capita segons el 

pressupost de l’any 2002. És a dir, la Conselleria reconeix que el criteri 

d’estalvi econòmic (al voltant del 20%) era la filosofia que sustentava 

el model de gestió concessional. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar la recomanació a), que queda redactada de la manera següent: 

a) La Conselleria ha d’adoptar les mesures necessàries i els procediments i 
mètodes d’anàlisi que considere més convenients per dur a terme les seues 
funcions de control i seguiment, de tal manera que li permeten avaluar 
l’eficiència i eficàcia de la utilització dels recursos públics que es posen en 
mans d’un tercer. En particular, ha de realitzar un estudi d’eficiència que 
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es formule des d’un enfocament provinent de la gestió sanitària i clínica, 
emprant mètodes estadístics paramètrics i no paramètrics (vegeu l’apèndix 
4).  

Afegir aquests paràgrafs abans del quadre 9 en l’apartat 1 de l’apèndix 3: 

En al·legacions, la Conselleria de Sanitat ens ha indicat que per determinar 

la capita inicial en la licitació del Departament de Salut de la Ribera, que va 

servir de referència per a totes les licitacions i adjudicacions posteriors, 

l’informe econòmic de l’11 de novembre de 2002, annex a l’avantprojecte 

d’explotació del contracte, concloïa que la prima inicial (379 euros) es va 

determinar aplicant un coeficient corrector al voltant del 0,80-0,85 sobre la 

despesa que la sanitat pública havia de realitzar per poder prestar el servei 

de què es tractava en condicions similars, utilitzant com a referència la 

despesa sanitària pública per capita segons el pressupost de l’any 2002.  

És això que la Conselleria indica en les seues al·legacions que són l’estalvi 
econòmic i la flexibilitat contractual que té la gestió per mitjà de l’empresa privada, 
els principals i quasi únics arguments que justificaren l’accés a aquest model 
concessional. 

Primera al·legació 

Comentaris: 

El terme “Despesa corrent sanitària pública” s’ha definit a l’efecte d’aquest 

Informe per aglutinar els diferents conceptes de despesa que, segons els 

serveis sanitaris, el concessionari ha de prestar d’acord amb l’objecte del 

contracte de concessió. La inclusió del programa 313.20 (6,3 milions d’euros 

d’obligacions reconegudes en els capítols 1 i 2 del pressupost de 2015) s’ha 

considerat perquè l’objecte contractual inclou els serveis prestats per les 

unitats de conductes addictives. 

El volum d’obligacions reconegudes imputades al pressupost corrent de 

l’exercici 2015 en el programes 412.29 (en els capítols 1 i 2) va ser de 15,2 

milions d’euros. Aquest programa, de caràcter supradepartamental, té com 

a objectiu el manteniment, increment, millora i innovació en els sistemes 

d’informació de tota la xarxa pública sanitària valenciana. Igual que la resta 

de programes supradepartamentals que es refereixen a despeses 

imputables a tots els departaments de salut, no ha sigut inclòs en els 

nostres conceptes per no afectar dades comparatives entre uns 

departaments i altres. 

Quant al seu impacte per a determinar la capita, allò rellevant és la variació 

interanual de la despesa capitativa, i per això resulta immaterial a efectes 

dels càlculs realitzats a l’annex XXII de l’Informe. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

La Sindicatura és responsable d’emetre un informe d’acord amb les normes 

de fiscalització recollides en el seu Manual de fiscalització disponible a la web 

de la Institució. Així, els informes han de ser objectius, complets, clars, 

convincents, pertinents, exactes, constructius i concisos. Els informes han 

de ser interessants, de fàcil lectura i imparcials. Malgrat que la seua 

naturalesa tècnica resulta inevitable, és més probable que el lector 

ocasional se senta incitat a prosseguir la lectura si l’informe és accessible. 

De la mateixa manera, uns diagrames, gràfics, dades i il·lustracions 

acuradament seleccionats poden millorar la presentació d’un informe i 

ajudar el lector a comprendre el context i les observacions efectuades. 

L’estructura i el contingut d’aquest informe obeeix a les premisses 

anteriorment esmentades. 

L’apartat 0, “Conceptes clau i fets rellevants”, pretén ajudar a comprendre 

els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de 

comunicació. Per això, afegirem una nota explicant les característiques 

d’aquest apartat 0. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir una nota aclaridora en l’apartat 0, “Conceptes clau i fets rellevants”, 

amb el text següent: 

Aquest apartat pretén resumir els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca als 
lectors i als mitjans de comunicació. No obstant això, l’Informe complet es troba 
accessible a la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana (www.sindicom.gva.es). Recomanem llegir-lo per conèixer el veritable 
abast del treball realitzat. 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

En la fase actual del nostre treball no cap el redisseny dels objectius de 

l’auditoria que van ser definits en la fase de planificació i exposats als 

gestors de la Conselleria, tal com hem indicat en els comentaris efectuats a 

les al·legacions genèriques. 
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Aquests objectius, subobjectius i criteris d’auditoria són els que ens han 

servit per avaluar l’activitat concertada amb criteris d’eficiència, eficàcia i 

economia. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Comentaris: 

Les observacions realitzades per la Sindicatura han sigut degudament 

ponderades per l’equip d’auditoria. No totes les observacions efectuades 

com a conseqüència del treball realitzat han de tenir cabuda en el resum 

inicial o ni tan sols en l’apartat de conclusions. L’Informe ha d’estar 

estructurat lògicament i presentar una clara relació entre l’objectiu, els 

criteris d’auditoria, les observacions, les conclusions i les recomanacions. 

En qualsevol cas, i en relació amb les qüestions assenyalades en l’al·legació 

(mancances del contracte, comissions mixtes i litigis pendents de 

resolució), totes s’han esmentat en l’apartat 0 de l’Informe: (“Absència de 

clàusules específiques sobre indicadors de resultats i el seu sistema 

d’avaluació”, “Només dotze reunions de la Comissió Mixta de Seguiment en 

set anys. Ineficaç com a òrgan de control. Atribuïdes competències pròpies 

de l’òrgan de contractació, quan no té aquesta condició” i “Inexistència d’un 

procediment clar de liquidació”) i en l’apartat 2 de “Conclusions”, 

subapartats k, l i p. 

No obstant això, inclourem en l’Informe un text addicional per a millorar 

l’explicació de determinats conceptes. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’apartat 0, “Conceptes claus i fets rellevants”, en els següents 

termes, de manera que els punts afectats queden redactats com mostrem a 

continuació: 

- Inconsistència en la determinació de la capita inicial: mateix preu que altres 
concessions (basat fonamentalment en el criteri d’estalvi econòmic i flexibilitat 
contractual), però diferents obligacions. 

- Absència en el contracte de concessió de clàusules específiques sobre 
indicadors de resultats i el seu sistema d’avaluació, que dificulta l’anàlisi i el 
seguiment permanent de l’execució del servei que es presta. 

