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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, 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 preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2016, ha fiscalitzat el compliment de la 
legalitat vigent en matèria de contractació per part del Consorci Hospital 
General Universitari de València (CHGUV). 

En combinació amb la fiscalització de la contractació, hem dut a terme 
un control formal de la rendició dels comptes anuals de l'exercici de 
2015, a fi de comprovar si la formalització, l'aprovació i la rendició han 
sigut adequades. 

El marc normatiu que resulta aplicable es detalla en la introducció al 
volum de consorcis adscrits a la Generalitat de l'Informe del Compte 
General de la Generalitat de l'exercici de 2015. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ DEL CHGUV 
EN RELACIÓ AMB ELS COMPTES ANUALS I AMB EL COMPLIMENT DE LA 
LEGALITAT 

Els òrgans de govern i direcció del CHGUV, d'acord amb el que estableix 
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 i preveuen la possible delegació 
de competències. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern i el seu 
president de 12 de desembre de 2003 es deleguen les atribucions en 
matèria de personal, de 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 
CHGUV es realitza d'acord amb la normativa aplicable. A més, els referits 
òrgans de govern i direcció són responsables de formular i aprovar els 
comptes anuals de CHGUV, de manera que expressen la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació economicofinancera, l'execució del pressupost i 
el resultat econòmic-patrimonial de l'Entitat, d'acord amb el marc 
normatiu d'informació financera aplicable, que es recull en la nota 2 de 
la memòria, i del control intern que consideren necessari per a permetre 
la preparació dels comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda 
a frau o error. 

Els comptes anuals del CHGUV corresponents a l'exercici 2015, que 
s'adjunten com a annex I a aquest Informe, van ser formulats pel 
director gerent i el director economicofinancer el 30 abril de 2016, fora 
del termini establit en l'article 7.3 dels estatuts (abans del 31 de març). 
Aquests comptes han sigut presentats a la Sindicatura de Comptes per la 
Intervenció General de la Generalitat el 29 de juny de 2016 (d'acord amb 
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la normativa d'aplicació), juntament amb l'informe d'auditoria dels 
comptes anuals que realitza la Intervenció General de la Generalitat amb 
la col·laboració d'una firma privada d'auditoria, atenent el que estableix 
la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del 
Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 

En aquest informe s'emet una opinió amb cinc excepcions, dues per 
l'existència de factures no registrades per un import de 2.064 milers 
d'euros (segons el CHGUV han d'anar a càrrec de la Generalitat), i per 
prestacions derivades de l'addenda de 29 d'abril de 2009 al contracte amb 
la societat Exploraciones Radiológicas Especiales, SA per serveis de TAC, 
ressonància magnètica i serveis complementaris que no han sigut 
comptabilitzades pel CHGUV fins a l'exercici 2015. Les altres tres 
excepcions contenen les limitacions a l'abast següents: no haver pogut 
efectuar l'inventari d'existències per 4.230 milers d'euros, no haver 
disposat de les actes de les reunions del Consell i no haver disposat de la 
carta de confirmació de l'assessor jurídic.  

Els comptes anuals del CHGUV de l'exercici 2015 han estat aprovats pel 
Consell de Govern el 30 de juny del 2016. 

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 pel CHGUV 
en l'exercici 2015, basada en la fiscalització realitzada. Per a això, hem 
dut 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. Aquests principis 
exigeixen que complim els requeriments d'ètica, així com que 
planifiquem i executem la fiscalització per tal d'obtenir una seguretat 
raonable que la gestió de l'activitat contractual ha estat d'acord, en els 
aspectes significatius, amb la normativa aplicable. 

Una fiscalització requereix l'aplicació de procediments per obtenir 
evidència d'auditoria sobre la legalitat de les operacions de contractació 
revisades. Els procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, 
inclosa 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 garantir aquest compliment, per tal de 
dissenyar els procediments d'auditoria que siguen adequats en funció de 
les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre la 
eficàcia del control intern de l'entitat. 

Quant al control formal, la revisió efectuada s'ha limitat bàsicament a 
aplicar procediments analítics i activitats d'indagació. No s'ha dut a 
terme una auditoria financera, de manera que les conclusions del treball 
proporcionen només una seguretat limitada. 
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L'evidència d'auditoria obtinguda proporciona una base suficient i 
adequada per a fonamentar una 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 DE LA CONTRACTACIÓ 

4.1 Fonament de l'opinió desfavorable relativa a la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, durant l'exercici 2015 s'han posat de 
manifest els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació: 

a) La revisió de l'activitat contractual del Consorci corresponent a 
l'exercici 2015 ha consistit en la revisió d'una mostra de contractes 
formalitzats i vigents durant l'exercici i també de contractes vigents 
durant l’exercici. Hi hem observat debilitats de control i 
incompliments substancials en el procediment de la despesa, que 
resulta necessari destacar amb caràcter previ, en la mesura 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: 

- S'ha observat una gran concentració de competències 
delegades en la Gerència i la Direcció Econòmica Financera, 
que els òrgans de govern titulars no han controlat ni 
supervisat. A més, aquests gestors han adoptat acords i 
subscrit contractes en matèries i assumptes d'importància 
sense la competència delegada necessària, que tenia atribuïda 
el Consell. També hem observat que aquest òrgan de govern 
únicament s'ha reunit dues vegades en 2015, quan hauria 
d'haver-ho fet mensualment, en sessió ordinària (com a 
mínim), tal com estableix l'article 16 dels estatuts del CHGUV. 

- Els òrgans competents del Consorci no han establit els 
controls necessaris en els procediments de contractació a fi de 
garantir la seua adequació a la legalitat. 

- En matèria contractual, hem observat en determinats 
expedients que els informes jurídics dels plecs de condicions 
administratives particulars es limiten a un "vistiplau", quan 
s'ha comprovat que aquests expedients pateixen 
incompliments significatius dels principis i regles generals de 
contractació del sector públic. 

 La finalitat d'aquest informe —requerit per l'article 115.6 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
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(TRLCSP)—, és oferir un pronunciament exprés favorable o 
desfavorable sobre la legalitat dels plecs de condicions 
administratives particulars, ja que s'hi regulen qüestions 
essencials com ara la qualificació jurídica del contracte, 
l'òrgan competent, el procediment de contractació, els criteris 
d'adjudicació, entre d'altres, o bé que afecten els drets i 
obligacions de les parts. 

El servei de contractació i logística, encarregat de la tramitació 
dels expedients, no elabora un informe proposta per a la 
consegüent remissió al servei jurídic, a fi de millorar les 
garanties de compliment de la legalitat contractual. Tampoc 
no efectua la necessària coordinació amb els diferents serveis 
proponents de la despesa per tal de regularitzar la despesa 
contreta sense empara contractual. 

- A la manca de supervisió de les decisions de naturalesa 
econòmica i financera adoptades pels gestors i la insuficiència 
dels informes jurídics, se li afegeix l'absència de mecanismes 
de control intern de la despesa. El CHGUV fins a l'exercici 2016 
no ha comptat amb una unitat administrativa per a l'exercici 
de les funcions de control de la seua gestió 
economicofinancera. 

En conseqüència, no s'han realitzat les funcions de revisió del 
compliment de la normativa aplicable a la gestió econòmica, 
ni les funcions de verificació del registre i comptabilització de 
les operacions, ni tampoc s'han establit els mecanismes 
d'avaluació per comprovar que l'activitat i els procediments de 
gestió economicofinancera del Consorci es tramiten d'acord 
amb els principis de legalitat i bona gestió financera. 

El nou reglament d'organització, estructura i funcionament del 
CHGUV, aprovat el 28 de desembre de 2015, en l'article 18.3, 
preveu la creació de la unitat de fiscalització i control intern, i 
auditoria i informació. 

- Tal com es desenvolupa en els apartats següents, en l'exercici 
2015 i anteriors el Consorci ha contret obligacions per imports 
significatius sense cobertura pressupostària i sense la prèvia 
tramitació del preceptiu expedient de contractació, 
prescindint del procediment legalment establit. A més, el 
Consorci no disposava de procediments interns reglats 
suficients per a l'aprovació i execució de la despesa, ni 
mecanismes de control, raó per la qual no quedava garantida 
l'absència d'arbitrarietat en les decisions adoptades ni la 
raonabilitat dels preus acordats, especialment en els 
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productes farmacèutics i serveis hospitalaris concertats i no 
concertats, endopròtesi i hemodiàlisi2. 

- L'abast de la nostra fiscalització no s'ha estès a la revisió de 
l'activitat contractual de la Fundació Hospital General 
Universitari per a la Investigació Biomèdica, Docència i 
Desenvolupament de les Ciències de la Salut (Fundació 
Hospital General), ja que no té la consideració d'ens 
dependent del CHGUV ni, per tant, de mitjà propi. No obstant 
això, en el transcurs del treball s'han posat de manifest 
operacions vinculades entre les dues entitats que vulneren la 
normativa contractual i que, en conseqüència, s'indiquen en 
els apartats següents. 

b) El Consorci ha registrat despeses en l'exercici 2015 sense la prèvia 
tramitació del preceptiu expedient de contractació per a la seua 
consegüent licitació, per import de 98.208.805 euros (el 74,5% de la 
facturació de proveïdors superior al límit de selecció)3, tal com es 
detalla en el quadre 8 de l'apèndix 1. D'aquest import, el 70,1% 
correspon a productes i subministraments hospitalaris, el 24,0% a 
serveis hospitalaris concertats i no concertats, i el 3,5% al 
subministrament d'energia elèctrica. En conseqüència, no s'han 
atès els principis i les normes que regulen la contractació pública, a 
fi d'assegurar una eficient utilització dels fons públics, la 
salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta 
econòmicament més avantatjosa, incomplint el que disposa l'article 
1 del TRLCSP. 

c) Una vegada obtingut el finançament dels mecanismes estatals de 
pagament a proveïdors i de suport a la liquiditat (per mitjà de la 
Generalitat), el CHGUV va aprovar, a finals de 2015, cinc expedients 
de rescabalament per enriquiment injust, derivat de les prestacions 
obtingudes durant el dit exercici en concepte de serveis concertats, 
no concertats, endopròtesi i hemodiàlisi, per un import conjunt de 
33.382.281 euros. Aquestes despeses es van contraure sense 
consignació pressupostària adequada i suficient, sense la 
preceptiva tramitació de l'expedient de contractació i, per tant, 
sense sotmetre's a allò que disposa el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. A més, aquests expedients van ser 
aprovats pel director gerent i el director economicofinancer sense la 
competència necessària, la qual tenia atribuïda el Consell de 

                                                           

2  El Consorci entén com a serveis "concertats" aquells respecte dels quals la 
Generalitat té formalitzat un contracte/concert, i "no concertats" quan no compta 
amb aquest marc contractual. 

3  Despeses facturades en 2015, 131.802.975 euros segons la informació proporcionada 
pel Consorci per proveïdors que acumulen una facturació superior a 22.000 euros i 
que, per tant, hauria d'estar suportada per expedients de contractació. 
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Govern. Quant a això, en aquests expedients s'indica que se'n 
donarà compte a aquest òrgan. 

