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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes, en virtut del que es disposa en l’article 8.3 de 
la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura 
de Comptes, i d’acord amb el que es preveu en el Programa Anual 
d’Actuació de 2016, ha fiscalitzat el compliment de la legalitat vigent en 
matèria de contractació per part del Consorci Hospitalari Provincial de 
Castelló (CHPC). 

En combinació amb la fiscalització de la contractació, hem portat a terme 
un control formal de la rendició dels comptes anuals de l’exercici 2015 a 
fi de comprovar si ha sigut formalitzat, aprovat i retut adequadament. A 
més, i conjuntament amb aquesta fiscalització, la Sindicatura ha 
fiscalitzat les despeses de personal de l’exercici 2015 i emés l’informe 
corresponent. 

El marc normatiu que és aplicable es relaciona en la introducció al volum 
dels consorcis adscrits a la Generalitat de l’Informe de fiscalització del 
Compte General de la Generalitat de l’exercici 2015. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ DEL CHPC 
PEL QUE FA AL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

Els òrgans de govern i direcció del CHPC, d’acord amb el que s’estableix 
en l’article 11 dels seus estatuts, són el Consell de Govern, el president, el 
vicepresident i el director gerent. Aquests òrgans de govern i direcció 
tenen atribuïdes les competències en matèria de contractació que 
estableixen els estatuts per a cadascun d’aquests i s’hi preveu la possible 
delegació de competències. Pel que fa a això, cal indicar els acords del 
Consell de Govern de 8 de novembre de 2011, 26 de setembre de 2014 i 16 
de novembre de 2015 pels quals es deleguen competències en matèria de 
personal, contractació administrativa i gestió econòmica. 

Els òrgans de contractació són responsables d’implantar un sistema de 
control intern que garantisca que la gestió de l’activitat contractual del 
CHPG es realitza d’acord amb la normativa d’aplicació. En addició a això, 
els esmentats òrgans de govern i direcció són responsables de formular i 
aprovar els comptes anuals del CHPC de manera que expressen la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera, l’execució del pressupost i el 
resultat econòmic i patrimonial de l’Entitat, d’acord amb el marc 
normatiu d’informació financera aplicable, que es recull en la nota 4.1 
dels comptes anuals de l’exercici de 2015, i del control intern que 
consideren necessari per a permetre la preparació de comptes anuals 
lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

Els comptes anuals del CHPC corresponents a l’exercici 2015, que 
s’adjunten com a annex I a aquest Informe, van ser formulats pel 
director gerent de l’Entitat amb data 31 de març de 2016, i han sigut 
aprovats pel Consell de Govern en la seua sessió de 25 d’octubre de 2016. 
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Aquests comptes anuals han sigut presentats a aquesta Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat, conformement a la 
normativa d’aplicació, el 29 de juny de 2016, juntament amb l’informe 
d’auditoria de comptes anuals previst en l’article 120.3 de la Llei 1/2015, 
de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions (LHPSPIS). 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre la legalitat de les operacions de contractació efectuades per CHPC 
en l’exercici 2015, basada en la fiscalització realitzada. Per a fer-ho, hem 
portat a terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals de 
fiscalització de les institucions públiques de control extern, i amb les normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura 
recollides en el Manual de fiscalització  de la Sindicatura de Comptes. Els 
dits principis exigeixen que complim els requeriments d’ètica, així com 
que planifiquem i executem la fiscalització a fi d’obtenir una seguretat 
raonable que la gestió de l’activitat contractual ha sigut conforme, en els 
seus aspectes significatius, amb la normativa aplicable. 

Una fiscalització requereix aplicar procediments per a obtenir evidència 
d’auditoria sobre la legalitat de les operacions de contractació revisades. 
Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, incloent-hi 
la valoració dels riscos d’incompliments significatius de la legalitat. En 
efectuar aquestes valoracions del risc, l’auditor té en compte el control 
intern rellevant per a garantir aquest compliment, a fi de dissenyar els 
procediments d’auditoria que siguen adequats en funció de les 
circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre 
l’eficàcia del control intern de l’entitat. 

Pel que fa al control formal, la revisió efectuada s’ha limitat bàsicament a 
aplicar procediments analítics i activitats d’indagació. No s’ha portat a 
terme una auditoria financera, de manera que les conclusions del treball 
proporcionen solament una seguretat limitada. 

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar un opinió desfavorable sobre el 
compliment de la legalitat en l’activitat contractual, així com les 
conclusions del control formal de la rendició de comptes. 

4. FISCALITZACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE 
CONTRACTACIÓ 

4.1 Fonament de l’opinió desfavorable relativa a la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest durant 
l’exercici 2015 els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la contractació: 
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a) La revisió de l’activitat contractual del Consorci corresponent a 
l’exercici 2015 ha consistit a revisar una mostra de contractes 
formalitzats en el dit exercici i contractes vigents durant aquest. Hi 
hem observat debilitats de control i incompliments substancials, 
que és necessari destacar amb caràcter previ, ja que introdueixen 
elements significatius de risc que cal considerar per a la consegüent 
qualificació dels incompliments de la normativa de contractació 
posats de manifest en la revisió dels expedients analitzats. 

1. El Consell de Govern, com a màxim òrgan de govern del CHPC 
no ha establit els controls necessaris en els procediments de 
contractació a fi de garantir-ne l’adequació a la legalitat. A 
més s’ha observat que aquest òrgan de govern no ha adoptat 
els acords necessaris en matèries i assumptes d’importància, 
la competència dels quals li atribueix l’article 13 dels Estatuts 
del Consorci, i que s’analitzen en els apartats següents. 

2. S’han observat nombrosos acords adoptats pel director gerent 
i el director econòmic, per als quals, per la seua naturalesa i 
import, el Consell de Govern hauria d’haver establit un 
procediment de control i seguiment. A més, s’ha comprovat 
l’existència de resolucions adoptades pels dits responsables 
del Consorci sense la competència delegada necessària per a 
fer-ho. 

3. A aquesta falta de supervisió de les decisions de naturalesa 
econòmica i financera, s’hi afegeix l’absència de mecanismes 
de control intern de la despesa. El CHPC no disposa d’una 
unitat administrativa per l’exercici de les funcions de control  
de la seua gestió econòmica i financera. 

 En conseqüència, no s’han realitzat les funcions de revisió del 
compliment de la normativa d’aplicació a la gestió econòmica, 
no s’han realitzat les funcions de verificació del registre i 
comptabilització de les operacions i no s’han establit els 
mecanismes d’avaluació per comprovar que l’activitat i els 
procediments de gestió econòmica del Consorci es realitzen 
d’acord amb els principis de legalitat i bona gestió financera. A 
més, durant els exercicis 2013 i 2014, el CHPC no va ser inclòs 
en el pla anual d’auditories de la Intervenció General de la 
Generalitat. 

 A fi d’esmenar aquesta falta de control, el CHPC ha presentat 
un ofici de data 17 d’octubre de 2016 a la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública pel qual sol·licita l’establiment d’un 
control intern de fiscalització per part de la Intervenció 
General de la Generalitat. 
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4. En 2015 i exercicis anteriors, el Consorci ha anat contraent 
obligacions per imports significatius sense cobertura 
pressupostària i sense la tramitació prèvia de l’expedient 
preceptiu de contractació, prescindint absolutament del 
procediment legalment establit. A més, el Consorci no 
disposava de procediments interns reglats per a aprovar i 
executar la despesa, ni de mecanismes de control, de manera 
que no es garantia l’absència d’arbitrarietat en les decisions 
adoptades ni la raonabilitat dels preus acordats, especialment 
en els productes farmacèutics i serveis de manteniment 
d’equips d’electromedicina. 

5. En la revisió dels expedients formalitzats en exercicis 
anteriors a 2015, s’ha constatat la falta de l’informe jurídic 
preceptiu sobre els plecs de condicions administratives, a fi de 
garantir que s’adeqüen a la normativa de contractació. Pel que 
fa a això, seria necessari l’assessorament jurídic de la 
Generalitat o de la Diputació Provincial de Castelló, com a ens 
integrants del Consorci. 

6. La conformitat de les factures del CHPC no garanteix 
suficientment la prestació completa del servei o recepció de 
l’element contractat, d’acord amb el que es disposa 
contractualment. Això no obstant, en 2016 el CHPC ha iniciat 
l’adopció de mesures adreçades a solucionar aquesta 
incidència. 

7. El CHPC no disposa d’una unitat administrativa que exercisca 
les funcions de supervisió de projectes, a fi de verificar que 
s’han tingut en compte les disposicions generals de caràcter 
legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que és 
d’aplicació per a cada tipus de projecte. Per esmenar aquesta 
incidència, mitjançant ofici de 28 d’octubre de 2016, el CHPC 
ha sol·licitat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública la supervisió dels projectes d’obra en els termes que 
estableix l’article 125 del TRLCSP, Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

b) El consorci ha registrat depeses en l’exercici 2015 sense la 
tramitació prèvia de l’expedient preceptiu de contractació, per 
import de 21.185.917 euros (el 55% del total dels capítols 2, 
“Despeses de funcionament” i 6 “Inversions reals”), com es detalla 
en el quadre 5 de l’apèndix 1. En conseqüència, no s’han atés els 
principis i normes que regules la contractació pública, a fi 
d’assegurar una utilització eficient dels fons públics, la salvaguarda 
de la lliure competència i la selecció de l’oferta econòmicament 
més avantatjosa, fet que incompleix el que disposa l’article 1 del 
TRLCSP. 
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c) De les despeses anteriors, 8.483.423 euros s’han contret sense 
cobertura pressupostària i, per tant, sense atenir-se al que disposa 
l’article 39.2 de l’LHPDPIS, que estableix que els crèdits consignats en 
els estats de despeses del pressupost tenen caràcter limitatiu i, per tant, no 
es podran adquirir compromisos en quantia superior al seu import. A més, 
l’apartat quart del dit article 39 sanciona amb la nul·litat de ple dret 
els actes que vulneren aquesta limitació, sense perjudici de les 
responsabilitats que de la seua infracció se’n pogueren derivar, com 
tipifica l’article 145 de la Llei esmentada.  

d) El Consorci ha efectuat pagaments anticipats per un import 
conjunt, almenys, de 240.695 euros, a diferents proveïdors. Aquesta 
pràctica vulnera la “regla del servei fet” que regula l’article 19.2 de 
l’LHPSPIS, per la qual el pagament no es podrà realitzar fins que el 
creditor no haja complit o garantit la seua obligació correlativa. A 
causa d’aquesta pràctica, el CHPC ha pagat, per error, factures per 
duplicat. Ambdues circumstàncies estan en procés d’esmena 
durant 2016.  

e) En la revisió de l’execució del contracte 40/2006, per a la construcció i 
gestió mitjançant concessió d’un aparcament en el subsol del recinte del 
CHPC i la construcció d’un saló d’actes, s’han observat desviacions 
molt significatives entre les condicions proposades pel contractista 
en la seua oferta, que van ser determinants per a fer-ne 
l’adjudicació i realització posterior, que s’indiquen tot seguit: 

1. L’oferta incloïa 125 places (d’un total de 909) per a ús exclusiu 
del personal hospitalari, sense cap cost addicional per al 
Consorci. Això no obstant, s’ha comprovat que en 2015 la 
concessionària ha facturat indegudament despeses per 
aquestes places per import de 67.225 euros. 

