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1. XIFRES I FETS CLAU 

 
Pel que fa als principis d’eficiència, eficàcia i economia, les xifres de color blau són les corresponents 
a la concessió del Departament de Salut de Torrevella. 

* Mitjana del conjunt dels departaments de salut del Grup II (solament hospitals de gestió  pública). 
** Mitjana del conjunt dels departaments de salut del Grup II. 
*** Mitjana total de la Comunitat Valenciana. 
**** Mitjana del personal estatutari en el conjunt de la Comunitat Valenciana 
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El sistema de control de la 
gestió realitzada pel 
concessionari per part de 
l’Administració ha 
resultat ineficaç 

El preu final abonat del 
contracte en el període 

2006-2016 és 108 milions 
superior al preu resultant 
d’aplicar la literalitat dels 

plecs 

Auditoria operativa 
de la concessió de 

l’assistència 
sanitària integral en 
el Departament de 
Salut de Torrevella 

L’assistència sanitària integral 
de la població protegida del DS 
de Torrevella representa un 
estalvi de la despesa corrent 
pública entorn de 45 milions 
d’euros anuals, el que implica 

un 30% d’estalvi sobre la 
despesa mitjana d’hospitals de 

gestió pública del Grup II  

El cost laboral per hora 
del personal contractat 
és inferior al del 
personal estatutari, tot 
i ser més elevada la 
quota de pacients 
assignats per metge  
en AP 

El DS de Torrevella va 
registrar en 2016 un 

major índex de 
consecució dels 

objectius establits en els 
acords de gestió que 
l’obtingut pel conjunt 

de la Comunitat 
Valenciana 

L’òrgan de 
contractació no ha 
liquidat el preu 
final del contracte 
des de 2013 a 2017 

No hi ha una 
revisió formal i 

consensuada de la 
rendibilitat del 
projecte que 

permeta 
concloure sobre la 
suficiència de les 

inversions 
realitzades 
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2. OBJECTIUS I ABAST DE L’AUDITORIA 

L’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes (en la redacció donada per la Llei 16/2017, de 10 
de novembre, de la Generalitat, de modificació de la Llei 6/1985) inclou 
entre les seues funcions, a més de les referides al control extern de la 
gestió econòmica i financera del sector públic valencià i dels seus 
comptes, aquelles que, d’acord amb l’ordenament jurídic, convinguen per 
a assegurar adequadament el compliment dels principis financers, de 
legalitat, d’eficàcia i d’economia i de transparència exigibles al sector 
públic, així com la sostenibilitat ambiental i la igualtat de gènere. D’altra 
banda, l’article 9.3 de la mateixa Llei determina que els informes s’hauran 
de pronunciar, entre altres qüestions, sobre la gestió dels recursos 
humans, materials i dels fons pressupostaris, per veure si s’ha 
desenvolupat de manera econòmica i eficient, i avaluar el grau d’eficàcia 
en l’assoliment dels objectius previstos. 

En conseqüència, aquest Informe és el resultat del treball d’avaluació amb 
criteris d’eficiència, eficàcia i economia de l’assistència sanitària integral 
en el Departament de Salut de Torrevella, encomanada mitjançant 
concessió administrativa a “Torrevieja Salud UTE Llei 18/82”. Per a poder 
avaluar l’activitat concertada amb els criteris esmentats, s’han definit els 
següents objectius concrets, formulats en termes de preguntes:  
 
Objectiu 1: S’han adquirit les prestacions sanitàries en el Departament 

de Salut de Torrevella en la quantitat, qualitat i cost més 
adequat?  

 
Objectiu 2: L’Administració concedent ha implantat un sistema adequat 

de control de la gestió realitzada pel concessionari? 
 
Objectiu 3: El preu de la prestació, determinat mitjançant les 

liquidacions anuals, compleix amb les condicions 
econòmiques contractuals? 

Per a facilitar l’obtenció de respostes a aquests objectius, cadascun 
d’aquests s’ha desglossat en diversos subobjectius, i per a cadascun 
d’aquests, s’han definit els criteris d’auditoria, que es resumeixen en 
quadre següent: 
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Quadre 1.  Objectius, subobjectius i criteris d’auditoria 

Objectius Subobjectius Criteris 

1. S’han adquirit les 
prestacions sanitàries en el 
Departament de Salut de 
Torrevella en la quantitat, 
qualitat i cost més 
adequat? (apèndix 3) 

1.1 Hi ha informes econòmics que 
suporten la determinació del preu del 
contracte? 

- Prima per capita inicial dels contractes de concessió 
vigents 

1.2 Els recursos materials i humans 
obtinguts mitjançant la concessió 
tenen un cost menor que aquells 
obtinguts utilitzant mitjans propis? 

-Despesa corrent sanitària pública (capítol 1 i 2) per 
habitant 
-Cost d’inversió en construcció de l’hospital per llit 
instal·lat 
-Cost de personal per hora 

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

-Nombre de targetes sanitàries assignades per 
professional en atenció primària 
-Nombre de llits per cada 1.000 habitants 
-Esforç inversor en dotació tecnològica per habitant 
-Equips d’alta tecnologia per cada 100.000 habitants 
-Despesa farmacèutica per habitant  

1.4 L’accés a les prestacions sanitàries 
es realitza en condicions d’igualtat 
efectiva en el Departament de Salut 
de Torrevella respecte a la resta de 
departaments? 

- Nombre de serveis d’atenció especialitzada (cartera de 
serveis) 
- % de pacients satisfets amb l’atenció sanitària rebuda 
- Indicadors de resultats assistencials segons els acords 
de gestió 
- Indicadors de l’estat de salut 

1.5 El volum d’inversions realitzat es 
correspon amb el compromís 
adquirit? 

- % de inversió executada sobre inversió compromesa 

1.6 Es deriven al sistema públic les 
assistències sanitàries que 
requereixen procediments i 
tractaments més costosos? 

- Ràtio mitjana de desviacions 
- Cost mitjà per episodi derivat 
- Proporció d’episodis d’hospitalització de major valor 
econòmic 

1.7: El concessionari factura a la 
Conselleria els serveis d’assistència 
especialitzada prestats a pacients no 
inclosos en la població protegida 
dependent del concessionari? 

- Cost mitjà per episodi rebut 

2. L’Administració 
concedent ha implantat un 
sistema adequat de control 
de la gestió realitzada pel 
concessionari? 
(apèndix 4) 

2.1 S’han definit indicadors 
assistencials que permeten avaluar 
periòdicament els serveis prestats pel 
concessionari? 

- Anàlisi quantitativa i qualitativa de les clàusules 
contractuals 
- Índex de compliment dels objectius establits en els 
acords de gestió de l’exercici 2016 

2.2 La Comissió Mixta de Seguiment  
ha realitzat un control efectiu? 

- Facultats exercides per la Comissió Mixta de Seguiment 
- Periodicitat de les reunions 

2.3 L’Administració ha autoritzat la 
prestació de serveis amb mitjans 
aliens i s’ha verificat que les 
prestacions subcontractades amb 
tercers no excedeixen del 50% de la 
part capitativa del preu? 

- % prestacions sobre capita realitzades amb mitjans 
aliens 
- Autoritzacions de prestació de serveis 

2.4 L’Administració ha realitzat el 
seguiment i control de les obres de 
construcció i equipament del nou 
hospital? 

- Actes de dimensió d’inversions 

2.5 S’han autoritzat les propostes 
d’inversions? - Autoritzacions d’inversions 

2.6 L’Administració ha autoritzat la 
contractació del personal directiu? - Autoritzacions de nomenaments 

2.7 S’ha complit amb el principi de 
sostenibilitat del model?  - Taxa interna de rendibilitat de a concessió 



Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral en el Departament de Salut de 
Torrevella. Exercicis 2003-2016 

7 

Objectius Subobjectius Criteris 

2.8 El concessionari ha sigut sotmés a 
auditoria integral anual realitzada per 
l’Administració? 

- Nombre d’auditories realitzades per la Conselleria 

2.9 S’han exercit les funcions 
d’inspecció en el Departament de 
Salut de Torrevella? 

- Anàlisi qualitativa dels informes d’inspecció 

3. El preu de la prestació, 
determinat mitjançant les 
liquidacions anuals, 
compleix amb les 
condicions econòmiques 
contractuals) (apèndix 5) 

3.1 L’Administració compleix amb els 
terminis legals establits en les 
condicions econòmiques del 
contracte? 

- Data de les liquidacions 

3.2 L’Administració compleix amb el 
règim de pagaments establit 
contractualment? 

- Període mitjà de pagament 
- Interessos de demora 

3.3 S’ha actualitzat anualment la 
prima per capita d’acord amb el plec de 
clàusules administratives particulars? 

- Prima calculada conforme a PCAP 

3.4  Les liquidacions anuals 
reflecteixen fidelment les despeses i 
ingressos en què han incorregut 
ambdues parts? 

- Anàlisi qualitativa i quantitativa de les liquidacions 

Font: Elaboració pròpia 

L’apartat 3 d’aquest Informe conté les conclusions més rellevants que es 
formulen per a cadascun dels objectius abans esmentats. L’apartat 4 recull 
les recomanacions per a millorar la gestió de la Conselleria en relació amb 
la concessió administrativa de l’assistència sanitària integral del 
Departament de Salut de Torrevella. 

L’Informe inclou també sis apèndixs: 

- En l’apèndix 1 es descriuen els aspectes bàsics del mapa sanitari 
valencià, l’entorn de control de l’Administració i les característiques 
bàsiques de la concessió administrativa sanitària del Departament 
de Salut de Torrevella. 

- En l’apèndix 2 es descriu la metodologia aplicada per a portar a terme 
el treball realitzat, incloent-hi la naturalesa de les proves i obtenció 
d’evidència. 

- Els apèndixs 3, 4 i 5 contenen les observacions que es formulen per a 
cadascun dels objectius esmentats abans. 

- L’apèndix 6 conté el glossari de termes i les abreviatures utilitzades. 

En l’abast d’aquesta auditoria operativa s’exclou expressament la 
fiscalització de l’adjudicació de l’expedient de contractació, si bé s’ha 
disposat del contracte i dels seus plecs de condicions (administratives i 
tècniques) que ens han servit per portat a terme les nostres anàlisis i 
comprovacions pertinents.  
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L’àmbit temporal analitzat ha cobert des del període inicial de la 
concessió, encara que determinats criteris d’auditoria s’han focalitzat en 
els resultats de l’últim exercici auditat (2016). 

El treball s’ha desenvolupat 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 i 
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, en 
especial en la secció 3200 del dit Manual, “Guia de fiscalització operativa”. 
Aquesta guia concorda en els seus aspectes rellevants amb les normes 
aprovades per les institucions de control extern sobre la fiscalització 
operativa, que estan basades en les normes ISSAI-ES 300, ISSAI-ES 3000 i 
ISSAI-ES 3100. 

Per a portar a terme aquesta auditoria operativa de la concessió de 
l’assistència sanitària integral en el Departament de Salut de Torrevella, 
s’ha realitzat prèviament una anàlisi de l’entorn relacionat amb el sistema 
sanitari de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, s’ha consultat i analitzat 
la documentació que s’ha considerat més rellevant en aquest àmbit 
referida bàsicament a la legislació que hi és d’aplicació, articles d’opinió, 
estadístiques, informació econòmica pressupostària, informes d’òrgans 
de control i estudis sobre el denominat Model Alzira. Considerem que 
l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base suficient i 
adequada per a fonamentar les conclusions i observacions que es detallen 
en aquest Informe. 

Agraïm la col·laboració prestada en la realització del treball al personal 
dels serveis centrals de la Conselleria de Sanitat, a la unitat del 
Comissionat del Departament de Salut de Torrevella i a l’equip directiu de 
“Torrevella Salut UTE Llei 18/1982”. 

3. CONCLUSIONS 

D’acord amb les observacions detallades en els apèndixs 3, 4 i 5, les 
conclusions més rellevants són les que s’assenyalen tot seguit. 

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

a) El procediment utilitzat per a fixar la prima anual per capita inicial del 
contracte no va preveure factors que influeixen en el cost efectiu de 
la prestació sanitària integral com ara: el termini de la concessió; el 
termini d’execució de les obres; el volum de la inversió compromesa; 
la cartera de serveis ofertada; les prestacions sanitàries incloses; i les 
característiques de la població protegida (vegeu subobjectiu 1.1 en 
l’apèndix 3). 

b) D’acord amb les nostres estimacions, l’assistència sanitària integral 
de la població protegida del Departament de Salut de Torrevella, en 
els termes arreplegats en el contracte, representa un estalvi de la 



Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral en el Departament de Salut de 
Torrevella. Exercicis 2003-2016 

9 

despesa corrent pública entorn de 45 milions d’euros anuals, la qual 
cosa implica un 30%1 d’estalvi sobre la despesa mitjana d’hospitals 
de gestió pública del Grup II (vegeu subobjectiu 1.2 en l’apèndix 3). 

c) El cost mitjà per hora de treball efectiu del personal amb contracte 
laboral en el Departament de Salut de Torrevella és de 28,6 euros, un 
8,6% inferior al cost mitjà per hora del personal estatutari en el 
conjunt dels departaments de salut (31,3 euros), a causa de factors 
com ara l’estructura retributiva, els índexs d’absentisme del 
personal, l’estructura organitzativa de comandaments directius i 
intermedis i l’antiguitat mitjana de la plantilla (vegeu subobjectiu 1.2 
en l’apèndix 3). 

d) Cada metge de família en el Departament de Salut de Torrevella té 
assignades 52 targetes més que la mitjana autonòmica (1.423 
targetes) i 70 d’aquests facultatius tenen assignades més de 1.500 
targetes, la qual cosa supera la quota recomanada per les societats 
científiques (vegeu subobjectiu 1.3 en l’apèndix 3). 

e) El Departament de Salut de Torrevella va aconseguir en l’exercici 
2016 un índex de consecució del 63,9% dels objectius establits en els 
Acords de Gestió, sensiblement superior al conjunt de departaments 
de salut de la Comunitat Valenciana, que va tenir un índex de 
consecució del 47,9%. En particular, i pel que fa als objectius 
relacionats amb l’àrea “Millorar l’atenció prestada”, és significatiu el 
menor temps que han d’esperar els pacients amb sol·licitud en llista 
d’espera quirúrgica, 38 dies en el Departament de Salut de Torrevella 
enfront de la mitjana autonòmica de 115 dies (vegeu subobjectiu 1.4 
en l’apèndix 3 i subobjectiu 2.1 en l’apèndix 4). 

f) Els indicadors de l’estat de salut –esperança de vida i mortalitat 
general– del Departament de Salut de Torrevella i de la Comunitat 
Valenciana de l’últim exercici disponible (2015) indiquen que 
l’esperança de vida en nàixer en el Departament de Salut de 
Torrevella és de 82,8 anys, lleugerament per damunt de la mitjana 
autonòmica, que se situa en 82,2. La taxa de mortalitat per a totes les 
edats i totes les causes per 100.000 habitants ajustada a la població 
és de 822,0 en el Departament de Salut de Torrevella, mentre que la 
mitjana autonòmica es va situar en 911,0 l’any 2015 (vegeu 
subobjectiu 1.4 en l’apèndix 3). 

g) Les inversions executades pel concessionari fins a 2016 ascendeixen a 
104,4 milions d’euros, un 129,8% de l’import compromés en la seua 
oferta econòmica (vegeu subobjectiu 1.5 en l’apèndix 3). 

                                                
1 El percentatge, referit a l'exercici 2016, pot diferir lleugerament per la resta d'ajustos a la capita 

segons les condicions del contracte una vegada es practique la liquidació definitiva. En el període 
2006 a 2012, el preu final del contracte va ascendir a 628.025.986 euros, un 2,6% superior a 
l'import abonat efectivament en concepte de pagaments a compte (vegeu quadre 25). 
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h) El nombre de derivacions (episodis d’hospitalització de població 
protegida del Departament de Salut Torrevella en departaments de 
salut aliens) per cada 100.000 habitants és inferior a la mitjana de la 
Comunitat Valenciana, però el cost mitjà és sensiblement superior 
(vegeu subobjectiu 1.6 en l’apèndix 3). 

i) De manera gràfica, a l’hora d’avaluar conjuntament el principi 
d’economia i el principi d’eficàcia, podem concloure que Torrevella 
és un dels departaments de salut2 més eficients. 

 Les dues variables utilitzades en el gràfic 1 figuren en els respectius 
eixos: en el d’abscisses, la despesa corrent sanitària pública per 
capita; en el d’ordenades, el percentatge de consecució dels objectius 
establits en els acords de gestió. El gràfic distingeix quatre àrees: la 
zona ombrejada en verd ubica els departaments amb menor despesa 
per capita i major grau de consecució d’objectius, mentre que en la 
zona ombrejada en roig se situen els departaments amb major 
despesa per capita i menor grau de consecució d’objectius: 

  

                                                
2 En la nostra comparació s'han considerat tots els departaments de salut excepte València-La Fe 

per considerar-se un outlier (excepció), pel fet que l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe és un 
dels Centres, Serveis i Unitats de Referència (CSUR) del Sistema Nacional de Salut (SNS), acreditat 
per a 13 patologies o procediments. El dit centre hospitalari disposa fins a 25 serveis acreditats 
com a unitats de referència a la Comunitat Valenciana, que desenvolupen funcions amb àmbit 
d'influència superior a l'hospital en què s'integren i que destaquen en activitats assistencials, 
docents i d'investigació. 
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Gràfic 1. Avaluació en els departaments de salut del principi 
d’economia i d’eficàcia 

 

 Grup I  Grup II   Grup III  Torrevella 

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

Nota: Els números en l’interior dels cercles identifiquen cadascun dels departaments de salut. Es pot 
consultar la llista del quadre 2 següent. 

j) Segons un model frontera d’avaluació d’eficiència3, el Departament 
de Salut de Torrevella és eficient, igual com els departaments de la 
Plana, València-Arnau, La Ribera, Marina Baixa, Manises i Elx-
Crevillent. 

 

 

                                                
3  Eficiència segons model d’anàlisi d’envolupament de dades (input orientat i rendiments 

constants a escala) en forma multiplicativa. Ambdós models s’han dissenyat amb quatre inputs 
(despesa pública corrent per habitant, esforç inversor per habitant, llits per habitant i despesa 
farmacèutica per habitant) i tres outputs (en el Model A: grau de consecució d’objectius d’Acords 
de Gestió, proporció de població amb estat de salut sa i grau de satisfacció dels pacients; i en el 
Model B: esperança de vida en nàixer, proporció de població amb estat de salut sa i mortalitat 
estandarditzada. 
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Quadre 2. Avaluació d’eficiència segons model d’anàlisi 
envolupant de dades 

Departament de salut Model A Model B 
1 - Vinaròs 0,981 1,000 
2 - Castelló 0,858 0,987 
3 - La Plana 1,000 1,000 
4 - Sagunt 0,815 0,843 
5 - València-Clínic 0,742 0,902 
6 - València-Arnau-Llíria 1,000 1,000 
8 - Requena 0,643 0,766 
9 - València-Hospital General 0,731 0,870 
10 - València-Dr. Peset 0,772 0,805 
11 - La Ribera 1,000 1,000 
12 - Gandia 0,801 0,887 
13 - Dénia 0,940 1,000 
14 - Xàtiva-Ontinyent 0,816 0,904 
15 -Alcoi 0,761 0,832 
16 - Marina Baixa 1,000 1,000 
17 - Alacant-Sant Joan 0,900 0,988 
18 - Elda 0,940 0,885 
19 - Alacant 0,758 0,860 
20 - Elx-Hospital General 0,949 0,881 
21 - Oriola 0,794 0,944 
22 - Torrevella 1,000 1,000 
23 - Manises 1,000 1,000 
24 - Elx-Crevillent 1,000 1,000 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de resolució del problema lineal equivalent que 
maximitza la funció objectiu (entre 0 i 1, on 1 significa departament eficient i valors <1 
indiquen departament no eficient). 