 No obstant això, el 31 de desembre de 2015, encara van quedar 
despeses sense imputar al pressupost per un import global 
d'almenys 10.541.058 euros, incomplint el que disposa l'article 39.2 
de la Llei d'Hisenda Pública, Sector Públic Instrumental i 
Subvencions. La recurrent insuficiència pressupostària del CHGUV 
per atendre les despeses derivades de la seua activitat s'analitza en 
l'apartat 5 a) de l'Informe. 

d) S'han identificat nou acords –vigents a 31 de desembre de 2015– de 
cessions d'equipament al CHGUV a canvi d'adquisicions de material 
fungible per al seu ús exclusiu en l'esmentat equipament, per un 
import conjunt d'almenys 1.806.674 euros, en les condicions i preus 
fixats per les empreses subministradores. Aquestes adquisicions no 
han sigut objecte de licitació mitjançant un procediment obert 
subjecte als principis i disposicions establits al TRLCSP. A més, s'ha 
observat, en determinats casos, l'existència de prestacions 
accessòries oferides per les empreses subministradores, com ara 
beques, cursos, col·laboració en congressos o concessió de fons per 
a projectes d’investigació, entre altres, que no s'han subjectat a 
l'aprovació i tramitació dels òrgans competents del Consorci. 

 En conseqüència, no s'ha garantit l'eficient utilització dels recursos 
públics, amb la prèvia definició de les necessitats que s'han de 
satisfer, ni l'adequada determinació dels preus estipulats atenent el 
preu general de mercat. Així doncs, s'incompleixen els principis i 
regles generals de contractació que preveu el TRLCSP. 

 En els respectius expedients no queda acreditat que el servei 
encarregat de la seua tramitació o bé el servei jurídic hagen advertit 
els referits incompliments de la normativa contractual. 

e) En la contractació d'exercicis anteriors a 2015 s'ha observat, en 
algun cas, l'existència de clàusules de millora de l'oferta contractual 
mitjançant l'aportació de fons per al finançament de la Fundació 
Hospital General Universitari de València. Aquestes clàusules 
contravenen els principis generals de la contractació pública 
establits en l'article 1 del TRLCSP. 

 Segons la informació proporcionada per la Fundació en juny de 
2015, aquesta va rebre donacions per part de cinc proveïdors del 
CHGUV. No obstant això, no hem pogut comprovar si aquestes 
donacions comporten millores oferides en la contractació del 
CHGUV. En un cas, s'ha constatat que l'oferta presentada pel 
contractista de productes farmacèutics contenia una millora 
consistent en un ràpel del 3% sobre l'import facturat que havia de 
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destinar-se a la formació, sense que hi haja evidència en 
l'expedient de l'ús efectiu donat al dit ràpel per part de CHGUV. 

 D'altra banda, durant 2015 la Fundació ha donat 45 ordinadors al 
CHGUV, per un import conjunt de 32.619 euros. 

f) El contracte de subministraments SU-07-2015 per a l'execució del 
pla de muntatge i equipament del bloc quirúrgic i subministrament 
d'instrumental, va ser subscrit el 10 de novembre de 2015, per un 
import de 359.264 euros i un termini d'execució de 60 dies. En la 
revisió de l'expedient s'han posat de manifest els següents 
incompliments de caràcter general o comuns a la resta 
d'expedients revisats: 

1. Insuficiència de l'informe jurídic (vegeu l'apartat 4.1 a). 

2. Inexistència de fiscalització prèvia (vegeu l'apartat 4.1 a). 

3.  La composició de la mesa de contractació no s'ajusta al que 
disposa l'article 320 del TRLCSP, en la mesura que el vocal que 
exerceix com a interventor no té atribuïdes les funcions 
relatives al control econòmic i pressupostari. A més, la mesa 
de contractació es constitueix amb tres vocals, en comptes 
dels quatre que preveu el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig. 

 A més, s'han observat les incidències següents: 

4.  Com a conseqüència de la descripció errònia d'un dels criteris 
d'apreciació subjectiva (possibilitat de canvi), la mesa de 
contractació no va aplicar adequadament aquest criteri i 
l'adjudicació del contracte va ser objecte de recurs especial de 
contractació, que va ser estimat pel Tribunal Administratiu 
Central de Recursos Contractuals. Açò va comportar 
l'adjudicació del contracte a l'empresa recurrent. 

5.  S'ha incomplit el termini d'execució del contracte. A data de 
realització del present treball (octubre 2016) únicament s'havia 
executat el 8% del total contractat. 

g) El contracte de serveis SE-25-2015, per al manteniment de les 
instal·lacions tèrmiques de l'edifici quirúrgic va ser subscrit el 17 de 
desembre de 2015, per un import de 319.018 euros i un termini 
d'execució de quatre anys prorrogables dos més. A més dels 
incompliments generals assenyalats en l'apartat 4.1 f) anterior, s'ha 
observat que en l'expedient no es justifica adequadament 
l'exempció de l'obligació de constituir la garantia. 

 Pel que fa a l'adjudicació del contracte, cal assenyalar que la 
fórmula de valoració de l'oferta econòmica (valoració per trams) no 
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garanteix una proporcionalitat raonable entre les baixes 
presentades i la puntuació obtinguda. Així mateix, s'ha observat 
que la mesa de contractació va aplicar incorrectament aquesta 
fórmula, sense que aquest error haja tingut efecte sobre l'adequada 
selecció de l'adjudicatari. 

h) El contracte SE-05-2015, per a la prestació del servei de gestió, 
suport i manteniment dels equips informàtics de lloc de treball va 
ser subscrit el primer de maig 2015 per un import d'1.551.282 euros i 
un termini d'execució de 36 mesos, amb una pròrroga prevista de 
dotze mesos. Amb anterioritat, aquests serveis es prestaven en 
execució del contracte subscrit en 2009, si bé quan finalitza la seua 
vigència, continua la prestació fins a la formalització del contracte 
SE-05-2015. L'import de la despesa sense empara contractual va ser 
de 52.305 euros. Aquestes despeses van ser aprovades mitjançant 
resolucions del director gerent i director econòmic i financer de 
rescabalament en virtut del principi de prohibició de l'enriquiment 
injust de l'Administració. 

 Quant a la tramitació de l'expedient SE-05-2015, hem observat que 
l'informe de necessitat i idoneïtat del contracte no determina amb 
precisió la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen 
cobrir-se, incomplint el que disposa l'article 22 del TRLCSP. En 
aquest cas, que es tracta de la cobertura de prestacions que 
s'efectuen periòdicament, resulta especialment rellevant justificar 
la necessitat de la contractació, no només en si mateixa, sinó tot 
indicant-hi els motius pels quals s'acudeix a la contractació externa 
i no es presta amb mitjans propis. 

 Pel que fa a la determinació del preu del contracte, cal assenyalar 
que en l'expedient no es determinen els preus unitaris referits als 
diferents components de la prestació, incomplint el que disposa 
l'article 87 del TRLCSP. A aquests efectes, hem constatat l'existència 
d'un increment del 65% respecte al contracte anterior, que no es 
troba justificat en l'expedient. 

 Addicionalment, s'observen els incompliments de caràcter general 
assenyalats en l'apartat 4.1 f) anterior. 

 Quant als criteris de valoració dependents de judici de valor (45 
punts) inclosos en els plecs, s'observa que la màxima puntuació del 
pla de treball continguda en l'informe tècnic s'assigna a l'empresa 
contractista anterior. Aquesta, finalment resulta adjudicatària 
argumentant que és l'empresa que millor coneix l'entorn del servei 
i les necessitats del CHGUV. En conseqüència, els criteris de 
valoració de les ofertes no garanteixen completament l'objectivitat 
en la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa, 
incomplint el que disposa l'article 150 del TRLCSP. 
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 Pel que fa a l'execució del contracte, el Consorci ens informa que 
l'activitat la presta el personal d'una empresa subcontractada per 
l'adjudicatària. Aquesta subcontractació no es troba documentada 
en l'expedient, incomplint així el que disposa l'article 227 del 
TRLCSP. Finalment, s'observa una manca de control i seguiment per 
part del Consorci de les millores oferides pel contractista. 

i) L'expedient PN-OB-20/015, per a realitzar obres de pintura de 
paraments, va ser subscrit l'1 de juny de 2015, per un import de 
130.196 euros, amb un termini d'execució de dos anys i una 
pròrroga d'un any. L'objecte d'aquest contracte no s'hauria d'haver 
enquadrat en l'article 6 del TRLCSP, que regula els contractes 
d'obres, sinó en l'article 10 del TRLCSP per als contractes de serveis, 
i, per tant, s'ha incomplit el que disposa l'article 5 del TRLCSP per la 
inadequada qualificació contractual. Aquesta qualificació ha 
permès al CHGUV emparar-se en el supòsit que preveu l'article 
177.2 del TRLCSP per a tramitar-lo mitjançant un procediment 
negociat sense publicitat, ja que el valor estimat del contracte no és 
superior a 200.000 euros. L'adequada qualificació del contracte com 
a contracte de serveis, n'hagués requerit la licitació per un 
procediment obert i complir les exigències previstes en el TRLCSP 
per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 

 En l'expedient no consta la documentació acreditativa suficient que 
permeta conèixer amb precisió i claredat els treballs per realitzar, 
de manera que l'objecte contractual pateix de falta de concreció i 
incompleix el que disposa l'article 86 del TRLCSP. Aquesta manca 
de concreció dels treballs per realitzar s'origina per la insuficiència i 
inadequació de l'informe de necessitats exigit per l'article 22 del 
TRLCSP. 

 Addicionalment, s'observen els incompliments de caràcter general 
relatius a la insuficiència de l'informe jurídic i la inexistència de 
fiscalització prèvia, així com els relatius a la publicitat en el perfil 
de contractant de l'adjudicació (article 53 del TRLCSP) i de la 
formalització del contracte (article 154 del TRLCSP). Els 
incompliments en matèria de publicitat han estat corregits a la data 
de realització del present treball. 

 En la revisió de l'execució contractual s'ha posat de manifest que el 
CHGUV ha comptabilitzat factures en concepte de manteniment i/o 
pintura, per un import conjunt de 126.601 euros, que no es troben 
emparats ni en l'expedient objecte de fiscalització ni en el contracte 
de serveis de manteniment que el CHGUV manté amb el mateix 
contractista, incomplint d'aquesta manera els principis i regles 
generals de contractació del TRLCSP. 

j) En l'informe de fiscalització de l'exercici 2014 es van assenyalar els 
incompliments molt significatius del llavors encara vigent Text 
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Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(TRLCAP), observats en la preparació, adjudicació i execució del 
contracte CP-AE-17-2007 per a la gestió integral de la logística al 
Consorci i àrea assistencial d'influència. El contracte no hauria 
d'haver-se qualificat com a administratiu especial, sinó com a 
administratiu mixt, en ser el servei de logística la prestació més 
important. Per tant, va haver de sotmetre a licitació després de la 
finalització del període màxim de durada de quatre anys, en lloc 
dels dotze anys estipulats. 