2. El muntatge del mural inclòs en l’oferta del contractista, amb 
un cost previst d’instal·lació de 725.900 euros, va ser anul·lat 
posteriorment per acord del Consell de Govern. 

3. El termini d’execució previst en el plec era de 18 mesos i el 
termini oferit pel contractista va ser de 10 mesos. Això no 
obstant, el període de construcció es va estendre a 
pràcticament 23 mesos. 

4. El cànon oferit pel contractista a pagar al Consorci, de 80 euros 
l’any per plaça, s’ha vist desvirtuat en haver comprovat que 
almenys en l’exercici de fiscalització 2015, el contractista ha 
anul·lat l’abonament del dit cànon per 502 places utilitzades 
pel Consorci (125 places previstes en l’oferta més 377 places 
cedides amb posterioritat després de l’acord adoptat entre la 
Diputació de Castelló, el Consorci i la concessionària). 
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5. Hem estimat l’excés del cost facturat en l’exercici 2015 per la 
concessionària al Consorci per la utilització de les referides 
377 places cedides en un import de 66.245 euros. 

6. De les despeses indicades en els punts 1 i 5 anteriors, que al 
parer d’aquesta Sindicatura han sigut reconegudes pel CHPC 
en 2015 sense atenir-se al que es disposa contractualment, per 
un import estimat de 133.470 euros, s’han efectuat pagaments 
(fins a començament de juliol de 2016) per import de 75.998 
euros. 

7. Mitjançant resolució del director gerent i director econòmic de 
data 29 de juliol de 2016 s’acorda requerir a l’empresa 
concessionària el reintegrament dels pagaments indeguts en 
funció del que es disposa en l’article 62 de la Llei 1/2015, 
estimats en 423.892 euros corresponents als exercicis 2012 a 
2015. 

f) Mitjançant Acord del Consell de Govern d’11 de març de 2010 
s’aprova una modificació del contracte anterior 40/2006 per import 
de 6.182.526 euros addicional a l’obra pendent d’executar 
(urbanització exterior, saló d’actes biblioteca, mural...) valorada en 
3.406.660 euros. El nou projecte modificat incloïa l’ampliació de 
l’edifici i usos addicional, com ara la incorporació d’un soterrani per 
a ubicar-hi equipaments sanitaris, una nova unitat de medicina 
nuclear amb PET-TAC i una nova unitat de tractament amb cambra 
hiperbàrica, entre d’altres. 

 Aquesta modificació, tal com recull l’informe jurídic de 23 de juliol 
de 2014, emés a instàncies de la Gerència, altera substancialment 
les condicions essencials del contracte inicial i es va adoptar sense 
que hi haguera consignació pressupostària i prescindint totalment i 
absolutament del procediment legalment establit, fet que 
incompleix el que disposen els articles 11, 67 i 101 del llavors vigent 
TRLCAP, Reial Decret Legislatiu 2/2000, 16 de juny, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (TRLCSP)per la qual cosa hauria d’haver-se sotmés a una 
nova licitació. 

 Posteriorment, el 14 d’abril de 2010, el director gerent i el director 
econòmic van acordar, davant la falta de crèdit pressupostari, 
executar parcialment el modificat fins a l’import del contracte 
originari pendent d’executar, per import de 3.406.660 euros. No 
obstant això, aquest acord l’havia d’haver adoptat el Consell de 
Govern, prèvia sol·licitud i obtenció de la necessària llicència 
d’obres. Així doncs, s’ha incomplit el que disposa l’article 11.2.a) del 
TRLCAP. La falta d’adequació a la legalitat i als principis bàsics de 
racionalitat i eficiència en la despesa pública de l’acord anterior ha 
donat lloc als fets i situacions que tot seguit s’indiquen: 
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1. El 9 de març de 2012 es reben unes obres parcials i inacabades, 
consistents en una estructura d’armadura on estava previst 
ubicar l’aulari, el saló d’actes i la biblioteca, així com un 
soterrani pendent d’acabar i adequar als usos previstos. 
Aquestes obres no eren susceptibles de lliurar a ús públic i 
continuen paralitzades quatre anys després. 

2. Al soterrani es troba precintada una cambra hiperbàrica 
adquirida el 2008 per la Fundació Hospital Provincial de 
Castelló, amb un cost de 499.957 euros, i cedida al Consorci, 
sense que haja sigut possible instal·lar-la per la falta 
d’adequació del soterrani com a ubicació prevista. Aquesta 
cessió no es troba documentada ni ha sigut aprovada pel 
Consell de Govern, motiu pel qual es desconeixen els termes i 
condicions d’aquesta. 

 En fase d’al·legacions, el CHPC ha presentat l’acord del Consell 
de Govern de data 25 d’octubre de 2016 pel qual s’accepta la 
donació de l’equipament cedit per la Fundació. 

3. Aquesta falta d’adequació del soterrani ha impedit, així 
mateix, el lliurament i consegüent instal·lació del tomògraf 
PET-TAC, l’adquisició del qual va ser acordada mitjançant 
contracte d’arrendament amb opció de compra subscrit el 22 
de novembre de 2011 per un import anual de 559.523 euros, 
que no ha arribat a executar-se. 

 Davant la impossibilitat d’utilitzar el tomògraf anterior, el 
Consorci ha prestat el servei de tomografia en un vehicle 
annex a l’hospital, en condicions menys adequades. Les 
despeses registrades en 2015 per aquest servei, es que presta 
alguns dies a la setmana, han sumat 550.698 euros. La 
prestació d’aquests serveis no ha sigut objecte de licitació ni 
documentació contractual, fet que incompleix els principis i 
regles generals de contractació del TRLCSP. 

 En fase d’al·legacions, el CHPC ha presentat l’acord de la 
presidenta del Consell de Govern, de 27 de juliol de 2016, de 
resolució de mutu acord del contracte d’arrendament indicat 
anteriorment. A més, s’informa de la previsió d’adquirir amb 
càrrec al pressupost de l’exercici 2017 un tomògraf PET-CAT 
per la qual cosa la unitat mòbil (solució provisional) podria 
deixar de prestar servei. 

g) Per a l’execució de les obres inacabades de la modificació de 
l’expedient 40/2006 acordada pel Consell de Govern l’11 de març de 
2010, que es comenten en l’apartat 4.1.e) anterior, aquest òrgan de 
govern acorda licitar de nou les obres d’adequació de l’edifici 
destinat a aulari i soterrani en sessió de 26 de setembre de 2014, 
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mitjançant l’expedient 3/2015. S’acorda, així mateix, donar 
audiència al contractista del modificat, qui no sol·licita el 
rescabalament del perjudicis que el dit acord li poguera ocasionar. 

 El contracte s’adjudica per un import d’1.756.198 euros, més IVA, a 
una empresa del grup de la societat adjudicatària de l’expedient 
40/2006 de concessió de l’aparcament. 

 En la revisió de l’expedient 3/2015 s’han posat de manifest els 
incompliments del TRLCSP següents: 

1. Com que no es disposa d’un òrgan de control intern, no es va 
efectuar la fiscalització prèvia de l’expedient (article 109 del 
TRLCSP). 

2. Interessa destacar la inexistència de l’informe preceptiu de 
supervisió del projecte, previst en l’article 125 del TRLCSP i la 
no obtenció de la llicència municipal d’obres majors, com a 
requisit previ per a l’inici de la construcció. 

3. Quant a la valoració de les ofertes presentades, s’ha observat 
que els criteris de valoració la ponderació dels quals depén 
d’un judici de valor han sigut determinants en l’adjudicació. A 
més, aquests criteris han inclòs indegudament aspectes que 
s’haurien d’haver establit com a requisits mínims del treball 
que calia realitzar, com ara l’estudi i comprovació del projecte en 
execució, amb 25 punts, i els mitjans materials i personals a 
disposició de l’obra, amb 4 punts. 

 En la valoració dels criteris quantificables mitjançant fórmules 
(55 punts a l’oferta econòmica) s’ha atorgat la puntuació 
màxima a cinc de les sis ofertes presentades, de manera que 
la valoració de l’oferta econòmica ha mancat, en la pràctica, 
de tota preponderància en el mecanisme d’adjudicació. 
L’oferta restant ha sigut penalitzada amb zero punts, ja que 
s’ha presentar una baixa superior al 15% que superava el 
llindar de sacietat. 

 En conseqüència, el Consorci no ha seguit el que disposa 
l’article 150 del TRLCSP perquè els criteris de valoració de les 
ofertes no garanteixen l’adjudicació del contracte a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 

4. Les obres es trobaven paralitzades en la data de realització del 
treball de camp (juny de 2016). En fase d’al·legacions, el CHPC 
aporta l’acord municipal de concessió de llicència d’obres de 
data 27 de maig de 2016. 
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5. Finalment, cal destacar el finançament del contracte per mitjà 
d’un conveni subscrit el 23 de desembre de 2014 amb la 
Diputació de Castelló per un import d’1.250.000 euros i la 
vigència del qual finalitzava el 20 de novembre de 2015. En la 
data de realització d’aquest treball, es desconeix si la 
Diputació ha aprovat el reajust del termini sol·licitat pel 
Consorci el 30 de setembre de 2015. 

h) Mitjançant Resolució del director gerent i director econòmic d’1 de 
juny de 2011 s’aprova contractar l’arrendament amb opció a 
compra de dos terrenys ubicats a la Vall d’Uixó, propietat d’un 
particular, per construir un hospital de dia, per un import de 10.000 
euros mensuals i per un període de 25 anys. El contracte va ser 
subscrit el mateix dia pel vicepresident del Consorci. 

 Es tracta d’un solar rectangular d’ús industrial de 1.506 metres 
quadrats, pendent d’una modificació urbanística perquè siga 
compatible amb l’ús assistencial, i una parcel·la rústica de 18.605 
metres quadrats, de sòl no urbanitzable d’especial protecció 
paisatgística. 

 Els incompliments de la normativa d’aplicació observats en la 
revisió de l’expedient són els següents: 

1.  Tant la resolució d’aprovació de la contractació com la seua 
formalització es van adoptar sense la competència necessària 
per fer-ho, que corresponia al Consell de Govern, fet que 
incompleix l’article 13 dels Estatuts. Pel que fa a això, si bé 
aquesta resolució preveia la necessària ratificació del Consell 
de Govern per a la plena validesa i eficàcia de la contractació, 
aquesta ratificació no es va produir i, per tant, la seua eficàcia 
va quedar supesa. 

2. A més, la despesa va ser aprovada sense que s’acreditara 
l’existència de crèdit adequat i suficient, fet que incompleix el 
que es disposa en l’article 28.2 del Text Refós de la Llei 
d’Hisenda Pública, Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del 
Consell de la Comunitat Valenciana, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, 
llavors vigent. No va ser sotmés a la fiscalització prèvia 
preceptiva, ni consta informe del servei jurídic sobre la 
legalitat del contracte. 