 En relació amb el control de la prestació per part de l’Administració 

k) L’Administració hauria d’haver incorporat en el contracte de 
concessió clàusules que permeteren garantir i avaluar uns 
determinats nivells de qualitat, com, per exemple, la definició 
d’indicadors específics, el pla d’avaluació d’aquests i fins i tot el 
règim de penalitzacions en el supòsit del no compliment dels 
objectius. 

l) La Comissió Mixta de Seguiment de la concessió administrativa no 
ha resultat un element eficaç com a òrgan de control, a causa de 
l’escàs nombre de reunions celebrades i perquè només ha complit, 
amb caràcter general, amb una de les tretze comeses contractuals 
encomanades a aquesta comissió (vegeu subobjectiu 2.2 en 
l’apèndix 4). 
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m)  L’Administració no ha autoritzat formalment el concessionari a 
prestar serveis amb mitjans aliens, si bé les prestacions 
subcontractades amb tercers no excedeixen del 50% de la part 
capitativa del preu (vegeu subobjectiu 2.3 en l’apèndix 4). 

n) L’Administració no ha realitzat el seguiment i control de les obres de 
construcció i equipament del nou hospital (vegeu subobjectiu 2.4 en 
l’apèndix 4). 

o) L’Administració no ha exercit una tutela efectiva sobre el 
concessionari en matèria d’inversions, ja que no consta que s’hagen 
aprovat formalment els plans d’inversió anuals des de l’exercici 2009 
ni tampoc els plans quinquennals presentats (vegeu subobjectiu 2.5 
en l’apèndix 4). 

p) L’Administració no ha autoritzat formalment el nomenament del 
personal directiu (vegeu subobjectiu 2.6 en l’apèndix 4). 

q) No s’ha revisat la rendibilitat del projecte  per part d’un auditor 
extern consensuat per les parts. Segons les nostres estimacions, la 
TIR se situa en el 7,12% en un escenari en el qual es computen la 
totalitat dels ingressos del concessionari. El contracte estableix la 
limitació de la TIR del projecte en el 7,5% anual (vegeu subobjectiu 
2.7 de l’apèndix 4). 

r) L’Administració no ha realitzat cap auditoria integral anual del 
concessionari (vegeu subobjectiu 2.8 en l’apèndix 4). 

s) La Direcció General de l’Alta Inspecció Sanitària de la Conselleria de 
Sanitat ha incrementat el nombre d’inspeccions realitzades al 
Departament de Salut de Torrevella. Així mateix, la unitat del 
Comissionat ha intensificat les funcions que té atribuïdes, entre les 
quals  hi ha la de vetlar per l’aplicació correcta de les clàusules de la 
concessió (vegeu subobjectiu 2.9 en l’apèndix 4). 

En relació amb el preu del contracte 

t) Es troben pendents de liquidar els exercicis 2013 a 2017, així que 
l’òrgan de contractació no ha complit amb les obligacions imposades 
pel contracte (vegeu subobjectiu 3.1 en l’apèndix 5). 

u) El concessionari ha reclamat formalment l’abonament de 8 milions 
d’euros en concepte d’interessos de demora meritats per no complir 
l’Administració amb els terminis de pagament (vegeu subobjectiu 3.2 
en l’apèndix 5). 

v) Hem estimat que el preu final del contracte abonat per la Conselleria 
en el període 2006-2016 és aproximadament de 108,6 milions 
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superior al preu que es deriva de l’aplicació literal de la clàusula de 
revisió prevista en els plecs (vegeu subobjectiu 3.3 en l’apèndix 5). 

w) L’òrgan de contractació va aprovar un expedient de rescabalament 
per un import total de 45,9 milions d’euros per a compensar 
econòmicament el concessionari per conceptes distints dels establits 
pels plecs que regeixen el contracte (vegeu subobjectiu 3.4 en 
l’apèndix 5). 

x) A la data d’elaboració d’aquest Informe, el Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana no ha resolt la demanda 
presentada pel concessionari per a reclamar el restabliment de 
l’equilibri financer del contracte com a conseqüència, al seu parer, 
de la concurrència de diverses circumstàncies que ham donat lloc a 
importants perjudicis econòmics que quantifica en 53,6 milions 
d’euros des de l’inici del període de concessió fins al 31 de desembre 
de 2015 (vegeu subobjectiu 3.4 en l’apèndix 5). 

D’acord amb aquestes conclusions, s’han elaborat les recomanacions que 
es detallen en l’apartat següent. 

4. RECOMANACIONS 

 En relació amb els principis d’eficiència, eficàcia i economia 

a) La Conselleria ha d’avaluar l’eficiència i eficàcia de la utilització dels 
recursos públics que es posen en mans d’un tercer mitjançant  
l’adopció de procediments i mètodes d’anàlisi des d’un enfocament 
provinent de la gestió sanitària i clínica, utilitzant mètodes 
estadístics paramètrics i no paramètrics (vegeu subobjectiu 1.1 en 
l’apèndix 3). 

b) El Departament de Salut de Torrevella ha d’adoptar les mesures 
oportunes per a garantir un nivell assistencial òptim en atenció 
primària, i en particular, atendre les recomanacions de les societats 
científiques quant a l’assignació de targetes sanitàries per metge 
(vegeu subobjectiu 1.3 en l’apèndix 3). 

c) El Departament de Salut de Torrevella ha de contribuir a la millora 
constant del sistema sanitari mitjançant l’adopció de mesures que 
augmenten l’índex de consecució dels objectius (vegeu subobjectiu 
1.4 en l’apèndix 3 i subobjectiu 2.1 en l’apèndix 4). 

 En relació amb el control de la prestació per part de l’Administració 

d) La Comissió Mixta de Seguiment ha de celebrar les seues reunions 
amb una periodicitat raonable (almenys una reunió semestral) i 
abordar totes les comeses que li han sigut assignades  per a 
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constituir-se com un òrgan de control eficaç (vegeu subobjectiu 2.2 
en l’apèndix 4). 

e) La Conselleria de Sanitat ha de definir un procediment adequat per 
a comunicar i autoritzar les inversions, detallant els canals 
d’informació que cal utilitzar, el contingut de la informació, la 
periodicitat i els òrgans competents per a aprovar-les (vegeu 
subobjectiu 2.5 en l’apèndix 4). 

f) Quan finalitza el termini de concessió del servei, totes les inversions 
realitzades pel concessionari han de revertir a l’Administració, per la 
qual cosa la Conselleria ha de destinar els recursos oportuns per a 
comprovar efectivament les inversions realitzades i elaborar amb 
caràcter immediat les actes de dimensió d’inversions (vegeu 
subobjectiu 2.5 en l’apèndix 4). 

g) La Conselleria ha d’exigir al concessionari un pla d’acció que preveja 
les fites d’una migració programada dels sistemes d’informació abans 
de finalitzar el termini concessional, i en particular d’aquells que 
siguen eines informàtiques bàsiques per a la gestió de pacients i ajuda 
als professionals sanitaris (vegeu subobjectiu 2.9 en l’apèndix 4). 

h) D’acord amb el Decret 37/2017, recomanem que s’incloga dins del Pla 
d’Inspecció de Serveis Sanitaris per a l’any 2019, en relació amb el 
Departament de Salut de Torrevella, processos d’inspecció específics 
vinculats amb observacions o denúncies realitzades per la unitat del 
Comissionat (vegeu subobjectiu 2.9 en l’apèndix 4). 

i) Pel que fa a la facturació realitzada pel concessionari sobre episodis 
d’hospitalització a població no protegida, es proposa adoptar mesures 
de control addicionals, com per exemple: dissenyar un encreuament 
automatitzat i periòdic dels registres individualitzats continguts en el 
CMBD i en Compas, revisar una mostra significativa d’històries 
clíniques relatives a episodis d’hospitalització realitzats en el 
Departament de Salut de Torrevella des de l’inici del contracte, o 
emetre instruccions dirigides als departaments de salut de gestió 
pública per a implantar revisions periòdiques de les codificacions dels 
episodis d’hospitalització de la seua població protegida que han sigut 
realitzats en les concessions (vegeu subobjectiu 1.7 en l’apèndix 3). 

j) La Conselleria ha de realitzar anualment l’auditoria integral al 
concessionari, tal com assenyala el contracte de concessió (vegeu 
subobjectiu 2.8 en l’apèndix 4).  
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En relació amb el preu del contracte 

k) Per a facilitar i agilitar el procés de liquidació del preu del contracte, 
cal que l’òrgan de contractació definisca un procediment clar, amb el 
consens del concessionari, en el qual s’establisquen aspectes com 
ara els terminis de presentació i d’al·legació, els mitjans de 
comunicació que cal utilitzar, els requisits formals previs que cal 
complir i els òrgans competents per a aprovar el preu del contracte 
(vegeu subobjectiu 3.1 en l’apèndix 5). 

l) Si concorren circumstàncies que hagen modificat l’equilibri financer 
del contracte, l’Administració està obligada a rescabalar el 
concessionari pel desequilibri patrimonial ocasionat, per a la qual 
cosa la Conselleria hauria de tramitar els expedients corresponents, 
atés que les liquidacions han d’arreplegar i quantificar 
exclusivament els conceptes que la literalitat de les obligacions 
contractuals ha definit (vegeu subobjectiu 3.4 en l’apèndix 5). 
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APÈNDIX 1.  ANÀLISI DE L’ENTORN 

1. Aspectes bàsics del mapa sanitari valencià 

L’article 13 de la Llei 10/2014 de Salut de la Comunitat Valenciana 
determina que el Sistema Valencià de Salut s’ordena en departaments de 
salut, que equivalen a les àrees de salut previstes en la legislació bàsica 
estatal. Aquests departaments de salut es defineixen com les estructures 
fonamentals del Sistema Valencià de Salut i són les demarcacions 
geogràfiques en què es divideix el territori de la Comunitat Valenciana a 
efectes sanitaris. 

La Direcció General d’Assistència Sanitària exerceix les competències 
referides a la planificació i gestió dels recursos assistencials, programes i 
serveis sanitaris, de la gestió integrada de l’activitat assistencial, sistemes 
d’informació sanitària, gestió de centres sanitaris, recursos assistencials, 
atenció sanitària a la cronicitat, drogodependència, salut mental, 
urgències i emergències i integració de l’assistència sanitària, així com de 
l’avaluació de l’efectivitat clínica i el seguiment de l’assistència prestada 
amb mitjans aliens. 

En 2016, el territori valencià estava estructurat en 24 departaments de 
salut i 241 zones bàsiques de salut. Des del punt de vista de la gestió dels 
serveis, 19 dels departaments de salut estaven gestionats de manera 
directa per la Generalitat i 5 més de manera indirecta per mitjà de 
concessions administratives (La Ribera, Dénia, Torrevella, Elx-Crevillent i 
Manises). Aquests últims atenen un 19% de la població valenciana i 
representen aproximadament un 16% de la despesa4 (les unitats 
supradepartamentals que atenen tota la població incorren en el 7% de la 
despesa). S’indiquen en el quadre següent els departaments de salut 
d’acord amb la classificació utilitzada per la Conselleria de Sanitat: 
  

                                                
4  Segons la liquidació del pressupost corrent de l’exercici 2016, l’import de les obligacions 

reconegudes en els capítols 1 i 2 dels programes 31320, 41222, 41224, 41228 i 41229 suma 4.756 
milions d’euros. 
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Quadre 3. Departaments de salut a la Comunitat Valenciana 

Grup I Grup II Grup III 
2 - Castelló 6 - València-Arnau-Llíria 1 - Vinaròs 
5 - València-Clínic 10 - València-Dr. Peset 3 - La Plana 
7 - València-La Fe 11 - La Ribera 4 - Sagunt 
9 - València-Hospital General 13 - Dénia 8 - Requena 
19 - Alacant 14 - Xàtiva-Ontinyent 12 - Gandia 
 16 - Marina Baixa 15 - Alcoi 
 17 - Alacant-Sant Joan 21 - Oriola 
 18 - Elda  
 20 - Elx-Hospital General  
 22 - Torrevella  
 23 - Manises  
 24 - Elx-Crevillent  

Font: Acords de Gestió 2016 

2. Control de les concessions administratives 

A partir del Decret 156/2015, de 18 de setembre, del Consell de la Generalitat, 
pel qual es va aprovar el nou Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública, es va crear una Direcció General de l’Alta 
Inspecció Sanitària responsable de la inspecció de l’assistència sanitària, el 
control de qualitat dels serveis i el compliment de les clàusules d’explotació 
dels departaments gestionats en règim de concessió. Aquestes 
responsabilitats es complementen amb les atribuïdes a la Direcció General 
de Recursos Humans i Econòmics, que, mitjançant el Servei de Gestió 
Pressupostària, exerceix, entre altres, les funcions de revisió de la facturació 
intercentres i la preparació de les liquidacions anuals corresponents. 

En l’any 2015, el Consell va autoritzar realitzar auditories economicofinanceres 
integrals sobre la totalitat de les entitats concessionàries dels departaments de 
salut i de les entitats subcontractades per aquestes per a prestar el servei objecte 
del contracte de concessió5. Amb això es pretenia que la Intervenció General 
analitzara l’estat real de la situació de l’equilibri econòmic de les concessions, la 
seua taxa interna de rendibilitat, la legalitat dels acords adoptats per les 
comissions mixtes de seguiment, així com que es valorara adequadament 
l’abast de les obligacions derivades de les relacions contractuals i 
extracontractuals. En aquest sentit, la Intervenció General va emetre el 23 
d’agost de 2017 l’“Informe definitiu de control financer específic sobre 
liquidacions anuals emeses com a conseqüència de l’execució dels contractes 
de gestió de servei públic mitjançant concessió de l’assistència sanitària 
integral, subscrits entre la Generalitat Valenciana (Conselleria de 
Sanitat/Agència Valenciana de Salut) i els distints adjudicataris dels contractes, 
entre els exercicis 2003 a 2012” (vegeu subobjectiu 2.8 en l’apèndix 4). 

                                                
5 D’acord amb el que estableix l'article 118 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 

d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 
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3. Característiques bàsiques de la concessió administrativa sanitària del 
Departament de Salut de Torrevella 

Els aspectes bàsics que es desprenen del contracte i plecs que regulen la 
concessió de l’assistència sanitària integral del Departament de Salut de 
Torrevella, són els següents: 

Quadre 4. Característiques bàsiques del contracte 87/2003  

Concepte Contingut 
Naturalesa del contracte Gestió de serveis públics per concessió 

Expedient de contractació 87/2003 

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

Concessionari Torrevieja Salud, Unió Temporal d’Empreses, Llei 18/82 

Prestacions incloses 

Atenció primària 
Atenció especialitzada hospitalària i ambulatòria 
Atenció d’urgència 
Atenció sociosanitària 
Prestació farmacèutica dispensada en els centres sanitaris 
Serveis prestats per les unitats de conductes addictives  
Serveis prestats pels centres de planificació familiar  
Serveis prestats pels centres de salut mental 

Prestacions excloses 

Prestacions de farmàcia, dispensades en les oficines de 
farmàcia  
Oxigenoteràpia 
Pròtesis 
Transport sanitari 

Duració Concessió: 15 anys, prorrogables 5 anys més 
Construcció hospital: 30 mesos 

Contraprestació 
econòmica (liquidació 
anual) 

Capita + Facturació intercentres + Incentiu per estalvi en la 
prestació farmacèutica + Cànon por ús d’immobles + Altres 
excepcionals o imprevistos 

Prima anual per capita 
(2003) 

379 € 

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

Coeficient de transferència 
de serveis (facturació 
intercentres) 

0,85 

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

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

Pressupost licitació (euros) 41.690.000 euros anuals 

Data contracte 21/03/2003 
Punt d’equilibri 
concessional (TIR) 

7,50% 

Pla d’inversions Anual. Mínim inversions: 70 milions d’euros. 

Òrgans de control Comissió Mixta de Seguiment + Comissionat 

Requisits de qualitat No especificats en contracte 

Font: Expedient 87/2003 (contracte i plecs disponibles en http://www.gvaoberta.gva.es/)  
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APÈNDIX 2. ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

S’indica tot seguit esquemàticament l’enfocament metodològic aplicat 
d’acord amb les normes tècniques de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. 

Identificació i valoració dels riscos relacionats amb l’activitat objecte de l’auditoria 

Disponibilitat 
d’informació 

Complexitat del 
sistema de revisió de 

preu 

Efectivitat dels 
mecanismes de control 

Relació 
judicialitzada 

 

Definició d’objectius de l’auditoria 

Compliment dels principis de 
les tres E (eficàcia, eficiència i 

economia) 

Sistema de control de la 
prestació per 
l’Administració 

Preu del contracte 

 

Determinació de l’enfocament 

Basat en els resultats Revisió del control intern 

 

Disseny de proves de procediment i substantives 

Revisió documental 
Anàlisi frontera 
de l’eficiència 

Inspeccions físiques 
Proves de procediment 
sobre facturació, llista 

d’espera i llits 

Lectura d’actes i 
d’informes d’inspecció 

Entrevistes amb 
personal 
qualificat 

Revisió  quantitativa 
i qualitativa 
d’informació 
estadística 

Proves numèriques de 
caràcter analític 
(tendències i 
coeficients) 

Proves descriptives 
basades en comparacions 

qualitatives 

Comparatives de 
mercat 

Consulta d’estudis 
especialitzats 

Càlcul de rendibilitat 
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APÈNDIX 3. OBSERVACIONS SOBRE ELS PRINCIPIS D’EFICIÈNCIA, EFICÀCIA 
I ECONOMIA EN LA GESTIÓ 

Objectiu 1: S’han adquirit les prestacions sanitàries en el Departament de Salut 
de Torrevella en la quantitat, qualitat i cost més adequat? 

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

Aquesta Sindicatura qüestiona el fet que el procediment o sistema 
utilitzat per a fixar la prima inicial d’aquest contracte i la de la resta de 
contractes formalitzats amb posterioritat, haja consistit simplement a 
equiparar les condicions econòmiques establides –en novembre de 2002– 
per a la licitació del contracte de gestió de servei públic mitjançant 
concessió de l’atenció sanitària integral en el Departament de Salut de la 
Ribera. És criticable que no s’hagen considerat factors com a ara el termini 
de la concessió; el termini d’execució de les obres; el volum de la inversió 
compromesa; la cartera de serveis ofertada; les prestacions sanitàries 
incloses, i les característiques de la població protegida, com ara 
l’estructura demogràfica, la natalitat, la mortalitat i la morbiditat, així com 
l’entorn social i demogràfic (riscos d’exclusió social i persones majors que 
viuen soles), les condicions de vida i de treball (persones amb rendes 
baixes, dany laboral) i els comportaments (obesitat, infeccions de 
transmissió sexual, embaràs en adolescents i baix pes en el naixement). 

Com ja hem indicat, d’acord amb la informació que conté l’expedient de 
contractació, no es pot garantir que el pressupost del contracte, que es 
converteix en el seu preu segons l’oferta seleccionada, s’haja elaborat 
d’acord amb un sistema que siga l’adequat per a valorar en termes 
econòmics les prestacions objecte del contracte. El quadre següent mostra 
els diversos factors que poden influir en el cost efectiu de la prestació 
sanitària integral: 
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Quadre 5. Factors que poden influir en el cost efectiu de la prestació 
sanitària integral 

  Concessió administrativa 

Factor CV Torrevella La Ribera Dénia Manises Elx - Crevillent 

Data de formalització del 
contracte -- 21/03/2003 31/03/2003 14/03/2005 27/12/2006 05/09/2007 

Estructura de la població (a)            

Població menor de 5 anys 4,4% 3,9% 4,2% 4,1% 5,3% 5,5% 

Població major de 65 anys 16,6% 21,0% 17,4% 21,1% 14,1% 13,6% 

Indicadors de salut (a)            

Esperança de vida en nàixer 79,5 80,8 79,2 81,8 80,7 81,1 

Esperança de vida als 65 anys 18,9 20,5 18,2 21,2 19,4 19,8 

Taxa estandarditzada de 
mortalitat general 1.101,7 947,1 1.170,7 884,0 1.039,7 992,3 

Factors econòmics (b)            

Coeficient de transferència de 
serveis (facturació intercentres) -- 0,85 0,80 0,85 0,85 0,84 

Volum inversions compromeses 
(milions d’euros) -- 80,4 123,2 96,6 137,1 146,0 

Termini construcció hospital 
(mesos) -- 30 18 25 25 25 

Previsions inicials de població 
protegida -- 110.000 232.750 132.824 139.514 131.358 

Prestacions sanitàries (c)            

Cartera de serveis 63 67 73 68 67 60 

(a) Les dades relatives a l’estructura de la població i als indicadors de salut es refereixen a l’any en què es va formalitzar 
el contracte corresponent. Les dades de la Comunitat Valenciana es refereixen a l’any 2002, any en què es va realitzar 
l’informe econòmic justificatiu de la capita inicial. 