 També es van posar de manifest els incompliments relatius a la 
modificació contractual per ampliació del servei a la recollida 
intracentre4 o de residus tipus I i tipus II, per no obeir a necessitats 
noves o causes imprevistes i tractar-se de prestacions diferents a 
l'objecte del contracte que haurien d'haver estat licitades de forma 
independent (articles 101.2 i 11 del TRLCAP). Respecte al seguiment 
efectuat d'aquest contracte, cal destacar el següent: 

- La modificació contractual s'aprova mitjançant una resolució 
del director gerent i la directora economicofinancera, sense la 
competència delegada necessària. El contracte se subscriu el 6 
de juliol de 2009 per 3.172.683 euros (increment del 30% del 
contracte originari), amb una durada de deu anys. D'aquest 
import, 2.024.200 euros corresponen a serveis, 617.005 euros a 
obres, 232.000 euros a subministraments i 299.478 euros a 
despeses financeres pel pagament ajornat (6,5%) de les obres i 
els subministraments, sense que es justifique la raonabilitat 
d'aquests imports. Quant això, s'ha observat una 
indeterminació de l'objecte contractual, incomplint el que 
disposa l'article 13 del TRLCAP. A més, la clàusula del 
pagament ajornat vulnera el que disposa l'article 14.2 del 
TRLCAP. En l'expedient no consta el projecte d'obres en què es 
definisca amb precisió l'objecte del contracte, incomplint el 
que disposa l'article 122 del TRLCAP. 

- En l'expedient consta un informe jurídic que justifica aquesta 
modificació per "concurrència d'interès públic", sense que, al 
nostre parer, concórreguen els elements necessaris que 
fonamenten aquesta necessitat. No es va sol·licitar l'informe 
preceptiu del Consell Jurídic Consultiu, previst en l'article 59 
del TRLCAP, tenint en compte que el contracte modificat 
superava el 20% del preu primitiu i que aquest era superior a 
6.010.121 euros. A més, en l'expedient no s'acredita l'exempció 
de constitució de garantia. 

- Els estatuts de l'empresa contractista no consideren l'execució 
d'obres ni la gestió de residus. L'execució de l'obra va ser 

                                                           

4  Es refereix a la recollida dins del recinte hospitalari. 
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subcontractada íntegrament sense atendre els requisits que 
estableix l'article 115.2 del TRLCAP. No s'acredita la recepció 
formal per part del CHGUV de les obres i subministraments 
contractats. Únicament consten factures de l'empresa 
subcontractista per l'execució de la "oficina verda" i d'altres 
empreses pel subministrament de casetes, per un import 
conjunt de 143.699 euros. 

- L'import estimat per aquesta Sindicatura dels pagaments 
efectuats a 1 de juny de 2016, en execució del contracte 
modificat anterior, que no es troben acreditats en l'expedient 
o bé que s'han efectuat de forma indeguda, es recullen en el 
següent quadre, en euros: 

 
Quadre 1:  Pagaments efectuats sense acreditació en l'expedient CP-

AE-17-2007 

Concepte 
Pagaments 
realitzats a          
01-06-2016 

Pagaments 
justificats s/ 
Sindicatura 

Pagaments no 
justificats s/ 
Sindicatura 

Obra 452.282  105.999 346.283  

Subministrament 170.062  37.700 132.362 

Interessos 183.147  43.151  139.996  

IVA d'interessos 35.526  0  35.526 

Totals 841.017 186.849 654.167  

k) En l'informe de fiscalització de l'exercici 2014, aquesta Sindicatura 
ja va assenyalar la improcedència legal del conveni subscrit amb la 
Fundació Hospital General Universitari per a la Investigació 
Biomèdica, Docència i Desenvolupament de les Ciències de la Salut, 
en l'exercici 2009, pel qual el CHGUV li encomana l'execució de les 
obres per a la construcció al recinte de l'Hospital General d'un nou 
edifici docent per a la Universitat de València. 

 Pel que fa al control i seguiment per part del Consorci del 
procediment seguit per la Fundació per a la contractació de les 
obres, s'ha observat que si bé va ser el propi Consorci, mitjançant el 
servei de contractació i logística, qui va tramitar l'expedient, aquest 
servei no va informar sobre la seua adequació a la legalitat, havent-
se observat incompliments significatius de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (LCSP) en la tramitació. Concretament, s'aprecia un 
excés de discrecionalitat en l'adjudicació de la Fundació que, com a 
entitat integrant del sector públic, no es va atenir al que disposa 
l'article 134 de l'LCSP, així com l'incompliment dels principis i 
regles generals de contractació que estableix l'article 1 de l'LCSP en 
la contractació de l'informe tècnic de valoració de les ofertes. 
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 L'import finalment pagat pel Consorci a la Fundació, el 20 de gener 
de 2014, va ser de 2.572.148 euros. 

 La construcció de l'edifici docent prové del conveni subscrit l'1 de 
febrer de 2008 entre el Consorci i la Universitat de València, 
acordant una inversió de 2.500.000 euros a finançar pel CHGUV i 
una aportació anual de la Universitat per un import de 93.581 euros 
durant un període de 24 anys. També s'acorda que el Consorci 
repercutisca la part proporcional de les despeses generals a la 
Universitat. No obstant això, no consta en l'expedient que el 
Consorci haja repercutit a la Universitat les despeses acordades. 

 En fase d’al·legacions, el Consorci manifesta que té previst 
repercutir aquestes despeses a la Fundació, després de valorar i 
determinar-ne la part proporcional que li corresponga. 

 En definitiva, es desconeix el motiu del Consorci per a encomanar a 
la Fundació —la qual no té la consideració de mitjà propi ni 
recursos per a la seua execució— la construcció d'un edifici que 
utilitzarà la Universitat de València, amb un cost de 2.572.148 euros 
i un finançament per part d'aquesta última de 93.581 euros anuals 
durant 24 anys. En l'expedient no s'acredita la determinació precisa 
de la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se, 
així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les. 
Aquest requeriment s'ha de relacionar amb l'article 1 del TRLCSP en 
què es propugna una eficient utilització dels recursos destinats a la 
realització d'obres mitjançant l'exigència de la definició prèvia de 
les necessitats a satisfer. 

l) En l'exercici 2015 el Consorci ha comptabilitzat despeses per un 
import conjunt de 12.421.204 euros, en concepte de serveis de TAC, 
ressonàncies magnètiques, PET-TAC i serveis complementaris, 
prestats per la mateixa empresa, concessionària dels diferents 
contractes que regulen les prestacions i que es mostren en el 
quadre següent: 
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Quadre 2: Contractes serveis exploracions radiològiques 

Expedient Data Objecte i procediment 
Venciment/ 

pròrroga 

Diputació 
València 

93/1989 
24-07-1989 

Servei de TAC 

Gestió de servei públic. Concert 
24-07-2018 

Diputació 
València 

743/1991 
08-01-1992 

Servei ressonància magnètica (RM) 
Contractació directa 

01-01-2018 

Diputació 
València 

193/1998 
11-02-1999 

Ampliació i millora serveis TAC, 
ressonància magnètica i serveis 
complementaris (radiocirurgia, 
radioteràpia, irradiació…) 

Procediment negociat sense publicitat 

11-02-2019 

CHGUV 

Modificat 
07-03-2005 Modificacions dels contractes 93/1989, 

743/1991 i 193/1998 
 

CHGUV 

Pròrroga 
23-07-2005 

Pròrroga del servei de TAC fins al 
23/7/2009 

 

CHGUV 

Modificat 
22-01-2007 

Modifica el contracte 93/89. Ampliació de 
prestacions TAC (PET-TAC i gamma 
càmera) 

 

CHGUV 

Modificat 
05-04-2007 

Modifica contracte 193/1998. Es fixen 
inicis de radiocirurgia i neuroradiologia 
intervencionista 

 

CHGUV 

Modificat 
22-05-2007 

La contractista assumeix realitzar TAC a 
pacients del departament 95  

23-07-2009 

CHGUV 

Modificat 
29-04-2009 Modificacions dels contractes 93/1989, 

743/1991 i 193/1998 
 

 Quant als contractes originaris subscrits per la Diputació Provincial 
de València, en els quals se subroga el CHGUV després de la seua 
creació en l'any 2001, cal destacar les condicions següents: 

- El Consorci assumia l'obligació de la Conselleria de Sanitat de 
prestar el servei als pacients del departament 9, mentre que la 
Generalitat reconeixia la despesa i n'efectuava el pagament. 

- La Diputació havia de percebre ingressos per cànon del 10% 
sobre la facturació. 

- La concessionària disposava d'un espai de 200 m2 en el recinte 
hospitalari. 

                                                           
5  La Generalitat ha encomanat al Consorci la gestió dels centres sanitaris dependents del 

departament núm. 9 del sistema sanitari valencià. 
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- Els contractes no estaven subjectes a la revisió de preus. 

- La durada estipulada era de cinc anys, prorrogables per 
períodes de tres anys, no podent excedir de cinquanta anys el 
període total. 

- Les condicions del contracte només podran modificar-se 
després de la consegüent licitació. 

- Els preus de les prestacions per TAC i ressonàncies 
magnètiques (RM) seran els que preveu una ordre ministerial. 
No obstant això, en aquesta ordre no es fixen els preus de les 
RM. Pel que fa als preus dels serveis complementaris, s'acorda 
l'aplicació dels preus concertats per la Generalitat. 

 No obstant les condicions anteriors, en la revisió de l'execució 
contractual s'ha posat de manifest que les pròrrogues no han estat 
expressament acordades com estableix la normativa contractual. A 
més s'han modificat de forma significativa les condicions 
contractuals sense sotmetre-les a una nova licitació, incomplint 
així el que disposen els articles 1 i 23.2 del TRLCSP. Entre les 
modificacions acordades amb anterioritat al 29 abril 2009 cal 
assenyalar les següents: 

- La modificació de 7 de març de 2005 amplia l'objecte dels 
contractes inicials, autoritzant la posada en marxa del servei 
de radiocirurgia. 

- La modificació de 23 de juliol de 2005 acorda prorrogar la 
vigència dels serveis de TAC fins al 23 de juliol de 2009 i crear 
una comissió de seguiment. 

- La modificació de 22 de gener 2007 amplia les prestacions de 
TAC mitjançant la instal·lació dels equips de PET-TAC i 
gammacàmera. A més a més, s'acorda que les obres 
d'adequació les execute l'empresa contractista. 

- El 5 d'abril de 2007 es va afegir als contractes originals el servei 
de neuroradiologia intervencionista i es fixen els preus que el 
Consorci ha de pagar. 

- Hi ha hagut pròrrogues tàcites i una ampliació molt rellevant 
en l'espai ocupat (que s'estima en aproximadament 1.600 m2) 
per la concessionària en el recinte hospitalari. 