- Inexistència d’un procediment clar de liquidació, la qual cosa comporta 
dificultats significatives per aprovar les liquidacions anuals. 
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Cinquena al·legació 

Comentaris: 

El principi d’economia es defineix com un principi de la gestió 

economicofinancera per assolir els objectius fixats en una organització, 

programa, projecte, activitat o funció minimitzant el cost dels recursos 

utilitzats. El cost mitjà del personal és, per tant, un indicador del principi 

d’economia, que permet contestar la pregunta de si els recursos humans 

obtinguts mitjançant la concessió tenen un cost menor que els obtinguts 

mitjançant mitjans propis. 

Les dades que figuren en les al·legacions de la Conselleria sols incideixen 

en allò que la Sindicatura ja indicava en el seu esborrany. Aquesta 

Sindicatura no realitza cap comentari sobre si el personal de la concessió és 

més o menys eficient. 

La Conselleria diu que l’absència d’una anàlisi basada en resultats clínics 

esbiaixa la valoració de l’Informe. Cal indicar al respecte que no és objecte 

de la nostra auditoria identificar les raons últimes subjacents en aquests 

resultats i entenem que les anàlisis basades en resultats clínics han de ser 

realitzades pels experts en la matèria de la pròpia Conselleria, doncs, al cap 

i a la fi, la Sindicatura no s’ha manifestat sobre la bondat o no del model 

concessional. 

L’Informe ha de contenir la informació suficient perquè ajude el lector a 

entendre la raó de l’estalvi en la despesa en aquesta fórmula de gestió. 

Aquest és l’objectiu en mostrar els quadres comparatius de retribucions i 

jornada laboral. Òbviament són règims diferents els aplicables en un model 

i en un altre, però precisament aquestes diferències en les condicions són 

les que comporten els costos menors. 

Pel que fa a la dotació de facultatius, la Conselleria suggereix que es 

diferencie en el nostre Informe entre facultatius d’atenció primària i els 

d’atenció especialitzada. No obstant això, únicament aporta una font 

d’informació referida a la ràtio de professionals d’atenció primària, 

continguda en les pàgines 157 i 158 de la “Memòria de gestió de la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 2015”. Difícilment podem 

segregar l’indicador utilitzat si la pròpia Conselleria no ens facilita 

informació complementària. 

Les fonts de dades de la plantilla, tal com s’ha fet constar en l’Informe, 

deriven de les declaracions dels responsables del concessionari, i és aquest 

mateix procediment l’utilitzat per a altres informacions recollides en el 

transcurs del nostre treball, tant de la Conselleria com del concessionari. 

També qüestiona la Conselleria que el nombre de facultatius mostrats en 

l’Informe no inclou aquells recursos assistencials que han sigut 

subcontractats per l’empresa concessionària. Efectivament, aquests 
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recursos no han estat inclosos, de la mateixa manera que tampoc no s’han 

considerat en els departaments de salut públics els recursos assistencials 

prestats per personal aliè a l’Administració (via concerts sanitaris com ara 

ressonàncies, hemodiàlisi, etc.). 

Pel que fa a la dotació tecnològica, l’indicador denominat “Esforç inversor 

en alta tecnologia per habitant” no compara la inversió efectiva en termes 

de cost de construcció d’immobles i cost d’adquisició d’equips, sinó que 

mesura, en termes monetaris, la situació actual d’equips instal·lats, 

valorats a preus actuals de mercat, amb independència de la seua 

antiguitat real. S’ha optat per homogeneïtzar econòmicament els equips, 

concretament per a eludir els problemes que es deriven de la distinta 

antiguitat. 

No s’ha obviat, com afirma la Conselleria, l’existència d’inversions reals que 

se sustenten en contractes que no pertanyen al capítol 6. Per exemple, en 

l’annex XII es fan constar els 26 equips de ressonàncies magnètiques en 

hospitals de gestió pública, per tant no només figuren els tres equips de 

ressonàncies magnètiques propis (dos a València, Hospital Dr. Peset i un a 

Alacant, Hospital de Sant Joan). 

En el glossari de termes de l’Informe figura la definició següent: Dotació 
tecnològica és l’inventari d’equips en alta tecnologia sanitària segons el Catàleg 
Nacional d’Hospitals. És el nombre d’equips en funcionament a 31 de desembre de 
2015, siguen o no propietat del departament i amb independència que estiguen 
gestionats per empreses o particulars aliens. 

Pel que fa a les especialitats oferides, l’existència d’una cartera de serveis 

àmplia per part de Manises obeeix, segons la Conselleria, a criteris de 

marxandatge i no responen a necessitats reals de la població protegida. 

L’Informe no destaca cap suposada bondat de disposar d’una oferta àmplia, 

tan sols mostra una realitat. L’anàlisi del dimensionament de la cartera de 

serveis, en tot cas, és competència de la mateixa Conselleria que, a més, 

l’ha de realitzar amb caràcter previ a l’autorització dels serveis. És per això 

que entenem que amb aquesta finalitat seria recomanable que els serveis 

d’inspecció participaren en el procediment d’autorització. 

Finalment, i en relació amb la satisfacció del pacient, lamentablement la 

Conselleria tampoc no aporta informació suficient en el tràmit 

d’al·legacions que permetés diferenciar la valoració de l’atenció assistencial 

i la valoració de l’“oferta hostalera”. En aquest sentit, i tal com vam 

assenyalar en l’Informe, les dades incloses en el gràfic 19: “Percentatge de 

pacients satisfets”, han estat obtingudes de la memòria anual 2015 de la 

Conselleria de Sanitat, apartat 4.4. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Sisena al·legació 

Comentaris: 

La clàusula 19 del PCAP es refereix a “Població de dret de la Comunitat 

Valenciana” en la fórmula per obtenir el pressupost capitatiu anual, sense 

esmentar en cap moment el concepte de “Població protegida”. 

No obstant això, l’escassa diferència existent entre un concepte o un altre 

de població, comporta en la pràctica que la utilització d’un col·lectiu o un 

altre, no implique una incidència significativa en el resultat final, que és 

quantificar la variació de la despesa capitatiu anual a la Comunitat 

Valenciana. Ara bé, la interpretació donada a una clàusula continguda en 

els plecs s’ha d’ajustar als criteris i límits legals, ja que d’una altra manera 

es produiria una modificació dels plecs que podria tenir conseqüències en 

vulnerar els principis rectors de la contractació, molt especialment els de 

transparència, igualtat i concurrència. 

Pel que fa a la revisió de la capita, la Conselleria comparteix el dictaminat 

pel Consell Jurídic Consultiu, per considerar que, en un escenari de 

pressupostos deficitaris, atempta contra la bona fe contractual una revisió 

de la capita fonamentada en els pressupostos inicials de la Generalitat, ja 

que podria trencar-se la igualtat de finançament dels serveis sanitaris en la 

concessió davant del de la resta de departaments. 