(b) Informació continguda en els expedients de contractació. 
(c) Dades obtingudes de la Memòria anual 2016 de la Conselleria Sanitat, apartat "8.3.1 Cartera de serveis per hospital". 
Font: Elaboració pròpia a partir d’informació aplegada en expedients de contractació, en el Sistema d’Informació en Salut Pública (SISP) 
i en la Memòria anual 2016 de la Conselleria. 

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

Despesa pública en assistència sanitària 

La despesa corrent per capita suportada per l’Administració per l’assistència 
sanitària prestada en el Departament de Salut de Torrevella en l’exercici 2016 
–675 euros per habitant– és un 30%6 inferior a la despesa corrent pública per 
capita en assistència sanitària en el conjunt de departaments de gestió 
pública classificats en el grup II (964 euros per habitant). 

                                                
6 El percentatge, referit a l'exercici 2016, pot diferir lleugerament per la resta d'ajustos a la capita 

segons les condicions del contracte una vegada es practique la liquidació definitiva. En el període 
2006 a 2012, el preu final del contracte va pujar a 628.025.986 euros, un 2,6% superior a l'import 
abonat efectivament en concepte de pagaments a compte (vegeu quadre 25). 
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Quadre 6. Estimació de la despesa corrent sanitària pública (capítols 1 i 
2) per habitant. Classificació per grup d’hospital. Exercici 2016 

Torrevella 
Hospitals Comunitat Valenciana 

Grup I Grup II Grup III Total CV 
675 1.142 874 911 963 

Grup II (sense concessions) Total CV 
(sense concessions) 

964 1.019 

Font: Elaboració pròpia 

Per tant, d’acord amb les nostres estimacions i prenent com a referència 
el cost mitjà per habitant dels departaments del grup II (al qual pertany 
Torrevella), exclosos els hospitals gestionats en règim de concessió, 
l’assistència sanitària integral de la població protegida del Departament 
de Salut de Torrevella representa un estalvi  anual en la despesa corrent 
pública entorn de 45 milions d’euros: 

Quadre 7. Quantificació de les diferències de despesa corrent sanitària 
pública: Torrevella versus hospital grup II. Exercici 2016 

Diferència en despesa corrent sanitària pública Euros 

Mitjana anual de població protegida de Torrevella (a) 156.029 

Capita mitjana assistència integral en hospitals grup II (b) 964 

Capita mitjana per assistència sanitària a Torrevella (c) 675 

Diferencia de capita (d = b - c)  289 

Quantificació en euros diferència en termes anuals (a x d) 45.092.381 

Font: Elaboració pròpia 

La Conselleria de Sanitat ens indica que l’accés a la fórmula de gestió 
mitjançant concessió es justifica per un estalvi en la despesa, derivat d’un 
règim laboral i règim jurídic per a la contractació i adquisició de béns i 
serveis aplicable a l’empresa privada i diferent de l’aplicable als 
departaments de salut de gestió pública, que permet maximitzar els 
recursos amb un cost inferior. 

Infraestructures 

El cost per llit de la construcció de l’Hospital de Torrevella mitjançant el 
contracte de concessió ha sigut un 5,6% major que el que ha costat en 
l’Hospital de Gandia, únic hospital de característiques similars amb gestió 
pública. Aquesta diferència és poc significativa i poc rellevant perquè 
solament s’ha trobat un hospital per al contrast. 

A més, aquesta comparació no inclou el possible cost financer que subjau 
al finançament d’obres, i en particular no s’ha avaluat si l’accés a aquest 
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finançament té millors condicions per al sector públic o per al sector 
privat. 

Quadre 8. Cost d’inversió en construcció de l’hospital7: euros per llit 
instal·lat 

Concepte Gandia Torrevella 
Diferència 
absoluta 

Diferència 
relativa 

Cost de la infraestructura inicial 67.261.773 62.475.528 -4.786.245 -7,1% 

Llits instal·lats 315 277 -38 -12,1% 
Cost per llit 213.529 225.543 12.014 5,6% 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació facilitada per la Conselleria i pel concessionari 

Recursos humans 

Les diferències entre el cost mitjà de personal amb contracte laboral i el 
personal estatutari en el conjunt dels departaments de salut són degudes 
a factors com ara el còmput d’hores anuals laborals, les taules retributives 
aplicables a cada col·lectiu, els índexs d’absentisme del personal, 
l’estructura organitzativa de comandaments directius i intermedis i 
l’antiguitat mitjana de la plantilla. 

El cost mitjà per hora de treball efectiu del personal amb un contracte 
laboral en el Departament de Salut de Torrevella és de 28,6 euros, un 8,6% 
inferior al cost mitjà per hora del personal estatutari en el conjunt dels 
departaments de salut, 31,3 euros8: 

Quadre 9. Cost mitjà per hora de treball efectiu en 2016 

Torrevella 
Hospitals Comunitat Valenciana 

Grup I Grup II Grup III Total CV 
28,6 30,9 31,6 31,6 31,3 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació continguda en la Memòria anual de la 
Conselleria i dels comptes anuals de Torrevella Salut UTE Llei 18/82. 

La proporció de treballadors equivalents a temps complet classificats com 
a A1, i que integren entre altres col·lectius els facultatius especialistes i els 
metges i pediatres d’equips d’atenció primària és pràcticament idèntica 
en l’Hospital de Torrevella respecte al conjunt del personal estatutari dels 
departaments de salut de la Comunitat Valenciana. En els treballadors 

                                                
7 Inclou exclusivament inversions relacionades amb l'immoble (no s'hi inclou cost en mobiliari, 

equipament o altres subministraments). 

8 Hem estimat en 1.589 hores la jornada anual del personal estatutari (Decret 38/2016, de 8 d’abril, 
del Consell, pel qual es modifica el Decret 137/2003, de 18 de juliol) i en 1.755 hores la jornada 
anual del personal laboral (segons conveni col·lectiu aplicable). 
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classificats com a A2 (personal d’infermeria i assimilats), la proporció és 
més favorable en l’Hospital de Torrevella). 

Gràfic 2.  Proporció de treballadors equivalent a temps complet per 
grup de classificació professional. Exercici 2016 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació facilitada per la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics de 
la Conselleria i per Torrevella Salud UTE Llei 18/82. 

 

Els indicadors d’absentisme del personal laboral del concessionari són 
inferiors a la mitjana del personal estatutari de la Comunitat Valenciana: 

Quadre 10. Indicadors d’absentisme per incapacitat temporal en 
exercici 2016 

Indicador Torrevella 
Hospitals Comunitat Valenciana 

Grup I Grup II Grup III Total CV 
Índex d’absència9 2,9% 5,1% 4,9% 4,1% 4,8% 

Duració mitjana10 n/d 59,2 57,3 56,2 57,9 

Incidència11 19,9% 25,0% 25,5% 21,5% 24,5% 

Font: Informes del Sistema d’Informació Sanitària de la Incapacitat Temporal i informe d’absentisme de 
la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social 

  

                                                
9  Percentatge de dies perduts en l'any. 

10  Dies de baixa dels processos finalitzats en l'any. 

11  De processos iniciats en l'any. 
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3. Subobjectiu 1.3: Són suficients els recursos sanitaris posats a disposició 
de la població protegida del departament? 

Targetes sanitàries assignades per metge de família i pediatre 

La cartera de serveis d’atenció primària la presten diferents professionals: 
personal de medicina de família, pediatria, infermeria, comares, fisioteràpia, 
treball social, zeladors i personal d’administració que cada dia col·laboren en 
l’assistència que es presta a la població. 

Segons dades aplegades en la Memòria anual de la Conselleria, en els 
centres de salut i consultoris auxiliars de la Comunitat Valenciana 
treballen 3.577 professionals facultatius (2.777 de medicina familiar i 800 
pediatres) i 2.825 professionals d’infermeria. 

En el Departament de Salut de Torrevella, la ràtio mitjana de Medicina 
Familiar i Comunitària (MFC) és de 1.475 targetes SIP (majors de 14 anys); 
la de Pediatria, de 888 targetes SIP (0-14 anys), resultats pròxims als 
recomanats per les societats científiques. La ràtio mitjana d’infermers és 
de 1.546 en població SIP assignada.  

Les societats científiques recomanen un màxim de 1.500 targetes per 
metge de família i 900 targetes per pediatre 

Gràfic 3. Targetes assignades per metge de família. Exercici 2016 

 

Font: Memòria de Gestió 2016 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

Segons la informació que hem pogut consultar, durant l’exercici 2016, 
aproximadament 70 metges de família en el Departament de Salut de 
Torrevella tenien assignades més de 1.500 targetes i 14 d’ells tenien més 
de 1.800 targetes assignades, la qual cosa supera les recomanacions de les 
societats científiques. 
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Gràfic 4. Targetes assignades per pediatre. Exercici 2016 

 
Font: Memòria de Gestió 2016 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

Durant l’exercici 2016, almenys 11 pediatres en el Departament de Salut 
de Torrevella tenien assignades més de 900 targetes i 7 d’ells tenien més 
de 1.080 targetes assignades, la qual cosa supera les recomanacions de les 
societats científiques. 

Segons ens indica el concessionari, utilitzar eines informàtiques i 
organitzatives juntament amb una jornada laboral més extensa del 
personal contractat permet garantir l’atenció assistencial necessària. 

Nombre de llits per cada 1.000 habitants 

Segons la informació facilitada per la Conselleria, al desembre de 2016 la 
proporció de llits en funcionament sobre llits instal·lats en el Departament 
de Salut de Torrevella va assolir el 84,8%, enfront del 93,7% en el conjunt 
d’hospitals de la Comunitat Valenciana. El nombre de llits en funcionament 
per 1.000 habitants en aquest departament (1,51) és lleugerament inferior a 
la mitjana dels hospitals de Grup II al qual pertany (1,61) i sensiblement 
inferior a la mitjana total autonòmica (1,92). 
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Gràfic 5. Llits en funcionament per cada 1.000 habitants. Desembre 
2016 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de SISAL (indicadors de gestió del Servici d’Anàlisi de Sistemes 
d’Informació Sanitària) i del Sistema d’Informació Poblacional (Servei d’Assegurament Sanitari). 

Equips d’alta tecnologia 

Hem calculat la ràtio12 d’equips d’alta tecnologia per cada 100.000 habitants. 
L’Hospital de Torrevella no disposa d’un servei de medicina nuclear, per la 
qual cosa no disposa d’una gammacambra (GAM) per a realitzar estudis 
gammagràfics, ni un accelerador de partícules (ALI) per a la radioteràpia, 
així mateix no disposa de tècniques de diagnòstic pròpies del dit servei, com 
són la tomografia per emissió de fotons (SPECT) o de positrons (PET). Al 
contrari, és significatiu el nombre d’equips d’hemodiàlisi (DIAL) 
disponibles, que supera significativament la mitjana d’altres hospitals. 
  

                                                
12 Nombre d'equips entre mitjana anual de la població protegida en l'exercici 2016 multiplicat per 

100.000 habitants. 
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Quadre 11. Nombre d’equips d’alta tecnologia declarats a 31 de 
desembre de 2016 per cada 100.000 habitants de població 
protegida 

Equip Torrevella Grup I Grup II Grup III Total CV 

TAC Tomografia axial computeritzada 1,28 1,54 0,99 1,10 1,18 

RM Ressonància magnètica 0,64 0,91 0,60 0,55 0,69 

GAM Gammacambra 0,00 0,28 0,26 0,00 0,21 

HEM Sala d’hemodinàmica  0,64 0,56 0,34 0,00 0,34 

ASD Angiografia per subtracció digital 1,28 1,05 0,43 0,11 0,56 

LIT Litotrícia extracorpòria per ones de xoc 0,00 0,21 0,26 0,00 0,19 

BCO Bomba de cobalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALI Accelerador de partícules 0,00 0,49 0,21 0,00 0,26 

SPECT Tomografia per emissió de fotons 0,00 0,35 0,04 0,00 0,13 

PET Tomografia per emissió de positrons 0,00 0,14 0,09 0,00 0,09 

MAMOS Mamògrafs 0,64 0,56 0,73 0,99 0,73 

DO Densitòmetres ossis 0,64 0,56 0,52 0,33 0,49 

DIAL Equips de hemodiàlisi 23,71 9,75 12,06 5,63 10,10 

Notes: 

Ràtio superior al seu grup de referència (Grup II) 

Ràtio inferior al seu grup de referència (Grup II) 

Font: Elaboració pròpia a partir del Catàleg Nacional d’Hospitals (actualitzat a 31-12-2016) del Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat i del Sistema d’Informació Poblacional (Servei d’Assegurament Sanitari). 

Per a facilitar una comparativa de l’alta tecnologia instal·lada entre 
departaments de salut, hem quantificat econòmicament els equips 
declarats pels hospitals, tots a un valor de mercat aproximat actual. En 
termes globals, l’Hospital de Torrevella disposa d’un equipament d’alta 
tecnologia inferior al segment d’hospitals classificats en el Grup II i a la 
mitjana total de la Comunitat Valenciana. 
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Gràfic 6. Esforç inversor en dotació tecnològica per habitant13 

 

Font: Elaboració pròpia 

En la comparació realitzada, l’esforç inversor mitjà a la Comunitat 
Valenciana se situaria en 24 euros per habitant si n’excloem l’equip de 
major cost individual (accelerador lineal, que només pot estar instal·lat en 
aquells hospitals on la Conselleria haja autoritzat la prestació del servei 
de radioteràpia). 

Despesa farmacèutica per habitant 

L’import de les receptes dispensades en les oficines de farmàcia per 
habitant en el Departament de Salut de Torrevella és un 12,2% superior a 
la mitjana autonòmica. El major import per pacient en el Departament de 
Salut de Torrevella és conseqüència principalment –segons ens indica el 
concessionari– de l’índex de càrrega de malaltia (case mix), la major edat 
mitjana de la població protegida així com de la major proporció de 
població desplaçada. 

Quadre 12. Import dispensat per habitant. Exercici 2016 

Torrevella 
Hospitals Comunitat Valenciana 

Grup I Grup II Grup III Total CV 

348,30 315,51 306,96 310,93 310,34 

Font: Alumbra – Plataforma Analítica – CDU Gaia SCP Població. Tall 
poblacional de desembre de 2016. 

                                                
13  L’indicador “Esforç inversor en dotació tecnològica per habitant” mesura, en termes monetaris, 

la situació actual d’equips instal·lats i utilitzats (siguen o no en propietat), valorats tots a preus 
actuals de mercat, amb independència de la seua antiguitat i de les característiques tècniques 
específiques (implícitament hem considerat que tots els equips tenen la mateixa antiguitat i les 
mateixes característiques tècniques). Aquest indicador no pretén comparar la inversió real en 
termes de cost de construcció d’immobles i cost d’adquisició d’equips. 
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4. Subobjectiu 1.4: L’accés a les prestacions sanitàries es realitza en 
condicions d’igualtat efectiva en el Departament de Salut de Torrevella 
respecte a la resta de departaments? 

Cartera de serveis 

El Departament de Salut de Torrevella ofereix una àmplia assistència 
sanitària mitjançant una cartera de serveis de 67 especialitats, per la qual 
cosa supera els hospitals classificats en el Grup II a què pertany. 

Gràfic 7. Nombre de serveis que componen la cartera d’assistència 
especialitzada (mitjana per departament de salut) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació continguda en l’apartat 8.3.1 Cartera de serveis per hospital 
de la Memòria anual de gestió 2016 de la Conselleria. 

Percepció del servei rebut 

El grau de satisfacció dels pacients amb el servei rebut l’ha avaluat la 
mateixa Conselleria de Sanitat. Segons la informació aplegada en la 
Memòria anual 2016 de la Conselleria, el percentatge de pacients atesos 
en hospitals públics, centres de salut i d’especialitats que declaren estar 
satisfets o molt satisfets amb l’atenció sanitària rebuda en 2016 s’ha situat 
en el 84,4% (3,4 punts superior a la valoració mitjana de l’exercici anterior), 
i ha oscil·lat entre el 78,9% i el 90,3% segons el departament de salut. 
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Gràfic 8. Percentatge de pacients satisfets o molt satisfets 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria anual 2016 de la Conselleria de Sanitat (apartat "4.4. Satisfacció dels 
pacients i qualitat percebuda. Opinió sobre el nostre sistema sanitari: enquestes i baròmetres"). 

Resultats assistencials 

L’aplicació informàtica Alumbra integra la informació més rellevant dels 
distints sistemes sanitaris, tant d’assistencials com de gestió. Un dels 
mòduls disponibles és el relatiu als acords de gestió, on es poden consultar 
els objectius i resultats de fins a 47 indicadors que són monitoritzats per 
la Conselleria de manera mensual. Aquests indicadors assistencials 
s’agrupen en tres grans àrees: “Guanyar en salut”, “Millorar l’atenció 
prestada” i “Sostenibilitat/eficiència: Assegurar la utilització correcta dels 
recursos”. 
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Gràfic 9. Indicadors a maximitzar. Posicionament14 de Torrevella. 
Desembre 2016  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Alumbra. Ombreig en verd les ràtios de l’àrea “Guanyar 
en Salut”; en blau les de l’àrea “Millorar l’atenció prestada”; i en taronja les de l’àrea 
“Sostenibilitat/eficiència”. 

  

                                                
14 Jerarquia ascendent o descendent segons el sentit de l'indicador (maximització o minimització). 

L'1 significa que és el departament amb millor indicador i el 24 implica que és el departament 
amb pitjor resultat. 
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Gràfic 10. Indicadors a minimitzar. Posicionament de Torrevella. 
Desembre 2016  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Alumbra. Ombreig en verd les ràtios de l’àrea “Guanyar en 
Salut”; en blau les de l’àrea “Millorar l’atenció prestada”; i en taronja les de l’àrea 
“Sostenibilitat/eficiència”. 

Indicadors de l’estat de salut 

Els indicadors de l’estat de salut –esperança de vida i mortalitat general– 
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Quadre 13. Indicadors d’esperança de vida i mortalitat general. Exercici 
2015 

Indicador Definició Torrevella Comunitat 
Valenciana 

Esperança de vida:    

Esperança de vida en nàixer. 
Ambdós sexes 

Nombre mitjà d’anys que espera viure en 
nàixer un membre de la cohort, si es 
mantenen les taxes de mortalitat 
observades en aquest període. 

82,8 82,2 

Esperança de vida als 65 
anys. Ambdós sexes 

Nombre mitjà d’anys que espera viure un 
membre de la cohort de 65 anys, si es 
mantenen les taxes de mortalitat 
observades en aquest període.  