 La modificació de 29 d'abril de 2009, subscrita pel director gerent i la 
directora economicofinancera, preveu modificacions substancials 
en els serveis a prestar, els preus a repercutir, la revisió de preus i la 
facturació. S'acorda que a partir de l'1 de novembre de 2008 la 
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contractista facture al CHGUV (no a la Generalitat) pels serveis de 
TAC, ressonància magnètica i serveis complementaris. A més, 
s'indica que els serveis de PET-TAC i gammacàmera es facturen a 
nom de la Generalitat, prèvia presentació en el CHGUV, com a 
activitat no concertada. 

 Pel que fa a l'adequació a la legalitat de l'expedient anterior, es 
considera que l'òrgan competent per a la seua aprovació va haver 
de ser el Consell de Govern, tenint en compte la facturació estimada 
anual (8.712.936 euros en 2009) i les modificacions substancials 
acordades. A més, es van pactar nous preus pels serveis de TAC i 
complementaris, i es va anul·lar la compensació del 10% que el 
CHGUV havia de percebre per pacients derivats per facultatius del 
departament 9. Quant als preus i les condicions de prestació de les 
ressonàncies magnètiques, s'acorda que siguen els previstos en el 
concert subscrit per l'Agència Valenciana de Salut de 29 d'octubre 
de 2008 per a la prestació d'aquests serveis (en aquest concert no 
s'inclou el CHGUV). 

 El contracte va ser aprovat sense consignació pressupostària 
suficient, sense fiscalització prèvia de la despesa i sense l'existència 
d'un informe jurídic que informés de l'adequació del contracte a la 
normativa aplicable. 

 En fase d'al·legacions, el Consorci addueix que l'anul·lació dels 
ingressos del 10% va tenir lloc per una reducció dels preus facturats, 
si bé aquests fets no es troben acreditats en l'expedient. 

 Aquesta Sindicatura ha estimat els ingressos deixats de percebre 
pel Consorci en l'exercici 2015 com a conseqüència de l'anul·lació 
de la compensació del 10% pels serveis de TAC i complementaris, 
en un import de 417.014 euros. A més, hem estimat els ingressos 
deixats de percebre en 2015 per la no liquidació de la compensació 
del 10% pels serveis de ressonàncies magnètiques en 443.843 euros. 

 Addicionalment, s'ha comprovat que els preus facturats en els 
exercicis 2010 i 2013 pels serveis complementaris (oncologia i 
radioteràpia) i pels serveis de PET-TAC i gammacàmera, van ser 
superiors als acordats en el contracte de 2009, a causa de la revisió 
de preus presentada per l'empresa contractista. Aquesta revisió de 
preus va ser assumida pel Consorci, incomplint el que disposa 
contractualment i sense que conste en l'expedient la seua 
aprovació. D'acord amb la informació disponible, hem estimat 
l'efecte de la revisió de preus en la facturació de l'exercici 2015, en 
un import d'almenys 136.443 euros. 

 També s'ha comprovat que no s'han aplicat els descomptes per 
freqüentació en els preus de les prestacions per ressonància 
magnètica, previstos en el concert de la Generalitat, i no hem pogut 
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estimar la major despesa facturada al CHGUV pels descomptes no 
practicats.  

En el contracte s'acorda una compensació del 5% per la facturació 
dels serveis de PET-TAC i gammacàmera, la liquidació dels quals no 
consta en l'expedient que haja sigut practicada. Hem estimat la 
liquidació corresponent a l'exercici 2015 dels ingressos deixats de 
percebre pel CHGUV en un import de 186.353 euros. 

En el quadre següent es recullen els ingressos i les despeses 
registrats pel CHGUV en execució dels contractes assenyalats en el 
quadre 2, durant el període 2004 al 2015, segons la informació 
proporcionada pel Consorci: 

Quadre 3:  Ingressos i despeses 2004-2015 en execució dels 
contractes detallats en el quadre 2 

 

Exercici Ingressos  Despeses (1)
 

2004 767.554 0 

2005 967.389 0 

2006 1.049.078 0 

2007 1.017.141 0 

2008 1.137.855 0 

2009 (2) 224.830 1.634.994 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 (2) 26.856 7.077.942 

2013 90.603 0 

2014 0 0 

2015 44.937 12.421.204 

(1)  La facturació corresponent als exercicis en què la despesa per al CHGUV és de zero 
euros la satisfà la Generalitat. Els imports aproximats de facturació, segons la 
informació facilitada pel CHGUV, oscil·len entre 8 i 11 milions d'euros anuals. 

(2) De la facturació de l'exercici 2009 es fa càrrec el CHGUV, si bé les despeses es 
comptabilitzen part en 2009 i la resta en 2012, per insuficiència pressupostària. 

 Fins a l'exercici 2014 i exceptuant l'exercici 2009, la Generalitat s'ha 
fet càrrec de la facturació de les prestacions contractades pel 
CHGUV. No obstant això, no consta en l'expedient cap conveni 
subscrit amb la Generalitat que regule els termes i les condicions de 
finançament dels serveis que cal prestar, ni tampoc el procediment 
de gestió i control dels dits serveis i dels imports facturats per la 
seua prestació. Quant a això, en l'exercici 2015, la Generalitat deixa 
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de reconèixer aquestes despeses, que s'imputen al pressupost del 
CHGUV una vegada s'obté el finançament provinent del Fons de 
Liquiditat Autonòmica (si bé van quedar 2.283.404 euros pendents 
d'imputar a 31 de desembre de 2015). 

 Pel que fa als ingressos, des de 2004 a 2008, el CHGUV ha reconegut 
ingressos per compensació del 10% de la facturació. Aquesta 
situació canvia el 2009 en anul·lar la compensació en el contracte 
de 29 d'abril de 2009, com s'ha indicat anteriorment. A partir de 
2009, els ingressos registrats corresponen a la prestació del servei 
de recollida de residus i de material i productes farmacèutics, sense 
que conste en l'expedient cap documentació que regule la relació 
contractual. 

 En definitiva, s'aprecien incompliments molt significatius dels 
principis i regles generals de contractació, per la qual cosa no queda 
garantida l'absència d'arbitrarietat en les decisions adoptades pels 
gestors del CHGUV en relació amb la tramitació, aprovació i 
execució dels serveis de TAC, ressonàncies magnètiques, PET-TAC i 
serveis complementaris, que van ser prestats per la mateixa 
empresa des de l'exercici 1989 fins a l'actualitat. 

m) En la revisió de les despeses de l'exercici 2015 en concepte de 
prestació de serveis oncològics per la Fundació Institut Valencià 
d'Oncologia (IVO), que han ascendit a 9.294.441 euros, s'ha 
comprovat que el contracte que regula part d'aquestes prestacions 
és l'expedient 607/2010 subscrit entre la Generalitat i l'IVO. Fins a 
l'exercici 2015, les prestacions regulades en el contracte destinades 
al CHGUV eren satisfetes per la Generalitat; no obstant això, a partir 
d'aquest exercici (sense cap acord formalitzat), la Generalitat deixa 
d'assumir la despesa i el pagament d'aquests serveis que, igual que 
els relatius a exploracions radiològiques que s'analitzen en l'apartat 
anterior, passen a ser assumits pel Consorci i imputats al 
pressupost una vegada es rep el finançament del Fons de Liquiditat 
Autonòmica. 

 En conseqüència, el CHGUV contrau obligacions sense cobertura 
pressupostària, incomplint el que disposa l'article 39.2 de la Llei 
1/2015 d'Hisenda Pública. 

 Els serveis facturats per l'IVO en concepte de medicació i 
hemoderivats han sumat  en 2015, 1.872.088 euros. Quant a això, cal 
indicar que la relació continguda en el contracte 607/2010 no 
desglossa per tipus de prestacions les contingudes en l'agrupació 
"Medicació i material sanitari", ni aplega els distints preus unitaris 
que cal facturar. En l'expedient no consten les comprovacions 
efectuades pel Consorci per a verificar l'efectiva prestació del servei 
i l'adequació dels preus facturats, d'acord amb preus de mercat. 
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n) En les contractacions assenyalades en els apartats 4.h) i 4.l) d'aquest 
Informe, s'ha observat que els serveis contractats es presten de 
forma continuada en les oficines del CHGUV, per personal de les 
empreses contractistes o subcontractistes, podent-se derivar 
contingències laborals per a l'Entitat. El Consorci hauria d'haver 
dictat les instruccions pertinents per a la correcta execució dels 
serveis externs, atenent el que estableix la disposició addicional 
primera del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. 

o) Els pagaments dels contractes examinats s'han efectuat fora del 
termini previst a l'article 216.3 del TRLCSP, amb la consegüent 
meritació d'interessos de demora. En concret, en l'exercici 2015, 
s'han pagat interessos de demora per 398.249 euros en execució de 
sentències. En el quadre 9 de l'apèndix 1 es resumeixen els terminis 
de pagament de les despeses registrades en els capítols 2 i 6 del 
pressupost. El 31 de desembre de 2015, el Consorci ha estimat 
l'import dels interessos de demora meritats i no comptabilitzats per 
factures de 2015 en almenys 1.932.255 euros. 

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 CHGUV no ha complit en 2015, de 
forma raonable, amb els principis generals de contractació establits en el 
TRLCSP. 

A més, les circumstàncies concurrents dels fets que es detallen en els 
apartats j) i l) —tenint en compte els elements de risc assenyalats en 
l'apartat a)—, permeten concloure que reuneixen els requisits per a 
considerar-los com a indicis 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 a continuació: 

a) Els comptes anuals del CHGUV de l'exercici 2015 mostren un 
desequilibri economicofinancer, motivat per les pèrdues 
continuades derivades de la recurrent insuficiència financera i 
pressupostària per a fer front a les despeses de la seua activitat 
(vegeu quadre 10, apartat 5 de l’apèndix 2). Els fons propis, a 31 
desembre de 2015, arriben a un import negatiu d'1.684.662 euros, 
com a conseqüència dels resultats negatius d'exercicis anteriors i 
del mateix exercici 2015, que han pujat a 9.911.590 euros i 9.012.171 
euros, respectivament. De la seua banda, el fons de maniobra al 
tancament de l'exercici també ha estat negatiu en 30.990.297 euros. 
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 Cal destacar, per la seua importància en les necessitats de 
finançament del CHGUV, la no assumpció a partir del 2015 per part 
de la Generalitat de les obligacions de pagament per la facturació 
dels serveis d'exploracions radiològiques i oncològics assenyalats 
respectivament en els apartats 4.1 l) i 4.1 m) d'aquest Informe, que 
van ser finançats a càrrec del Fons de Liquiditat Autonòmica. 