L’argumentació que desplega el CJC en el seu dictamen admet algunes 

objeccions: 

a) És cert que el plec permet distingir entre un càlcul provisional i un 

altre de definitiu, però no s’ha d’oblidar que la clàusula 19 regula de 

manera expressa aquest sistema de doble càlcul, i en cap moment fa 

referència a la necessitat que per efectuar el càlcul definitiu es tinga 

en compte la despesa sanitària real de la Generalitat. No obstant això, 

el plec sí que es preocupa d’esmentar la “despesa sanitària pública 

consolidada de l’Estat”. No ens sembla, doncs, que hi haja un defecte 

de redacció ni un oblit, ja que la descripció del sistema de doble càlcul 

es realitza amb el degut detall, i s’utilitzen conceptes diferents per a 

referir-se a la despesa sanitària de la Generalitat i a la de l’Estat. En el 

cas de la Generalitat, són fonamentals els “crèdits pressupostaris 

aprovats per la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana de 

l’any de què es tracte”, mentre que en el cas de l’Estat es fa referència 

a la “despesa sanitària pública consolidada de l’Estat” . 

 Cal tenir en compte que la interpretació literal del contracte “és el 

primer dels paràmetres als quals cal acudir per conèixer el seu abast” 

(STS 645/2012, de 12 de novembre), ja que el criteri literal té caràcter 

prevalent, i per això els altres mitjans d’interpretació només poden 

entrar en joc subsidiàriament, quan el contracte no tinga la desitjada 

claredat (STS 826/2010, de 17 de desembre). En el cas de la contractació 
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administrativa, també cal tenir en compte que els pactes, clàusules i 

condicions contractuals s’han d’adequar a l’interès públic. 

b) El Codi Civil estableix la nul·litat de les condicions potestatives 

dependents exclusivament de la voluntat del deutor, i així, l’article 

1115 estableix que quan el compliment de la condició depèn de l’exclusiva 
voluntat del deutor, l’obligació condicional és nul·la. Si depèn de la sort o de la 
voluntat d’un tercer, l’obligació produirà tots els seus efectes d’acord amb les 
disposicions d’aquest Codi. La raó d’aquesta nul·litat és que quan el 

compliment de l’obligació depèn exclusivament de la voluntat del 

deutor, no existeix, realment, compromís o vincle jurídic. Està d’acord 

amb el que estableix l’article 1256 del Codi Civil, que prohibeix deixar 

a l’arbitri d’un dels contractants la validesa i compliment de les 

obligacions. D’altra banda, l’article 1119 del Codi Civil determina que 

la condició es considera complida quan l’obligat impedisca 

voluntàriament el seu compliment. 

 No ens sembla que aquesta normativa siga aplicable al cas que es 

tracta, ja que la Conselleria de Sanitat no és la que aprova la Llei de 

Pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la resta, tant la doctrina 

com la jurisprudència distingeixen entre la condició purament 

potestativa, basada en la pura arbitrarietat, i la simplement 

potestativa, en la qual s’han de valorar altres interessos i impulsos, de 

manera que poques vegades la jurisprudència ha valorat l’existència 

de les primeres, inclinada com està a qualificar com a condició no 

invalidant aquella en què la voluntat del deutor depenga d’un 

complex de motius i interessos que, actuant sobre aquesta voluntat, 

influeixen en la seua determinació, encara que siguen confiats a la 

valoració exclusiva de l’interessat (Resolució de la Direcció General 

dels Registres de 25 de febrer de 1994 i STS de 3 de desembre de 1993, 

entre altres). 

c) En la clàusula d’actualització de la prima concessional es refon una 

doble finalitat. D’una banda, mantenir la vigència de l’equilibri 

econòmic del contracte, com a excepció als principis de risc i ventura, 

preu cert i pacta sunt servanda. Però com la mateixa clàusula 19 

reconeix, hi ha una altra finalitat, que va més enllà del que és propi de 

la revisió de preus, ja que el que es pretén és impedir que els 

ciutadans del departament de Manises es vegen discriminats en el 

futur respecte de la resta de la Comunitat Valenciana amb uns menors 

recursos sanitaris. Per tant, així com l’establiment del límit mínim de 

l’IPC, respon a la finalitat primera, la possibilitat d’incrementar la 

prima per damunt d’aquest sòl, en funció de la Llei de Pressupostos de 

la Generalitat, respon a la segona finalitat apuntada. En conseqüència, 

en el segon cas, no es tracta de mantenir l’equilibri econòmic de la 

concessió, sinó de facilitar un finançament addicional al concessionari 

que permeta evitar la discriminació indicada. Aquesta precisió és 

important, ja que el CJC basa la seua interpretació de la clàusula en 

molt bona mesura en el fet que la concessió de serveis públics està 
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dominada pel criteri fonamental de la seua continuïtat que exigeix el 
manteniment de l’equilibri financer. 

 Per tot això, considerem que la dada que cal tenir en compte per a la 

revisió de preus ha de ser la dels crèdits aprovats per la Llei de 

Pressupostos de la Generalitat, tal com literalment estableix el Plec. 

La Conselleria insisteix, en la línia del Consell Jurídic Consultiu, que la 

igualtat de tracte dels usuaris exigeix que el finançament del servei siga el 

mateix tant si es tracta d’usuaris de la concessió com si es tracta d’usuaris 

de sistema públic, i amb aquesta finalitat, cal no vincular el finançament a 

la consignació pressupostària, sinó a la despesa real. En contra d’aquesta 

interpretació, cal apuntar també que la despesa per a l’Administració (la 

capita) realment no reflecteix el cost efectiu de l’assistència sanitària 

prestada pel concessionari, ja que aquesta capita remunera també altres 

conceptes, com ara la inversió realitzada i el benefici empresarial. 

No obstant això, en relació amb la discussió sobre la conveniència d’haver 

inclòs en els plecs la referència a la liquidació pressupostària (en lloc del 

pressupost inicial), l’Informe d’aquesta Sindicatura ja indica que Si bé 
aquesta referència hagués gaudit de més lògica des del punt de vista econòmic, la 
literalitat dels plecs del contracte és clara. 

Pel que fa a la referència realitzada per la Conselleria sobre les 

fiscalitzacions corresponents als exercicis 2014 i 2015 dutes a terme per 

aquesta Sindicatura, el treball realitzat en el marc de l’informe de 

fiscalització del Compte General de la Generalitat respecte les liquidacions 

de Torrevella, es va limitar a mers aspectes formals de l’acte administratiu 

en si i del seu reflex comptable i, en cap cas, al compliment o no de la 

totalitat de clàusules contractuals. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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B) ESPECIALITZADA I PRIMÀRIA L’HORTA MANISES, SAU (d’ara en avant el 
concessionari) 

Mitjançant l’escrit de 8 de març de 2017, es van remetre les al·legacions a 

l’esborrany de l’Informe esmentat formulades pel concessionari, i 

n’assenyalem el següent: 

Primera al·legació 

Comentaris: 

L’esborrany de l’Informe no examina l’activitat desenvolupada pel 

concessionari, ja que no s’han realitzat proves d’auditoria encaminades a 

verificar el compliment dels procediments interns de la mercantil. 