21,7 20,4 

Infantil:       
Mortalitat infantil. Ambdós 
sexes 

Nombre de morts de menors d’un any per 
1.000 nascuts vius 3,0 2,6 

Perinatal:       

Mortalitat perinatal 22 
setmanes – 28 dies. Ambdós 
sexes 

Morts fetals (≥ 22 setmanes completes de 
gestació o ≥ 500 grams de pes) i neonatals 
(fins als 28 dies de vida) entre el nombre 
de morts fetals més els nascuts vius per 
1.000  

7,1 5,7 

Mortalitat perinatal 22 
setmana – 7 dies. Ambdós 
sexes 

Morts fetals (≥ 22 setmanes completes de 
gestació o ≥ 500 grams de pes) i neonatals 
precoços (entre el naixement i el seté dia 
de vida) entre el nombre de morts fetals 
més els nascuts vius per 1.000  

6,3 5,2 

Estandarditzada:       
Estandarditzada de 
mortalitat general. Ambdós 
sexes  

Taxa de mortalitat per a totes les edats i 
totes les causes per 100.000 habitants 
ajustada a la població estàndard europea 

822,0 911,0 

Estandarditzada de 
mortalitat general per a 
menors de 65 anys. Ambdós 
sexes 

Taxa de mortalitat per a menors de 65 
anys i totes les causes per 100.000 
habitants ajustada a la població estàndard 
europea   

170,6 162,8 

Estandarditzada de 
mortalitat general per a 
majors de 65 anys. Ambdós 
sexes 

Taxa de mortalitat per a majors de 65 anys 
i totes les causes per 100.000 habitants 
ajustada a la població estàndard europea  

3.511,5 3.999,9 

Font: Sistema d’Informació de Salut Pública. Observatori Valencià de Salut 

L’esperança de vida en nàixer en el Departament de Salut de Torrevella és 
de 82,8 anys, lleugerament per damunt de la mitjana autonòmica, que se 
situa en 82,2. Com en la majoria dels països desenvolupats, a Espanya i a 
la Comunitat Valenciana s’ha observat una evolució ascendent d’aquest 
indicador, encara que aquesta tendència s’ha invertit en els dos últims 
anys analitzats (2014-2015), sense que l’abast d’aquest Informe ens 
permeta opinar sobre el dit canvi de sentit ni sobre la seua previsió futura. 
Així, l’increment en l’esperança de vida en nàixer des de 2002 a 2015 ha 
sigut de 2,9 anys en el Departament de Salut de Torrevella i de 2,6 anys a 
la Comunitat Valenciana. 
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Gràfic 11. Evolució de l’esperança de vida en nàixer. 2002-2015 

 

Font: Sistema d’Informació de Salut Pública. Observatori Valencià de Salut 

L’esperança de vida als 65 anys en el Departament de Salut de Torrevella 
és de 21,7 anys, mentre que la mitjana autonòmica és de 20,4 anys. En el 
període 2002-2015 aquest indicador ha augmentat respectivament 1,0 i 1,4 
anys. 

Gràfic 12. Evolució de l’esperança de vida als 65 anys. 2002-2015 

 

Font: Sistema d’Informació de Salut Pública. Observatori Valencià de Salut 

La taxa de mortalitat per a totes les edats i totes les causes per 100.000 
habitants ajustada a la població és en el Departament de Salut de 
Torrevella de 822,0, mentre que la mitjana autonòmica es va situar en 
911,0 l’any 2015. 

En el període 2002-2015 la mortalitat s’ha reduït en 152,2 defuncions per 
100.000 habitants en el Departament de Salut de Torrevella. La reducció 
en el conjunt de la Comunitat Valenciana ha sigut superior, perquè ha 
disminuït en 190,7 defuncions per 100.000 habitants. En ambdós casos 
s’observa un repunt de la mortalitat en els últims anys. 
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Gràfic 13. Evolució de la taxa estandarditzada de mortalitat general. 
Ambdós sexes. 2002-2015 

 

Font: Sistema d’Informació de Salut Pública. Observatori Valencià de Salut 

La taxa de mortalitat per càncer (ambdós sexes i en totes les edats), 
ajustada a la població estàndard per 100.000 habitants es va situar en 232,5 
en el conjunt de la comunitat autònoma, i en 184,5 en el Departament de 
Salut de Torrevella. 

Igual com la taxa de mortalitat general, la tendència en el període 2002-
2015 és descendent. A la Comunitat Valenciana s’ha reduït en 23,8 casos 
per cada 100.000 habitants, i en el Departament de Salut de Torrevella en 
13,7 defuncions menys. 

Gràfic 14. Evolució de la taxa de mortalitat per càncer. Ambdós sexes. 
2002-2015 

 

Font: Sistema d’Informació de Salut Pública. Observatori Valencià de Salut 
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5. Subobjectiu 1.5: El volum d’inversions realitzat es correspon amb el 
compromís adquirit? 

Segons els registres comptables facilitats pel concessionari, les inversions 
executades fins al 31 de desembre de 2016 sumen 104,415 milions d’euros, 
que representa un 129,8% de l’import total compromés en la seua oferta 
econòmica. En la data esmentada, la inversió acumulada en equipament 
clínic (maquinària, mobiliari i utillatge d’ús clínic) és de 19,5 milions 
d’euros, un 80,4% del total compromés en aquests elements. 

Quadre 14. Compromís inicial d’inversions i inversions realitzades. En 
euros. Per any  

Any 

Import inversió compromesa Import 
inversió 
executada 

% Acumulat 
inversió executada 

sobre inversió 
compromesa 

Atenció 
especialitzada 

Atenció 
primària 

Total 

2003 10.624.545 0 10.624.545 3.025 0,0% 

2004 29.507.959 0 29.507.959 35.057 0,1% 

2005 9.311.261 2.140.637 11.451.898 830.729 1,7% 

2006 2.536.870 160.161 2.697.031 12.766.640 25,1% 

2007 290.680 297.510 588.190 70.597.435 153,5% 

2008 1.887.775 213.036 2.100.811 3.195.937 153,5% 

2009 5.763.963 960.756 6.724.719 4.714.585 144,7% 

2010 1.099.882 314.544 1.414.426 1.678.591 144,1% 

2011 1.090.853 176.078 1.266.931 3.628.624 146,8% 

2012 3.966.800 522.827 4.489.627 1.924.546 140,2% 

2013 2.914.469 363.290 3.277.759 1.378.909 135,9% 

2014 1.679.375 103.433 1.782.808 1.219.885 134,3% 

2015 1.301.406 323.178 1.624.584 801.368 132,5% 

2016 903.381 139.775 1.043.156 1.621.416 132,8% 

2017 1.276.581 148.686 1.425.267 N/d --  

2018 358.938 37.419 396.357 N/d --  

Total 74.514.738 5.901.330 80.416.06816 104.396.747 129,8% 

Font: Pla d’inversions inicial i llista comptable d’actius fixos 

Si bé no hi ha actes formals d’aprovació dels plans anuals d’inversió ni 
actes de dimensió que evidencien que l’Administració ha dut a terme 
comprovacions periòdiques materials, la Conselleria va verificar de 
manera puntual les inversions realitzades pel concessionari. Així, la 

                                                
15 No s'inclou en aquesta quantia altres conceptes activats pel concessionari (despeses financeres 

i despeses de primer establiment) ni els acomptes i immobilitzat en curs al tancament de 
l'exercici 2016. 

16 Els plecs del contracte requerien un mínim de 70 milions d'euros, sense que conste en 
l'expedient de contractació un informe que justifique aquesta quantia. Vegeu en el quadre 5 els 
volums d'inversió compromesos per cadascun dels cinc concessionaris. 
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Conselleria17 va contractar el 10 d’abril de 2015 una empresa d’auditoria 
externa perquè verificara el pla d’inversions de la concessió del 
Departament de Salut de Torrevella per al període 2007-2013, ampliant 
l’abast amb la verificació de 2006, atés que en la dita anualitat es va 
executar un elevat volum d’inversions.  

L’auditor va emetre el seu informe amb data 15 de desembre de 2015 que 
contenia les conclusions següents: 

a) No va tenir accés als següents documents a què fa referència la clàusula 12a 
del contracte: l’actualització del pla d’inversions per als cinc primers anys 
de vigència de la concessió i les actes de dimensió de les inversions. 

b) Per al període objecte de control, l’import d’inversions realment executat va 
ser superior al previst en el Pla Inicial per al dit període. 

c) Va ser corroborada de forma positiva, mitjançant una evidència suficient, la 
realitat i adequació de les inversions executades posades de manifest per la 
concessió. 

d) Va ser constatada de forma positiva l’existència física d’una mostra 
significativa de les inversions efectuades per la concessió. 

Aquesta Sindicatura ha planificat i executat procediments substantius 
d’auditoria que tenen com a objectiu verificar l’existència de documentació 
acreditativa de l’adquisició de determinats actius així com de la seua 
existència física. En concret, i en relació amb el subobjectiu 1.3, s’han 
comprovat les adquisicions d’equips tecnològics per valor de 3.320.883 euros; 
i en relació al subobjectiu 2.4, s’han comprovat les certificacions de la 
construcció inicial de l’hospital per valor de 39.879.886 euros. L’import 
conjunt de les nostres comprovacions representa el 41,4% de les inversions 
realitzades des de l’inici de la concessió fins al 31 de desembre de 2016 sense 
que hàgem detectat cap incidència significativa quant a la justificació 
documental i existència física de les dites inversions. 

6. Subobjectiu 1.6: Es deriven al sistema públic les assistències sanitàries 
que requereixen de procediments i tractaments més costosos? 

Ràtio mitjana de desviacions 

És el nombre d’episodis d’hospitalització de pacients de la població 
protegida que han sigut realitzats en altres departaments de salut entre la 
població mitjana protegida del departament. 

                                                
17  Direcció General de Recursos Humans i Econòmics de la Conselleria de Sanitat. 



Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral en el Departament de Salut de 
Torrevella. Exercicis 2003-2016 

40 

El nombre d’hospitalitzacions derivades amb origen a Torrevella és molt 
inferior a la mitjana que realitzen els departaments del seu mateix grup i 
inclús dels hospitals de referència. 

Quadre 15. Nombre d’episodis d’hospitalització en departaments aliens 
per cada 100.000 habitants. Exercici 2016 

Font Torrevella 
Hospitals Comunitat Valenciana 

Grup I Grup II Grup III 
Total 
CV 

Compas 452 949 1.131 1.438 1.135 

CMBD 703 1.174 1.438 1.681 1.795 

Font: Elaboració pròpia a partir d’extraccions de Compas i CMBD. Les diferències se deuen 
al fet que Compas no reflecteix tota l’activitat assistencial ni els episodis entre concessions. 

Cost mitjà per episodi derivat 

És el sumatori del cost de l’episodi derivat segons a Llei de Taxes de la 
Generalitat dividit pel nombre d’episodis per hospitalitzacions realitzades 
a la població protegida en un departament aliè al d’origen. 

Si bé se’n deriven o es desvien hospitalitzacions en menor nombre que en 
altres departaments en termes relatius a la població protegida assignada, 
el cost mitjà dels episodis que se’n deriven és significativament major que 
la mitjana dels episodis derivats pels departaments del seu mateix grup. 

Quadre 16. Cost mitjà per episodi derivat. Exercici 2016. En euros 

Font Torrevella 
Hospitals Comunitat Valenciana 

Grup I Grup II Grup III 
Total 
CV 

Compas 9.159 5.485 6.628 6.822 6.383 

CMBD 10.023 5.688 6.858 7.018 6.285 

Font: Elaboració pròpia a partir d’extraccions de Compas i CMBD 

Si es compara l’activitat assistencial global realitzada en el Departament 
de Salut de Torrevella amb altres episodis derivats a altres departaments, 
s’observa que el conjunt d’episodis amb un GRD relacionat amb la 
Categoria Diagnòstica Major (CMD) “3-Malalties i trastorns d’orella, nas, 
boca i gola”, “5-Malalties i trastorns de l’aparell circulatori” i “15-Acabats 
de nàixer i nounats amb condició originada en el període perinatal” van 
presentar un cost mitjà per episodi derivat a altres hospitals 
significativament major que el cost mitjà de les hospitalitzacions 
realitzades en el mateix Departament de Salut de Torrevella. 
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Gràfic 15. Activitat assistencial per CDM: cost mitjà de les 
hospitalitzacions a Torrevella i de les derivacions a altres 
departaments. Exercici 2016 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de CMBD 

Pel que fa la destinació  de les derivacions de població protegida de 
Torrevella, més del 60% de les hospitalitzacions han sigut en l’Hospital 
General d’Alacant i en l’Hospital d’Elx–Crevillent, concessió també 
gestionada pel mateix grup empresarial que el de Torrevella. 

Quadre 17. Derivacions a altres departaments des de Torrevella. Per 
destí. Exercici 2016 

Departament de salut 
(destinació) D’episodis 

% sobre 
total 

episodis 

Cost total 
segons Llei 
de Taxes € 

Cost mitjà per 
episodi 
derivat € 

19 - Alacant 349 31,8% 2.699.656 7.735 

24 - Elx-Crevillent 330 30,1% 3.861.477 11.701 

20 - Elx-Hospital General 119 10,8% 1.195.273 10.044 

7 - València-La Fe 117 10,7% 1.952.590 16.689 

21 - Oriola 68 6,2% 347.555 5.111 

17 - Alacant-Sant Joan 33 3,0% 265.833 8.056 

11 - La Ribera 31 2,8% 386.708 12.474 

Resta departaments 50 4,6% 286.361 5.727 
Total 1.097 100,0% 10.995.454 10.023 

Font: Elaboració pròpia a partir de CMBD 

Els episodis més nombrosos que han sigut derivats a Elx-Crevillent són 
procediments de cirurgia cardiovascular, servei que no figura en la cartera 
de l’Hospital de Torrevella. 
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Aquests episodis, com que es realitzen en una altra concessió, no estan 
subjectes a la clàusula de facturació intercentres, sinó que són objecte de 
facturació directa entre ambdós concessions: 

Quadre 18. Derivacions a Elx-Crevillent des de Torrevella. Exercici 2016 

Servei 
Nombre 
d’episodis 

Cost total segons 
Llei de Taxes € 

Cost mitjà per 
episodi € 

Cirurgia 
cardiovascular18 

191 2.561.228 13.410 

Resta 139 1.300.249 9.354 

Total 330 3.861.477 11.701 

Font: Elaboració pròpia a partir de CMBD 

Proporció d’episodis d’hospitalització de major valor econòmic 

A partir de la tarifa aplicable segons la Llei de Taxes, s’ha realitzat una 
agregació dels episodis derivats en tres trams: els de menor cost (menys 
de 5.000 euros), els de cost mitjà (entre 5.000 i 10.000 euros) i els de major 
cost (més de 10.000 euros). 

Gràfic 16. Proporció d’episodis d’hospitalització realitzats en 
departaments aliens a la població protegida segons cost. Per 
trams. Exercici de 2016 

 

 Font: Elaboració pròpia a partir de CMBD. 

El 26,3% dels episodis d’hospitalització de pacients de Torrevella derivats 
a uns altres departaments tenen un cost superior als 10.000 euros, mentre 

                                                
18  Episodis els GRD dels quals són 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 544, 545, 546 i 549. 
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que en el conjunt d’hospitals del Grup II al qual pertany aquesta proporció  
és solament del 13,9%. 

El concessionari ens indica sobre això que té com un dels seus objectius 
fidelitzar els pacients. És per aquest motiu que solament deriven aquells 
casos en què, per la seua complexitat i poca incidència, es fa necessari 
traslladar-los a un hospital de nivell terciari. En aquest sentit, altres  
hospitals similars (Grup II) deriven episodis que sí que figuren en la cartera 
de serveis de l’Hospital de Torrevella i el cost mitjà dels quals per procés 
és molt inferior als 10.000 euros, com és el cas d’hemodinàmica, 
electrofisiologia, cirurgia toràcica, cirurgia vascular, cirurgia de columna, 
radiologia intervencionista, cirurgia plàstica o cirurgia maxil·lofacial. 

7. Subobjectiu 1.7: El concessionari factura a la Conselleria els serveis 
d’assistència especialitzada prestats a pacients no inclosos en la 
població protegida dependent del concessionari? 

Cost mitjà per episodi rebut 

És el sumatori del cost de l’episodi rebut segons la Llei de Taxes dividit pel 
nombre d’hospitalitzacions realitzades en el departament de destinació a 
pacients aliens a la seua població protegida. 

Quadre 19. Cost mitjà per episodi rebut. Exercici 2016. En euros 

  Hospitals Comunitat Valenciana 

Font Torrevella Grup I Grup II Grup III Total CV 

Compas 5.356 6.824 5.208 4.119 6.162 

Font: Elaboració pròpia a partir de Compas 

Segons la informació recollida en Compas, durant l’exercici 2016 el 
Departament de Salut de Torrevella va facturar 2.470 episodis 
d’hospitalització realitzats a pacients que no pertanyien a la seua població 
protegida. L’import que cal compensar en la destinació (cost per procés 
hospitalari que es calcula sobre la base del corresponent grup relacionat 
pel diagnòstic i que es regula en la Llei de Taxes) és de 13.229.211 euros, el 
que representa un cost mitjà de 5.356 euros per episodi, quantia superior 
en un 2,8% al cost mitjà que facturen els hospitals del Grup II. 

Es considera oportú emetre les recomanacions següents per a minimitzar 
les possibles discrepàncies per a identificar els diagnòstics i els 
procediments i, en última instància, valorar les assistències a la població 
no protegida: 

- La Conselleria, per mitjà del Servei d’Anàlisi i  Informació Econòmica 
(Direcció General de Recursos Humans i Econòmics) i del Servei 
d’Anàlisi de Sistemes d’Informació Sanitària (Direcció General 
d’Assistència Sanitària), com a  propietaris de les bases de dades 
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assistencials, hauria de dissenyar un creuament automatitzat i 
periòdic dels registres individualitzats que es contenen en el CMBD i 
en Compas. 

- La Conselleria, per mitjà de la Direcció General d’Alta Inspecció 
Sanitària, ha de revisar una mostra significativa d’episodis 
d’hospitalització realitzats en el Departament de Salut de Torrevella 
des del començament del contracte. L’amplitud de la mostra hauria 
de ser almenys aquella que permetera assolir un nivell de confiança 
del 99% i un límit màxim de 5% d’errors. En el cas que es detectaren 
discrepàncies per damunt de la taxa d’errors previstos, la Conselleria 
hauria de requerir al Departament de Salut de Torrevella perquè 
explicara de manera detallada aquestes discrepàncies i perquè 
adoptara les merures correctores oportunes. 

- La Conselleria, per mitjà de la Direcció General d’Assistència Sanitària i 
en coordinació amb la Direcció General de Recursos Humans i 
Econòmics, hauria d’emetre les instruccions pertinents dirigides als 
departaments de salut de gestió pública per a implantar revisions 
periòdiques de les codificacions dels episodis d’hospitalització de la 
seua població protegida que s’han realitzat en les concessions. 
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APÈNDIX 4. OBSERVACIONS SOBRE EL CONTROL DE LA PRESTACIÓ PER PART 
DE L’ADMINISTRACIÓ 

Objectiu 2: L’Administració concedent ha implantat un sistema adequat de 
control de la gestió realitzada pel concessionari? 

1. Subobjectiu 2.1: S’han definit indicadors assistencials que permeten 
avaluar periòdicament els serveis prestats pel concessionari? 

En els processos d’externalització de serveis que impulsa l’Administració, 
s’han d’incloure determinades disposicions per a garantir la vigilància i per 
a avaluar i controlar periòdicament el desplegament i execució del servei 
externalitzat. Per aquest motiu un procés d’externalització requereix un 
contracte ben dissenyat amb acords de nivells de servei rellevants i 
mesurables que permeta a l’Administració realitzar un seguiment 
permanent de l’execució del servei per a garantir, entre altres aspectes, que 
no es penalitze la qualitat. 

Pel que fa a això, el contracte de concessió atribueix a la Comissió Mixta 
de Seguiment, entre altres, les comeses següents: 

- Definir els controls de qualitat que es consideren necessaris a fi de 
garantir la prestació sanitària i la qualitat assistencial adequades. 

- Ordenar i analitzar les auditories d’activitat. 

És per això que és criticable que l’Administració no haja incorporat unes 
clàusules contractuals més detallades que permeten garantir i avaluar uns 
nivells de qualitat determinats. Els plecs del contracte haurien d’haver 
inclòs, almenys, les disposicions següents: 

- Definició d’un conjunt d’indicadors específics de qualitat, detallant 
les fonts d’informació i la manera de calcular-los. 