3. En l’expedient no consta l’acreditació necessària que justifique 
suficientment la contractació directa de l’arrendament que 
devia haver-se tramitat mitjançant licitació pública o concurs 
com estableix la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni 
de les Administracions Públiques, en el seu article 116.4. 



Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Exercici de 2015 

 

34 

 En conseqüència, aquesta Sindicatura considera que hi concorren 
les circumstàncies de nul·litat previstes en l’article 62 de la Llei 
30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, llavors vigent. 

 Cal afegir que, en la data de realització d’aquest Informe, el Consell 
de Govern no ha adoptat cap decisió adreçada a liquidar o resoldre 
aquest contracte, si bé no s’han satisfet les factures presentades pel 
contractista, qui n’ha instat la reclamació judicial. 

 En fase d’al·legacions, el Consorci comunica que l’òrgan competent 
incoarà d’ofici un expedient de nul·litat de ple dret de l’acte 
administratiu que va aprovar l’arrendament. 

i) En la revisió de l’execució del contracte 4/2012, per al manteniment 
d’edificis, instal·lacions i pisos, s’han observat irregularitats en 
l’acreditació adequada de l’efectiva prestació del servei i realització 
de l’activitat contractada, que es recullen tot seguit: 

1. Les factures mensuals de l’exercici 2015 que consten en 
l’expedient, en deu dels dotze casos, no anaven 
acompanyades dels certificats explicatius dels treballs 
realitzats i materials utilitzats per informes d’obra. Aquest 
detall és necessari, ha que les factures es limiten pràcticament 
a recollir el preu de la mensualitat. Després de la petició 
efectuada per aquests Sindicatura, el contractista ha presentat 
còpia d’aquests certificats. 

 Aquests documents recullen conceptes genèrics de treballs i 
materials, per informes d’obra, sense que continguen el detall 
necessari per fer-ne la comprovació consegüent; únicament 
estan signats pel contractista sense que hi conste la 
conformitat expressa del responsable del manteniment del 
Consorci. Solament consta, en alguns casos, un visat sense 
antesignatura en la factura, que podria correspondre, i no en 
tots els casos, al dit responsable del Consorci. En cap cas 
consta el vistiplau de la direcció del CHPC, fet que incompleix 
el que disposa el contracte. 

 En conseqüència, el CHPC ha vulnerat el que disposa l’article 
307 del TRLCSP, pel que fa a la falta de comprovació de la 
realització adequada dels treballs facturats i la seua 
conformitat amb les estipulacions del contracte. 

2. En 2015, l’empresa contractista ha facturat l’anualitat prevista 
en el contracte, per import de 615.254 euros, mentre que en 
2014 ha facturat un import de 648.286 euros. Per la seua banda, 
en 2013 l’import certificat ha sigut d’1.339.984 euros, el que 
representa un sobrecost del 117,8%. En l’expedient no 
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s’acredita que els sobrecostos obeïsquen a variacions 
substancials i extraordinàries en les necessitats de 
manteniment del Consorci. Hem estimat l’excés de facturació 
durant la vigència del contracte (quatre anualitats) en un 
import de 837.675 euros, com es recull en el quadre 7 de 
l’apèndix 1. 

3. El contracte, subscrit el 22 d’agost de 2012, no precisa l’objecte 
contractual, de manera que les activitats o serveis que ha de 
prestar el contractistes són indeterminades. Pel que fa a això, 
hem constatat l’existència de treballs que, atesa la seua 
naturalesa, s’haurien d’haver inclòs en el preu del contracte, 
però que s’han facturat a banda, per un import conjunt de 
337.779 euros, fet que incompleix el que disposa l’article 1 del 
TRLCSP. 

 A més, el preu de les unitats que cal facturar tampoc es 
determina amb exactitud i s’ha comprovat que el contractista 
ha repercutit preus no previstos contractualment. 

 La falta de concreció i de claredat dels elements essencials del 
contracte, objecte i preu, vulnera el que disposen els articles 
86 i 87 del TRLCSP i dificulta la comprovació necessària i 
adequada de l’execució contractual.  

 Aquesta indeterminació s’aprecia en la memòria econòmica 
justificativa de la necessitat del contracte, que no precisa la 
naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir, 
així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-
les, fets que incompleixen l’article 22 del TRLCSP. A més, no 
consta que aquesta memòria fóra elaborada pel responsable 
de manteniment, com a principal coneixedor de les 
necessitats del servei. 

 Finalment, s’aprecia un incompliment de l’article 109 del 
TRLCSP, ja que l’expedient no incorpora certificat preceptiu 
d’existència de crèdit i la seua fiscalització prèvia, i s’inclou en 
el contracte que la seua execució estaria supeditada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient. 

j) En 2015 el CHPC va acordar amb un tercer la prestació de 
determinats serveis de neteja, sense la tramitació prèvia i 
preceptiva de l’expedient prevista en l’article 109 del TRLCSP i sense 
formalització contractual, fet que incompleix el que es disposa en 
l’article 1 del TRLCSP. Aquests treballs, facturats i pagats en 2015, 
van pujar a 60.318 euros. No obstant això, el contracte de neteja 
general adjudicat en 2013 i vigent en 2015 preveia la realització dels 
treballs referits, sense que s’haja acordat el requeriment a 
l’empresa contractista perquè els realitze. 
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 En fase d’al·legacions, el Consorci aporta un requeriment de 29 de 
juliol de 2016 al contractista perquè assumisca el pagament de les 
despeses referides per import de 60.318 euros, en la part que es 
considera que li correspon a aquesta empresa, i realitze els treballs 
anteriorment indicats corresponents a l’exercici 2016. 

k) Durant 2015 s’han efectuat pagaments amb càrrec al mecanisme de 
finançament regulat en el Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de 
desembre, per import de 349.107 euros, en concepte de serveis 
laborals prestats durant el període comprés entre novembre de 2010 
i abril de 2012 per una congregació religiosa, sense que conste en 
l’expedient les factures o documentació acreditativa dels treballs 
realitzats. El contracte/conveni del qual procedeixen aquests 
serveis va ser subscrit el 2 de maig de 1981, entre la Diputació 
Provincial de Castelló i la congregació referida, per a la prestació de 
serveis de naturalesa laboral, per part de les religioses de la 
congregació.  

 Pel que fa a això, el Consorci hauria de revisar la situació jurídica 
del contracte anterior i les estipulacions acordades en el seu dia, 
tenint en compte la naturalesa dels serveis prestats i les necessitats 
de l’Entitat, per tal d’adequar-lo a la normativa legal vigent. 

 En fase d’al·legacions, el Consorci presenta una proposta 
d’esborrany de conveni a fi de normalitzar els serveis referits 
atenent a les necessitats de l’Entitat. 

l) En la revisió de la licitació i execució del contracte de 
subministrament 24/15, per a l’adquisició de 150 ordinadors, per 
97.500 euros, s’ha observat que la necessitat i eficiència en la 
contractació no es van justificar, tenint en compte que la utilització 
prevista per a 120 ordinadors, destinats a connectar-los a la xarxa 
Abucasis de la Generalitat, no havia sigut prèviament autoritzada, i 
que a la data de realització del treball de fiscalització, aquesta 
connexió no s’havia produït. En conseqüència, el CHPC no es va 
atenir al que disposa l’article 22 del TRLCSP. 

 En l’expedient no consta l’acta de la mesa de contractació 
d’elevació de la proposta d’adjudicació a l’òrgan competent 
acceptant els criteris de valoració de l’informe tècnic, fet que 
incompleix, així, el que es disposa en l’article 22.g) del Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. Tampoc 
no consta l’acreditació de la solvència tècnica que s’exigeix en el 
punt 9 del plec de condicions administratives, fet que incompleix el 
que es disposa en els articles 75 i 77 del TRLCSP. 

m) En la revisió de l’expedient 29/2015, per a la contractació del 
manteniment integral dels equips d’electromedicina, s’han 
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observat incompliments del TRLCSP pel que fa a la definició 
adequada i suficient de les necessitats que cal cobrir (article 22 del 
TRLCSP) i a la determinació correcta del preu de licitació (article 87 
del TRLCSP). Pel que fa a això, el CHPC addueix que es van produir 
errors en la licitació a causa de la inexistència d’un inventari previ 
d’equips d’electromedicina i d’una falta de control de la despesa 
d’aquesta naturalesa en exercicis anteriors, ja que no existia un 
procediment centralitzat. 

 A més, una vegada licitat el contracte es va advertir de la inclusió 
inadequada d’equips d’electromedicina d’alta tecnologia, que pel 
seu cost tan elevat de manteniment no haurien d’haver format part 
de l’inventari d’elements objecte de licitació, motiu pel qual es va 
acordar una modificació contractual que alterava de manera 
substancial les condicions originàries del contracte, fet que 
incompleix el que es disposa en l’article 105 del TRLCSP. 

 Finalment, quant als criteris de valoració de les ofertes no 
automàtiques o la ponderació de les quals depén de judicis de valor, 
s’ha observat una transparència insuficient en el sistema 
d’assignació de punts, ja que als plecs de condicions 
administratives els falta concreció quant als criteris que es tindran 
en consideració i la forma d’assignar la puntuació. A més, en 
l’informe tècnic de valoració no es motiva suficientment la 
puntuació assignada, motiu pel qual no es garanteixen els límits al 
possible excés de discrecionalitat. 

n) En la revisió de l’expedient 1/2015, lot 1 (Custom pack per a cirurgia de 
cataractes) per a l’adquisició de material fungible d’oftalmologia, 
s’ha observat que els preus obtinguts en la licitació han sigut un 
30,6% més econòmics (amb un estalvi estimat anual de 88.000 
euros), respecte dels que es pagaven en exercicis anteriors, en què 
s’adquirien directament mitjançant comandes, sense tramitar-se 
l’expedient preceptiu de contractació i sense que constara la 
comprovació que els preus s’ajustaren a preus de mercat, fets que 
incompleixen els principis i regles generals de contractació del 
TRLCSP. 

o) En la tramitació i licitació de la contractació de serveis recurrents 
(com són la seguretat, el manteniment de l’equipament i el 
manteniment dels edificis i instal·lacions), s’ha observat que els 
expedients no comprenen la totalitat de l’objecte del contracte, com 
estableix l’article 109 del TRLCSP, per tant s’han prestat serveis 
d’aquesta naturalesa de manera addicional mitjançant contractes 
menors, fet que incompleix d’aquesta manera el que disposa 
l’article 86 del TRLCSP. 



Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Exercici de 2015 

 

38 

p) Els pagaments dels contractes examinats s’han efectuat fora del 
termini previst en l’article 216.3 del TRLCSP, amb la producció 
consegüent d’interessos de demora. 

4.2 Opinió desfavorable relativa a la contractació 

En la nostra opinió, a causa de la importància dels fets descrits en 
l’apartat 4.1, l’activitat contractual del CHPC no ha complit en 2015 de 
manera raonable amb els principis generals de contractació establits en 
el TRLCSP. 