L’esborrany, de conformitat amb l’article 8.3 de la Llei 6/1985 de Sindicatura 

de Comptes, es pronuncia sobre si la gestió dels recursos humans, 

materials i dels fons pressupostaris públics s’ha desenvolupat de forma 

econòmica i eficient, i avalua el grau d’eficàcia en l’assoliment dels 

objectius previstos. 

L’article 5 de la Llei 6/1985, de Sindicatura de Comptes, inclou entre les 

seues funcions, a més de les referides al control extern de la gestió 

econòmica i financera del sector públic valencià i dels seus comptes, 

aquelles que, d’acord amb l’ordenament jurídic, siguen convenients per a 

assegurar adequadament el compliment dels principis financers, de 

legalitat, d’eficàcia i d’economia, exigibles al sector públic. 

D’acord amb els Principis fonamentals de la fiscalització operativa (ISSAI-ES 300, 

aprovada pel Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 

Valenciana el 23 de juliol de 2014), una fiscalització operativa pot ser part 

d’una altra, més extensa, que incloga també aspectes lligats a una 

fiscalització de seguiment de recomanacions, de compliment, de legalitat o 

financera. 

La guia de fiscalització operativa (secció 3200 del Manual de fiscalització de la 

Sindicatura de Comptes), en el seu apartat 1.3, “Tipologia” i per a cadascun 

dels tipus de fiscalització operativa, indica l’avaluació del compliment de la 

normativa i disposicions legals relacionades amb l’economia i eficiència, i si 

l’òrgan gestor aplica de manera correcta les normes, disposicions legals i 

principis generals relacionats amb una bona gestió financera. 

El concessionari no sembla conéixer el funcionament i organització de 

l’Administració Pública quan pretén “aïllar” els aspectes econòmics i 

financers de qualsevol altre aspecte que s’hi relacione, i que en el sector 

públic estan sotmesos a disposicions legals, dels quals no es pot separar. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Segona al·legació 

Comentaris: 

Les conclusions de la Sindicatura no són l’exercici de cap prerrogativa 

d’interpretació, sinó que es fonamenten en l’article 8 de la Llei 6/1985 de 

Sindicatura de Comptes, que és la base legal de la fiscalització de la 

contractació, i en particular, perquè s’ha de determinar si s’ha complit amb 

la legalitat vigent en la gestió dels fons públics. Vegeu també els comentaris 

realitzats en la primera al·legació. 

Quant a l’al·legació del concessionari pel que fa al tipus d’auditoria que s’ha 

realitzat, les característiques de la Sindicatura de Comptes i el règim jurídic 

que ha de regir els seus actes, hem d’indicar el següent: 

a) L’article 1.3 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 

Jurisdicció Contenciosa Administrativa, inclou en l’àmbit de la 

jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les 
pretensions que es deduïsquen pel que fa als actes i disposicions en matèria 
de personal, administració i gestió patrimonial subjectes al dret públic 
adoptats pels òrgans competents del Congrés dels Diputats, del Senat, del 
Tribunal Constitucional, del Tribunal de Comptes i del Defensor del Poble, així 
com de les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes i de les 
institucions autonòmiques anàlogues al Tribunal de Comptes i al Defensor del 
Poble. 

b) La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana és una 

institució autonòmica anàloga al Tribunal de Comptes, d’ací que 

l’article 4.1 de la Llei 6/1985, d’11 de maig, de la Generalitat 

Valenciana, de Sindicatura de Comptes, establisca que Sense perjudici 
de les seues competències, les actuacions que resulten de l’exercici de les 
funcions fiscalitzadores de la Sindicatura de Comptes seran remeses per 
aquesta al Tribunal de Comptes. Aquest precepte, cal posar-lo en relació 

amb el que es disposa en l’article 29 de la Llei 7/1988, de 5 d’abril, de 

Funcionament del Tribunal de Comptes, que regula les relacions del 

dit Tribunal amb els òrgans de control extern de les Comunitats 

Autònomes, on es regula la coordinació de la seua activitat mitjançant 
l’establiment de criteris i tècniques comuns de fiscalització que garantisquen 
la major eficàcia en els resultats i eviten la duplicitat en les actuacions 
fiscalitzadores. 

c) En coherència amb el que s’assenyala en els dos punts anteriors, cal 

concloure que la inclusió de la Sindicatura de Comptes de la 

Comunitat Valenciana en l’àmbit de la jurisdicció contenciosa 

administrativa es restringeix legalment als actes i disposicions que 

aquesta Institució dicte en matèria de personal, administració i gestió 

patrimonial subjectes al dret públic. 
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d) El Tribunal Suprem, mitjançant acte 11239/2000, de data 3 de març de 

2000, i sentències 3338/2007, de 25 d’abril de 2007, i 5512/2009, de 6 de 

juliol de 2009 ha declarat que l’exercici de l’activitat fiscalitzadora 

pròpiament dita no pot ser susceptible de control jurisdiccional, sense 

perjudici que ho siguen aquells actes o decisions que, en l’esfera de 

l’activitat d’enjudiciament, es produïsquen a posteriori com a 

conseqüència de l’exercici d’aquella funció de fiscalització o per raó de 

l’activitat administrativa desenvolupada per efecte d’aquella. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació - A 

Comentaris: 

Ens remetem als nostres comentaris realitzats a la sisena al·legació de la 

Conselleria de Sanitat, ja que el concessionari argumenta, igual com la 

Conselleria, que la interpretació literal de les clàusules contractuals no és 

l’única regla d’interpretació, sinó que s’ha d’atendre el conjunt de les 

previsions del contracte. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació - B 

Comentaris: 

Segons el concessionari, l’índex de preus que cal aplicar al període 

d’actualització ha de ser el corresponent al període esmentat, en 

contraposició al criteri de la Sindicatura, que mantenim que l’IPC aplicable 

al contracte és el corresponent al període anual immediatament anterior. 

La interpretació que realitza el concessionari (i també la Conselleria) pel 

que fa a l’IPC que cal aplicar s’ha d’entendre com a coherent amb la seua 

interpretació sobre el concepte de despesa pressupostada. Això no obstant, 

i atés que aquesta Sindicatura manté una altra interpretació sobre el 

concepte esmentat, i d’acord amb la doctrina de la Junta Superior 

Consultiva de Contractació Administrativa, considerem que, a falta d’un 

pacte exprés per les parts, no és procedent accedir a una nova revisió de 

preus mitjançant l’increment o decrement de l’IPC dels dotze mesos 

següents, respecte de l’aplicat en el moment procedimental oportú. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Tercera al·legació - C 

Comentaris: 

La posició del concessionari i de la Conselleria de Sanitat coincideix i s’ha 

d’entendre com a coherent amb la seua interpretació sobre el concepte de 

despesa pressupostada. 