 En l'informe de fiscalització de l'exercici 2014 es recomanava al 
Consorci que elaborés un informe detallat sobre les causes i l'origen 
d'aquesta situació, així com un pla de sanejament o un pla 
economicofinancer que contingués les mesures necessàries per a la 
correcció del desequilibri, a fi de garantir la seua sostenibilitat 
financera. Així mateix, es recomanava implantar un sistema rigorós 
de control pressupostari i financer, i 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 que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 A aquests efectes, cal assenyalar l'informe aprovat pel Consell de 
Govern del CHGUV el 30 juny 2016 sobre la seua situació econòmica 
i financera i les mesures que han d'adoptar en relació amb el pla de 
sanejament financer de l'exercici 2015, elaborat per la Gerència i la 
Direcció Economicofinancera. Entre aquestes mesures destaca la 
proposta de capitalització del deute financer de la Generalitat i de la 
Diputació Provincial de València, com a entitats que conformen el 
Consorci. 

b) A data de realització del present treball, continua pendent 
l'aprovació de la reforma estatutària exigida per la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local, tal com es va posar de manifest en l'informe 
de fiscalització de l'exercici anterior. Resulta necessari determinar 
clarament l'Administració pública a la qual s'adscriu el CHGUV i el 
seu finançament, així com el seu règim orgànic, funcional i 
financer. 

c) La nota 2.1 de la memòria informa de la submissió de la 
comptabilitat al Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat Valenciana (PGCPGV). El CHGUV comptabilitza en el 
compte 409, "Obligacions pendents de pagament de pressupost 
corrent", les despeses contretes en l'exercici sense consignació 
pressupostària, mentre que utilitza el compte 411, "Creditors per 
periodificació de despeses pressupostàries", per al registre de les 
despeses contretes en exercicis anteriors a la recepció de la factura. 
La utilització d'aquest últim compte no garanteix una adequada 
aplicació del principi de la meritació i no s'ajusta al que preveu el 
PGCPGV (imputar a l'exercici la part proporcional de la despesa 
contreta/meritada i pendent de venciment a 31 de desembre). 
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 El 31 de desembre de 2015, el saldo del compte 409 és de 8.105.556 
euros, mentre que el saldo del compte 411, que recull despeses 
contretes i vençudes en 2015, ha sigut de 2.435.502 euros. En 
coherència amb el que s'ha indicat, el saldo del compte 411 hauria 
de reclassificar-se al compte 409, raó per la qual el saldo d'aquest 
últim hauria de ser de 10.541.058 euros. Les factures de despeses 
contretes i vençudes en un exercici que es reben en l'exercici 
següent s'han de comptabilitzar, mentre no puguen imputar-se al 
pressupost, en el compte 409 fins al tancament de la comptabilitat. 

 A més, hem comprovat que el Consorci ha comptabilitzat, fins a 
setembre de 2016, despeses realitzades en 2015 amb càrrec als 
comptes anuals de l'exercici 2016, per un import de 2.461.604 euros. 
Aquestes despeses s'haurien d'haver comptabilitzat a càrrec de 
l'exercici 2015. Quant a això, el CHGUV hauria d'adoptar les 
mesures necessàries perquè el registre de les factures que els 
proveïdors han de presentar no supere el termini de trenta dies des 
del lliurament dels béns o la prestació dels serveis, tal com 
estableix el TRLCSP. 

d) En el capítol 4 del pressupost d'ingressos de l'exercici 2015, el 
Consorci ha registrat els drets reconeguts per les aportacions 
rebudes de la Diputació Provincial de València provinents del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per un import de 
102.429.658 euros, en concepte de participació en els ingressos de 
l'Estat, per assistència sanitària. Aquest import es comptabilitza net 
dels pagaments ajornats per les liquidacions definitives negatives (a 
favor del Ministeri) dels exercicis 2008 i 2009, i de la liquidació 
definitiva negativa de l'exercici 2013, per 5.338.617 euros. 

 En referència a això, es reitera la recomanació de formalitzar 
documentalment les transaccions amb la Diputació de València a fi 
d'aclarir les obligacions de pagament i els drets de cobrament 
derivats de les liquidacions de fons estatals rebuts per aquesta 
Diputació a favor del CHGUV, en nom del principi de seguretat 
jurídica (vegeu nota 1 de la memòria). 

e) El Consorci no liquida ni comptabilitza les obligacions de pagament 
originades per la meritació dels interessos de demora dels deutes 
vençuts, tal com estableix l'article 5 de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre. El 31 de desembre de 2015, el Consorci ha estimat 
l'import dels interessos de demora meritats en 1.932.255 euros, 
sense que hagen sigut comptabilitzats ni la memòria en continga 
informació. Cal precisar que aquesta estimació s'ha limitat 
exclusivament a la demora en el pagament de les factures de 2015. 

f) El pressupost de l'exercici 2015, per 212.685.003 euros, s'ha vist 
incrementat en 60.823.722 euros, mitjançant sengles expedients de 
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modificació pressupostària. En la revisió d'aquests expedients s'han 
observat les incidències següents: 

- Mitjançant l'expedient 01/2015 s'aprova una minoració en les 
previsions inicials d'ingressos del capítol 3, per un import de 
1.293.477 euros, amb l'acord previ de la Conselleria de Sanitat 
de reduir el finançament capitatiu. Tenint en compte les 
necessitats de finançament del CHGUV, que s'han posat de 
manifest en els diferents apartats d'aquest Informe, es 
recomana millorar la seguretat jurídica dels recursos 
provinents de la Generalitat. 

- Les modificacions per les quals s'incrementen les 
consignacions inicials, s'han de tramitar i aprovar amb 
anterioritat a la contracció de la despesa, a fi de donar 
cobertura pressupostària a les obligacions de l'exercici i 
garantir el compliment de l'article 39.2 de la Llei 1/2015, de 6 
de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector 
públic instrumental i de subvencions. 

- Les modificacions de crèdit no han sigut informades per 
l'òrgan de control intern, ja que aquesta unitat administrativa 
no existeix en l'estructura del CHGUV a 31 de desembre de 
2015. Les dites modificacions no han sigut publicades en el 
DOCV. 

g) El resultat pressupostari de l'exercici 2015 és de 7.387.030 euros. Per 
a la seua adequada interpretació cal considerar, d'una banda, 
l'efecte de les obligacions registrades a càrrec del pressupost de 
l'exercici 2015, provinents dels exercicis 2014 i anteriors, per un 
import conjunt de 32.498.254 euros (31.274.281 euros, en el compte 
409 i 1.223.973 euros, en el compte 411), que augmentaria el seu 
import; i, d'altra banda, l'efecte de les obligacions sense consignació 
pressupostària comptabilitzades en els comptes 409 i 411, per un 
import conjunt de 10.541.058 euros, que minvarien el resultat 
pressupostari, tal com s'indica en l'apartat 5.c) d'aquest Informe. 

 També caldria tenir en compte l'efecte de les obligacions contretes 
en 2015 i comptabilitzades en 2016, per import de 2.461.604 euros. 

 Finalment, cal considerar que el Consorci no utilitza adequadament 
el mòdul comptable de despeses amb finançament afectat, de 
manera que no s'han pogut comprovar les desviacions positives i 
negatives de finançament de l'exercici i el seu consegüent efecte en 
l'adequat càlcul del resultat pressupostari. 

h) Quant a l'adequada interpretació del romanent de tresoreria, que al 
31 desembre 2015 és de 21.715.314 euros, es podria considerar 
l'efecte de les obligacions pendents d'aplicació pressupostària a 31 
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desembre 2015 per un import de 10.541.058 euros, que minorarien 
el seu import. 

 També caldria tenir en compte l'efecte de les obligacions contretes 
en 2015 i comptabilitzades en 2016, per import de 2.461.604 euros. 

 A més, pel que s'ha indicat en l'apartat g) anterior, 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. 

i) El Consorci no comptabilitza els drets de cobrament per les factures 
emeses per serveis sanitaris (asseguradores per accidents de trànsit 
principalment) fins al seu cobrament efectiu (criteri de caixa). 
Segons la informació proporcionada per l'Entitat, el deute pendent 
de cobrament per aquest concepte dels exercicis compresos entre 
2011 i 2015 puja a 1.324.906 euros.En aquesta qüestió, el CHGUV 
hauria de revisar el procediment d'ingressos per tal de garantir-ne 
la comptabilitat i, en la mesura del possible, el cobrament dels drets 
facturats, prèvia revisió i depuració de l'import pendent de registre 
a 31 de desembre del 2015. 

 En fase d'al·legacions el Consorci manifesta que té previst 
comptabilitzar el deute pendent de cobrament i establir un 
procediment d'ingrés per a  la seua adequada comptabilitat i 
percepció. 

j) En la revisió de la memòria del CHGUV s'ha observat que en 
determinats apartats no conté la informació mínima exigible pel 
PGCPGV, així com alguns errors en el seu contingut. Hi hem 
observat que no informa de la situació jurídica i econòmica de les 
fundacions dependents o vinculades, ni conté un adequat i 
suficient detall dels comptes 409 i 411, així com el seu possible 
efecte en el resultat pressupostari i en el romanent de tresoreria. 

k) El CHGUV hauria de millorar el contingut del portal de 
transparència a fi d'incloure tota la informació requerida per la Llei 
2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern 
i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. A aquests 
efectes, aquest portal hauria de contenir, entre d'altra informació, 
la relativa a la contractació d'exercicis anteriors, subcontractació, 
estructura organitzativa i retribucions íntegres, finançament i 
deute. 

l) El CHGUV va constituir la Fundació Hospital Reial i General de la 
Comunitat Valenciana, mitjançant escriptura pública de 15 de juny 
de 2007, amb motiu de la celebració del 500 aniversari de l'Hospital 
General, amb una dotació fundacional inicial de 60.000 euros. A 
data de realització del present treball, es manté la situació 
exposada en el nostre informe de fiscalització de l'exercici anterior. 
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 En conseqüència, està pendent l'esmena dels comptes dels 
exercicis 2009 i 2010 requerida pel Protectorat el 2 de juliol de 2014, 
així com la presentació dels comptes anuals dels exercicis 
compresos entre 2011 i 2015, i els plans d'actuació de 2010, 2012, 
2013, 2014 i 2015. Quant a això, el Consorci manifesta que la 
Fundació no desenvolupa cap activitat i que està prevista la seua 
extinció, si bé no s'ha convocat el Patronat, òrgan que ha d'aprovar 
els comptes anuals i acordar-ne la liquidació. Segons l'última 
informació disponible (exercici 2012), els fons propis de la Fundació 
havien passat dels 60.000 euros inicials a 8.552 euros, mentre que el 
saldo de tresoreria era de 1.972 euros. 

6.  RECOMANACIONS 

En el quadre següent es mostra un resum del grau de seguiment de les 
recomanacions posades de manifest en l'informe de fiscalització de 
l'exercici anterior, confeccionat amb l'anàlisi de l'ofici tramès pel 
director gerent del CHGUV el 24 de maig de 2016. 
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Quadre 4: Seguiment de les recomanacions de l'exercici 2014 

Recomanacions informe 2014 Situació actual (1) 

Es recomana un accés més directe i àgil a la informació 
publicada a la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat. 

Corregit 

Les parts contractants han de subscriure a més del 
contracte, els plecs de condicions i els annexos per 
millores. 