A més, les circumstàncies concurrents dels fets que es detallen en els 
apartats e), i), j) i k), tenint en compte els elements de risc assenyalats en 
l’apartat a), permeten concloure que reuneixen els requisits per fer-ne la 
consideració com a indiciaris de la possible existència de responsabilitat 
comptable i en conseqüència es notificaran amb aquesta consideració al 
Tribunal de Comptes. 

5. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DELS COMPTES ANUALS 

Els aspectes més significatius relacionats amb la revisió de l’adequada 
formalització, aprovació i rendició dels comptes anuals del Consorci de 
l’exercici 2015 es recullen tot seguit: 

a) Els fons propis que mostren els comptes anuals del CHPC a 31 de 
desembre de 2015 han pujat a -30.153.373 euros, com a 
conseqüència dels resultats negatius d’exercicis anteriors per 
import de -55.440.842 euros. Per la seua banda, els conceptes 
pressupostaris recollits en els comptes anuals de l’exercici 2015 
també presenten saldos negatius, com el romanent de tresoreria, 
per import de -9.725.017 euros, i el resultat pressupostari per 
operacions no financeres, per -11.533.668 euros. Aquesta informació 
comptable, a més d’aquella que també es mostra en l’apèndix 2 
(quadre 9) reflecteix la importància del desequilibri recurrent 
financer i patrimonials del CHPC. 

 Quant a això, aquesta Sindicatura considera que el Consorci hauria 
d’elaborar un informe detallat sobre les causes i origen d’aquest 
desequilibri, així com un pla de sanejament o un pla econòmic i 
financer que continga les mesures previstes per a corregir-lo, a fi de 
garantir la sostenibilitat de financera del Consorci. Entre les 
mesures que cal establir, es recomana implantar un sistema rigurós 
de control pressupostari i financer, així com adoptar mesures que 
garantisquen l’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos 
mitjançant la racionalització de la despesa. Tot això en el marc dels 
principis generals establits en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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b) El Consell de Govern del Consorci va aprovar el 26 de setembre de 
2014 la modificació dels seus estatuts, per a adaptar-los a la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa. No obstant això, l’efectivitat de la dita modificació 
estatutària requereix l’aprovació de totes les entitats consorciades 
(Ple de la Diputació i Consell de la Generalitat, segons estableix la 
clàusula 7a del conveni). La Diputació, per la seua banda, ha 
aprovat i publicat en el Butlletí Oficial de la Província, les dites 
modificacions estatutàries, mentre que la Generalitat les té 
pendents d’aprovació des que li van ser notificades mitjançant ofici 
de 6 de febrer de 2015. 

c) Els comptes anuals del CHPC de l’exercici 2015 no han sigut 
aprovats pel Consell de Govern dins del termini establit en l’article 
7.3 dels seus Estatuts (30 de juny de 2016). Respecte als comptes 
anuals de l’exercici 2014, el Consell de Govern, en sessió de data 14 
de març de 2016, va acordar no aprovar-los, com tampoc no aprovar 
la modificació de l’inventari de l’exercici econòmic 2015. Tampoc no 
es va acordar la convalidació de les obligacions pendents d’aplicar 
al pressupost, generades en els exercicis 2014 i anteriors, per import 
de 17.133.090 euros. 

 En fase d’al·legacions, el Consorci ha presentat certificat 
d’aprovació dels comptes anuals dels exercicis 2014 i 2015 pel 
Consell de Govern, en sessió de data 25 d’octubre de 2016. 

d) Els comptes anuals del Consorci s’han d’ajustar a fi de recollir la 
integritat del deute amb la Generalitat derivat del finançament 
extraordinari obtingut pels distints mecanismes estatals de 
pagaments a proveïdors i de suport a la liquiditat, que a 31 de 
desembre de 2015 ha sigut de 68.432.575 euros, atés que el CHPC 
únicament té comptabilitzat un deute amb la Generalitat pels dits 
conceptes per import de 38.063.746 euros. 

 En conseqüència, per a fer un registre adequat de les operacions de 
finançament indicades, el CHPC ha d’incrementar el saldo creditor 
de la Generalitat a 31 de desembre de 2015 en 30.368.829 euros i 
minorar el resultat d’exercicis anteriors en el dit import. Aquestes 
operacions de finançament extraordinari haurien de venir 
informats de manera adequada i suficient en la memòria. 

 En addició a això, el Consorci ha de reclassificar del llarg al curt 
termini deute comptabilitzat a favor de la Generalitat per import de 
26.194.270 euros. 

e) A 31 de desembre de 2015, el Consorci no ha comptabilitzar el deute 
pendent amb la Diputació Provincial de Castelló per les liquidacions 
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negatives d’exercicis anteriors derivades de les regularitzacions 
practicades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
(MHAP) a les aportacions efectuades en els dits exercicis, per import 
de 6.198.332 euros. 

 Aquestes aportacions que es reben per mitjà de la Diputació de 
Castelló provenen de la participació del Consorci en els ingressos de 
l’Estat, concretament en concepte d’assistència sanitària. EL CHPC 
comptabilitza aquestes aportacions sense atenir-se al principi de no 
compensació, de manera que registra les aportacions anuals pel seu 
import net de regularitzacions d’exercicis anteriors. 

 A la data de realització d’aquest treball, no es disposa d’informació 
sobre la regularització de les aportacions dels exercicis 2014 i 2015. 
A més, la memòria dels comptes anuals no informa adequadament 
i suficientment sobre aquest finançament. 

 En addició a això, s’ha observat que la Diputació Provincial de 
Castelló ha descomptat de l’aportació estatal de 2015 l’import de la 
liquidació de l’Impost sobre Béns Immobles dels exercicis 2011 a 
2015 per un import conjunt de 933.332 euros. Aquest pagament per 
compensació no ha sigut prèviament autoritzat pel Consell de 
Govern, com a òrgan competent. 

f) A 31 de desembre de 2015, no s’han registrat comptablement els 
elements d’immobilitzat que integren l’hospital i que van ser 
adscrits al CHPC per la Diputació Provincial de Castelló per a la seua 
constitució. La memòria no informa dels elements d’immobilitzat 
cedits, la seua naturalesa, composició i condicions d’adscripció. 

g) El Consorci no liquida ni comptabilitza les obligacions de pagament 
originades per la meritació d’interessos de demora dels deutes 
vençuts, en contra del que estableix l’article 5 de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. En l’exercici 2015, s’han 
pagat interessos de demora per 1.121.795 euros en execució de 
sentències. A 31 de desembre de 2015, el Consorci ha estimat 
l’import dels interessos de demora meritats i no comptabilitzats en 
1.300.000 euros, sense que la memòria continga informació sobre el 
cas. 

h) En la revisió dels expedients de modificacions de crèdit s’han 
observat les incidències següents: 

1. Amb caràcter general, les modificacions de crèdit no han sigut 
informades per l’òrgan de control intern ja que no existeix 
aquesta unitat administrativa en l’estructura del CHPC, ni 
publicades en el DOCV. 
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2. En cinc dels set expedients de modificacions pressupostàries 
de l’exercici 2015 no consta l’aprovació prèvia del Consell de 
Govern. Els expedients 6/2015 i 7/2015 van ser aprovats el 14 
de març de 2016, amb posterioritat al tancament de l’exercici 
2015. 

3. Mitjançant l’expedient 2/2015, de generació de crèdit, el CHPC 
formalitza els ingressos provinents de la Generalitat per 
13.066.054 euros per al pagament a proveïdors mitjançant el 
mecanisme de finançament regulat pel Reial Decret Llei 
17/2014, Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de 
Mesures de Sostenibilitat Financera de les comunitats 
autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic. 
Aquests ingressos extraordinaris es van comptabilitzar en el 
capítol 3, “Taxes i altres ingressos” quan s’haurien d’haver 
registrat en el capítol 9, “Passius financers”. 

4. En dos expedients (1/2015 per 108.800 euros i el 5/2015 per 
428.716 euros) no consta l’acreditació de l’aportació dels 
ingressos per l’ens finançador (article 50.2 de l’LHPSIS). 

5. L’import total de modificacions del capítol 1, “Despeses de 
personal” per 3.227.294 euros devia haver sigut previst en el 
pressupost inicial, específicament les consignacions 
destinades al pla de substitucions per vacances. 

i) El Consorci no utilitza adequadament el mòdul comptable de 
despeses amb finançament afectat, de manera que no han pogut 
comprovar-se les desviacions positives i negatives de finançament 
de l’exercici i el seu efecte consegüent en el càlcul adequat del 
resultat pressupostari. 

 A més, per una interpretació adequada del resultat pressupostari, 
cal considerat l’efecte en el dit càlcul de les obligacions registrades 
en el compte 409 “Creditors per obligacions pendents d’aplicar al 
pressupost” provinents dels exercicis 2014 i anteriors que han sigut 
comptabilitzades amb càrrec al pressupost de 2015, per 17.133.090 
euros. 

 Així mateix, cal tenir en compte que en 2015 el CHPC havia contret 
obligacions sense consignació pressupostària per import de 
8.844.521 euros, dels quals 8.483.423 euros corresponen bàsicament 
a productes farmacèutics i hospitalaris i han sigut registrats en el 
compte 409, mentre que 361.098 euros, comptabilitzats en el 
compte 555, corresponen a despeses de personal (paga 
extraordinària de 2012). 
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j) No s’ha pogut determinar el possible excés de finançament afectat i 
el seu efecte en el càlcul del romanent de tresoreria per a despeses 
generals, pel motiu indicat en l’apartat i) anterior. 

 Per determinar el romanent de tresoreria, el CHPC ha descomptat 
l’import de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i 
registrades en el compte 409, per import de 8.483.423 euros. 
Aquestes obligacions no han d’integrar el dit concepte 
pressupostari ja que no corresponen a obligacions registrades amb 
càrrec al pressupost corrent ni són obligacions de naturalesa no 
pressupostària. Tot això, sense perjudici que la memòria informe 
detalladament de l’efecte de les dites obligacions sobre el romanent 
de tresoreria de l’exercici. 

k) El saldo de deutors de cobrament dubtós a 31 de desembre de 2015 
ha sigut de 2.759.307 euros. Amb càrrec a l’exercici pressupostari de 
2016, el CHPC ha comptabilitzat la baixa de drets d’exercicis tancats 
(2007) que es trobaven íntegrament proveïts al tancament de 
l’exercici 2015, per import de 2.065.000 euros, sense que aquesta 
informació s’haja aplegat en la memòria. No hem pogut constatar 
que l’acord d’anul·lació i baixa de drets haja sigut autoritzat pel 
Consell de Govern. 

l) D’acord amb el Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat Valenciana (PGCPGV) aplicable al Consorci, la memòria 
ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el 
balanç, el compte del resultat econòmic i patrimonial i l’estat de 
liquidació del pressupost. El PGCPGV estableix un contingut mínim 
exigible. La revisió de la memòria efectuada per aquests Sindicatura 
ha posat de manifest insuficiències significatives en la informació 
mínima que cal subministrar, que es detallen en l’apèndix 2, 
apartat 9. 

m) A la data de realització d’aquest treball, no s’ha publicat el portal de 
transparència del Consorci en contra de l’article 10 de la Llei 2/2015, 
de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i 
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (en vigor a partir 
del 8 d’octubre de 2015). En aquest portal s’ha de publicar, entre 
altra informació, els comptes anuals i els informes d’auditoria de 
comptes i de fiscalització, el termini mitjà de pagament i 
l’inventari, així com informació de personal i d’altre de rellevància 
jurídica. Pel que fa a això, la direcció actual del CHPC manifesta que 
ha subscrit en 2016 un contracte menor per a implantar del portal 
de transparència. 
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6. RECOMANACIONS 

6.1 Seguiment del control formal de l’exercici 2014 

En el quadre següent es mostra el seguiment de les conclusions del 
control formal realitzat sobre els comptes de l’exercici 2014 i recollit en la 
Introducció al volum de Consorcis de la Generalitat de l’Informe del 
Compte General de l’exercici 2014. 