L’òrgan de contractació considera (i en aquest cas, també el concessionari, 

encara que aquesta part no té competència per determinar el preu) que el 

pressupost de despesa sanitària no es complirà. En la nostra opinió, 

aquesta hipòtesi, per molt probable que siga, no és suficient per a ignorar 

un precepte contractual (l’existència d’un sostre màxim), ja que si l’òrgan 

de contractació, en el moment de licitar aquest contracte, haguera tingut la 

intenció d’ajustar la capita a la despesa sanitària pública de la Comunitat 

Valenciana, no hauria imposat un límit superior basat en la despesa de la 

resta de l’Estat espanyol. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació - D 

Comentaris: 

Ens remetem als comentaris que hem realitzat en la sisena al·legació de la 

Conselleria de Sanitat, ja que el concessionari argumenta, igual com la 

Conselleria, que la definició de població de dret és coincident, en el fons, 

amb el de població protegida. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Comentaris: 

Si el procediment de liquidació haguera estat ben definit des del 

començament, no hauria sigut necessari, per exemple, reformular la 

liquidació de l’exercici 2009, que va tenir les fases següents: 

- La Comissió Mixta de 29 de març de 2011 aprova amb caràcter 

provisional la liquidació amb saldo a favor de l’Administració per 8,5 

milions d’euros. 

- La Comissió Mixta de 6 de novembre de 2012 actualitza la liquidació, 

també amb caràcter provisional, amb saldo a favor de l’Administració 

per 9,4 milions d’euros. 
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- El director general de Recursos Econòmics resol el 23 de febrer de 2015 

aprovar amb caràcter provisional la liquidació amb saldo a favor de 

l’Administració de 30,0 milions d’euros. 

- I per últim, la Comissió Mixta de 18 de maig de 2015 aprova la 

liquidació definitiva, amb saldo a favor de l’Administració per 30,0 

milions d’euros, amb el vot en contra dels representants del 

concessionari. 

En qualsevol cas, el termini legal per a aprovar la liquidació és el 31 de març 

de l’any següent, tal com indiquen els plecs del contracte de concessió. 

En l’esborrany es fa constar expressament que la Conselleria de Sanitat no 

ha complit en cap dels exercicis transcorreguts els terminis legals establits 

en les condicions econòmiques del contracte. Perquè estiga clar en 

l’Informe els aspectes referents als terminis legals establits, modifiquem 

l’esborrany tal com indiquem tot seguit. 

Conseqüències en l’Informe: 

Suprimir el paràgraf següent de l’apartat 1 de l’apèndix 5. 

De les clàusules podria considerar-se que el tràmit per a practicar les liquidacions 
anuals hauria de ser únic, abans del 31 de març de l’any a què es refereixen, 
termini que es fa impossible de complir perquè en la data expressada no es disposa 
de les dades relatives a la despesa sanitària pública de l’Estat. 

Cinquena al·legació 

Comentaris: 

Segons el concessionari, la potestat d’un òrgan unipersonal l’exerceix 

aquest, habitualment, de manera individual i separada, però res no 

impedeix fer-ho en el si d’un òrgan col·legiat. En conseqüència, el 

concessionari opina que les liquidacions van ser aprovades pel mateix 

òrgan de contractació en el si de les reunions de la Comissió Mixta. 

La singularitat fonamental que presenta el contracte administratiu respecte 

del contracte privat és que en aquell l’Administració manté el privilegi de la 

decisió unilateral i prèvia que té com a propi, atesa la seua condició de 

poder públic. Gràcies a aquest privilegi, tal com disposava l’article 59 del 

Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, que és 

aplicable al contracte examinat, l’òrgan de contractació posseeix la 

prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes 

que oferisca el seu compliment, modificar-los per raons d’interés públic, 

acordar que es resolguen i determinar els efectes d’aquesta. I tot això ho 

pot fer unilateralment, imposant al contractista la seua decisió, que aquest 

últim haurà de recórrer en via contenciosa administrativa, si està en 

desacord. Però mentre l’òrgan jurisdiccional competent no ho declare 
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contrari a l’ordenament jurídic o acorde la suspensió, l’acte administratiu 

dictat serà executiu, perquè es presumeix que s’ajusta a dret. 

Atés que el privilegi de la decisió unilateral i prèvia és una manifestació del 

poder públic, és clar que aquest solament el podran exercir els òrgans als 

quals  legalment se’ls atribueix la competència corresponent. I, en matèria 

contractual, aquests òrgans són els òrgans de contractació. Pel que fa a 

això, cal indicar que l’article 12, en l’apartat 1, paràgraf primer, de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú (actualment article 8.1 de 

la Llei 40/2015, d’1 d’octubre) disposa: La competència és irrenunciable i l’han 
d’exercir els òrgans administratius que la tinguen atribuïda com a pròpia, excepte 
en els casos de delegació o avocació, quan s’efectuen en els termes que preveu 
aquesta Llei o d’altres. I afegeix, en l’apartat 2 (actualment article 8.2 de la 

Llei 40/2015): La titularitat i l’exercici de les competències atribuïdes als òrgans 
administratius es poden desconcentrar en d’altres jeràrquicament dependents 
d’aquells en els termes i amb els requisits que prevegen les mateixes normes 
d’atribució de competències. 

Per tant, s’admet que en els casos de delegació l’òrgan titular de la 

competència la puga exercir a través d’un altre òrgan de la mateixa 

administració, però per a fer-ho haurà d’ajustar-se al que disposa l’article 

13 de la Llei 30/1992 (actualment article 9 de la Llei 40/2015), que imposa 

l’obligació de publicar les delegacions de competències en el diari oficial 

corresponent. D’altra banda, en el cas que ens ocupa no consta l’existència 

de cap resolució per la qual l’òrgan de contractació delegue en la Comissió 

Mixta les funcions que té com a pròpies. 

També és possible la desconcentració, com hem vist, però aquesta s’ha de 

preveure en el Reglament Orgànic corresponent. Tampoc consta que 

existisca aquesta regulació ni els plecs fan cap referència a la pretensió de 

desconcentrar en la Comissió Mixta les funcions pròpies de l’òrgan de 

contractació. Això a banda, la Comissió Mixta no s’integra en l’estructura 

jeràrquica de la Conselleria, i en el cas de la desconcentració s’exigeix que 

l’òrgan desconcentrat depenga jeràrquicament de l’òrgan que té atribuïda 

la competència. 

En conseqüència, no hi ha hagut delegació ni desconcentració en Comissió 

Mixta, de manera que aquesta no pot exercir competències que són pròpies 

de l’òrgan de contractació. Considerem, doncs, que les comeses assignades 

pels plecs a la Comissió Mixta no poden suplantar ni substituir de cap 

manera les funcions que són pròpies de l’òrgan de contractació. En 

coherència amb aquesta conclusió, la clàusula 26 del plec de clàusules 

administratives particulars circumscriu les tasques de la dita Comissió a les 

de vigilància, seguiment i control de l’execució del contracte. 

És a dir, l’actuació de la Comissió Mixta és prèvia als actes administratius 

que adopte l’òrgan de contractació, en exercici de les seues competències. 