- Pla anual d’avaluacions o auditories externes realitzat per 
l’Administració per a verificar el compliment dels indicadors. 

- Règim de penalitzacions en el supòsit de no compliment dels 
indicadors establits, com podria ser una deducció sobre la prima per 
capita. 

Amb independència del compliment de les obligacions específiques que 
emanen del contracte formalitzat, el Departament de Salut de Torrevella 
ha de complir els objectius que, de manera comuna s’estableixen per al 
conjunt del sistema públic de salut en el marc dels acords de gestió. En 
aquest sentit, el Departament de Salut de Torrevella, segons l’informe 
d’avaluació emés per la Conselleria després del període d’al·legacions, va 
assolir en l’exercici 2016 un índex de consecució del 63,9%, deu punts 
percentuals per damunt de la mitjana de departaments que pertanyen al 
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Grup II i sensiblement superior al conjunt de departaments de salut de la 
Comunitat  Valenciana, que es va quedar en un índex de consecució del 
47,9%. En particular, i pel que fa als objectius relacionats amb l’àrea 
“Millorar l’atenció prestada”, és significatiu el menor temps que han 
d’esperar els pacients amb sol·licitud en llista d’espera quirúrgica (38 dies 
en el Departament de Salut de Torrevella enfront de la mitjana 
autonòmica de 115 dies). 

Gràfic 17. Percentatge de consecució dels objectius establits segons els 
acords de gestió 2016 

 

 Font: Elaboració pròpia a partir dels informes d’avaluació dels acords de gestió 

2. Subobjectiu 2.2: La Comissió Mixta de Seguiment  ha realitzat un control 
efectiu? 

Els plecs no regulen la periodicitat amb què s’ha de reunir la Comissió. Des 
de la posada en marxa de l’Hospital s’han celebrat 14 reunions i el termini 
mitjà transcorregut entre una reunió i una altra és de 10 mesos. 

Gràfic 18. Nombre de reunions celebrades per la Comissió Mixta 

Font: Actes de la Comissió Mixta de Seguiment, facilitades per la Conselleria 
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La Comissió Mixta de Seguiment de la concessió administrativa no ha 
resultat ser un element eficaç com a òrgan de control a causa de l’escàs 
nombre de reunions celebrades i perquè, segons es desprén de la lectura de 
les actes, tan sols considerem que ha complit amb una de les tretzes 
comeses contractuals que tenia encarregades. La pràctica totalitat dels 
acords adoptats giren entorn de “la resolució de qüestions de facturació 
entre Conselleria i concessionari”, així doncs, considerem que la Comissió 
Mixta no ha servit als fins per als quals va ser concebuda. 

Com a mostra de l’escassa efectivitat d’aquest òrgan, volem ressaltar que 
en la reunió del 17 de juliol de 2017 (última acta facilitada), els 
representants del concessionari van abandonar la sessió sense tractar els 
assumptes inicialment previstos per “no incloure en l’ordre del dia un 
punt per a tractar, acordar i aprovar les liquidacions corresponents als 
exercicis 2013 a 2016”. 

3. Subobjectiu 2.3: L’Administració ha autoritzat la prestació de serveis 
amb mitjans aliens i s’ha verificat que les prestacions subcontractades 
amb tercers no excedeixen del 50% de la part capitativa del preu? 

La clàusula 21a apartat 1 del PCAP estableix, entre altres, les obligacions 
següents: 

1a) En el cas de subcontractar serveis sanitaris es requerirà l’autorització 
de la Conselleria. 

2a) En el cas de subcontractar serveis diferents dels sanitaris s’haurà de 
donar coneixement per escrit del contracte a l’Administració.  

3a) Les prestacions parcials que l’adjudicatari subcontracte amb tercers 
no poden excedir el 50% del pressupost del contracte. 

En relació amb la 1a i 2a obligació, s’han requerit al concessionari les 
autoritzacions i coneixements regulats pels plecs. Pel que fa a aquesta 
qüestió, ens ha comunicat que no es disposa de l’autorització expressa, “si 
bé s’ha informat l’Administració de les entitats a les quals la concessió 
havia estat derivant activitat assistencial”. Afig el concessionari que “la 
Conselleria va conéixer la subcontractació per l’Hospital de Torrevella del 
servei de laboratori, tal com acredita el fet que aquest dispose 
d’autorització sanitària independent concedida per la mateixa 
Conselleria”. 

També ens indica el concessionari que al desembre de 2016 es va trametre 
la informació sobre externalitzacions sanitàries que li va requerir la 
Direcció General de Recursos Econòmics i Humans de la Conselleria. 
Aquesta informació es refereix a la despesa dels exercicis 2014 i 2015. 
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Segons el concessionari, la Conselleria és coneixedora en tot moment dels 
serveis que s’estan prestant amb mitjans aliens i considera que el silenci 
de l’Administració equival a l’acceptació tàcita. 

Segons la nostra opinió, aquestes informacions comunicades o trameses 
pel concessionari a la Conselleria de manera més o menys formal no 
avalen l’incompliment contractual relatiu a la subcontractació que es va 
haver de sustentar en autoritzacions expresses per escrit i, en tot cas, 
abans de l’inici de les prestacions. No hem trobat cap referència a aquest 
assumpte en les actes de les comissions mixtes que ens han sigut 
facilitades. 

En relació amb la 3a obligació, les prestacions realitzades per tercers, 
incloent-hi tant les de serveis sanitaris com no sanitaris19, no excedeixen 
del límit màxim establit en els plecs, perquè en el període 2011-2016 la 
despesa agregada és inferior al 50% de la part capitativa del preu durant la 
fase d’explotació del servei. 

Quadre 20. Despeses en serveis externalitzats. 2011-2016. En euros 

Concepte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bugaderia 998.588 1.050.543 1.040.151 1.006.533 962.887 927.392 

Neteja 2.652.892 2.608.781 2.706.455 2.730.812 2.722.648 2.732.859 

Restauració 1.217.964 1.146.054 1.055.338 1.152.708 1.159.287 1.154.032 

Gestió de residus i altres 168.853 168.861 125.888 117.583 117.408 127.207 

Assistències prestades per altres 
hospitals públics 10.853.048 10.708.628 14.615.671 13.542.493 7.851.160 9.087.348 

Personal de la Conselleria el cost del 
qual assumeix l’UTE 4.413.389 3.655.728 3.054.522 3.191.038 3.025.976 2.875.610 

Altres treballs (anàlisis clíniques i 
derivacions assistencials) 9.896.851 8.510.350 6.667.823 10.771.853 11.284.946 11.452.949 

Serveis exteriors 6.382.340 5.900.701 5.906.197 6.061.953 5.279.927 5.283.141 

Total 36.583.925 33.749.646 35.172.045 38.574.973 32.404.239 33.640.538 

Capita 107.020.422 111.570.882 101.454.587 113.495.793 116.413.359 120.582.475 

% prestacions sobre capita 34,2% 30,2% 34,7% 34,0% 27,8% 27,9% 

Font: Comptes anuals del concessionari 

4. Subobjectiu 2.4: L’Administració ha realitzat el seguiment i control de les 
obres de construcció i equipament del nou hospital? 

La clàusula 6a del contracte obliga l’Administració, per mitjà del Servei 
d’Infraestructures, a controlar l’execució de les obres a fi que aquestes 
s’ajusten al projecte. En la dita clàusula contractual es preveu que 
l’Administració en faça un seguiment, perquè s’estableix que abans de 

                                                
19 Hem realitzat una interpretació àmplia del concepte d'externalització i hem inclòs en el nostre 

càlcul el cost del personal transferit per la Conselleria, les derivacions a altres hospitals de gestió 
pública i altres despeses generals com ara subministraments, arrendaments i reparacions. 
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transcorreguts sis mesos des que hagueren finalitzat les obres s’haurà 
d’alçar la corresponent acta de dimensió d’inversions la qual haurà de ser 
subscrita pels representants de l’Administració i el representant legal del 
concessionari. 

Segons la informació facilitada pel concessionari, el cost de l’obra de 
l’hospital va ser de 62.114.135 euros, incloent-hi les despeses del projecte.  

Quadre 21. Resum del cost de l’obra de l’hospital. En euros 

Concepte 
Base 

imposable 
IVA Total 

Cost 
activat 

Projectes 2.427.785 519.646 2.947.431 2.812.306 

Altres despeses tècniques 893.109 11.697 904.806 1.036.075 

Subministraments 495.242 79.239 574.481 573.688 

Altres conceptes 350.478 56.076 406.554 405.376 

Despeses financeres 1.280.726 0 1.280.726 1.280.726 

Subtotal 5.447.340 666.658 6.113.998 6.108.171 

Moviment de terres 321.758 51.481 373.239 372.724 

Pilotatge 1.340.292 214.447 1.554.738 1.552.594 

Contracte obra hospital 35.000.000 5.600.000 40.600.000 40.544.000 

Preus addicionals 5.343.174 854.908 6.198.082 6.189.533 

Urbanització exterior 662.250 105.960 768.210 767.150 

Liquidació obra hospital 5.922.438 947.590 6.870.028 6.860.552 

Liquidació urbanització exterior 69.754 11.161 80.915 80.803 

Subtotal 48.659.666 7.785.547 56.445.212 56.367.357 

Total 54.107.005 8.452.205 62.559.210 62.475.528 

Costos repercutits -361.393     -361.393 

Total cost net obra hospital 53.745.612     62.114.135 

Font: Registres extracomptables del concessionari 

En compliment del contracte subscrit entre el concessionari i el 
contractista de l’obra, la recepció d’aquesta es va consignar en una acta 
datada el 24 de gener de 2007 i signada per la propietat (el concessionari), 
el contractista, el tècnic coordinador independent i la direcció facultativa. 
Segons aquesta acta, el cost de la construcció de l’hospital va ser de 
48.659.666 euros, IVA exclòs. Aquest document no el subscriu cap 
representant de l’Administració, de manera que no constitueix l’acta de 
dimensió a què fa referència la clàusula 6a del contracte. Així doncs, 
segons la nostra opinió, la Conselleria no va realitzar l’adequat seguiment 
i control de les obres de construcció i equipament del nou hospital. 

5. Subobjectiu 2.5: S’han autoritzat les propostes d’inversions? 

El concessionari ens ha facilitat quantiosa documentació relativa al 
compliment de les obligacions informatives sobre les inversions, 
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principalment correus tramesos a serveis centrals de la Conselleria i a la 
unitat del Comissionat. Amb caràcter general, la informació tramesa és 
molt sintètica, ja que s’hi dóna compte de les anualitats (realitzades i 
previstes) amb un detall molt limitat (en alguns casos, es distingeix entre 
atenció primària o especialitzada o per naturalesa de la despesa). 

No hi ha constància que la Conselleria haja exigit la informació amb un 
format i detall concret, excepte per un ofici de la Direcció General de 
Recursos Humans i Econòmics que el 12 de gener de 2018 va requerir 
informació de l’inventari d’actius a data de 31 de desembre de 2016 i 2017 
incloent-hi unes variables concretes en format electrònic. En la resta de 
documents que ens han facilitat, les peticions solien ser molt concises20 
sense concretar el nivell de desglossament mínim de la informació que cal 
trametre. 

No hem trobat evidència que el concessionari proposara el pla 
quinquennal per als cinc anys de la concessió i que havia d’haver 
comunicat abans de la posada en funcionament de l’Hospital. 

Addicionalment a les peticions mitjançant correu electrònic, tenim 
constància que el director general de Recursos Econòmics de la Conselleria 
de Sanitat va requerir mitjançant ofici del 13 d’octubre de 2014 la proposta 
del Pla Anual d’Inversions corresponent a l’exercici 2015, així com del Pla 
d’Inversions quinquennal per al període 2011-2016, “a fi de dur a terme un 
correcte seguiment de l’execució deguda del Pla d’Inversions vigent i a fi 
de conformar l’acta de dimensió d’inversions prevista en els plecs”. El pla 
quinquennal sol·licitat es va presentar el 3 de desembre de 2014. El segon 
pla quinquennal es va proposar al juny de 2016 i considerem que peca de 
les mateixes debilitats que les ja descrites anteriorment. 

L’òrgan de contractació és qui ostenta la competència per a aprovar les 
propostes dels plans quinquennals d’inversió. No obstant això, no consta 
que se n’haja aprovat cap, tot i que això és necessari per a poder executar-
los, segons s’indica en la clàusula 16.1 del PCAP. 

Quant als plans anuals d’inversió, no s’han respectat els preceptes 
previstos en la clàusula 6.3 del PPTP, ni en terminis (últim trimestre de 
l’any anterior) ni en la tramitació (presentació de proposta de pla per part 
del concessionari i aprovació per part de l’òrgan de contractació). No 
obstant això, el concessionari ha tramés la informació relacionada amb 
les inversions realitzades i previstes que puntualment li ha requerit la 
Conselleria. 

                                                
20  Entre altres, un exemple de petició d’informació és el contingut en el correu tramés pel 

Comissionat el 25 de març de 2013, en què s’indicava textualment: “Necessite amb caràcter 
urgent la inversió executada durant l’exercici 2012 en el Departament, tant en Primària com en 
l’Hospital”. 
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Segons l’opinió d’aquesta Sindicatura, la documentació de suport que hem 
revisat ens permet concloure que, si bé l’Hospital ha mostrat amb caràcter 
general21 una total disposició22 a complir amb els requisits contractuals en 
aquesta matèria, el contingut de la informació subministrada és, amb 
caràcter general, limitat i insuficient per a permetre que l’Administració 
en faça un control efectiu. Així, en els correus tramesos s’adjunten 
quadres amb les anualitats (en algunes ocasions, distingint entre atenció 
primària i especialitzada), però sense identificar ni la naturalesa ni les 
ubicacions de les inversions realitzades ni les pendents d’executar. 

Igual com els plans quinquennals, l’òrgan de contractació és qui ostenta 
la competència per a aprovar les propostes de plans anuals d’inversió. Per 
a tal fi, es van aixecar dues “actes de dimensionament d’inversions”, dels 
exercicis 2007 i 2008 en les quals es dona compte de dues reunions de 
representants de la Conselleria i de l’Hospital, en les quals s’indiquen les 
inversions que s’aproven per a ser realitzades pel concessionari en cada 
un dels dits exercicis. Aquests dos documents no cal confondre’ls amb les 
actes de dimensió que regula la clàusula 6.4 del PPTP, ja que aquestes actes 
haurien de consistir en un document que arreplegara les inversions 
realitzades pel concessionari i aprovades per l’Administració.  

Aquesta Sindicatura entén que les actes de dimensió han de detallar les 
inversions efectivament realitzades amb un desglossament suficient per 
a aconseguir el fi últim d’aquestes, que és conéixer la inversió executada 
a fi de revertir a l’Administració els actius en finalitzar la concessió. Atés 
que no hi ha cap documentació signada entre ambdues parts que incloga 
aquest contingut mínim, considerem que no s’han elaborat les 
denominades “actes de dimensió” regulades per la clàusula 6.4 del PPTP. 

En conclusió, l’Administració no ha exercit una tutela efectiva sobre el 
concessionari en matèria d’inversions perquè no consta que s’hagen 
aprovat formalment els plans d’inversió anuals des de l’exercici 2009 ni 
tampoc els plans quinquennals presentats. Els serveis centrals de la 
Conselleria no han exigit una informació minuciosa que els permetera 
conéixer amb detall les actuacions en matèria d’inversions que calia 
realitzar fins que la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics va 
fer un requeriment en aquest sentit al gener de 2018. 

                                                
21 Ens consta una sol·licitud formulada pel Comissionat el 30 de maig de 2017 en què requereix un 

detall d'inversions de 2015 i 2016, que va ser denegat per mitjà d'un escrit de la Gerència de data 
22 de juny de 2017 en què s’indicava que “la concessionària no podrà aportar les dades 
requerides en relació amb les inversions corresponents als exercicis 2015 i 2016 perquè no hi ha 
obligació legal o contractual de cap tipus a càrrec d’aquesta que hi impose el deure de 
subministrar tal informació a aquesta Conselleria”. 

22 Entre la informació facilitada, figura un ofici de 5 de març de 2013 del gerent de Torrevella Salut 
UTE en què sol·licita a la Conselleria que es dicten les instruccions que calga i es donen les 
indicacions oportunes per a permetre elaborar correctament i aprovar les actes de 
dimensionament d'inversions previstes en els plecs. 
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Per tot això que s’ha descrit, es recomana a la Conselleria que definisca un 
procediment adequat per a comunicar i autoritzar les inversions en què 
detalle els canals d’informació que cal utilitzar, el contingut de la 
informació, la seua periodicitat i els òrgans competents per a aprovar-la. 

Així mateix, recomanem que la Conselleria destine els recursos oportuns 
per a comprovar de manera efectiva les inversions realitzades i per 
elaborar amb caràcter immediat les actes de dimensió d’inversions, atesa 
la importància d’aquestes, ja que, segons estableix la clàusula 6.4 dels 
PPTP, han de servir de base explícita a fi de revertir a l’Administració els 
béns en finalitzar la concessió, perquè el concessionari calcule les seues 
amortitzacions i fons de reversió i per a establir la indemnització 
corresponent en el supòsit de resolució o rescissió parcial o total del 
contracte. 

6. Subobjectiu 2.6: L’Administració ha autoritzat la contractació del 
personal directiu? 

Pel que fa a aquest aspecte, no hi ha evidència que s’haja seguit el procés 
formal establit, ja que no consten propostes per escrit ni resolucions 
d’autorització. És per això que aquesta Sindicatura entén que ambdues 
parts –concessionari i Conselleria– han incomplit el que s’estableix en la 
clàusula 7a del contracte. Quant al concessionari, per incomplir la seua 
obligació d’elaborar la proposta corresponent que especificara els 
requisits i condicions del lloc acompanyada de la memòria justificativa 
sobre la necessitat d’aquest. Quant a la Conselleria, per no requerir 
formalment al concessionari a complir amb la dita clàusula contractual. 
En aquest sentit, i segons l’apartat 8.2 del plec de prescripcions tècniques 
particulars, és comesa de la Comissió Mixta “vigilar el compliment de les 
clàusules d’aquest contracte en tots els seus aspectes”. 

Si bé el concessionari argumenta que no hi ha cap incompliment 
contractual perquè l’Administració ha sigut coneixedora en tot moment 
de la contractació del personal directiu, i que ha atorgat autoritzacions 
tàcites, aquesta Sindicatura recomana que la Direcció General de l’Alta 
Inspecció Sanitària de la Conselleria de Sanitat complete la revisió iniciada 
per la unitat del comissionat per a identificar si realment els directius del 
departament estan ubicats en l’Hospital i si tenen dedicació exclusiva a 
aquest. 

7. Subobjetiu 2.7: S’ha complit amb el principi de sostenibilitat del model?  

Segons ens han informat el concessionari i la Conselleria, fins avui no han 
designat conjuntament cap auditor extern per a revisar la TIR. Aquesta 
revisió s’hauria d’haver realitzat, almenys, cada cinc anys des de l’inici de 
la concessió, és a dir, en 2008, 2013 i 2018. 

La Conselleria ens ha facilitat un estudi elaborat en novembre de 2016 pel 
Centre d’Investigació d’Enginyeria Econòmica (INECO) de la Universitat 
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Politècnica de València. Aquest estudi té com a objecte realitzar una 
anàlisi econòmica i financera de la concessió administrativa del 
Departament de Salut de Torrevella. L’estudi el va aportar la Conselleria 
en el procediment judicial que es troba en curs en el Tribunal Superior de 
Justícia a partir de la demanda presentada pel concessionari el 4 de juliol 
de 2016 en la qual sol·licitava el reequilibri financer (vegeu subobjectiu 
3.4). 