Quadre 1: Seguiment del control formal de l’exercici 2014 

Conclusions control formal 2014 Situació a 31/12/2015 

Els comptes anuals dels consorcis de 
l'exercici 2014 han sigut presentats a aquesta 
Sindicatura de Comptes per la Intervenció 
General el setembre de 2015, sense adjuntar-
hi els informes d'auditoria. Els respectius 
informes d'auditoria han sigut tramesos pels 
mateixos consorcis després de les peticions 
cursades per aquesta Sindicatura. Aquests 
informes han sigut emesos per firmes 
privades contractades per cada Consorci. 

El CHPC ha retut els seus comptes 
anuals a través de la Intervenció 
General de la Generalitat, juntament 
amb els informes d'auditoria pública. 

El CHPC ha seguit el Pla General de 
Comptabilitat Pública (PGCP) adaptat a 
l'Administració local. 

En els comptes de l'exercici 2015, el 
Consorci ha seguit el Pla de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat 
Valenciana.  

La formulació de comptes de 2014 s'ha 
realitzat fora de termini. 

En els comptes anuals retuts a aquesta 
Sindicatura consta que s’han formulat 
el 31 de març de 2016. 

Està pendent l'aprovació dels comptes de 
2014. 

Aprovades el 25 d’octubre de 2016 

El Consell de Govern del Consorci va aprovar 
el 26 de setembre de 2014 la modificació dels 
seus Estatuts, adaptant-los a la Llei 27/2013 i 
a la Llei 15/2014. No obstant això, per a 
l'efectivitat d’aquesta modificació caldrà 
que l’aproven totes les entitats consorciades 
(Ple de la Diputació i Consell) d'acord amb el 
que preveu la clàusula 7a del conveni de 
constitució. 

La modificació dels Estatuts l'ha 
publicada en el BOP la Diputació però la 
Generalitat continua sense haver-la 
aprovat.  

La memòria dels comptes anuals no informa 
del saldo del compte “Creditor per 
operacions pendents d'aplicar a pressupost”, 
ni de la seua naturalesa i composició, ni 
tampoc del possible efecte en el resultat 
pressupostari i en el romanent de tresoreria 
en cas d'haver-se imputat a l'exercici 
pressupostari corresponent. 

Aquesta informació s'inclou en la 
memòria, però sense indicar l'efecte 
sobre el resultat pressupostari i el 
romanent de tresoreria.  



Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Exercici de 2015 

 

44 

Conclusions control formal 2014 Situació a 31/12/2015 

La memòria no conté un quadre explicatiu 
de la conciliació del resultat economico-
patrimonial amb el resultat pressupostari. 

En la memòria del 2015 consta un 
quadre relatiu a la conciliació del 
resultat patrimonial amb el resultat 
pressupostari però no s'expliquen les 
diferències més significatives. 

En la memòria no s'inclou informació sobre 
el període mitjà de pagament. 

En els comptes de 2015 s'inclou un 
apartat en què es detalla el període 
mitjà de pagament per capítols (2 i 6). 

La memòria no ofereix informació de la 
situació de desequilibri financer i 
patrimonial en relació amb el principi de 
gestió continuada. 

Es manté. 

La memòria no informa de les liquidacions 
negatives de 2008 i 2009 del fons 
d'assistència sanitària del Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques, que 
van pujar respectivament, a 2.025.674 euros 
i 6.671.287 euros, ni del saldo creditor a 31 
de desembre de 2014, d'acord amb el 
calendari previst legalment. Tampoc detalla 
l'import de les liquidacions positives dels 
exercicis 2010 a 2012. 

Es manté. 

El balanç no reflecteix el deute a curt i llarg 
termini amb la Generalitat derivat del 
mecanisme extraordinari de pagaments per 
import de 29.940.013 euros. 

Continua sense registrar-se en el passiu 
del balanç el deute a curt termini que la 
Generalitat té registrat com a actiu 
(deutor el Consorci) a curt termini. 

S'ha comprovat que, durant l'exercici 2014 i 
el primer quadrimestre de l'exercici 2015, el 
Consorci no ha tramés a la Generalitat la 
informació relativa al període mitjà de 
pagament a fi de complir amb el deure 
d'informació que es deriva de la Llei 
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de 
Control del Deute comercial en el Sector 
Públic. 

El CHPC informa que, partir del primer 
quadrimestre de 2015, s'ha tramés a la 
Generalitat adequadament la 
informació relativa al període mitjà de 
pagament a fi de complir amb el deure 
d'informació que es deriva del 
compliment de la Llei Orgànica 9/2013, 
de 20 de desembre, de Control del Deute 
Comercial en el Sector Públic. La 
informació sobre aquesta circumstància 
consta en la memòria dels comptes 
anuals de 2015. 

El Consorci no ha tramés a aquesta 
Sindicatura de Comptes tota la informació 
contractual establida en els articles 29 del 
TRLCSP i 40.2 de la Llei de Funcionament del 
Tribunal de Comptes. 

La informació contractual referida a 
l'exercici 2015 ha sigut tramesa a la 
Sindicatura de Comptes, encara que 
fora del termini establit a l’efecte. 
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Conclusions control formal 2014 Situació a 31/12/2015 

En la memòria del Consorci s'informa de la 
seua participació en la Fundació de la 
Comunitat Valenciana Pare Ricardo de 
Castelló i en la Fundació de la Comunitat 
Valenciana Hospital Provincial de Castelló.  

En la memòria del Consorci de l'exercici 
2015 únicament es menciona la 
Fundació de la Comunitat Valenciana 
Hospital Provincial de Castelló. No 
s'indica què ha succeït amb la Fundació 
de la Comunitat Valenciana Pare 
Ricardo de Castelló. 

6.2 Recomanacions de l’exercici de 2015 

Els òrgans de govern i direcció del CHPC, a més d’adoptar les mesures 
correctores dels fets descrits en els apartats 4 i 5, han de tenir en compte 
el seguiment del control formal que es recull en l’apartat anterior, així 
com les recomanacions que es relacionen tot seguit per a millorar la seua 
gestió econòmica i administrativa. 

a) Es recomana implantar la funció interventora prevista en l’LHPSPIS 
per a l’Administració de la Generalitat i els seus organismes 
autònoms, tenint en compte la naturalesa del Consorci de sector 
públic administratiu el pressupost de despeses del qual té caràcter 
limitatiu i vinculant, a l’empara del que es preveu en l’article 107 de 
la dita Llei. 

b) En la contractació de serveis recurrents, els informes de necessitat 
haurien de determinar amb precisió la naturalesa i extensió de les 
necessitats que cal satisfer; es considera insuficient la justificació 
de la contractació en el mer fet que les prestacions s’hagen anat 
contractant amb anterioritat. A més, la licitació s’ha d’efectuar, en 
tots els casos, amb anterioritat a la finalització de la vigència dels 
contractes anteriors. 

c) La mesa de contractació hauria d’estar constituïda, almenys, per 
quatre vocals, la designació dels quals s’hauria de publicar en el 
perfil de contractant. 

d) Les certificacions d’obres haurien de contenir, en tots els casos, el 
detall de les unitats realment executades i valorades, així com el 
procediment per a acreditar la realització total o parcial del 
contracte. 

e) Per a una gestió adequada de la tresoreria, es recomana l’existència 
d’una unitat administrativa encarregada dels cobraments i 
pagaments, amb segregació de funcions pel que fa a la resta de 
serveis responsables de gestió i comptabilitat. 

f) Hauria de millorar el control i la coordinació entre les serveis 
responsables del CHPC a fi de garantir l’adequació dels 
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reintegraments de les despeses dels anuncis de licitació que han 
d’efectuar els adjudicataris. 

g) En les resolucions i actes adoptats mitjançant delegació de 
signatura o suplència temporal de la unitat responsable hauria de 
fer-se constar clarament aquesta delegació o suplència, així com la 
identificació de les persones signants. 

h) S’haurien d’adoptar les mesures pertinents per agilitar l’adaptació 
estatutària del CHPC i millorar-ne així la seguretat jurídica. 

i)  El CPHC hauria d’analitzar les possibilitats de cobrament dels 
saldos qualificats de cobrament dubtós i iniciar, si és el cas, les 
actuacions necessàries per fer-ne la recaptació; i, en cas contrari, 
tramitar l’expedient corresponent de baixa de drets per a 
l’autorització consegüent pel Consell de Govern. 

j) El Consorci hauria de revisar les possibilitats d’exempció tributària 
dels elements que integren el seu patrimoni, d’acord amb el que 
preveu la normativa d’aplicació. 

  



Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Exercici de 2015 

 

47 

APÈNDIX 1. OBSERVACIONS ADDICIONALS DE CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d’aplicació 

La contractació del CHPC està subjecta al Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 

El Consorci té la consideració d’Administració Pública als efectes 
previstos en el TRLCSP, d’acord amb el que disposa l’article 3.2 d’aquesta 
Llei. 

En conseqüència, els contractes administratius regulats en l’article 19 del 
TRLCSP que celebre el CHPC s’hauran d’atenir, quan a la seua preparació, 
adjudicació, efectes i extinció, al que disposa aquesta Llei i els seues 
disposicions de desenvolupament. 

2. Perfil de contractant 

El perfil del contractant del Consorci es troba ubicat en la seua pàgina 
web institucional amb un enllaç a la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat. 