Corregit 

Les valoracions efectuades pels serveis tècnics 
d'assessorament de la mesa de contractació haurien de 
quedar recollides en el text de les pròpies actes o bé ser 
subscrites per tots els membres de la mesa. 

Corregit 

La data de conformitat de les factures hauria de quedar 
reflectida en el sistema comptable. 

En curs  

Es recomana designar un responsable del contracte. Pendent 

Per a l'execució de determinats contractes la complexitat 
dels quals requerisca una especial qualificació tècnica, el 
Consorci hauria d'exigir l'acreditació de la qualificació en 
el moment de presentar l'oferta. 

En curs 

Pel que fa al control dels serveis prestats per a 
l'eliminació de residus, es recomana l'emissió 
automàtica d'etiquetes amb la pesada real, per tal de 
millorar la fiabilitat de la informació obtinguda. 

En curs 

S'han de prendre les mesures oportunes per tal que 
l'aplicació de comptabilitat permeta el registre de les 
operacions que impliquen compromisos plurianuals 

En curs 

El Consorci hauria de revisar l'estat de tresoreria de la 
memòria atès que reflecteix moviments de cobraments i 
pagaments no pressupostaris per imports molt 
significatius que no coincideixen amb el detall que figura 
a la nota 4.11, operacions no pressupostàries. 

Pendent 

(1) “En curs” significa que el CHGUV ens informa de l'inici de les mesures pertinents per a atendre la 
recomanació 

Els òrgans de govern i direcció del CHGUV han d'adoptar les mesures 
correctores dels fets descrits en els apartats 4 i 5, així com atendre les 
recomanacions que s'indiquen a continuació, com a resultat de la 
fiscalització efectuada de l'exercici de 2015: 

a) Revisar l'acord de la delegació de competències per a evitar que es 
concentren en determinats òrgans de govern. Amb aquesta 
finalitat, seria convenient crear un comitè executiu de 
funcionament més àgil i operatiu que permeta un major control 
sobre l'activitat econòmica del CHGUV. 

b) Els òrgans de govern haurien d'adoptar les mesures necessàries 
perquè els diferents departaments i serveis sol·licitants de despesa 
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(farmàcia i serveis tècnics) es coordinen adequadament amb el 
servei de contractació, a fi de sotmetre l'activitat econòmica del 
Consorci a la normativa contractual d’aplicació. 

c) El Consorci hauria de designar un responsable del contracte per a 
supervisar la seua execució i adoptar les decisions necessàries a fi 
d'assegurar la correcta realització de les prestacions acordades. 
Aquesta figura és especialment rellevant per a la verificació dels 
serveis d'informàtica, manteniment i serveis sanitaris no 
concertats. 

d) Es recomana implantar, mitjançant la dotació de mitjans adequats, 
la funció interventora prevista a la Llei 1/2015 d'Hisenda Pública 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 preveu l'article 107 de 
l'esmentada Llei. 

e) El CHGUV ha de formalitzar amb la Generalitat un acord de 
col·laboració en el qual es concreten les condicions i el procediment 
de l'assumpció de les despeses derivades de prestacions externes 
per serveis concertats, no concertats, endopròtesi i hemodiàlisi, i 
serveis i subministraments assimilats prestats en el departament 
de salut 9 de competència del Consorci. Quant a això, es recomana 
l'adhesió als acords marc i a la base de dades ORION de la 
Generalitat, a fi d'homogeneïtzar les condicions i preus dels serveis 
i subministraments comuns en la xarxa sanitària pública. 

f) El Consorci ha de revisar les operacions vinculades amb la Fundació 
Hospital General Universitari per a la Investigació Biomèdica, 
Docència i Desenvolupament de les Ciències de la Salut, per a 
l'adequat exercici de les seues competències. 

g) Es recomana formalitzar documentalment les transaccions amb la 
Diputació de València a fi d'aclarir les obligacions de pagament i els 
drets de cobrament derivats de les liquidacions de fons estatals 
rebuts per aquesta Diputació a favor del CHGUV, en nom del 
principi de seguretat jurídica (vegeu la nota 1 de la memòria). 

h) El Consorci ha d'adoptar les mesures per fer efectives les 
recomanacions previstes a la Resolució de 27 d'octubre de 2010 de 
la Comissió Mixta de les Corts Generals per a les relacions amb el 
Tribunal de Comptes, pel que fa a les bones pràctiques en les 
contractacions de serveis per tal d'evitar incórrer en supòsits de 
cessió il·legal de treballadors. 

i) El CHGUV ha de comptabilitzar els drets a cobrar derivats de 
facturacions a tercers per l'ús dels serveis sanitaris, així com 
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analitzar les possibilitats de cobrament dels saldos qualificats de 
dubtós cobrament. Així mateix ha d'iniciar, si escau, les actuacions 
necessàries per a la seua recaptació i, en cas contrari, tramitar el 
corresponent expedient de baixa de drets per a la seua consegüent 
autorització pel Consell de Govern. 

j) Es recomana millorar el detall i descripció dels apunts comptables 
per a identificar amb claredat i transparència la transacció que es 
registra. 
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APÈNDIX 1.  OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN L'OPINIÓ SOBRE LA 
CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d'aplicació 

La contractació del CHGUV està subjecta al Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre (TRLCSP). El Consorci té la consideració d'Administració 
Pública als efectes que preveu el TRLCSP, d'acord amb el que disposa 
l'article 3.2 d'aquesta Llei. Per tant, els contractes administratius regulats 
en l'article 19 del TRLCSP que efectue el CHGUV s'han d'atenir, quant a la 
preparació, adjudicació, efectes i extinció, al que disposa aquesta Llei i 
les seues disposicions de desplegament. 

2. Perfil de contractant 

El perfil de contractant del Consorci es troba situat en la seua pàgina web 
institucional amb un enllaç a la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat, dins del departament 9 de la xarxa sanitària pública 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 
següent quadre, 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 5: Contractes formalitzats en l'exercici 2015 

Tipus de 
contracte 

Procediment 
adjudicació 

Nombre 
d'expedients 

Import 
d'adjudicació 
(sense IVA) 

Serveis 

Obert 9 2.855.465 

Negociat sense 
publicitat 

12 455.555 

Contractes menors 20 89.677 

Subtotal 41 3.400.697 

Subministraments 

Obert 6 1.360.544 

Negociat sense 
publicitat 6 172.937 

Contractes menors 96 595.383 

Subtotal 108 2.128.864 

Obres 

Obert 2 120.701 

Negociat sense 
publicitat 

2 197.131 

Contractes menors 5 32.531 

Subtotal 9 350.363 

Total 158 5.879.924 

El Consorci ha tramés a aquesta Sindicatura la informació contractual de 
l'exercici de 2015 prevista en l'article 29 del TRLCSP. Així mateix, el 
CHGUV ha comunicat al Registre Oficial de Contractes  de la Generalitat 
la informació contractual prevista en l'Ordre 11/2013, de 17 de juny. 

4. Revisió dels expedients de contractació 

A fi d'analitzar l'adequada tramitació de la contractació efectuada pel 
Consorci en l'exercici de 2015, hem seleccionat a partir de la informació 
facilitada per l'Entitat, las mostra que detallem en el quadre següent, 
elaborat en euros, que representa un 33,8% del total formalitzat en 
l'exercici. 
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Quadre 6: Mostra d'expedients de contractació formalitzats en 2015 

Número  Tipus 
Proc. 

adjudicació 
Objecte 

Preu 
d'adjudicació 
(sense IVA) 

20/2015 Obres 
Procediment 
negociat 

Pintura Hospital General i 
centres de departament salut 

107.600 

05/2015  Serveis Obert 
Servei de gestió, suport i 
manteniment dels equips 
informàtics de lloc de treball 

1.282.051 

7/2015 
Subminis-
traments Obert 

Pla de muntatge i equipament 
del bloc quirúrgic VII. 
Subministrament 
d'instrumental 

296.912 

25/2015 Serveis Obert 
Manteniment instal·lacions de 
climatització edifici quirúrgic 

263.651 

43/2015 
Subminis-
traments 

Procediment 
negociat 

Subministrament de divers 
mobiliari clínic per a l'edifici 
quirúrgic 

21.818 

23/2015 
Subminis-
traments 

Contracte 
menor 

Llicència connector SICAS-FACE 
i treballs de migració SQLSvr i 
Acces 

13.740 

6 expedients Total preu adjudicació 1.985.772 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació 
dels contractes s'ajusta a la normativa aplicable en les diferents fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i l'adequada 
comptabilitat de la despesa. Hem fet especial èmfasi 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 següent quadre, elaborat en 
euros: 
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Quadre 7: Seguiment d'expedients de contractació formalitzats en 
exercicis anteriors 

Codi 
expedient 

Objecte 
Despesa 

(euros) 

Data del contracte 

duració/situació 

93/89 (1) 
Prestació per concert del servei de 
TAC  

Any 2015: 
12.421.204 

24-07-1989 

fins el 24-07-2018 

743/91 (1) 
Prestació por concert del servei de 
ressonàncies magnètiques 

Inici 01-01-1992 

Fins el 01-01-2018 

193/98 (1) 
Prestació por concert del servei 
d'accelerador lineal radioteràpia 

01-07-1999 

Fins 11-02-2019 

29-04-2009 Annex modificat dels tres anteriors Vigent 

Modificat del 
CP-AE-17-
2007 

Expedient modificat del servei 
integral de logística per al Consorci 
i àrea d'influència 

3.172.683 
06-07-2009 

Fins el 30-04-2019 

OB-04-2010 
Redacció del projecte i obra de 
l'edifici docent encarregat a la 
Fundació Hospital General 

2.572.147 

Pagat pel CHGUV en 2014. 
Vigent el conveni CHGUV. 
Universitat València 01-02-

2008 

Sense 
expedient 

Fundació Institut Valencià 
d'Oncologia (IVO) Prestacions 
sanitàries  

Any 2015: 

9.294.441 
Vigent adhesió a l'acord 

de la Generalitat 

(1) Expedients tramitats per la Diputació de València 

5. Observacions addicionals als fonaments de l'opinió 

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 98.208.805 euros 
sense expedient de contractació (vegeu l'apartat 4.1.b) de l'Informe). El 
seu detall és el següent: 

Quadre 8: Despeses realitzades en 2015 sense expedient de 
contractació 

 
Concepte de la despesa Euros 

Productes farmacèutics 41.254.177 

Altres subministraments hospitalaris 27.614.120 

Subministrament d'energia elèctrica 3.423.893 

Altres  subministraments 725.062 

Manteniments 163.831 

Serveis 1.458.161 

Serveis concertats i no concertats 23.569.561 

Total 98.208.805 
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A causa de la inexistència de crèdit pressupostari, han quedat pendents 
d'aplicar al pressupost obligacions del mateix exercici 2015 per almenys 
10.541.058 euros. Aquestes obligacions corresponen, fonamentalment, a 
productes farmacèutics, altres subministraments i material fungible, i a 
serveis sanitaris concertats, no concertats, endopròtesi i hemodiàlisi. 