D’altra banda, els responsables de la concessió van sol·licitar els serveis 
professionals d’un consultor extern que va emetre un informe pericial per 
tal de trametre’l a la Conselleria i incorporar-lo en els procediments 
judicials en curs o que es pogueren iniciar en el futur. Aquest informe 
pericial –amb data de 18 de gener de 2017– revisa i calcula la TIR obtinguda 
per la concessió tenint en compte diferents escenaris o hipòtesis de càlcul. 

Amb independència de les conclusions contingudes tant en l’estudi 
encarregat per l’Administració com en l’informe pericial sol·licitat pel 
concessionari, hem realitzat, d’acord amb les dades facilitades, una 
estimació de la rendibilitat del projecte. Segons aquesta estimació i en 
funció de l’exclusió o no dels ingressos extracontractuals, així com de les 
despeses operatives associades i dels beneficis atribuïbles a la central de 
compres, la TIR oscil·laria entre el -5,34% (que seria l’escenari que 
correspondria més estrictament a la literalitat de la resolució 
interpretativa de l’òrgan de contractació) i el 7,12% (escenari en què es 
computen tots els ingressos, incloent-hi els de la central de compres). Com 
a conseqüència de les premisses establides, el resultat obtingut per 
aquesta Sindicatura s’ha de prendre com una estimació i en cap cas pot 
substituir l’obligació de l’Administració de nomenar, d’acord amb el 
concessionari, un auditor extern per a revisar la TIR.  

En conclusió, instem les parts a complir la clàusula 4.9 del PCAP i nomenar 
de manera consensuada un auditor extern que determine la rendibilitat 
del projecte i a reprogramar, si és el cas, el compromís d’inversions del 
concessionari per a ajustar la TIR al 7,5%, que és la que figura en els plecs 
del contracte de concessió. 

8. Subobjectiu 2.8: El concessionari ha sigut sotmés a auditoria integral 
anual realitzada per l’Administració? 

L’Administració ha ignorat sistemàticament aquest control des de la 
posada en marxa del model concessional. Des de l’inici de la concessió 
solament consta l’emissió, per la Intervenció General de la Generalitat, 
d’un informe per petició del Consell, que, en sessió celebrada el 20 de 
novembre de 2015, va acordar, entre altres qüestions, realitzar un control 
financer específic centrat en l’anàlisi de les liquidacions emeses en 
l’execució dels contractes de “Gestió de servei públic mitjançant concessió 
de l’assistència sanitària integral”, subscrits entre la Generalitat 
Valenciana i els distints adjudicataris dels contractes entre els exercicis 
2003 i 2012. En aquest sentit, la Intervenció General va emetre el 23 d’agost 
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de 2017 l’“Informe definitiu de control financer específic sobre 
liquidacions anuals emeses i aprovades per l’òrgan de contractació”23. Les 
principals conclusions de l’esmentat informe, pel que fa al contracte de la 
concessió del Departament de Salut de Torrevella, són les següents: 

a) La Intervenció General considera que l’òrgan de contractació s’ha 
ajustat, amb caràcter general, als plecs en la determinació del preu 
del contracte, fent ús de les seues facultats d’interpretació i d’acord 
amb el criteri que conté el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, si 
bé s’han incomplit els terminis previstos en els dits plecs per a la 
pràctica de les liquidacions derivades del contracte. 

 Pel que fa als contractes que regeixen les concessions, l’informe 
destaca la  “regulació insuficient que, de les relacions contractuals 
entre Administració i concessionari”, contenen els plecs dels 
contractes, “que contrasta amb la regulació detallada que dites 
relacions s’estableixen en els plecs d’aquest tipus de contractes en 
altres administracions”. 

 També afegeix que es tracta d’uns plecs “en ocasions ambigus i 
aparentment contradictoris, que obliguen a fer una important labor 
hermenèutica a l’òrgan de contractació, el qual ha hagut d’acudir fins 
en dos ocasions a la funció consultiva del Consell Jurídic Consultiu, 
òrgan consultiu suprem de l’Administració de la Generalitat”. 

b) No consta que s’haja incorporat a l’expedient de contractació l’estudi 
econòmic previ a la licitació ni el projecte d’explotació del servei 
públic la gestió indirecta del qual es concerta, per la qual cosa es 
desconeix la forma i motivació amb què es va establir la capita d’inici 
(preu del contracte) en la documentació contractual que va regir la 
licitació. 

c) El document indica que durant el període analitzat l’òrgan de 
contractació va fer desistiment de funcions “en l’exercici de les seues 
facultats d’interpretar el contracte, resoldre dubtes sobre el seu 
compliment o modificar-lo. La despreocupació per exercir aquestes 
funcions ha tingut com a conseqüència que la Comissió Mixta de 
Seguiment s’haja extralimitat en les seues funcions de seguiment, 
vigilància i control de l’execució del contracte i haja envaït 
competències i potestats legalment reservades en exclusiva a l’òrgan 
de contractació”. 

 En referència a l’extralimitació de funcions de les comissions mixtes, 
l’informe aclareix que la Comissió Mixta de Seguiment “no té cap 
competència per a alterar les condicions econòmiques del contracte 
ni, encara menys, per a modificar-lo, ja que no té competència per a 

                                                
23  Referides al període 2006-2012. 
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aprovar, ni tan sols proposar, les liquidacions anuals del preu del 
contracte”. I que tan sols l’òrgan de contractació és el competent per 
a fer aquestes liquidacions anuals. 

d) Pel que fa a les inversions, i incomplint el que estableixen els plecs 
del contracte, no s’han confeccionat els documents bàsics de control 
de les inversions previstos (projectes anuals i actes de dimensió de 
les inversions), de manera que l’Administració no ha realitzat un 
control adequat. 

 Es considera que les limitacions en l’execució dels treballs de 
l’auditoria externa encarregada per la Conselleria a fi de comprovar 
si s’ha executat correctament el pla d’inversions proposat per les 
concessions no permeten acreditar prou l’import de les inversions 
totals realment executades. 

9. Subobjectiu 2.9: S’han exercit les funcions d’inspecció en el 
Departament de Salut de Torrevella? 

D’acord amb la informació rebuda de la Subdirecció General d’Inspecció 
Sanitària de Concessions, Concerts, Centres i Serveis Sanitaris de la 
Conselleria de Sanitat, des de l’inici de la concessió fins a setembre de 
2015, data d’entrada en vigor del Decret 156/2015, es van dur a terme 15 
activitats d’inspecció, la major part de les quals relacionades amb 
inspeccions prèvies per a autoritzar o ampliar serveis. 

Gràfic 19. Inspeccions realitzades en el Departament de Salut de 
Torrevella 

 

Font: Subdirecció General d’Inspecció Sanitària de Concessions, Concerts, Centres i Serveis Sanitaris 

A partir de la data esmentada, s’han dut a terme inspeccions més 
específiques quant al compliment de les obligacions derivades del 
contracte de concessió, la qual cosa ha representat una millora en el 
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control quantitatiu i qualitatiu sobre el compliment de les obligacions 
imposades al concessionari. 

Quadre 22. Inspeccions realitzades en el Departament de Salut de 
Torrevella 

Objectiu de la inspecció 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Servei de transfusió   X X X   X   X   

Enquesta satisfacció usuaris Departament             X     

Esterilització     X     X   X   

Inspeccions prèvies d’autorització i ampliació X                 

Serveis d’hemodiàlisi   X               

Unitat de Desintoxicació Hospitalària     X             

Hospital de dia de psiquiatria       X           

Cirurgia plàstica i reparadora       X           

Inspecció prèvia referida a sol·licitud H. Universitari         X         

Servei d’urgències       X   X   X   

Unitat d’Hemodinàmica             X     

Transport sanitari del Departament             X     

Protecció radiològica. Notificacions al CSN               X   

Informe sobre comunitat càrrecs directius amb Vinalopó                 X 

Informe pla vacances               X X 

Informe facturació urgències Torrevella               X X 

Anàlisi derivacions a concessions i centres no concertats               X   

Adequació hospitalitzacions extracapita                X   

Anàlisi de l’activitat de cirurgia major ambulatòria               X   

Anàlisi facturació F. de resolució (antivirals HVC)                 X 

Font: Subdirecció General d’Inspecció Sanitària de Concessions, Concerts, Centres i Serveis Sanitaris 

La Direcció General de l’Alta Inspecció Sanitària ha de coordinar i analitzar 
l’activitat de les Unitats de Gestió del Comissionat. Aquestes unitats sota 
la direcció del Comissionat han d’encarregar-se d’exercir les funcions que 
el contracte els atribueix i que es detallen en la clàusula 8.3 dels PCAP. 
Addicionalment, el reglament orgànic i funcional de la Conselleria 
atribueix a aquestes unitats les funcions de vetlar per la correcta aplicació 
de les clàusules de la concessió i garantir els drets dels usuaris del 
departament de salut corresponent. 

En el transcurs del nostre treball, hem mantingut diverses entrevistes amb 
el Comissionat del Departament de Salut de Torrevella durant les quals 
ens ha informat i entregat documentació relativa a diverses qüestions que 
resumim tot seguit: 
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a) Sobre els sistemes d’informació del concessionari 

 Pel que fa a aquest assumpte hem d’assenyalar que el personal del 
Departament de Salut de Torrevella utilitza de facto per a dur a terme 
el seu treball diari diferents aplicacions de la mateixa Conselleria 
(Abucasis, Gescam, Sifco, Concerts,...) i els sistemes d’informació de 
la concessionària es troben parcialment integrats amb algunes de les 
aplicacions de la Conselleria de Sanitat (SIP, RCLE, Compas, CMBD, 
Alumbra,…). No obstant això, atesa la transcendència del sistema 
d’informació hospitalària del concessionari (Florence Clinic) com a 
eina informàtica bàsica per a la gestió de pacients i ajuda als 
professionals sanitaris mitjançant consulta de les històries clíniques, 
inclòs el repositori de les imatges mèdiques, la Conselleria hauria 
d’exigir al concessionari que presente un pla d’acció que preveja les 
fites d’una migració programada abans de finalitzar el termini 
concessional en compliment de la clàusula 17.4 dels PCAP. 

b) Sobre les relacions amb el Comissionat 

 En el marc de les seues funcions com a òrgan de control de la 
Conselleria, el Comissionat ens indica que algunes de les peticions 
d’informació realitzades a la direcció de l’Hospital no se satisfan dins 
dels terminis o fins i tot algunes no arriben a ser contestades. 

 El Comissionat ens ha facilitat una relació de documents presentats 
en el registre, sense que aquesta Sindicatura tinga possibilitat 
d’opinar sobre la seua integritat i exactitud i sobretot del grau de 
compliment de les peticions realitzades. 

 Amb independència que aquesta Sindicatura sí que ha tingut accés 
a tota la informació que ha sigut requerida en el transcurs de la 
nostra fiscalització, el concessionari ha de garantir l’accés a la 
informació que la unitat del Comissionat requerisca per poder portar 
a terme les seues funcions de representació de la Conselleria, en 
particular com a òrgan responsable de controlar i garantir la 
prestació sanitària adequada i la qualitat assistencial. 

c) Sobre les quotes dels facultatius 

 Segons dos estudis estadístics (vegeu subobjectiu 1.3 en l’apèndix 3) 
elaborats per la unitat del Comissionat –referits a 2016 i 2017–, els 
facultatius del Departament de Salut de Torrevella tenen una quota 
de pacients propera o per damunt de les recomanacions de les 
societats científiques, ja que hi ha un nombre molt elevat de targetes 
sanitàries sense metge assignat perquè es tracta de població 
desplaçada. 

 Amb independència que hi haja queixes i denúncies presentades per 
treballadors de l’Hospital (aportades a aquesta Sindicatura pel 
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Comissionat), la inexistència de clàusules contractuals específiques 
que exigisquen al concessionari l’obligació de mantenir en plantilla 
un nombre mínim de facultatius respecte a la població protegida 
impedeix imposar penalitzacions. En qualsevol cas, això no obsta 
perquè la Conselleria dicte les recomanacions o fins i tot regule 
normativament les quotes que es consideren òptimes. 

d) Sobre la titularitat dels facultatius 

 La clàusula 17.2 del PCAP exigeix al concessionari que el personal que 
incorpore per a la prestació del servei posseïsca la titulació i 
qualificació adequada per al lloc de treball exercit i que es 
comprometa a complir totes les disposicions vigents en matèria 
laboral i social; l’Administració  en qualsevol moment pot sol·licitar 
l’acreditació d’aquests requisits. 

 La unitat del Comissionat ha recopilat informació sobre la titulació 
dels facultatius amb contracte laboral en el Departament de Salut de 
Torrevella. D’acord amb els documents i fonts d’informació 
consultades, el Comissionat considera que presumptament 
s’incompleix la normativa en matèria de contractació de 
professionals sanitaris de medicina general i pediatria, ja que els 
falta el títol de metge especialista en Medicina Familiar i 
Comunitària24 o la certificació prevista en l’article 3 del Reial Decret 
853/1993, de 4 de juny, sobre l’exercici de les funcions de metge de 
Medicina General en el Sistema Nacional de Salut. 

 Pel que  fa a això, la direcció del Departament de Salut ens comunica 
les observacions següents: 

- La realitat laboral en tot el territori nacional, i molt 
especialment en zones perifèriques, com és el cas de Torrevella, 
fan pràcticament impossible disposar de personal sanitari 
especialista en Medicina Familiar i Comunitària. 

- La prioritat del Departament és garantir l’assistència sanitària 
pública, i s’ha acollit a la facultat atorgada per la mateixa 
Conselleria25 que possibilita la cobertura del servei per 
professionals sense l’especialitat, contractant professionals 
que disposen de la llicenciatura en Medicina i Cirurgia, a fi 
d’atendre la necessitat de garantir el dret establit en l’article 43 

                                                
24  Segons l’article 16.3 de la Llei 44/2003 “la possessió del títol d’especialista serà necessària per a 

utilitzar de manera expressa la denominació d’especialista, per a exercir la professió amb tal 
caràcter i per a ocupar llocs de treball amb aquesta denominació en centres i establiments 
públics i privats”. 

25  Circular del 14 d’abril de 2009 del director general de Recursos Humans i Instruccions del 29 de 
desembre de 2017 del director general de Recursos Humans i Econòmics. 
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de la Constitució Espanyola,  complint una sèrie de requisits 
(excepcionalitat i impossibilitat de contractació via borsa). 

- La Direcció del Departament de Salut de Torrevella ha 
començat a adoptar un pla d’acció dirigit a captar i fidelitzar 
metges especialistes en Medicina Familiar i Comunitària, per 
exemple, amb mesures com ara facilitar l’assessorament 
específic per al procés d’homologació de títols extracomunitaris  
o establir mesures per a obtenir l’especialitat exigible. 

 Segons ens indica la Direcció General de Recursos Humans de la 
Conselleria de Sanitat, per a l’exercici 2018 s’ha concedit als 19 
departaments de salut de gestió pública autoritzacions genèriques 
de nomenaments excepcionals de personal estatutari temporal per a 
l’exercici de funcions per llicenciats en Medicina i Cirurgia que no 
tenen l’especialitat en Medicina Familiar i Comunitària. 

 En tot cas, el Servei de Règim Jurídic de Personal de la Conselleria 
informa26 que “no correspon en cap cas a la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública autoritzar la contractació de personal 
laboral per part de l’empresa privada adjudicatària d’un contracte de 
gestió de serveis públics en la modalitat de concessió, ja que la 
contractació de personal, i, una vegada contractat aquest, el 
compliment de la normativa laboral, és responsabilitat exclusiva de 
la dita empresa adjudicatària”. 

 La jurisprudència ha recalcat que realitzar actes que es consideren 
propis d’una especialitat per part de qui disposa únicament del títol 
de llicenciat en Medicina que l’habilita per a l’exercici de la professió 
mèdica amb caràcter general, no se subsumeix en el tipus delictiu de 
l’intrusisme, previst en l’article 403 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 
de novembre, del Codi Penal. 

 En tot cas, recomanem que la Direcció General d’Alta Inspecció 
Sanitària realitze una inspecció de la contractació laboral dels 
facultatius que estiguen prestant els seus serveis en el Departament 
de Salut de Torrevella. Aquesta inspecció hauria d’avaluar si, en cas 
que hi haguera incompliments dels requisits, hi ha “circumstàncies 
extraordinàries”27 que puguen justificar la contractació d’un metge 
no especialista per a un lloc que requerisca especialitat i que 

                                                
26 Informe jurídic del cap de Servei de Règim Jurídic de Personal, emés l'1 de desembre de 2016. 

27 Segons la jurisprudència consolidada del Tribunal Suprem (SSTS d'1 d'abril de 2003, de 18 de 
juliol i 26 de juliol de 1997, així com les de 21 de març, 21 de maig i 14 d'octubre de 1996), l’exercici 
de funcions d'especialistes per metges que no tenen tal titulació (o no la tenen reconeguda al 
nostre país) és possible sempre que concórreguen les condicions següents: intent de cobertura 
de places per especialistes, manca absoluta d'especialistes, i necessitat de garantir la continuïtat 
assistencial a la població protegida. 
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s’apliquen els mateixos criteris que a la resta de departaments de 
salut.  

e) Sobre la imatge corporativa 

 El Comissionat ha elaborat un informe, que va ser tramés a la 
Direcció General de l’Alta Inspecció Sanitària a l’octubre de 2016, en 
el qual conclou que hi ha indicis d’incompliments de les normes 
d’identitat visual corporativa que va elaborar la Subdirecció General 
del Gabinet Tècnic de la Conselleria l’any 2014. Aquest informe 
proposa a la Conselleria que adopte mesures per a solucionar 
defectes en la imatge corporativa de la Generalitat Valenciana. El 
contracte vigent no inclou cap clàusula sobre obligacions en matèria 
d’imatge corporativa. 

f) Sobre el control de la capita 

 Segons el Comissionat, és l’empresa mateixa qui controla l’objecte 
principal del contracte, que és la població protegida, mitjançant una 
sèrie d’accions adreçades a incrementar el nombre de pacients de la 
població protegida, entre les quals menciona com a més 
significatives les següents: 

- Polítiques actives entre la població estrangera per a obtenir la 
targeta SIP. 

- Falta de diligència en la tramitació de les baixes de titulars de 
targeta SIP que no es troben empadronats en el departament. 
En particular, mitjançant la reacreditació per ofici de targetes 
provisionals a ciutadans europeus i mitjançant la no depuració 
dels resultats conseqüència d’encreuaments de bases de dades 
amb l’Institut Nacional d’Estadística (INE). 

Pel que fa a això, hem realitzat dues proves d’auditoria per a les quals 
el Servei d’Assegurament Sanitari ens ha facilitat informació sobre 
reacreditacions realitzades i sobre baixes reactivades pel 
Departament de Salut de Torrevella. Basant-se en el treball realitzat, 
i per a la mostra seleccionada, la situació d’empadronament 
registrada en el SIP és un reflex de la realitat de l’interessat en el 
moment del registre de les dades en el sistema (bé mitjançant 
consulta al Sistema de Verificació de Dades de Residència i Identitat, 
bé mitjançant l’aportació de certificat d’empadronament 
actualitzat). 

 El Servei d’Assegurament Sanitari disposa d’alertes en el Sistema 
d’Informació Poblacional que li permet conéixer el nombre de 
targetes sanitàries que corresponen a població classificada com a 
“col·lectius de millora”. En funció d’aquesta informació estadística, 
la Direcció General de l’Alta Inspecció Sanitària podria avaluar la 
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conveniència d’implantar controls addicionals per a mitigar el risc 
que implica que siga el mateix proveïdor l’encarregat de tramitar els 
canvis en el Sistema d’Informació Poblacional, amb el consegüent 
impacte en la població protegida i en conseqüència en el preu del 
contracte. 

g) Sobre la facturació d’episodis en urgències 

 Assenyala el Comissionat que ha realitzat un estudi en cinc centres 
de salut i que ha observat irregularitats per atencions realitzades en 
els punts d’atenció continuada (PAC). Es tractaria, presumptament, 
de consultes d’atenció primària a pacients que pertanyen al col·lectiu 
de desplaçats (amb targeta sanitària europea o amb targeta sanitària 
d’una altra comunitat autònoma), que han sigut facturats com a 
episodis d’urgències. El Comissionat conclou que part dels pacients 
desplaçats en aquest departament han sigut inclosos en Compas 
com a pacients atesos en urgències i no com a pacients atesos de 
manera ordinària en atenció primària. No es disposa de l’impacte 
econòmic que poguera desprendre’s d’aquestes incidències, encara 
que reconeix el mateix Comissionat que la mateixa Conselleria 
hauria rebutjat els episodis facturats. 