3. Contractes formalitzats en 2015 

D’acord amb la informació facilitada pel Consorci i contrastada amb 
l’obtinguda del Registre de Contractes de la Generalitat, s’ha elaborat el 
quadre següent, en el qual s’indica el nombre i import dels contractes 
formalitzats en 2015, detallats per tipus i procediment d’adjudicació. 
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Quadre 2: Contractes formalitzats en 2015 

Tipus de 
contracte 

Procediment d'adjudicació 
Import 

d'adjudicació 
(IVA exclòs) 

Nom. de 
contractes  

Subministraments 

Obert 756.806 5 

Negociat amb publicitat 22.830 2 

Subministraments 779.636 7 

Serveis 

Obert 524.388 4 

Negociat sense publicitat 39.646 2 

Serveis 564.033 6 

Obres 
Obert 1.830.474 4 

Obres 1.830.474 4 

Gestió de serveis 
públics 

Obert 73.370 1 

Gestió serveis públics 73.370 1 

Altres 
- 32.160 2 

Altres 32.160 2 
Total 3.279.674 20 

El Consorci ha tramés a aquesta Sindicatura la informació contractual de 
l’exercici 2015 prevista en l’article 29 del TRLCSP, si bé fora del termini 
establit i sense incloure-hi les pròrrogues ni les modificacions 
contractuals. 

Així mateix, el CHPC ha comunicat al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat la informació contractual prevista en l’Ordre 11/2013, de 17 
de juny, si bé fora del termini establit. 

A la data d’elaboració d’aquest Informe, el Consorci no ha publicat el 
portal de transparència previst en la Llei 2/2015, motiu pel qual no es 
troba disponible la informació contractual que cal incloure-hi. 

4. Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar si s’ha tramitat adequadament la contractació efectuada 
pel Consorci en l’exercici 2015, s’ha seleccionat, a partir de la informació 
facilitada per l’Entitat, la mostra que es detalla en el quadre següent 
elaborat en euros, que representa un 77% del total formalitzat en 
l’exercici. 
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Quadre 3: Mostra d’expedients de contractació. Exercici 2015 

NÚM.  Tipus 
Proced. 
Adjud. 

Objecte 

Ppt. 
adjudic. 
(sense 
IVA) 

03/15 O Obert 
Adequació de l'ampliació saló 
d'actes i soterrani 

1.756.198 

01/15 SU Obert 
Material fungible oftalmologia. 
Lot 1 Custom pack per a cirurgia de 
cataractes 

200.000 

24/15 SU Obert Adquisició de 150 ordinadors 97.500 

29/15 SE Obert 
Manteniment d'equips 
electromedicina 

288.300 

02/15 O Obert Adequació àrea “infantojuvenil” 21.815 

08/15 SE 
Contracte 
menor 

Manteniment de la central 
d'esterilització 10.912 

32/15 SE 
Contracte 
menor 

Manteniment de l'equip “Dragër” 10.494 

69/15 O 
Contracte 
menor 

Trasllat i reforma de la unitat 
d'extracció. 

23.240 

Total 2.408.460 

Cal afegir que l’expedient 28/15, Manteniment del programa informàtic 
Kewan,  per import de 76.688 euros ha sigut revisat en el treball específic 
d’aquesta Sindicatura de Comptes de fiscalització de l’àrea de personal i 
sistemes d’informació del CHPC. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació 
dels contractes s’ajusta a la normativa que és d’aplicació en les distintes 
fases de preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, 
compliment i extinció del contracte, així com els documents justificatius 
i la comptabilització adequada de la despesa. 

Hem fet èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la seua 
baremació i valoració en els procediments d’adjudicació. 

Així mateix, hem efectuat una revisió dels contractes formalitzats en 
exercicis anteriors, que han estat vigents durant 2015, mitjançant 
l’examen de la mostra que es recull en el quadre següent elaborat en 
euros: 
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Quadre 4: Mostra d’expedients de contractació. Exercicis anteriors 

Codi 
expedient 

Objecte 
Import 

(sense IVA)  
Data 

contracte  

25/11 
Arrendament amb opció de compra de l'equip 
tomògraf “CT” de doble font i el seu manteniment 

1.645.104  11-11-2011 

40/2011 Arrendament amb opció de compra d'un equip 
tomògraf “PET-CT” i el seu manteniment 

2.238.093 22-11-2011 

40/2006 

Expedient 40/2006 Construcció i concessió d'un 
aparcament per a vehicles automòbils en el 
subsòl del recinte del CHPC i de viari municipal, la 
urbanització de l'espai resultant, de la redacció 
del projecte i la construcció del saló d'actes sobre 
aquest 

- 27-09-2006 

Sense expt. 

Modificat aprovat pel Consell de Govern l'11-03-
2010 del contracte de concessió de l'aparcament 
per a la construcció de soterrani i aulari en el saló 
d'actes. 

6.182.526 
Sense 

contracte 

04/12 Manteniment d'edificis, instal·lacions i pisos 2.033.898 22-08-2012 

Sense expt. 
Arrendament amb opció de compra d'uns 
terrenys a la Vall d’Uixó, per 25 anys 

10.000/mes 1-06-2011 

Addicionalment, l’expedient 51/2011, Arrendament amb opció de compra 
d’uns sistema d’informació de nòmina, gestió de personal, i planificació i gestió 
de torns del personal d’infermeria per import de 302.508 euros ha sigut 
analitzat en el treball específic d’aquesta Sindicatura de Comptes de 
fiscalització de l’àrea de personal i dels sistemes d’informació del CHPC. 

5. Observacions addicionals als fonaments de l’opinió indicats en 
l’apartat 4.1 

5.1 Despeses contretes sense expedient de contractació 

En la revisió de l’execució contractual s’ha posat de manifest que el 
Consorci ha registrat despeses en l’exercici 2015 per 21.185.916,59 euros 
(55% del total dels capítols 2, “Despeses de funcionament” i 6 “Inversions 
reals”) sense l’expedient de contractació preceptiu, com s’indica en 
l’apartat 4.1 b). El detall és el següent: 
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Quadre 5: Despeses realitzades en 2015 sense expedient de 
contractació: 

Concepte de la despesa Euros 

Despesa farmacèutica 17.869.029  

Energia elèctrica 1.241.166  

Energia subministrament gas 502.502  

Servei PET/TAC mitjançant vehicle 550.697  

Gasos medicinals 264.775  

Seguretat (facturats fora del contracte)  32.483  

Correus 31.056  

Subministraments informàtics 158.843  

Subministraments diversos 271.871  

Altres serveis radiològics 64.958  

Mobiliari 22.028  

Neteja i desinfecció conductes (facturats a part) 60.318  

Ambulàncies 24.809  

Llenceria 28.787  

Material d'oficina 36.958  

Premsa 25.630  

Total 21.185.916 

A causa de la inexistència de crèdit pressupostari, han quedat pendents 
d’aplicar al pressupost obligacions del mateix exercici 2015, per 8.483.423 
euros, que han sigut comptabilitzats en el compte 409. Aquestes 
obligacions corresponen, fonamentalment, a productes farmacèutics i 
altres subministraments i material fungible per a l’hospital. 

Els estatuts i el conveni constitutiu del PHPC preveien la possibilitat 
d’adhesió als procediments de contractació centralitzada de la 
Generalitat. El Consorci, com a hospital pertanyent a la xarxa pública 
sanitària valenciana, hauria d’haver-se adherit a aquesta central a fi de 
preservar els principis contractuals i garantir que els preus dels 
productes farmacèutics i altres subministraments s’ajustaren als preus 
del mercat (articles 22.1 i 87 del TRLCSP). No obstant això, el Consorci no 
ha sol·licitat l’adhesió a aquesta central de la Generalitat fins al 14 de 
febrer de 2015 i va resultar efectiva el 26 de febrer de 2016. 

Pel que fa al subministrament d’energia elèctrica, cal indicar que el 
Consorci no ha efectuat la licitació en règim de mercat de lliure 
concurrència entre operadors degudament autoritzats, ni s’ha adherit a 
l’acord marc de la Generalitat sobre subministrament d’energia elèctrica 
a 31 de desembre de 2015. Això no obstant, aquesta situació està sent 
regularitzada en 2016 per la direcció del Consorci, que a l’abril de 2016 ha 
iniciat els tràmits d’adhesió a l’Acord Marc 1/14 CC de la Generalitat de 
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subministrament d’energia elèctrica, estimant un pressupost anual 
màxim d’1.038.684 euros, el que representa un estalvi estimat de 202.483 
euros respecte a la despesa de 2015. 

A la data de realització d’aquest treball, el Consorci no disposa encara de 
l’accés al sistema informàtic que conté la base de dades ORION logis, que 
permeta verificar i contrastar la raonabilitat dels preus dels productes 
farmacèutics amb els de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública (article 
87 del TRLCSP). 

En fase d’al·legacions, el Consorci informa de la posada en marxa en 
setembre de 2016 de l’accés al sistema informàtic que conté la referida 
base de dades ORION logis. 

5.2 Despeses plurianuals sense crèdit pressupostari 

Les despeses d’abast plurianual derivades de la contractació no s’atenen 
a les limitacions pressupostàries establides en l’article 40 de l’LHPSIS. 
Hem observat, en dos expedients, la falta de consignació pressupostària 
per al reconeixement de les obligacions contractuals en exercicis 
pressupostaris posteriors al de la seua contractació. 

5.3 Mesa de contractació 

Els plecs de condicions administratives preveuen únicament tres vocals 
integrants de la mesa de contractació, quan l’article 21 del Reial Decret 
817/2009, Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector 
Públic, estableix que almenys n’hi haja quatre. A més, hem constatat que 
en les actes de la mesa figuren quatre o cinc vocals, sense que conste el 
nomenament exprés de les persones no previstes inicialment. 

No consta que s’haja publicat la designació dels membres de la mesa de 
contractació en el perfil del contractant (article 21 del Reial Decret 
817/2009). 

5.4 Certificacions d’obra 

En els expedients d’obres 2/2015, Adequació àrea infantil-juvenil i 69/2015 
Trasllat i reforma de la unitat d’extracció no figuren les certificacions d’obra 
acreditatives del detall de les unitats d’obres realment executades, com 
estableix l’article 150 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
  



Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Exercici de 2015 

 

53 

5.5 Expedient 40/2006. Informació complementària 

En l’exercici 2015, el Consorci ha reconegut obligacions a favor de 
l’empresa concessionària de l’aparcament per les 502 places cedides per 
a ús del personal hospitalari, amb el detall següent: 

Quadre 6: Despeses 2015 en execució expedient 40/2006 

Concepte Euros 
Factures corresponents a l'exercici 2014 105.350 

Despeses de manteniment 144.906 

Despeses de gestió 61.009 
Devolució del cànon de 2014  43.719 

Repercussió de l'IBI de 2015 20.356 

Subtotal 375.340 

Obligacions anul·lades per pagament duplicat -102.957 
Obligacions reconegudes netes 272.383 

Del total d’obligacions reconegudes netes en l’exercici 2015, 67.225 euros 
corresponen a les despeses repercutides per les 125 places d’ús exclusiu 
del CHPC i 202.766 euros, al preu repercutit per les 377 places cedides per 
la Diputació de Castelló. Pel que fa a això, aquesta Sindicatura considera 
que el Consorci no hauria d’haver reconegut les obligacions ni haver 
efectuat els pagaments que s’indiquen en l’apartat 4.1 e). 

5.6 Expedient 4/2012. Informació complementària 

En el quadre següent es detalla la facturació del contracte per al 
manteniment d’edificis, instal·lacions i pisos comparada amb els imports 
contractualment estipulats, en euros. 