La Comissió Mixta no pot anar mai més enllà de la provisionalitat, ja que 
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les decisions definitives corresponen a l’òrgan de contractació. És d’aquesta 

manera com s’ha d’interpretar la llista de comeses que l’article 8.2 dels 

plecs de prescripcions tècniques particulars assigna a la Comissió Mixta, 

encara que alguna d’aquestes s’expresse d’una manera confusa, altrament 

s’estaria sostraent una competència al seu titular. 

Com a reforç a la conclusió anterior, cal destacar que la mateixa Comissió 

Mixta ha realitzat una actuació coherent amb aquesta, perquè tant en l’acta 

del 29 de març de 2011, com en la del 6 de novembre de 2012 es diu 

expressament que les liquidacions de 2009 i 2010, respectivament, 

s’aproven amb caràcter provisional. A més, en la segona acta esmentada, es 

fa constar també que falta la fiscalització de la Intervenció Delegada. En la 

nostra opinió, a més de la dita fiscalització, també faltava l’aprovació 

definitiva de l’òrgan de contractació. 

A la vista d’això, és indubtable que els representants del concessionari en la 

Comissió Mixta sabien que el que estaven aprovant era provisional i no 

definitiu, de manera que ens trobem davant un tràmit previ a la decisió 

definitiva que no vincula l’òrgan de contractació, sempre que motive 

adequadament la resolució que adopte finalment. En aquest cas, la 

motivació existeix i es troba en l’informe desfavorable de data 28 de 

desembre de 2012 de la Viceintervenció General per a l’Administració 

Sanitària. 

Dit això, cal fer dos consideracions més, en relació amb la qüestió que es 

tracta: 

En primer lloc, cal fer notar que la Comissió Mixta integra en la seua 

composició dos representants del concessionari. No discutirem 

l’oportunitat d’aquesta mesura, sempre que la Comissió es limite a la seua 

labor de vigilància, seguiment i control de l’execució, perquè pot ser una 

mesura útil per prevenir conflictes i facilitar que la concessió es 

desenvolupe correctament. El que ens sembla forçat és que una Comissió 

en la qual s’integra el contractista es puga considerar un òrgan 

administratiu. Per definició tot òrgan administratiu persegueix realitzar 

l’interés públic, i el concessionari és una empresa mercantil amb ànim de 

lucre, com no podria ser d’una altra manera. En conseqüència, ens inclinem 

a considerar que la Comissió esmentada no pot meréixer la consideració 

d’òrgan administratiu, sinó que es tracta d’un instrument l’origen, 

composició i funcions del qual es limiten exclusivament a l’àmbit propi de 

l’execució de la concessió hospitalària, en què es dirimeixen els interessos 

contraposats de l’Administració i del contractista. No s’aprecia, per tant, en 

la dita Comissió una vocació d’integrar-se en l’estructura orgànica de la 

Conselleria. A favor d’aquesta conclusió, es pot argumentar que l’article 

11.2.a  de la Llei 30/1992 (actualment article 5.3 de la Llei 40/2015) exigeix 

que la creació d’un òrgan administratiu vaja acompanyada de la 

determinació de la seua forma d’integració en l’Administració Pública de 

què es tracte i la seua dependència jeràrquica, i res d’això es diu en els 

plecs pel que fa a la Comissió Mixta. 
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Quant a la pretensió del concessionari de suprimit aquelles observacions 

relatives a qüestions sotmeses a la decisió dels tribunals, cal dir que la 

Sindicatura és un òrgan estatutari que té assignada la funció fiscalitzadora. 

Aquesta funció segons la Llei reguladora de la Institució, comporta: 

- Determinar si la informació financera es presenta adequadament, 

d’acord amb els principis comptables que hi són d’aplicació. 

- Determinar si s’ha complit amb la legalitat vigent en la gestió dels 

fons públics. 

- Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons 

pressupostaris s’ha desenvolupat de manera econòmica i eficient. 

- Avaluar el grau d’eficàcia en l’acompliment dels objectius previstos. 

Per tant, és indubtable que la Sindicatura, per a exercir correctament les 

seues funcions, per a la qual cosa gaudeix de total independència funcional, 

ha de pronunciar-se sempre, siga quin siga l’informe realitzat, sobre els 

aspectes de legalitat. 

L’exercici d’aquesta funció és plenament compatible i respectuós amb 

l’exercici de la funció jurisdiccional assignada al poder judicial, perquè, a 

més del que s’ha expressat anteriorment, es tracta de realitzar una activitat 

tècnica, que es desenvolupa en l’àmbit de l’opinió, que es trasllada a les 

Corts, que són les destinatàries dels nostres informes, a l’efecte de facilitar 

l’exercici de les seues competències. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació 

Comentaris: 

Únicament l’òrgan de contractació, una vegada perfet el contracte, pot 

introduir modificacions per raó d’interés públic en els elements que 

l’integren, sempre que siguen degudes a necessitats noves o causes 

imprevistes i que això es justifique adequadament en l’expedient. 

Pel que fa a la modificació contractual realitzada, l’esborrany fa constar uns 

fets que són irrefutables, sense que en cap cas es deixe entreveure que la 

modificació puga haver beneficiat una part o l’altra. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Setena al·legació 

Comentaris: 

En opinió d’aquesta Sindicatura, el que vertaderament és rellevant pel que 

fa a la tramitació de la facturació intercentres és que totes dues parts han 

reflectit de manera desigual les quanties que cal compensar en les 

liquidacions corresponents. Els motius pels quals una part o l’altra rebutgen 

les quanties de la contrapart no han sigut objecte de revisió, precisament 

per ser fonamental per al seu desenllaç l’opinió dels tribunals sobre la 

validesa o no de determinats acords adoptats en el si de les comissions 

mixtes. 

L’objecte de l’auditoria no és elaborar la liquidació anual del contracte. En 

primer lloc, no és competència d’aquesta Sindicatura. I en segon lloc, hi ha 

determinats aspectes que integren les liquidacions que a causa de les 

incerteses jurídiques que les afecten estan en seu judicial. En conseqüència, 

en l’esborrany de l’Informe solament es fa constar quines són les 

diferències quantitatives entre el que proposa la Conselleria i el que 

proposa el concessionari, amb els comentaris que hem estimat convenient 

incloure per aclarir o matisar determinats conceptes que integren la 

liquidació. Solament l’òrgan de contractació té competència per formular la 

liquidació. 

L’abast del treball realitzat per la Sindicatura no ha previst quantificar les 

assistències sanitàries prestades entre departaments, a més de no disposar 

d’informació detallada que permeta un tractament àgil de les dades (data, 

dades del pacient, descripció del servei, etc.). 

Una assistència realitzada a un pacient de Manises en un altre departament 

que s’excloga per qüestions procedimentals implica un doble cost per a 

l’Administració, aspecte que va en contra de l’objecte del contracte, tal com 

posem de manifest en l’esborrany de l’Informe. 