 Si bé el Comissionat ens ha facilitat documentació acreditativa 
d’alguns exemples d’allò que s’ha descrit, no disposem d’informació 
suficient per a poder quantificar adequadament les possibles 
irregularitats que, en tot cas, exigirien l’encreuament massiu de la 
informació continguda en distintes aplicacions (Abucasis, Florence 
Clinic, Compas i SIP) i la posterior revisió exhaustiva de les històries 
clíniques. Per aquest motiu, recomanem que la Direcció General 
d’Alta Inspecció Sanitària complemente els treballs ja realitzats (i les 
conclusions dels quals hem resumit anteriorment en aquest mateix 
subobjectiu) i planifique i revise la facturació en concepte d’episodis 
d’urgències a partir de les observacions realitzades pel Comissionat, 
mitjançant la utilització d’eines i tècniques d’anàlisi de dades que 
permeten explotar els registres informàtics on es custodie l’activitat 
assistencial a la població no protegida. 

h) Sobre altres aspectes 

 El Comissionat ens ha indicat que: 

- Els representants del concessionari tendeixen a obstruir el 
funcionament i desenvolupament de les sessions de la 
Comissió Mixta, i això li impedeix exercir la funció de control 
de la gestió i l’activitat desenvolupada en el Departament de 
Salut. 
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- La informació rebuda sobre el pla d’inversions és mínima o fins 
i tot denegada, sense que conste formalment les actes de 
dimensió d’inversions (excepte de 2007 i 2008). 

- No consten les autoritzacions que ha de concedir la Conselleria 
per a derivar l’assistència a altres centres privats i públics. 

- El contracte de la concessió no conté cap sanció per 
incompliments contractuals. 

- Es produeix l’incompliment de dues clàusules contractuals 
(17.7 i 17.8 dels PCAP), ja que disposa d’un equip directiu que 
estiga ubicat en l’Hospital de Torrevella i no compta amb 
l’autorització de la Conselleria per al seu nomenament. 

- No s’ha realitzat l’auditoria externa que avalue la rendibilitat 
establida en els plecs. 

- L’última liquidació realitzada és la corresponent a l’exercici 
2012. 

 Sobre aquests aspectes, la Sindicatura ja s’ha manifestat en altres 
apartats d’aquest Informe. 

Si bé cal mencionar el notable increment en l’activitat inspectora en els 
darrers exercicis, considerem que, de conformitat amb els decrets 
156/2015 i 37/2017, el pròxim Pla Anual d’Inspecció hauria d’incloure 
actuacions concretes relacionades amb la verificació, seguiment i 
inspecció del compliment de les clàusules d’explotació, l’avaluació dels 
mecanismes i resultats de control de qualitat dels serveis de la concessió, 
així com l’avaluació dels indicadors i dades d’activitat assistencials, de 
resultats i econòmics. En particular, recomanem que s’articule el 
procediment adequat per a iniciar processos d’inspecció específics 
vinculats amb observacions o denúncies realitzades per la unitat del 
Comissionat. 
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APÈNDIX 5. OBSERVACIONS SOBRE EL PREU FINAL DEL CONTRACTE 

Objectiu 3: El preu de la prestació, determinat mitjançant les liquidacions 
anuals, compleix amb les condicions econòmiques contractuals? 

1. Subobjetiu 3.1: L’Administració compleix amb els terminis legals 
establits en les condicions econòmiques del contracte? 

La Conselleria, mitjançant una resolució de l’òrgan directiu corresponent, 
comunica al concessionari –normalment en el primer trimestre de l’any– la 
població protegida i la capita provisional per a cada exercici. 

Quadre 23. Resolucions emeses per a actualitzar la població protegida i 
la prima provisional a aplicar en cada exercici 

Any 
vigència 

Data 
resolució 

Òrgan que resol 
Data 

referència 
població 

Població 
protegida 

Prima 
provisional 

2003 N/c N/c N/c N/c 379,00 

2004 N/c N/c N/c N/c 413,11 

2005 N/c N/c N/c N/c 454,83 

2006 18/12/2006 Conseller de Sanitat 30/09/2005 150.067 494,72 

2007 08/02/2007 Director gerent d’AVS 30/09/2006 179.366 535,39 

200728 30/03/2007 Director gerent d’AVS 28/02/2007 152.446 535,39 

2008 05/03/2008 Director gerent d’AVS 30/09/2007 154.473 571,90 

2009 19/01/2009 Director gerent d’AVS 30/09/2008 170.583 597,64 

2010 15/01/2010 Director gerent d’AVS 30/09/2009 171.799 607,14 

2011 17/01/2011 Director gerent d’AVS 30/09/2010 172.647 619,88 

2012 20/02/2012 Director gerent d’AVS 30/09/2011 174.575 639,10 

2013 20/12/2012 Secretari autonòmic d’AVS 30/09/2012 153.526 660,83 

2014 20/01/2014 Secretari autonòmic de Sanitat 30/09/2013 159.232 712,77 

2015 26/01/2015 Secretari autonòmic de Sanitat 30/09/2014 157.915 737,19 

2016 16/02/2016 DG de Recursos Humans i Econòmics  30/09/2015 155.500 775,45 

2017 27/01/2017 DG de Recursos Humans i Econòmics 30/09/2016 156.341 777,00 

2018 05/03/2018 DG de Recursos Humans i Econòmics 30/09/2017 156.067 795,49 

Nota: N/C No consta resolució formal ni informe econòmic justificatiu de la revisió realitzada per l’òrgan de contractació. 

Font: Elaboració pròpia 

                                                
28 En aquest exercici es va rectificar la població protegida, com a conseqüència de la Instrucció 

conjunta de la Direcció General d’Assistència Sanitària i la Direcció General d’Ordenació, 
Avaluació i Investigació Sanitària de data de 30 de març de 2007 relativa a l’assignació o 
adscripció provisional de metge. 
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La liquidació anual (és a dir, el saldo resultant a favor d’una o altra part  
–concessionari o Conselleria– d’acord amb les clàusules 4 i 18 del PCAP) 
s’ha de fixar anualment i sempre abans del 31 de març de l’any següent, 
amb pagament efectiu abans del 30 de juny immediat següent. No obstant 
això, fins a la data tan sols s’han liquidat els exercicis 2006-2012, tots 
mitjançant una Resolució del conseller de Sanitat de data 30 de desembre 
de 2014 i per tant fora del termini contractual. Es troben pendents de 
liquidar els exercicis 2013 a 2017, per la qual cosa l’òrgan de contractació 
no ha complit amb les obligacions imposades pel contracte i plecs, 
incompliment que justifica la Conselleria esgrimint “les deficiències i 
vaguetats del contracte de concessió, la situació encara indefinida 
d’algunes qüestions pendents de resolució judicial que afecten les 
liquidacions, així com qüestions tècniques, com és principalment la 
tardana obtenció de la despesa sanitària consolidada de l’Estat, que 
dificulten enormement l’elaboració i aprovació d’aquestes liquidacions en 
els terminis que estableixen els plecs”. 

2. Subobjectiu 3.2: L’Administració compleix amb el règim de pagaments 
establit contractualment? 

Segons la clàusula 18.5 del PCAP “l’Administració tindrà obligació d’abonar 
els pagaments a compte dins dels dos mesos següents a la data de 
conformitat de les factures corresponents. Si la demora en el pagament 
fora superior a dos mesos el contractista podrà procedir, si és el cas, a la 
reclamació d’interessos de demora, d’acord amb la normativa autonòmica 
sobre la matèria vigent en cada moment”. 

Gràfic 20. Període mitjà de pagament de les factures relatives als 
pagaments a compte 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel concessionari 

La part obligada al pagament del deute dinerari sorgit com contraprestació 
en operacions comercials, en aquest cas la Conselleria de Sanitat, ha 
incorregut en mora i haurà de pagar l’interés pactat en el contracte o el 
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fixat per la Llei 3/2004 automàticament per no pagar en el termini pactat 
o legalment establit, sense necessitat d’avís de venciment ni cap intimació 
per part del creditor29. Per aquest motiu, el concessionari ha presentat 
davant de l’òrgan de contractació tres escrits en què reclama formalment 
l’abonament de 8 milions d’euros en concepte dels interessos de demora 
produïts.  

3. Subobjectiu 3.3: S’ha actualitzat anualment la prima per capita d’acord 
amb el plec de clàusules administratives particulars? 

L’evolució de la prima per capita, tant la provisional (que és la utilitzada 
per a determinar els pagaments a compte) com la definitiva (que dona lloc 
a diferències de preu que cal incloure en les liquidacions anuals), ha sigut 
la següent des de l’inici de la formalització dels contractes de concessions 
l’any 2003: 

Gràfic 21. Evolució de la prima per capita en els contractes per 
concessió administrativa de l’assistència sanitària 

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

Prima provisional 

Segons aquesta Sindicatura, la variació de la prima per capita provisional  
–que és la utilitzada per a determinar l’import dels pagaments a compte de 
cada exercici– és raonable en funció de la clàusula 19a del PCAP en el 
període 2006-2013. No obstant això, les variacions aplicades per la 
Conselleria en els exercicis 2014, 2015 i 2016 superen el límit màxim establit 

                                                
29 Article 5 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra 

la morositat en les operacions comercials. 
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en els plecs, que és determinat per l’increment experimentat per la despesa 
total sanitària pública de l’Estat. 

En l’exercici 2018, l’informe econòmic elaborat per la Direcció General de 
Recursos Humans i Econòmics sí que ha respectat l’esmentada clàusula 
19a i ha fixat la variació de la prima provisional en el sostre màxim 
(l’increment del pressupost sanitari públic de l’Estat30). 

Prima definitiva 

Pel que fa a la revisió de preus, la Conselleria ha considerat el que ha 
manifestat el Consell Jurídic Consultiu en el seu informe no vinculant de 
19 de gener de 2012 sobre la consulta facultativa al voltant del sistema de 
revisió de preus contingut en el PCAP del contracte de concessió sanitària 
integral en el Departament de Salut de Dénia. El dit informe estima 
ajustada a la clàusula 19a la fórmula següent: la capita de l’any és el 
resultat de multiplicar la capita de l’any anterior pel menor índex entre 
l’increment del pressupost capitatiu de la Generalitat i la despesa 
consolidada de l’Estat, i en qualsevol cas, amb el límit mínim de l’IPC. 

El Consell Jurídic Consultiu estima que res obsta, en la interpretació de la 
clàusula 19a del PCAP, per a entendre el “pressupost” com el pressupost 
definitiu o liquidat. Així, segons aquesta interpretació, la prima per capita 
ha de ser revisada quan es dispose del pressupost sanitari capitatiu real 
de la Comunitat Valenciana. Si bé el dit procediment de càlcul hauria 
tingut de major lògica des del punt de vista econòmic, la literalitat dels 
plecs del contracte és clara. 

Impacte econòmic de la discrepància en relació amb la clàusula de revisió 

Aquesta Sindicatura considera que la dada que cal tenir en compte per a la 
revisió de preus ha de ser la dels crèdits aprovats per la Llei de Pressupostos 
de la Generalitat, tal com literalment estableix el plec, i no el pressupost 
definitiu o liquidat, tal com defensen la Conselleria i el mateix 
concessionari, basant-se en el dictamen del Consell Jurídic Consultiu. 

Aquesta discrepància de criteri en el càlcul de la prima ha significat que el 
preu final del contracte abonat en el període 2006-2016 haja sigut 

                                                
30 La resta de contractes de concessió signats amb posterioritat (Dénia, Manises i Elx-Crevillent), 

inclouen en la clàusula 19.1 la matisació següent: “Si en el moment d’actualitzar la prima per 
capita no es tingueren dades definitives sobre la despesa sanitària pública consolidada de l'Estat 
que ha d'aplicar-se, es durà a terme una revisió provisional, prenent com a referència 
l'increment inicial del pressupost sanitari públic de l'Estat per a l'exercici en qüestió.” La 
Conselleria interpreta que aquesta dada correspon als crèdits inicials en matèria de sanitat del 
conjunt de comunitats autònomes, prenent com a font d'informació l'estadística “Recursos 
econòmics del Sistema Nacional de Salut. Pressupostos inicials per a sanitat de les comunitats 
autònomes, l'Administració Central i la Seguretat Social Administració” (disponible en el portal 
estadístic del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat). 
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aproximadament 108,6 milions superior al preu que es deriva de la 
literalitat dels plecs. 

Quadre 24. Sobreestimació en el preu abonat per al període 2006-2016. 
En euros 

Any 

Població 
protegida 

Prima 
abonada31 

Prima 
segons 
SC32 

Diferència Mesos 
Impacte en 

preu33 

A B C D = B - C E F = A x D x E / 
12 

2006 183.466 501,84 479,53 22,31 2,5 852.735 

2007 175.155 543,49 519,43 24,06 3 1.053.556 

2007 154.552 543,49 519,43 24,06 9 2.788.890 

2008 167.913 593,71 543,17 50,54 12 8.486.323 

2009 173.079 626,72 572,39 54,33 12 9.403.382 

2010 172.815 645,52 576,97 68,55 12 11.846.468 

2011 173.760 661,01 594,28 66,73 12 11.595.005 

2012 163.421 680,18 608,54 71,64 12 11.707.480 

Exercicis liquidats     57.733.841 

2013 158.006 660,83 626,19 34,64 12 5.473.328 

2014 157.275 712,77 628,13 84,64 12 13.311.756 

2015 155.883 737,19 648,54 88,65 12 13.819.028 

2016 156.029 775,45 658,14 117,31 12 18.303.762 

Exercicis no liquidats         50.907.874 

Total          108.641.715 

Font: Elaboració pròpia 

4. Subobjectiu 3.4: Les liquidacions anuals reflecteixen fidelment les 
despeses i ingressos en què han incorregut ambdues parts? 

El preu final del contracte en el període 2006-2012 suma 628.025.986 euros, 
segons es desprén de les liquidacions aprovades mitjançant resolucions 
del conseller de Sanitat de 30 de desembre de 2014. 

                                                
31 Per a quantificar l'impacte en preu abonat, hem pres la prima efectivament satisfeta, que per al 

període 2006-2012 és la prima definitiva aplicada en les liquidacions, i per al període 2013-2016 
és la prima provisional aplicada en els pagaments a compte. 

32 Prima calculada per la Sindicatura aplicant la literalitat de la clàusula 19a dels PCAP. 

33 Per als exercicis 2006-2012, l'impacte és conseqüència de comparar les capita definitives per la 
població inclosa en les liquidacions dels dits exercicis. Per als exercicis 2013-2017, l'impacte és 
el resultat de la diferència entre la capita abonada mitjançant pagaments a compte amb la capita 
definitiva segons la Sindicatura i multiplicada sobre la població mitjana anual resultant de SIP. 
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Quadre 25. Resum de les liquidacions 2006-2012. En euros 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
1. Import abonat efectivament en 
concepte de pagaments a compte 

14.693.560 85.221.239 88.343.109 101.947.224 104.306.044 106.020.422 111.570.883 612.102.481 

2. Saldo a favor del concessionari 4.965.495 9.558.542 21.473.383 25.626.032 22.737.563 21.353.041 10.590.922 116.304.977 
2.1. Import pendent d’abonar retingut 
en concepte de nòmina 

773.345 0 0 0 0 1.000.000 0 1.773.345 

2.2. Import +/- diferències de població 3.514.242 (561.268) 7.480.297 1.222.670 616.934 690.227 (7.128.469) 5.834.634 

2.3. Pacients no departament de 
Torrevella 

416.531 9.672.520 12.509.537 14.935.186 14.048.558 12.410.151 10.925.459 74.917.941 

2.4. Incentiu per estalvi en farmàcia 261.377 174.114 0 717.142 0 0 0 1.152.632 

2.5. Revisió prima per capita 0 273.176 1.444.373 8.674.371 6.632.645 7.146.769 6.713.338 30.884.672 

2.6. Altres conceptes 0 0 39.176 76.663 1.439.425 105.894 80.594 1.741.753 

3. Saldo a favor de la Conselleria 4.659.623 15.249.254 14.804.889 18.086.371 15.944.523 16.601.127 15.035.685 100.381.472 
3.1. Pacients departament Torrevella 
atesos 

3.214.330 9.533.178 9.089.465 12.011.432 10.005.892 10.365.932 9.573.897 63.794.126 

3.2. Cànon per ús d’immobles 49.598 248.067 251.539 253.551 261.158 267.425 275.181 1.606.518 

3.3. Nòmina personal Conselleria 1.072.701 4.802.412 4.681.188 4.696.095 4.603.722 4.341.574 3.551.704 27.749.396 

3.4. Altres conceptes 322.994 665.597 782.697 1.125.293 1.073.752 1.626.197 1.634.903 7.231.432 

Preu final del contracte (1 + 2 - 3) 14.999.432 79.530.527 95.011.603 109.486.885 111.099.084 110.772.336 107.126.120 628.025.986 

Font: Resolucions del conseller de Sanitat de data 30 de desembre de 2014
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Segons l’anàlisi quantitativa i qualitativa realitzada per aquesta 
Sindicatura, l’òrgan de contractació s’ha ajustat, amb caràcter general, als 
plecs en l’elaboració de les liquidacions anuals emeses en l’execució del 
contracte, excepte pel que fa als següents imports i conceptes: 

- 57,7 milions d’euros pel fet que la fórmula de càlcul de la capita 
utilitzada per la Conselleria de Sanitat no s’ajusta a la literalitat de la 
fórmula establida en el Plec de Clàusules Administratives (vegeu 
subobjectiu 3.3). 

- 2,5 milions d’euros a favor de la Conselleria que corresponen a 
despeses pagades per l’Administració i que han sigut rescabalades pel 
concessionari. Aquestes despeses no estan previstes explícitament en 
els plecs del contracte i segons la nostra opinió no responen a causes 
excepcionals o imprevistes. 

- 1,4 milions d’euros a favor del concessionari que corresponen a 
despeses en què aquest ha incorregut durant l’exercici 2010 per la 
dispensació dels fàrmacs que van passar a ser de disposició 
hospitalària a pacients ambulatoris. Aquestes despeses –com que 
són possible causa de ruptura d’equilibri econòmic del contracte–, 
van haver de ser rescabalades per la Conselleria mitjançant un 
expedient d’enriquiment injust, tal com es va fer amb aquest 
concepte de despesa en els exercicis 2011 i 2012. 

Segons l’opinió d’aquesta Sindicatura, pretendre compensar 
econòmicament el concessionari o l’Administració per altres conceptes 
diferents dels establits en els plecs que regeixen el contracte no té cabuda 
strictu sensu en la liquidació anual, que és la que determina el preu anual 
definitiu del contracte. S’ha de recordar que aquest preu va destinat a 
cobrir els costos a què es refereix la clàusula 4.2 del PCAP. No obstant això, 
això no implica necessàriament no compensar allò que no s’ajuste 
estrictament als paràmetres exposats, sinó únicament i exclusivament 
que la compensació s’articule, si és el cas, per altres vies diferents que no 
siguen la d’incloure-la en l’acte administratiu de liquidació del preu del 
contracte. En particular, en aquells casos en què el fet és imputable a 
l’actuació administrativa i concorre la circumstància que l’Administració 
ha rebut una prestació adequada i satisfactòria per a l’interès públic, es fa 
evident l’existència d’una obligació de rescabalament al tercer pel 
desequilibri patrimonial ocasionat. 