Quadre 7: Despeses en execució expedient 4/2012 

Any Contracte 4/12 Facturació 
Addicionals al 

contracte 
2012 (4 mesos) 205.085 284.998 79.913 

2013 615.254 1.339.984 724.730 

2014 615.254 648.286 33.032 

2015 615.254 615.254 - 

2016 (8 mesos) 410.169 410.169 - 

Totals 2.461.017 3.298.691 837.675 

Com s’observa en el quadre anterior, durant el període de vigència del 
contracte, s’han facturat sobrecostos per import de 837.675 euros, sense 
que s’acrediten en l’expedient les causes o circumstàncies dels imports 
addicionals facturats, ni si ha sigut adequada la comprovació i 
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conformitat consegüent per part de les persones responsables del 
Consorci. 

Pel que fa a la facturació anterior, cal indicar que l’empresa contractista 
ha facturat, addicionalment, prestacions (il·luminació leds i neteja de 
piscina), per un import conjunt de 337.779 euros, que per la seua 
naturalesa s’haurien d’haver inclòs en l’expedient 4/2012. 

5.7 Pagaments efectuats en execució contractual 

En el quadre següent es detalla la informació relativa al període mitjà de 
pagament corresponent als capítols pressupostaris 2 (Despeses de 
funcionament) i 6 (Inversions reals), extreta de la nota 6 dels comptes 
anuals de 2015. 

Quadre 8: Període de pagament segons els comptes anuals 2015 

Concepte Cap. 2 Cap. 6 

Pagaments efectuats fora del termini, RD 635/2014 
(euros) 

704.780 4.740 

Pendent pagament fora període pagament, RD 
635/2014 (euros) 

5.984.170 142.390 

Període mitjà de pagament acumulat de l'exercici   
Llei 3/2004 (dies) 

299,58 231,33 

Període mitjà del pendent de pagament Llei 3/2004 
(dies) 

560,02 650,78 

Pel que fa a l’expedient 4/2013, cal assenyalar que s’han efectuat 
pagaments per import de 73.907 euros corresponents a factures de 2013. 
L’import pendent de pagament a 31 de desembre de 2015 per l’execució 
del dit contracte ha sigut de 253.204 euros, que correspon a la facturació 
dels cinc últims mesos. 

En l’expedient 25/2011, Arrendament amb opció de compra d’un equip CT de 
doble font i el seu manteniment, la facturació de nou mesos de 2015 (d’abril 
a desembre) per import total de 343.079 euros no va disposar de crèdit 
pressupostari adequat i suficient en l’exercici i estan pendents de 
pagament a 15 d’abril de 2016. Pel que fa a això, la direcció actual ens 
informa que a finals de juliol de 2016 ja s’ha pagat aquest import. 
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APÈNDIX 2.  OBSERVACIONS ADDICIONALS DEL CONTROL FORMAL 

1. Règim jurídic. Estatuts 

Mitjançant el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i la 
Diputació Provincial de Castelló, de 17 de desembre de 2003, es 
constitueix el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló i s’aproven els 
seus estatuts, que han sigut modificats posteriorment mitjançant acord 
del Consell de Govern de 4 de juliol de 2012 i 22 de desembre de 2014. 

L’objecte del Consorci, tal com regula l’article 2 dels seus estatuts, és la 
prestació de l’assistència i serveis sanitaris, sociosanitaris, socials i de 
desenvolupament del coneixement, així com la participació en 
programes de promoció de la salut, prevenció de malalties i rehabilitació, 
tot això en els termes previstos en el 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. 

L’article 3 dels seus estatuts estableix que el CHPC es constitueix com 
una entitat jurídica pública, de naturalesa institucional i de base 
associativa, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la 
dels seus membres i capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins. 

El Consorci es regirà, segons l’article 4 dels seus estatuts, pel conveni 
regulador, pels seus estatuts, per la Llei 30/1992, per la Llei 7/1985, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i pel Decret Legislatiu 781/1986, 
pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local, encara que aquest règim jurídic s’ha hagut 
d’adaptar amb posterioritat. 

Pel que fa al control econòmic i financer, l’article 6 dels estatuts estableix 
que serà l’establit en la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana per a les entitats de dret públic, mentre que l’article 7 ordena 
el sotmetiment del Consorci al règim pressupostari, de control econòmic 
i financer i de comptabilitat pública que per a les entitats de dret públic 
determina la Llei d’Hisenda Pública. 

Amb l’entrada en vigor de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, el 
Consorci integra el sector públic administratiu de la Generalitat, d’acord 
amb el que disposa l’article 3.1 c) d’aquesta Llei. 

Reforma dels estatuts 

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, en la seua disposició transitòria sisena, va establir 
un termini d’adaptació estatutària al nou règim jurídic previst en la seua 
disposició addicional segona, que finalitzava el 31 de desembre de 2014. 
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Posteriorment, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del 
Sector Públic, amplia aquest termini d’adaptació estatutària fins al 18 de 
març de 2015, data en la qual entra en vigor aquesta Llei. A més, en la 
seua disposició final desena, regula el règim jurídic dels consorcis 
sanitaris i estableix que s’han de sotmetre al règim pressupostari, de 
comptabilitat i control de l’administració sanitària a la qual estiguen 
adscrits, sense perjudici de la seua subjecció al que preveu la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

El Consell de Govern del Consorci va aprovar el 26 de setembre de 2014 la 
modificació dels seus estatuts per adaptar-los a les lleis 27/2015 i 15/2014 
tal com s’assenyala en l’apartat 5.b). 

2. Control econòmic i financer 

En l’apartat 4.1 a) punt 3 de l’Informe es recull la necessitat de 
desenvolupar la funció fiscalitzadora i el control posterior que s’ha 
d’exercir sobre l’activitat econòmica i financera del Consorci. 

Si bé els articles 6.2 i 7 dels estatuts del Consorci estableixen que el 
control econòmic i financer de la seua activitat serà l’establit en la Llei 
d’Hisenda Pública de la Generalitat per a les entitats de dret públic, 
aquest control no s’ha exercit durant els exercicis 2013 i 2014, ja que la 
Intervenció General de la Generalitat no inclou el CHPC en els seus plans 
anuals d’auditories de 2014 i 2015, respectivament. 

Això no obstant, l’activitat econòmica i financera de l’exercici 2015 sí que 
ha sigut sotmesa a l’auditoria pública de la Intervenció General de la 
Generalitat, ja que s’havia inclòs en el pla anual d’auditories de 2016. 
Juntament amb els comptes anuals de l’exercici 2015, s’ha retut a 
aquesta Sindicatura de Comptes l’informe d’auditoria pública de 
regularitat, l’informe de compliment de la legalitat i l’informe d’auditoria 
operativa i de gestió. 

3. Fundacions amb aportació fundacional del CHPC 

El Consorci forma part del Patronat de les següents fundacions de la 
Comunitat Valenciana, segons la informació facilitada per l’Entitat: 

a) Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital Provincial de 
Castelló, que va ser constituïda el 19 de gener de 2004 i classificada 
de caràcter d’investigació científica. La dotació inicial aportada pels 
tres patrons fundadors puja a 32.400 euros, amb una aportació del 
CHPC de 1.200 euros (3,7%). El Consorci informa en la memòria dels 
comptes anuals sobre la seua participació en aquesta Fundació, 
sense incloure dades de la seua situació econòmica i financera. 
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b) Fundació de la Comunitat Valenciana Pare Ricardo de Castelló, que 
va ser constituïda el 23 de desembre de 2010 (escriptura rectificada 
el 9 de març de 2011) i classificada amb el caràcter d’assistencial. La 
dotació inicial aportada pel sis patrons fundadors és de 30.502 
euros, amb una aportació del CHPC de 5.000 euros (16,4%). El 
Consorci no informa en la memòria dels comptes anuals sobre la 
participació en aquesta Fundació i la seua situació econòmica i 
financera. 

Aquestes fundacions no han sigut objecte de revisió per aquesta 
Sindicatura, atés que no es consideren ens dependents del Consorci, ja 
que estan integrades en el sector públic local. 

4. Composició i rendició dels comptes anuals 

D’acord amb el que es preveu en la disposició transitòria segona de la 
Llei 1/2015, fins que no s’aprove l’adaptació del Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat al que es disposa en la Llei 
esmentada, el contingut i elaboració dels comptes anuals de les entitats 
que han d’aplicar els principis i normes de comptabilitat pública 
s’ajustarà al que disposa el Pla General aprovat mitjançant l’Ordre de 16 
de juliol de 2001, de la Conselleria d’Hisenda i Ocupació. 

Els comptes anuals de l’exercici 2015 del Consorci estan integrats pel 
balanç, el compte del resultat econòmic i patrimonial, l’estat de 
liquidació del pressupost i la memòria, i han sigut formulats per la 
Gerència el 31 de març de 2016 i aprovats pel Consell de Govern el 25 
d’octubre de 2016. 

5. Situació de desequilibri econòmic 

En el quadre següent es mostra la principal informació econòmica i 
financera que es conté en els comptes anuals del Consorci dels exercicis 
2013 a 2015, que reflecteix una situació de desequilibri recurrent de 
caràcter financer i patrimonial. 
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Quadre 9: Conceptes i indicadors financers 2013 a 2015: 

Conceptes i indicadors 
Exercici 

2013 
Exercici 

2014 
Exercici 

2015 
Fons propis  -44.253.934 -29.975.553 -30.153.373 

Resultat economicopatrimonial  -28.866.603 14.278.381 -198.545 

Resultat pressupostari (RP) -27.280.796 10.314.789 13.174.177 

Resultat pressupostari no financer -23.702.150 14.688.718 -11.533.688 

Romanent de tresoreria  -34.084.418 -22.987.389 -9.725.017 

Fons maniobra  66.505.109 -40.826.853 -17.154.306 

Finançament extraordinari rebut (FLA i 
pagament a proveïdors) 

703.248 29.888.888 26.194.270 

Obligacions pendents d'aplicar al 
pressupost. 

30.944.237 17.133.090 8.844.521 

Ràtio liquiditat: tresoreria / passiu CP 0% 8% 22% 

Deute a curt i llarg / total actiu 183% 170% 187% 

La memòria dels comptes anuals no recull la informació explicativa 
necessària relativa al principi comptable de gestió continuada, a la vista 
dels conceptes i indicadors anteriors. 

6. Pressupost de l’exercici 2015 

6.1  Previsions inicials 

El pressupost del CHPC per a l’exercici 2015 va ser aprovat el Consell de 
Govern el 22 de desembre de 2014, dins del termini previst en l’article 7.2 
dels seus estatuts i va ser publicat en el BOP  de 24 de gener de 2015. 

Els pressupostos de la Generalitat de l’exercici 2015 integren (des de 
l’exercici 2013) els pressupostos dels consorcis en què disposa de 
participació majoritària, entre els quals s’inclou el CHPC (article 1 de la 
Llei 8/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 
2015). 