Els Estatuts i el conveni constitutiu del CHGUV preveuen la possibilitat 
d'adhesió als procediments de contractació centralitzada de la 
Generalitat. El Consorci, com a hospital pertanyent a la xarxa pública 
sanitària valenciana, s'ha adherit a aquesta central, si bé les adquisicions 
realitzades són relativament baixes respecte al volum total. 

Pel que fa al subministrament d'energia elèctrica —la despesa del qual 
en 2015 va ascendir a 3.423.893 euros segons la informació disponible— 
cal assenyalar 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. La regularització d'aquesta 
situació podria implicar un estalvi de costos molt significatiu. 

A data de realització del present treball, el Consorci no ha promogut 
l'accés al sistema informàtic que conté la base de dades "ORION logis". 
Aquest accés permetria verificar i contrastar la raonabilitat dels preus 
dels productes farmacèutics amb els de la Conselleria de Sanitat i Salut 
Pública. 

5.2 Pagaments efectuats en execució contractual 

En el següent quadre 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 15 de la memòria 
de 2015: 

Quadre 9:  Període de pagament segons els comptes anuals de 2015 

Concepte Cap. 2  Cap. 6 

Pagaments efectuats fóra de termini, RD 635/2014 (euros). 
% sobre total pagaments 

62.501.540 

87,3% 

2.608.110 

59,4% 

Pendent pagament fora de termini, RD 635/2014 (euros). 
% sobre total pendent pagament 

25.222.320 

52,3% 

169.600 

8,7% 

Període mitjà de pagament acumulat de l'exercici 
Llei 3/2004 (dies) 141 70 

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

82 24 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS ADDICIONALS DEL CONTROL FORMAL I 
SEGUIMENT DE LA FISCALITZACIÓ DE L'EXERCICI 2014 

1.  Règim jurídic. Estatuts 

Mitjançant el Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i la 
Diputació Provincial de València, de 26 de desembre de 2001, es 
constitueix el Consorci Hospital General Universitari de València, el qual 
inicia la seua activitat el dia 1 de gener de 2002. Els estatuts van ser 
publicats en el DOCV de 13 de gener del 2004. 

El 29 de març de 2006 se subscriu un nou conveni de col·laboració entre 
la Conselleria de Sanitat i la Diputació de València, amb l'objecte 
d'aprofundir en el model de gestió descentralitzada, actualitzant 
qüestions relatives al patrimoni del Consorci, el seu finançament, el 
règim jurídic del seu personal i altres aspectes formals i d'adequació a la 
planificació sanitària. Els nous estatuts refosos van ser publicats en el 
DOCV de 29 de maig del 2006. 

El 26 de desembre de 2006, l'Agència Valenciana de Salut (AVS) i el 
Consorci subscriuen un conveni de col·laboració per tal de regular la 
comanda de gestió dels centres sanitaris dependents directament de 
l'AVS del Departament de Salut núm. 9 al Consorci. 

L'objecte del Consorci, tal com regula l'article 2 dels seus estatuts, és la 
prestació de l'assistència i serveis sanitaris (indicats en l'annex II del 
conveni regulador), 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 63/1995, de 20 de gener, sobre ordenació de 
les prestacions sanitàries del Sistema Nacional de Salut (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 la seua 
actualització). 

L'article 3 dels seus estatuts estableix que el CHGUV 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. 
Així mateix, s'indica que el règim de participació de les administracions 
públiques consorciades en la gestió i finançament del Consorci és el que 
estableix el conveni de col·laboració. 

L'article 4 dels estatuts indica que el Consorci es regirà pel conveni 
regulador, pels seus estatuts, per la Llei 30/1992 modificada per la Llei 
4/1999, per la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, per la 
Llei General de Sanitat, la Llei 15/1997, i pel Decret Legislatiu 781/1986, 
pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en 
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matèria de règim local, i per la resta de disposicions que els siguen 
d'aplicació. 

Pel que fa al control economicofinancer, l'article 6 dels estatuts indica 
que és el que estableix la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana per a les entitats de dret públic, mentre que l'article 7 ordena 
la submissió del Consorci al règim pressupostari, de control 
economicofinancer 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) de dita Llei. 

Reforma dels estatuts 

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local, en la disposició final segona, modifica la disposició 
addicional vintena de la Llei 30/1992, a fi de regular el règim jurídic dels 
consorcis. Aquesta disposició legal, en el seu apartat un, disposa que els 
estatuts de cada consorci han de determinar l'Administració Pública a la 
qual estaran adscrits, així com el seu règim orgànic, funcional i financer, 
d'acord amb el que preveuen els seus diferents apartats. 

Posteriorment, la Llei 15/2014, del 16 de setembre, de Racionalització del 
Sector Públic i Altres Mesures de Reforma Administrativa, regula el 
termini d'adaptació dels estatuts dels consorcis al nou règim jurídic, 
fixant un termini de sis mesos des que entre en vigor, que va finalitzar el 
18 de març del 2015. 

2. Control econòmic i financer 

En l'apartat 4.1.a) de l'Informe es recull la necessitat de desenvolupar la 
funció fiscalitzadora i el control posterior a exercir sobre l'activitat 
economicofinancera del Consorci. 

3. Fundacions amb aportació fundacional del CHGUV 

Segons la informació proporcionada pel Consorci, els ens vinculats al 
Consorci són les fundacions següents: 

a) Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital General Universitari 
per a la Investigació Biomèdica i Ciències de la Salut. 

 En els comptes anuals de 2015 no consta informació sobre aquesta 
Fundació, dependent de la Diputació Provincial de València, amb 
una aportació fundacional de 2.000.000 de pessetes (12.020 euros). 
Tot i que aquesta Fundació no és un ens dependent del Consorci, en 
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la fiscalització efectuada s'han posat de manifest incidències en 
relació amb operacions vinculades entre les dues entitats, que 
s'assenyalen en l'apartat 4.1.k) de l'Informe. 

b) Fundació Hospital Reial i General de la Comunitat Valenciana 

A l'apartat 5, punt l) d'aquest Informe es detallen els aspectes 
observats en la fiscalització en relació amb aquesta Fundació. 

4. Composició i rendició dels comptes anuals 

D'acord amb el que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 
1/2015, mentre no s'aprove l'adaptació del Pla General de Comptabilitat 
Pública de la Generalitat al que disposa aquesta Llei, el contingut i 
l'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 economicopatrimonial, l'estat de liquidació 
del pressupost i la memòria, i han estat formulats per la Gerència amb 
data 30 d'abril de 2016 (un mes de retard respecte al que estableix 
l'article 7 dels Estatuts) i aprovats pel Consell de Govern el 30 de juny del 
2016. 

5.  Situació de desequilibri econòmic 

En el quadre següent es mostra la principal informació 
economicofinancera continguda en els comptes anuals del Consorci dels 
exercicis 2013 al 2015, que reflecteix una situació de desequilibri 
recurrent de caràcter financer i patrimonial:  
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Quadre 10:   Conceptes i indicadors economicofinancers 2013 a 2015 

Conceptes i indicadors 
Exercici 
2013 (1) 

Exercici 
2014 

Exercici 
2015 

Fons propis  44.417.046 7.327.509 -1.684.662 

Resultat econòmic i patrimonial 
(desestalvi) 

-15.357.432 -37.089.537 -9.012.171 

Resultat pressupostari 2.590.986 1.537.172 7.387.030 

Resultat pressupostari no financer 2.545.265 1.517.781 -26.210.112 

Romanent de tresoreria  -7.536.560 14.328.645 21.715.314 

Fons maniobra  -4.122.343 -26.211.356 -30.990.297 

Deute financer  0 31.830.103 69.457.620 

Deute a llarg termini 0 20.719.698 24.233.238 

Deutes a curt termini  0 11.110.405 45.224.382 

Obligacions pend. d'aplicar a pressupost 19.735.012 31.274.281 8.105.556 

Ràtio liquiditat: tresoreria/passiu CT 8,5% 4,9% 1,0% 

Deute a curt i llarg termini/total actiu 52,7% 92,0% 101,3% 

(1)  En 2013 no totes les xifres són homogènies i comparables a les de 2014 i 2015 

6.  Pressupost de l'exercici 2015 

6.1  Previsions inicials 

El pressupost del CHGUV per a l'exercici 2015 va ser aprovat pel Consell 
de Govern el 4 de desembre de 2014, dins el termini previst a 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 compta amb 
participació majoritària, entre els quals s'inclou el CHGUV (article 1 de la 
Llei 8/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per al 
2015). 

El pressupost inicial aprovat pel Consorci mostra el detall següent, en 
euros: 
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Quadre 11:  Pressupost inicial CHGUV 2015 

Capítol Pressupost d'ingressos 
Previsions 

inicials 

% 

s/total 

3 Taxes i altres ingressos 108.481.762 51,0% 

4 Transferències corrents 104.088.877 48,9% 

5 Ingressos patrimonials 94.910 0,1% 

8 Actius financers 19.454 0,0% 

 Total  212.685.003 100,0% 

 
 

  

Capítol Pressupost de despeses Crèdits inicials 
% 

s/total 

1 Despeses de personal 114.732.150 53,9% 

2 Despeses de funcionament 88.982.006 41,8% 

3 Despeses financeres 1.685.725 0,8% 

4 Transferències corrents 1.150.000 0,6% 

6 Inversions reals 6.135.122 2,9% 

 Total  212.685.003 100,0% 

El pressupost inicial aprovat pel Consell de Govern es mostra insuficient 
a la vista de les despeses pendents d'imputació pressupostària a 31 de 
desembre de 2015, per 10.541.058 euros (compte 409 més compte 411). 