En qualsevol cas, es considera oportú matisar en l’Informe que el 

concessionari no rebutja la totalitat de càrrecs per assistències prestades a 

la seua població. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar el quart paràgraf de la conclusió p de l’apartat 2 de l’Informe, que 

quedarà redactat de la manera següent: 

Una de les discrepàncies més rellevants es refereix a part de la facturació 
intercentres d’assistències i prestacions realitzades a població del Departament de 
Manises en altres centres sanitaris. El rebuig del concessionari a sufragar part de la 
despesa en què s’ha incorregut pel servei prestat als pacients de la seua població 
protegida però atesos en un altre departament implica que l’Administració 
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assumeix doblement el cost: la capita pagada i el cost de la prestació realitzada 
(vegeu apartat 3 de l’apèndix 5). 

Vuitena al·legació – 1 

Comentaris: 

D’acord amb el contracte i els plecs, la Comissió Mixta de Seguiment es 

configura de manera indubitativa com a òrgan de control de la Conselleria. 

En el quadre 21 de l’Informe es detallen totes les comeses que els plecs 

assignen a la Comissió Mixta de Seguiment. 

Pel que fa al terme “Lliure elecció”, es considera oportú matisar l’abast 

d’aquest dret. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar la redacció del terme “Lliure elecció” que figura en el “Glossari de 

termes”. 

Lliure elecció: Dret que assisteix la població protegida consistent a fer ús per pròpia 
voluntat (fora dels supòsits d’urgència i derivació) de qualsevol dels hospitals de la 
xarxa pública d’hospitals de la Conselleria de Sanitat, d’acord amb els termes i 
condicions establits en la normativa vigent. 

Vuitena al·legació – 2 

Comentaris: 

El contingut dels quadres i gràfics relatius a les despeses de personal 

estaven degudament explicats en l’Informe mateix. El treball que hem 

realitzat sobre els recursos humans de la concessió i dels hospitals públics 

ha tingut com a finalitat mostrar al lector una comparació global de la 

despesa que se’n deriva, en referència a l’exercici 2015. En cap moment 

hem tractat d’obtenir un “escandall de costos de personal” detallat per a 

cada tipus d’hospital. Entre altres raons, perquè l’obtenció d’aquest tipus de 

dades hauria sigut molt laboriosa i no hauria aportat al nostre Informe 

informació significativa addicional, d’acord amb l’abast del treball. 

És per això que les dades que incloem en el quadre 15: “Cost mitjà per 

empleat en 2015” s’han obtingut –pel que fa als hospitals públics– de les 

obligacions reconegudes segons la liquidació del pressupost 2015 del capítol 

I, que engloba tots els conceptes i totes les categories de personal (vegeu 

annex VIII de l’Informe). En conseqüència, obtenir quin import d’aquest 

total és degut a la regularització realitzada pel 50% de la paga extra de l’any 

2012, per a cada tipus de personal, hauria sigut molt laboriós i no hauria 

aportat informació significativa addicional. 
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Per tant, entenem que la regularització de la paga extra de 2012 no té una 

incidència destacada en l’anàlisi global comparativa que aquesta Institució 

ha mostrat en l’Informe sobre la despesa derivada dels recursos humans de 

la concessió i dels hospitals públics de la Comunitat Valenciana. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació - 3 

Comentaris: 

El concessionari mostra la seua disconformitat pel que fa a la ràtio de 

facultatius per cada 1.000 habitants. Aquesta Sindicatura considera correcte 

el càlcul que mostra l’Informe, ja que, pel que fa als metges interns i 

residents, i amb les reserves degudes quant al temps específic que 

dediquen a les classes lectives, es tracta de recursos dels hospitals 

destinats, en major o menor mesura, a prestar assistència sanitària a la 

població protegida. 

Quant a l’homogeneïtzació suggerida, ja s’ha considerat oportú mostrar 

aquesta homogeneïtzació mitjançant el càlcul d’hores de facultatiu per 

cada 1.000 habitants. Aquesta ràtio sí que té en compte que la jornada 

anual d’un facultatiu estatutari és inferior a la d’un facultatiu amb 

contracte laboral. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació - 4 

Comentaris: 

En el glossari de termes figura la definició següent: Dotació tecnològica: 
Inventari d’equips en alta tecnologia sanitària segons el Catàleg Nacional 
d’Hospitals. És el nombre d’equips en funcionament a 31 de desembre de 2015, 
siguen o no propietat del departament i amb independència que estiguen gestionats 
per empreses o particulars aliens. 

Per tant, la comparació es realitza amb dades oficials disponibles en la 

pàgina web del Ministeri de Sanitat. Són els hospitals els responsables de 

comunicar aquesta informació. Com hem esmentat, la “data de tall” que 

s’ha utilitzat ha sigut 31 de desembre de 2015, l’última disponible durant la 

realització del nostre treball de camp. 

No hi ha informació oficial sobre el nombre d’hores efectives d’utilització, 

ni dels actuacions realitzades per cada equip, de manera que no és possible 

fer les comparacions que proposa el concessionari. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació - 5 

Comentaris: 

El contracte no preveu el rescabalament exprés pels costos que comporta el 

fet que un hospital siga considerat com a universitari, aspecte que és 

idèntic en la resta de concessions administratives, i que, no obstant això, 

no ha representat una limitació perquè tres de les cinc concessions sí que 

disposen de metges residents. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir com a últim paràgraf en l’apartat 6 de l’apèndix 3: 

El concessionari ens ha indicat en al·legacions que, una vegada obtinguda aquesta 
acreditació per part del Ministeri, es va presentar davant la Conselleria la sol·licitud 
perquè, després dels tràmits oportuns, es dictara resolució per la qual es 
reconeguera el caràcter i es declarara l’Hospital de Manises com a hospital associat. 
En aquest sentit, la Direcció General d’Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat 
de la Conselleria de Sanitat va resoldre el 27 de febrer de 2017 reconéixer aquest 
Hospital com a associat per desenvolupar les titulacions o matèries relacionades 
amb les ciències de la salut per a les quals disposa d’autorització sanitària. 

Vuitena al·legació - 6 

Comentaris: 

A causa de l’abast i les limitacions del nostre treball, no s’han pogut avaluar 

de manera detallada quines són les causes primàries que expliquen el 

perquè d’uns resultats i d’altres. Això no obstant, i davant l’alternativa de 

no oferir cap informació, s’ha considerat oportú exposar quines són les 

possibles raons que expliquen les diferències observades, sempre des del 

punt de vista de la Conselleria de Sanitat,  i així se n’ha deixat constància 

en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació - 7 

Comentaris: 

L’al·legació del concessionari confirma el que descriu el nostre Informe. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació - 8 

Comentaris: 

L’Informe ha de tenir, necessàriament, una data de tall o finalització pel 

que fa a les dades que s’hi inclouen, de manera que és obvi que, mentre no 

se satisfaça la legítima pretensió del concessionari, els interessos de 

demora s’incrementaran. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació - 9 

Comentaris: 

Els resultats que ha observat aquesta Sindicatura pel que fa al Departament 

de Salut de Manises permeten concloure que està contribuint a aconseguir 

que el sistema sanitari de la Comunitat Valenciana haja assolit un 

reconeixement notable de la societat. No obstant això, la preocupació 

constant per millorar, en tots els sentits, l’atenció sanitària que presta als 

ciutadans, ha d’obligar tots els actors que participen en el dit sistema a 

traçar-se noves metes que, a més de garantir els èxits ja assolits, 

contribuïsquen a la superació constant del sistema sanitari. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar la redacció de la recomanació b): 

Si bé els resultats assistencials són acceptables i els pacients mostren un grau 
elevat de satisfacció, el Departament de Salut de Manises ha de traçar-se noves 
metes i adoptar les mesures que, a més de garantir els progressos ja assolits, 
contribuïsquen a la superació constant del sistema sanitari, de manera que 
augmente l’índex de consecució dels seus objectius (vegeu apartats 2, 3 i 4 de 
l’apèndix 3). 