El pressupost inicial aprovat pel Consorci mostra el detall següent, en 
euros: 
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Quadre 10: Pressupost inicial CHPC 2015 

Capítol Pressupost d'ingressos 
Previsions 

inicials 
% 

s/total 
3 Taxes i altres ingressos 55.070.990 71% 

4 Transferències corrents 22.000.000 29% 

5 Ingressos patrimonials 134.900 0% 

8 Actius financers 25.000 0% 

 Total pressupost d'ingressos 77.230.890 100% 
    

Capítol Pressupost de despeses Crèdits inicials 
% 

s/total 
1 Despeses de personal 49.836.090 64% 

2 Despeses de funcionament 23.719.560 31% 

3 Despeses financeres 850.000 1% 

6 Inversions reals 1.339.900 2% 

9 Passius financers 1.485.340 2% 

 Total pressupost de despeses  77.230.890 100% 

El pressupost inicial aprovat pel Consell de Govern es mostra clarament 
insuficient a la vista de les despeses pendents d’imputació 
pressupostària a 31 de desembre de 2014, per 17.133.090 euros i del 
romanent de tresoreria negatiu de l’exercici anterior, per 22.987.389 
euros. 

L’expedient del pressupost de 2015 no inclou les bases o normes 
d’execució per a l’adaptació de les disposicions generals en matèria 
pressupostària a l’organització i circumstàncies pròpies del Consorci. Pel 
que fa a això, l’expedient del pressupost de 2016 ja inclou aquestes 
normes pressupostàries de caràcter intern. 

6.2 Modificacions pressupostàries de 2015 

Durant l’exercici 2015, el Consorci ha aprovat modificacions 
pressupostàries per un import net conjunt de 21.110.547 euros, el que ha 
representat un augment del pressupost inicial del 27%, tal com es mostra 
en el quadre següent (en euros): 
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Quadre 11: Modificacions pressupostàries de 2015 

Cap. ESTAT D'INGRESSOS Prev. inicial Modific. Prev. 
definitiva 

%s/total 

3 Taxes i altres ingressos 55.070.990 17.244.757 72.315.747 73% 

4 Transferències corrents 22.000.000 1.165.790 23.165.790 24% 

5 Ingressos patrimonials 134.900 0 134.900 0% 

8 Actius financers 25.000 2.700.000 2.725.000 3% 

Total ppt. ingressos 77.230.890 21.110.547 98.341.437 100% 
 

Cap ESTAT DE DESPESES Ppt. inicial Modificac. Ppt. 
definitiu 

%s/total 

1 Despeses de personal 49.836.090 3.227.294 53.063.384 54% 

2 Despeses de funcion. 23.719.560 14.207.614 37.927.174 39% 

3 Despeses financeres 850.000 1.214.335 2.064.335 2% 

6 Inversions reals 1.339.900 2.446.517 3.786.417 4% 

9 Passius financers 1.485.340 14.787 1.500.127 1% 

Total ppt. despeses 77.230.890 21.110.547 98.341.437 100% 

7. Estat de liquidació del pressupost 

7.1 Liquidació del pressupost d’ingressos i despeses 

Tot seguit es mostra un resum de la liquidació del pressupost que forma 
part dels comptes anuals de l’exercici 2015: 
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Quadre 12: Liquidació del pressupost d’ingressos i despeses 

Capítol INGRESSOS Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

nets 

Recaptació 
neta 

Drets 
pendents de 
cobrament 

3 Taxes i altres ingressos 72.315.747 59.170.847 54.670.847 4.500.000 

4 Transferències corrents 23.165.790 23.325.010 22.587.936 737.074 

5 Ingressos patrimonials 134.900 96.824 18.450 78.373,98 

8 Actius financers 2.725.000 13.476 13.476 0 

9 Passius financers 0 26.194.270 25.709.681 484.589 

Total ingressos 98.341.437 108.800.427 103.000.390 5.800.037 

     

Capítol DESPESES 
Crèdits 

definitius 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Pagaments 

Obligacions 
pendents de 
pagament 

1 Despeses de personal 53.063.384 53.063.384 50.616.091 2.447.294 

2 Despeses de funcionament 37.927.174 37.899.546 34.332.767 3.566.779 

3 Despeses financeres 2.064.335 2.064.056 1.275.119 788.937 

6 Inversions reals 3.786.417 1.099.382 484.045 615.337 

9 Passius financers 1.500.127 1.499.882 1.499.882 0 

Total despeses 98.341.437 95.626.250 88.207.903 7.418.347 

Els drets reconeguts nets del capítol 3 inclouen 58.302.990 euros 
corresponents a la facturació realitzada pel Consorci a la Conselleria de 
Sanitat, en virtut del que preveu el Conveni constitutiu del Consorci. A 31 
de desembre de 2015 els drets pendents de cobrament del capítol 3 
corresponien a la mensualitat de desembre que va ser percebuda en 
gener de 2016. El mecanisme de cobrament per confirmació de 
pagaments ha sigut utilitzat per a la percepció de diverses mensualitats 
amb un cost financer per al CHPC de 52.547 euros. 

En el capítol 4 s’inclouen els drets reconeguts per les aportacions rebudes 
per mitjà de la Diputació de Castelló procedents del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, per import de 23.165.790 euros. Aquest 
finançament s’aprova anualment en les lleis de pressupostos generals de 
l’Estat, en concepte de participació en els ingressos de l’Estat (fons 
d’assistència sanitària) i estan sotmeses a revisions posteriors. 

El Consell de Govern, en la seua reunió de 14 de març de 2016, va aprovar 
un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit per despeses 
contretes en 2015 sense consignació pressupostària, per import de 
8.908.137 euros. S’ha observat que aquest import supera en 63.616 euros 
el saldo del compte 409 a 31 de desembre de 2015, sense que conste en 
l’expedient cap explicació d’aquesta diferència. 
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El Consorci ha reconegut drets en 2015 per import de 222.142 euros, en el 
capítol 9, “Passius financers”, en concepte de finançament del Fons de 
Liquiditat Autonòmica (FLA) que la Generalitat no tenia com a 
obligacions reconegudes en aquest exercici. 

7.2  Resultat pressupostari 

En el quadre següent es mostra el resultat pressupostari de l’estat de 
liquidació del pressupost de l’exercici 2015, en euros: 

Quadre 13: Resultat pressupostari 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

2015 

Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Imports 

a) Operacions corrents  82.592.680 93.026.986 -10.434.306 

b) Altres operacions no financeres  0 1.099.382 -1.099.382 

1. Total operacions no financeres 82.592.680 94.126.368 -11.533.688 

2. Actius financers  13.476 0 13.476 

3. Passius financers  26.194.270 1.499.882 24.694.388 

Resultat pressupostari  108.800.427 95.626.250 13.174.177 

Ajustos 0 0 0 

Resultat pressupostari ajustat 13.174.177 

En la nota 4.9 dels comptes anuals relativa a operacions no 
pressupostàries s’informa del saldo del compte 409. No obstant això, la 
memòria no informa de l’efecte de les obligacions anteriors en el resultat 
pressupostari i el romanent de tresoreria. 

8. Romanent de tresoreria 

En el quadre següent es mostra, en euros, el romanent de tresoreria 
inclòs en els comptes anuals del CHPC de l’exercici 2015: 
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Quadre 14: Romanent de tresoreria 

ROMANENT DE TRESORERIA 2015 2014 

1. (+) Fons líquids 7.170.825 4.109.325 

2. (+) Drets pendents de cobrament 8.662.698 8.918.305 

- (+) del pressupost corrent 5.800.037 5.902.600 

- (+) de pressupostos tancats 2.759.307 2.759.307 

- (+) d'operacions no pressupostàries 127.902 275.043 

- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 24.548 18.645 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 22.799.233 33.255.712 

- (+) del pressupost corrent 7.418.347 11.013.637 

- (+) de pressupostos tancats 1.217.744 7.036.774 

- (+) d'operacions no pressupostàries 14.529.202 15.210.264 

- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 366.060 4.963 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 – 3) -6.965.710 -20.228.082 

II. Saldos de cobrament dubtós 2.759.307 2.759.307 

III. Excés de finançament afectat 0 0 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) -9.725.017 -22.987.389 

En la revisió dels saldos de cobrament dubtós, s’ha comprovat 
l’existència de drets registrats en els exercicis 1999 a 2007 que pogueren 
estar prescrits atesa la seua antiguitat. 

9. Memòria 

La revisió de la memòria efectuada per aquesta Sindicatura ha posat de 
manifest insuficiències significatives en la informació mínima que cal 
subministrar, d’acord amb el que preveu el Pla General de Comptabilitat 
Pública de la Generalitat, que es detallen tot seguit: 

a) No informa sobre la participació del Consorci en la Fundació de la 
Comunitat Valenciana Pare Ricardo de Castelló. No inclou 
informació sobre la situació jurídica i economicofinancera de les 
fundacions en què participa. 

b) No consta l’estat del flux net de tresoreria de l’exercici previst en el 
PGCP. 

c) No inclou informació de la situació de desequilibri financer, 
patrimonial i pressupostari del Consorci, ni sobre els efectes de les 
obligacions pendents d’aplicar al pressupost sobre els estats 
comptables. No s’indiquen, si és el cas, les mesures adoptades o 
que cal adoptar pel que fa al cas referides al principi de gestió 
continuada (empresa en funcionament). 



Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Exercici de 2015 

 

64 

d) No consta l’estat d’execució dels projectes d’inversió. 

e) Pel que fa a la contractació administrativa, falta la informació 
resumida per formes d’adjudicació i situació a 31 de desembre. 

f) No informa sobre els convenis formalitzats pel Consorci. 

g) No consta l’estat de compromisos de despeses amb càrrec a 
pressupostos d’exercicis posteriors. 

h) En l’apartat de devolució d’ingressos, no informa sobre les 
liquidacions negatives del Ministeri. 

i) No detalla la subvenció rebuda de la Generalitat per 159.220 euros 
per a pisos tutelats ni de la situació de la subvenció de capital per 
1.250.000 euros rebuda de la Diputació per a la inversió de l’obra 
d’ampliació de l’hospital. El Consorci no utilitza el mòdul de 
finançament afectat. 

j) No detalla els drets pressupostaris pendents de cobrament segons 
el seu grau d’exigibilitat i, concretament les quanties d’1.690.000 
euros i 375.000 euros de drets pendents de cobrament de 2007. No 
explica el fonament i el càlcul de la provisió de cobrament dubtós. 

k) No inclou informació detallada sobre els drets en règim 
d’arrendament financer i les seues variacions. 

l) En l’apartat relatiu a l’immobilitzat i patrimoni cedit en ús, no 
s’informa sobre els béns immobles cedits per la Diputació de 
Castelló i, com a contrapartida, la subvenció de capital que cal 
distribuir en diversos exercicis. 

m)  Els indicadors que consideren el “Nombre d’habitants” no es 
quantifiquen perquè es valoren en 0 habitants, quan hauria 
d’utilitzar el “Nombre de població atesa”. No s’hi inclouen 
indicadors de gestió. 

n) No informa sobre esdeveniments posteriors al tancament. 