En l'expedient del pressupost inicial de 2015 no s'incloïen 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. Referent 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 60.823.722 euros, el que ha 
comportat un augment del pressupost inicial del 28,6%, tal com es 
mostra en el quadre següent (en euros): 
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Quadre 12:  Modificacions pressupostàries de 2015 

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

definitiva 
%s/total 

3 Taxes i altres ingressos 108.481.762 27.243.607 135.725.369 49,6% 

4 Transferències corrents 104.088.877 0 104.088.877 38,1% 

5 Ingressos patrimonials 94.910 0 94.910 0,0% 

8 Actius financers 19.454 0 19.454 0,0% 

9 Passius financers 0 33.580.115 33.580.115 12,3% 

Total ingressos 212.685.003 60.823.722 273.508.725 100,0% 

 

Cap. ESTAT DE DESPESES 
Pressupost 

inicial Modificac. 
Pressupost 

definitiu %s/total 

1 Despeses de personal 114.732.150 -4.663.664 110.068.486 40,2% 

2 Despeses de funcionam. 88.982.006 66.487.386 155.469.392 56,9% 

3 Despeses financeres 1.685.725 0 1.685.725 0,6% 

4 Transferències corrents 1.150.000 0 1.150.000 0,4% 

6 Inversions reals 6.135.122 -1.000.000 5.135.122 1,9% 

Total despeses 212.685.003 60.823.722 273.508.725 100,0% 

La nota 4.14 de la memòria detalla els següents expedients de 
modificacions pressupostàries registrats en l'exercici 2015: 

a) Expedient número 01/2015. Aprovat pel Consell de Govern el 25 de 
setembre de 2015. Mitjançant Resolució de data 30 d'abril de 2015 
de la Direcció General de Recursos Econòmics de la Conselleria de 
Sanitat es van minorar les previsions inicials d'ingressos 
contingudes en el capítol 3, per un import d'1.293 477 euros, i es van 
anul·lar crèdits en el capítol 2 del pressupost de despeses per 
aquest mateix import. 

b) Expedient número 02/2015. Aprovat pel Consell de Govern el 25 de 
setembre de 2015. Generació de crèdits per import de 33.580.115 
euros, derivada del finançament del FLA 2015, que incrementa el 
capítol 9 del pressupost d'ingressos i el capítol 2 del pressupost de 
despeses. El Consorci, d'acord amb les instruccions trameses per la 
Intervenció General, va remetre la relació d'obligacions pendents de 
pagament a 30 de març de 2015, per aquest import. Les despeses 
finançades per aquesta modificació ja estaven realitzades abans 
d'aprovar-la. 

c) Expedient número 03/2015. Aprovat pel Consell de Govern el 28 de 
desembre de 2015. Generació de crèdits, per increment de les 
previsions d'ingressos en el capítol 3 per import de 28.537.083 
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euros, que es destinen al capítol 2 del pressupost de despeses. 
Mitjançant resolució del director general de Recursos Humans i 
Econòmics de la Conselleria Sanitat, s'autoritza la disposició de 
crèdit al Departament de Salut València-Hospital General, per 
import de 28.537.083 euros. Aquesta modificació s'aprova al final de 
l'exercici 2015, una vegada realitzada la despesa per finançar. 

d) Expedient número 04/2015. Aprovat pel Consell de Govern de 28 de 
desembre de 2015. Transferència de crèdits en el pressupost de 
despeses amb minoració del capítol 1 per 4.663.664 euros i del 
capítol 6 per 1.000.000 d'euros, i increment del capítol 2 per import 
de 5.663.664 euros. Igual que en l'expedient anterior, la despesa 
finançada amb aquesta modificació està realitzada abans d'aprovar 
el seu finançament. 

7.  Estat de liquidació del pressupost 

7.1  Liquidació del pressupost d'ingressos i despeses 

A continuació es mostra un resum de la liquidació del pressupost que 
forma part dels comptes anuals de l'exercici 2015: 

Quadre 13: 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 135.725.369 134.932.868 76.512.709 58.420.160 

4 Transferències corrents 104.088.877 108.566.503 100.030.698 8.535.805 

5 Ingressos patrimonials 94.910 219.930 158.912 61.018 

8 Actius financers 19.454 17.027 17.027 0 

9 Passius financers 33.580.115 33.580.115 33.580.115 0 

Total ingressos 273.508.725 277.316.443 210.299.460 67.016.983 

     

Capítol DESPESES 
Crèdits 

definitius 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Pagaments 

Obligacions 
pendents de 
pagament 

1 Despeses de personal 110.068.486 109.281.442 107.383.051 1.898.391 

2 Despeses de funcionam. 155.469.392 155.468.856 115.304.367 40.164.489 

3 Despeses financeres 1.685.725 530.485 523.917 6.568 

4 Transferències corrents 1.150.000 980.644 980.644 0 

6 Inversions reals 5.135.122 3.667.986 1.708.924 1.959.062 

Total despeses 273.508.725 269.929.413 225.900.903 44.028.510 
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El detall de les principals fonts de finançament del Consorci en 2015 és el 
següent: 

a) Finançament provinent de la Conselleria de Sanitat. La Llei 8/2014, 
de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 
2015, inclou l'aportació a què es refereix la clàusula segona del 
Conveni de 29 de març de 2006, per un import de 105.000.000 
d’euros. Posteriorment, per Resolució de data 30 d'abril de 2015 de 
la Direcció General de Recursos Econòmics de la Conselleria de 
Sanitat, l'aportació es limita a la quantitat 103.706.523 euros 
(anul·lació d’1.293.477 euros). Per Resolució de 25 de novembre de 
2015 s'aprova un suplement de crèdit per import de 28.537.083 
euros, amb la qual cosa les transferències aprovades per la 
Conselleria de Sanitat, via càpita, han sigut en 2015 de 132.243.607 
euros. 

b) Participació en els ingressos de l'Estat. Transferència corrent rebuda 
per mitjà de la Diputació de València, per un import de 102.429.658 
euros provinent del Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques (MHAP), calculada tenint en compte l'índex d'evolució 
dels ingressos tributaris de l'Estat, derivat de l'aplicació de la Llei 
21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures 
fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les 
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut 
d'autonomia. 

c) Transferències corrents de la Diputació de València. Aquestes 
transferències, que han sumat 6.010.121 euros, provenen del 
Conveni de col·laboració de data 29 de març de 2006 entre la 
Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i la Diputació. 

d) Finançament del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA 2015). 
Mitjançant els mecanismes previstos en el Reial Decret Llei 17/2014, 
de 26 de desembre, el CHGUV ha rebut finançament per un import 
de 33.580.115 euros. 

e) Ingressos de preus públics per prestació de serveis sanitaris. En 
l'exercici 2015 aquests ingressos han pujat a 2.533.787 euros, import 
que representa una disminució significativa del 15% respecte a 2014 
(2.986.246 euros). 

7.2  Resultat pressupostari 

El quadre següent mostra el resultat pressupostari de l'estat de la 
liquidació del pressupost de l'exercici 2015, en euros: 
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Quadre 14: Resultat pressupostari 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

2015 

Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Imports 

a) Operacions corrents  243.719.301 266.261.427 -22.542.126 

b) Altres operacions no financeres  0 3.667.986 -3.667.986 

1. Total operacions no financeres 243.719.301 269.929.413 -26.210.112 

2. Actius financers  17.027 0 17.027 

3. Passius financers  33.580.115 0 33.580.115 

Resultat pressupostari  277.316.443 269.929.413 7.387.030 

Ajustos 0 0 0 

Resultat pressupostari ajustat - - 7.387.030 

El resultat pressupostari de l'exercici 2015, calculat per la diferència dels 
drets reconeguts nets i les obligacions reconegudes netes, ha sigut de 
7.387.030,34 euros. No obstant això, resulta molt significatiu que el 
resultat de les operacions no financeres siga negatiu en un import de 
26.210.112,09 euros. No s'han registrat crèdits gastats finançats amb 
romanent de tresoreria ni desviacions de finançament de l'exercici. 

El CHGUV afegeix en aquest estat comptable, a efectes informatius, que a 
càrrec de l'exercici pressupostari de 2015 s'han aplicat obligacions 
registrades a 31 de desembre de 2014 al compte 409 per import de 
31.274.281 euros. A això caldria afegir la informació de la nota 4.17, 
relativa al fet que en 2015 s'inclouen despeses de l'exercici 2014 per una 
quantia d'1.223.973 euros. 

Així mateix, s'informa que a 31 desembre 2015 existien obligacions 
comptabilitzades en aquest compte 409 i, per tant, pendent de registrar 
en el capítol 2 del pressupost, per 8.105.556 euros. 

8.  Romanent de tresoreria 

En el quadre següent es mostra, en euros, el romanent de tresoreria 
inclòs en els comptes anuals del CHGUV de l'exercici 2015: 
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Quadre 15: Romanent de tresoreria 

COMPONENTS 2015 2014 

1. (+) Fons líquids 1.080.082 3.116.510 

2. (+) Drets pendents de cobrament 67.231.706 31.325.213 

         - (+) del Pressupost corrent 67.016.983 31.268.073 

         - (+) de Pressupostos tancats 50.656 46.065 

         - (+) d'operacions no pressupostàries 172.399 13.965 

         - (-) cobram. realitzats pendents d'aplicació definitiva 8.331 2.891 

3. ( - ) Obligacions pendents de pagament 46.596.474 20.113.078 

         - (+) del Pressupost corrent 44.028.510 17.419.634 

         - (+) de Pressupostos tancats 0 0 

         - (+) d'operacions no pressupostàries 2.568.514 2.693.994 

         - (-) pagam. realitzats pendents d'aplicació definitiva 550 550 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 – 3) 21.715.314 14.328.645 

II. Saldos de cobrament dubtós 0 0 

III. Excés de finançament afectat 0 0 

9. Memòria 

La revisió de la memòria efectuada per aquesta Sindicatura ha posat de 
manifest insuficiències en la informació mínima que s'ha de 
subministrar, d'acord amb el que preveu el Pla General de Comptabilitat 
Pública de la Generalitat, que es detallen a continuació: 

a) No inclou informació sobre la situació jurídica i 
economicofinancera de les fundacions en què participa. 

b) No consta el desenvolupament dels compromisos d'ingrés. 

c) No consta l'estat de compromisos d’ingressos a càrrec de 
pressupostos d'exercicis posteriors. 

d) El Consorci no utilitza el mòdul de finançament afectat. 

e) No inclou informació detallada sobre les cessions de béns. 

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

g) S'han posat de manifest en el seu contingut els errors següents: 

- Errors aritmètics menors en els estats financers. 
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- No inclou un ajust en l'estat de conciliació de la comptabilitat 
pressupostària i la comptabilitat financera. 

- Incorrecte desglossament del contingut del compte 409, 
"Creditors per obligacions pendents d'aplicar al pressupost". 

h) A la memòria, no s'informa sobre l'efecte en el resultat 
pressupostari i en el romanent de tresoreria de les factures de 2015 
imputades al pressupost de 2016, registrades en el compte 411. 

10. Seguiment del control formal de l'informe de fiscalització de l'exercici 
de 2014 

Quadre 16: Seguiment del control formal de la fiscalització de 2014 

Conclusions control formal 2014 Situació actual(1) 

Els comptes anuals de 2014 no s'han integrat en 
el Compte General de la Generalitat. Corregit 

Continua pendent l'aprovació dels estatuts del 
Consorci adaptats a la normativa introduïda per 
la Llei 27/2013.  

Pendent 

El Consorci hauria de desenvolupar 
reglamentàriament les funcions de control intern 
de la seua gestió economicofinancera.  

Corregit en 2016 
 

El Consorci hauria de desenvolupar el contingut 
de la instrucció interna 2/2009, sobre normes de 
gestió pressupostària. 

En curs 

Fundació Hospital Reial i General de la Comunitat 
Valenciana.  Pendent 

Insuficiència pressupostària i financera del 
CHGUV. Necessitat d'elaborar un pla de 
sanejament en el qual s'apleguen les mesures 
previstes per a corregir-la, a fi de garantir la seua 
sostenibilitat financera. 

En curs 

(1) “En curs” significa que el CHGUV ens informa de l'inici de les mesures pertinents per 
atendre la recomanació. 

 