Vuitena al·legació – 10 

Comentaris: 

El quadre 16 de l’Informe no té la pretensió de reflectir la mitjana real 

retributiva del col·lectiu conjunt de facultatius, tan sols és un exemple 

il·lustratiu d’un facultatiu amb les mateixes circumstàncies de dedicació i 

antiguitat. 
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En l’annex IX es justifica la hipòtesi adoptada pel que fa a l’antiguitat. Hem 

optat per considerar per a realitzar l’estudi econòmic una antiguitat teòrica 

de sis anys, que és el període transcorregut des del començament de la 

concessió (des de maig de 2009). 

Pel que fa a l’incentiu variable que perceben els facultatius especialistes 

amb contracte laboral, s’ha estimat oportú fixar com a hipòtesi l’última 

retribució variable satisfeta. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació - 11 

Comentaris: 

No compartim el comentari del concessionari que considera que una 

dotació menor de llits en funcionament implica necessàriament major 

eficiència. Els factors que expliquen les variacions que aquesta Sindicatura 

ha apuntat els comparteix el concessionari, si bé cal matisar que hi ha 

altres motius, com ara la major celeritat dels processos intermedis o el grau 

d’integració amb l’atenció primària que té l’hospital. 

Quant al fet de no mostrar la dada anual, considerem que les diferències no 

són significatives i que les observacions i conclusions que es manifesten no 

es veuen alterades. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar el tercer paràgraf de l’incís “Nombre de llits” de l’apartat tres de 

l’apèndix tres, que es redacta així: 

Hi ha factors de distinta índole que poden justificar les variacions d’aquest 
indicador entre hospitals: 

- L’increment i pes relatiu de l’activitat ambulatòria, és a dir, la que no 
requereix ingrés en l’hospital. 

- L’efectivitat en les rotacions de llits (menys dies d’estada per intervenció). 

- El “case mix” o complexitat de la cartera de serveis de cada hospital. 

- La duració dels subprocessos intermedis necessaris en els processos 
quirúrgics. 

- El grau d’integració de l’Hospital amb l’atenció primària que es presta en els 
centres ambulatoris. 
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Vuitena al·legació - 12 

Comentaris: 

Aquesta Sindicatura ha inclòs en l’Informe alguns dels indicadors 

assistencials monitoritzats pels serveis centrals de la Conselleria de Sanitat. 

Pel que fa a això, aquesta Sindicatura ha estimat que la dada rellevant és la 

de la llista d’espera quirúrgica, ja que aquesta espera sí que és atribuïble a 

l’organització i als recursos disponibles, i no aquells pacients que estan en 

espera voluntària (per motius personals, laborals, per lliure elecció de 

metgem etc.). 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació - 13 

Comentaris: 

La redacció de les observacions que figuren en l’apartat 6 de l’apèndix 4 és 

clara, ja que es manifesta que es tracta d’un incompliment per part de 

l’Administració, i que el concessionari ha deixat per escrit la seua 

predisposició a complir amb les obligacions en relació amb les inversions 

realitzades. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació - 14 

Comentaris: 

En la nostra opinió, si el concessionari presta assistència sanitària primària 

i especialitzada a un pacient d’una altra Comunitat Autònoma o a un 

ciutadà estranger, solament podrà facturar a la Conselleria de Sanitat 

l’assistència especialitzada, perquè l’assistència primària a ciutadans no 

inclosos en la població protegida pel contracte no generarà –segons indica 

la clàusula 4.6, paràgraf sisé– cap tipus de facturació. 

La clàusula 4.3.5, que es remet a les clàusules 4.3.2 i 4.3.3, està inclosa en el 

plec específicament per concretar els conceptes que constitueixen la 

“facturació intercentres”, i la clàusula 4.3.2 deixa clar que en formen part 

els serveis d’assistència especialitzada inclosos en la concessió que hagen 

sigut prestats a pacients no inclosos en l’àmbit de cobertura del contracte, i 

per tant, integrats en altres departaments de salut de la Comunitat 

Valenciana, en altres comunitats autònomes o a ciutadans estrangers. No 

s’inclou en aquesta clàusula l’atenció primària perquè aquesta està exclosa 
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de la facturació, segons aclareix, perquè no haja dubtes, la clàusula 4.6, 

paràgraf sisé, del plec. 

Quan la clàusula 4.6, en els seus tres primers paràgrafs, regula com s’ha de 

formalitzar la “facturació intercentres”, no s’exclou de la dita facturació la 

prestació efectuada pel concessionari a pacients d’altres comunitats 

autònomes o a ciutadans estrangers, encara que la limita, en coherència 

amb les clàusules 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5 i 4.6, paràgraf sisé, a l’atenció 

especialitzada. 

La clàusula 4.8 comença deixant de banda el que es preveu en la clàusula 

4.3.2, per tant s’haurà d’interpretar de manera coherent amb l’esmentada 

clàusula. En la nostra opinió, “les normes vigents” a què al·ludeix són 

aquelles que regulen l’assistència a pacients d’unes altres comunitats 

autònomes o d’altres països, que poden canviar quant a la major o menor 

cobertura que se’ls presta. 

Per tant, considerem que no és correcte que s’incloga en la liquidació la 

facturació per l’assistència primària prestada a la població no protegida de 

fora de la Comunitat Valenciana (d’altres comunitats o estrangers), sinó 

que ha de prevaldre la interpretació literal de les clàusules 4.3.5, que es 

remet a les clàusules 4.3.2 i 4.3.3, i 4.6 del PCAP. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar el cinqué paràgraf de l’incís “En relació amb la 2a. Part: Facturació 
intercentres” de l’apartat 3 de l’apèndix 5, substituint el terme 

“compensació” per “facturació”. 

Vuitena al·legació - 15 

Comentaris: 

La documentació facilitada en el transcurs del treball en relació amb els 

conceptes facturats pel que fa a despeses de personal estatutari, no s’ha 

considerat suficient per concloure si aquest concepte pot ser o no 

compensat per la Conselleria de Sanitat. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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