Pel que fa a això, amb data 15 de juliol de 2014 l’òrgan de contractació va 
aprovar l’expedient de rescabalament ER 41/2014 per un import total de 
45,9 milions d’euros que aplegava els conceptes que s’assenyalen en el 
quadre següent, d’acord amb el criteri de l’Advocacia General de la 
Generalitat –en informes de 31 de juliol i 25 de novembre de 2015– i de la 
Viceintervenció General per a l’Administració Sanitària –en un informe de 
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14 de juliol de 2014– sobre la base de determinats acords adoptats en 
reunions de la Comissió Mixta. 

Quadre 26. Despeses satisfetes mitjançant expedient de rescabalament 
ER 41/2014. En euros 

Motiu Import 

Canvi de criteri d’adscripció temporal de metge 2.412.039 

Atenció primària i consultes d’infermeria a forans 30.857.281 

Farmàcia de recepta que ha passat a ser de dispensació hospitalària a 
pacients ambulatoris 

3.969.222 

Urgències assistides en centres de salut integrats 8.588.446 
Pacients no acreditats atesos durant l’any 2006 i primer semestre de 2007, 
en el cas d’urgències no ingressades 

172.992 

Total 45.999.980 

Font: Resolució del conseller de Sanitat de data 15 de juliol de 2014 

D’altra banda, el concessionari va presentar el 4 de juliol de 2016 escrit de 
demanda davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana per a reclamar el restabliment de l’equilibri financer del 
contracte com a conseqüència de la concurrència al seu parer de diverses 
circumstàncies que han donat lloc a importants perjudicis econòmics, que 
quantifica en 53,6 milions d’euros des de l’inici del període de concessió fins 
al 31 de desembre de 2015. Pel que fa a això, la Conselleria entén que “la 
pretensió de reequilibri econòmic que formula la concessionària no està 
fonamentada en el seu escrit de demanda. La demandant fa una estimació 
de possibles perjudicis econòmics sense cap rigor econòmic, basant-se en 
un informe pericial sense objectivitat i que conté multitud d’errors que 
han sigut rebatuts amb allò que s’ha al·legat” en l’escrit de 22 de setembre 
de 2016 signat pel subdirector general de Recursos Econòmics. 

En la data d’elaboració d’aquest Informe, el Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana no ha resolt el procediment, per la qual cosa 
es desconeix quin pot ser l’impacte econòmic definitiu de la demanda 
realitzada pel concessionari. 
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APÈNDIX 6. GLOSSARI DE TERMES I ABREVIATURES 

GLOSSARI DE TERMES 

Acords de gestió: Són els compromisos d’objectius de millora per al 
conjunt del sistema sanitari, que es fixen de manera particular per a cada 
departament sobre aspectes relacionats amb els resultats assistencials, 
així com amb la sostenibilitat i eficiència en la utilització dels recursos. 

Alumbra: Aplicació informàtica de la Conselleria de Sanitat que integra la 
informació més rellevant dels distints sistemes d’informació sanitaris, 
tant assistencials com de gestió. 

Llits hospitalaris: Aquells destinats a l’atenció continuada de pacients 
ingressats, incloent-hi les incubadores, els bressols d’àrees pediàtriques i 
els llits destinats a cures especials. Es distingeix entre llit instal·lat i llit 
funcionant. Els llits instal·lats són la dotació de què disposa el centre a 31 
de desembre i que estiga en condicions de funcionar, encara que no ho 
faça per no comptar amb el personal i equipament necessari, estar fora de 
servei per obres, etc. Per la seua banda, la dotació de llits funcionants es 
refereix als que han estat efectivament funcionant durant l’any. Entre 
aquests es considera la mitjana anual dels que hagen estat en servei amb 
independència del grau d’utilització o ocupació que hagen tingut. No 
inclou els llits habilitats, entesos com aquells que no formen part de la 
dotació fixa del centre, però que s’han utilitzat en circumstàncies 
especials de sobrecàrrega assistencial. 

Capita: Preu unitari que anualment percep el concessionari per cada 
persona inclosa en la població protegida. És la base sobre la qual 
s’estableix el preu del contracte i cobreix els serveis delimitats en el seu 
objecte (assistència sanitària i construcció de l’hospital). La capita o prima 
inicial fixada en el contracte està subjecta a clàusula de revisió anual.  

Cartera de serveis: És l’oferta de serveis i especialitats mitjançant els 
quals es fan efectives les prestacions sanitàries a la població. 

Categoria diagnòstica major (CDM): Cadascun dels grups mútuament 
excloents (en anglès “Major Diagnostic Categories”) en què es classifiquen 
els grups relacionats pel diagnòstic (GRD). Els diagnòstics de cada 
categoria corresponen a un determinat sistema orgànic (respiratori o 
circulatori o digestiu, etc.). Les malalties que impliquen tant un sistema 
orgànic com una etiologia en particular, per exemple, neoplàsia maligna 
del ronyó, s’assignen a la categoria corresponent del sistema orgànic. Hi 
ha a més unes categories residuals, que per la seua singularitat no poden 
ser assignades a categories basades en el sistema orgànic, com per 
exemple malalties infeccioses sistèmiques, grans traumatismes, grans 
cremats o neoplàsies mal diferenciades i la precategoria 0 que conté els 
GRD singulars. 
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Coeficient de transferència de serveis: Índex corrector que s’aplica al preu 
dels serveis prestats pel concessionari inclosos en la “facturació 
intercentres” que representa una minoració de l’import que s’ha de 
facturar. 

Comissió Mixta de Seguiment: Òrgan col·legiat per al seguiment del 
contracte, al qual els plecs concedeixen competències de control sobre les 
obligacions imposades al concessionari. 

Compas: Aplicació informàtica de la Conselleria de Sanitat que quantifica 
econòmicament la informació sobre les assistències sanitàries prestades i 
permet l’anàlisi dels fluxos de pacients entre centres hospitalaris. 

Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD): Sistema d’informació que aplega 
dades sobre els episodis d’ingrés hospitalari. Per a cada pacient atés, 
s’inclouen les dades demogràfiques habituals (edat, sexe, localitat de 
residència), el diagnòstic que ha motivat l’ingrés (diagnòstic principal), els 
factors de risc, comorbiditats i complicacions que presenta el pacient 
durant l’ingrés (diagnòstics secundaris), les tècniques diagnòstiques 
rellevants i les intervencions terapèutiques, sobretot de tipus quirúrgic, 
que han sigut utilitzades per a tractar el pacient (els procediments). També 
consta la data d’ingrés i d’alta del pacient, així com la seua circumstància 
d’ingrés (urgent, programada) i la circumstància d’alta del pacient (alta al 
seu domicili, defunció, trasllat a un altre hospital, etc.). 

Contraprestació capitativa: És la part del preu anual del contracte 
(liquidació anual) que està calculada basant-se en la capita i en la població. 
Inclou l’import dels pagaments a compte, així com les diferències sorgides 
per altes i baixes produïdes en la població protegida durant l’exercici, i per 
la revisió de la capita definitiva. 

Dotació tecnològica: Inventari d’equips en alta tecnologia sanitària segons 
el Catàleg Nacional d’Hospitals. És el nombre d’equips en funcionament a 
31 de desembre, siguen o no propietat del departament de salut i amb 
independència que estiguen gestionats per empreses o particulars aliens. 

Facturació intercentres: És un dels components del preu del contracte. La 
Conselleria de Sanitat repercuteix el valor econòmic dels processos i actes 
mèdics realitzats exclusivament pels serveis d’assistència especialitzada 
de titularitat pública i gestió directa a la població protegida de la concessió; 
i recíprocament, el concessionari repercuteix el valor econòmic dels 
serveis d’assistència especialitzada prestats a pacients nacionals o 
estrangers que, tot i comptar amb cobertura sanitària pública, no 
pertanguen a la població protegida dependent del concessionari. 

En aquesta facturació “intercentres”, el coeficient de “transferència de 
serveis” serà el 0,85. En virtut d’això, quan la Conselleria facture al 
concessionari per cada “procés o acte mèdic” que ha realitzat, ho farà 
d’acord amb el preu regulat per la Llei de Taxes de la Generalitat. No 
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obstant això, quan el concessionari facture a la Conselleria, aquest preu 
serà com a màxim el 85% del fixat en la Llei esmentada. 

Facultatius: Col·lectiu que inclou els metges d’atenció primària (metges de 
medicina general i pediatria) i metges d’atenció especialitzada. 

Florence Clinic: Aplicació informàtica corporativa utilitzada pel 
concessionari. És el sistema d’informació hospitalària de gestió de pacient, 
que inclou, entre altres funcionalitats, la història clínica electrònica. 

Despesa corrent sanitària pública: És la despesa corrent en assistència 
sanitària, calculada a partir de les obligacions reconegudes en els capítols 
1 i 2 en els programes pressupostaris gestionats per la Direcció General 
d’Assistència Sanitària (313.20 “Drogodependències i altres addiccions”, 
412.22 “Assistència sanitària”, 412.24 “Prestacions externes”, 412.26 
“Personal sanitari resident” i 412.28 “Salut mental i atenció sanitària de 
mitjana i llarga estada”), descomptant la despesa en oxigenoteràpia i en 
transport sanitari (que es financen a càrrec de la Conselleria amb 
independència de la fórmula de gestió adoptada en cada  departament de 
salut). Per a facilitar la comparabilitat i, al mateix temps, garantir 
l’homogeneïtat d’aquest concepte, a les dades anteriors s’han incorporat 
l’efecte econòmic de les assistències interdepartamentals i altres ajustos 
extracomptables per a reflectir la despesa real. 

Despesa corrent sanitària pública per capita: Es defineix com els fons 
públics per habitant pertanyents a la seua població protegida destinats a 
finançar les despeses corrents de cada un dels departaments de salut i que 
estan relacionats amb la prestació d’assistència sanitària. La ràtio és el 
quocient de dividir la “despesa corrent sanitària pública” entre la població 
protegida de cadascun dels departaments de salut. 

Grup relacionat pel diagnòstic (GRD): Sistema de classificació dels 
episodis d’hospitalització mitjançant el qual s’identifiquen pacients 
semblants des del punt de vista clínic i en els quals s’espera un consum 
semblant de recursos. 

Lliure elecció: Dret que assisteix la població protegida consistent a fer ús 
per la seua pròpia voluntat (fora dels supòsits d’urgència i derivació) de 
qualsevol dels hospitals de la xarxa pública d’hospitals de la Conselleria 
de Sanitat, d’acord amb els termes i condicions establits en la normativa 
vigent. 

Liquidació anual: És l’estat econòmic que l’òrgan de contractació ha 
d’aprovar per a reflectir el preu definitiu del contracte compost per la part 
estrictament capitativa, la facturació intercentres, l’incentiu per estalvi en 
la prestació farmacèutica, el cànon per ús d’immobles i aquells altres que 
per causes excepcionals o imprevistes no estigueren aplegats en el plec o 
foren necessaris per a valorar correctament el preu final anual de les 



Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral en el Departament de Salut de 
Torrevella. Exercicis 2003-2016 

74 

prestacions objecte del contracte, amb l’aprovació prèvia de la Comissió 
Mixta de Seguiment. 

Pagaments a compte: El seu import és el resultat de multiplicar la capita o 
prima per persona establida per a cada any per la població protegida del 
departament a 30 de setembre de l’any anterior, dividint la quantitat que 
resulte per les dotze mensualitats. 

Població de dret: És el nombre de persones que oficialment tenien la seua 
residència en el municipi en la data de referència. 

Població protegida: És el conjunt de la població a qui van dirigits 
bàsicament els serveis públics objecte del contracte. Es determina per 
mitjà del Sistema d’Informació Poblacional (SIP) i s’entén compost per les 
persones que tinguen en cada moment assignat metge d’atenció primària 
dins de l’àmbit territorial del contracte. 

Segmentació: Classificació utilitzada en l’Informe per a presentar els 
resultats dels hospitals i departaments de salut en funció de la seua 
dimensió i cartera de serveis. Aquesta classificació és la utilitzada per la 
Conselleria de Sanitat per a avaluar els Acords de Gestió 2016 (vegeu 
quadre 3 en l’apèndix 1). 

Taxa interna de rendibilitat (TIR): És la taxa de descompte que iguala els 
fluxos de caixa positius i negatius que es generen en un projecte 
d’inversió. Si els fluxos de caixa que produeix la inversió al llarg de la vida 
del projecte es porten a valor present (descomptant-los de la taxa de 
rendibilitat interna) i s’hi resta el flux negatiu inicial, s’obté una quantitat 
nul·la. És un dels criteris generalment acceptats en el mercat financer 
utilitzat per a avaluar una inversió. 
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ABREVIATURES UTILITZADES 

 AP  Atenció primària 

 AVS Agència Valenciana de Salut 

 CMBD Conjunt mínim bàsic de dades 

 CSUSP Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

 DS Departament de Salut 

 GRD Grup relacionat pel diagnòstic 

 RCLE Hospital d’atenció a crònics i llarga estada 

 IPC Índex de preus al consum 

 LEQ Llista d’espera quirúrgica 

 PCAP Plec de clàusules administratives particulars 

 PPTP Plec de prescripcions tècniques particulars 

 RCLE Registre central de llista d’espera 

 RUF Registre unificat de factures 

 SIP Sistema d’Informació Poblacional 

 SUH Servei d’urgències hospitalàries 

 TIR Taxa interna de rendibilitat 

TRLCAP Text Refós de la Llei de Contractes d’Administracions Públiques 

 UDCA Unitat de Documentació Clínica i Admissió 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveuen les seccions 
1220 i 3200 del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, el 7 de juny de 
de 2018 es va trametre a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
i a l’Entitat concessionària del servei el document de treball que recollia 
els principals aspectes de la fiscalització realitzada (objectiu i abast de 
l’auditoria, conclusions, recomanacions, observacions i evidències 
obtingudes) una vegada finalitzada la fase del treball de camp. Aquest 
document de treball es va comentar amb el personal directiu de la 
concessionària en una reunió mantinguda el 2 de juliol de 2018 i es va 
comentar igualment amb personal responsable de la Conselleria de 
Sanitat en una reunió mantinguda el 17 de setembre de 2018. 

En l’esborrany de l’Informe elaborat a partir de l’esmentat document de 
treball es van recollir, quan era el cas, les observacions i es van efectuar 
les modificacions que aquesta Sindicatura va considerar oportunes, 
derivades de la fase a què abans s’ha fet referència. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
la redacció donada per la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 
de novembre, i de l’article 55.1.c) del Reglament de Règim Interior de la 
Sindicatura de Comptes, així com de l’Acord del Consell d’aquesta 
Institució pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe, 
aquest es va trametre el 27 de setembre de 2018 a la consellera de Sanitat 
Universal i Salut Pública i a l’Entitat concessionària per tal que formularen 
les al·legacions que estimaren convenients. El termini per a fer-ho va 
finalitzar el 15 d’octubre de 2018. 

Dins del termini concedit, el concessionari ha formulat les al·legacions 
que ha considerant pertinents. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública no ha presentat al·legacions. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal 
assenyalar el següent: 

1. Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament. 

2. Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe. 

En els annexos I i II s’incorporen el text de les al·legacions formulades i 
l’informe motivat que s’hi ha emés i que ha servit perquè aquesta 
Sindicatura les estimara o desestimara 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

En compliment de l’article 19.j) de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció 
donada per la Llei de la Generalitat Valenciana 16/1917, de 10 de 
novembre, i de l’article 55.1.h) del seu Reglament de Règim Interior i dels 
programes anuals d’actuació de 2017 i 2018 d’aquesta Institució, el Consell 
de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 29 d’octubre de 2018, va 
aprovar aquest Informe de fiscalització. 
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ALEGACION 1: 

PUNTO 1 DEL BORRADOR DEL INFORME, PAGINA 3, PARRAFO 1 

Contenido de la alegación: 

En el apartado “Cifras y hechos clave”, dentro de los ítems que guardan relación con los principios de 
eficiencia, eficacia y economía, en su gráfico de coste laboral, se indica 27,7€/hora  para la plantilla del DS 
Torrevieja 

En la revisión del borrador, se aprecia diferencias entre los criterios utilizados para el cálculo de la jornada 
efectiva general en el caso de la información referente al personal estatutario, y los criterios de jornada efectiva 
utilizados para el personal laboral, haciendo que el denominador sea mayor, y por tanto que exista a nuestro 
juicio una menor diferencia porcentual del coste medio por hora entre personal laboral y personal estatutarios. 

En la documentación justificativa de la ALEGACION 6, se recalcula el coste medio, utilizando los mismos 
criterios para el denominador que se han aplicado para Conselleria. De este modo, la fórmula empleada para 
obtener dicho coste medio [Coste Total /(Plantilla media * Horas Anuales efec tivas )], arrojaría un coste medio 
por hora de 28,6€/hora . Por lo que el porcentual, pasaría de 11,4%, a 8,6% de diferencia entre el personal 
laboral y el estatutario. 
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ALEGACION 2: 

PUNTO 1 DEL BORRADOR DEL INFORME, PAGINA 11, LETRA J 

Contenido de la alegación: 

En el informe consta literalmente: “según el modelo frontera de evaluación de la eficiencia, el Departamento 
de Salud de Torrevieja es eficiente, al igual que los departamentos de La Plana,……”. Consideramos que 
debiera constar en el informe que el Departamento de Salud de Torrevieja es el más ef iciente de los 
Departamentos de la red sanitaria pública de la Com unidad Valenciana , y en todo caso, que comparte 
tal distinción con el Departamento del Elche-Crevillente, ya que eso es lo que se desprende del propio modelo 
de la eficiencia utilizado para este informe por la Sindicatura de Cuentas, tal y como queda registrado en el 
gráfico 1 de la página 11 del informe de la Sindicatura 

Según dicho modelo de Eficiencia, el Departamento d e Torrevieja sería el número 1 según el Principio 
de Economía (cápita), y el número 2 según el Princi pio de Eficacia (consecución de Acuerdos de 
Gestión). 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPTO. TORREVIEJA 

DPTO.                 
ELCHE CREVILLENTE  
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ALEGACION 3: 

APARTADO 3 DEL BORRADOR DEL INFORME, PÁGINA 13, LETRA M  

APÉNDICE 4 DEL BORRADOR DEL INFORME, PÁGINA 47, SUBOBJETIVO 2.3 

Contenido de la alegación: 

El Borrador de Informe remitido en fecha 27 de septiembre de 2018 por la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana, bajo el título “Auditoría Operativa de la Concesión de la Asistencia Sanitaria Integral 
en el Departamento de Salud de Torrevieja. Ejercicios 2013-2016”, con el objeto de someter a evaluación la 
asistencia sanitaria integral del Departamento de Salud de Torrevieja, con criterios de eficiencia, eficacia y 
economía, define tres objetivos formulados en términos de preguntas, de entre los cuales el objetivo segundo 
dispone: 

“Objetivo 2: ¿Existe un sistema adecuado de control de la gestión realizada por el concesionario por 
parte de la Administración concedente?” 

Con la finalidad de dar respuesta al mismo, Sindicatura plantea seguidamente una serie de subobjetivos, 
siendo uno de ellos el siguiente: 

“2.3 ¿La Administración ha autorizado la prestación de servicios con medios ajenos y se ha verificado 
que las prestaciones subcontratadas con terceros no exceden del 50% de la parte capitativa del 
precio?” 

Una vez determinados los objetivos y subobjetivos, concluye en relación con el control por parte de la 
Administración que “m) La Administración no ha autorizado formalmente al concesionario a prestar servicios 
con medios ajenos, si bien las prestaciones subcontratadas con terceros no exceden del 50% de la parte 
capitativa del precio (ver subobjetivo 2.3 en el apéndice 4)”.  

Respecto del referido subobjetivo y las conclusiones alcanzadas en el mismo, a continuación, se formula la 
siguiente alegación que se desarrollará, a su vez, en los tres subapartados siguientes:  

A. Sobre los requisitos previstos en la Ley y el Pliego para la celebración de subcontratos: inexistencia 
de incumplimiento contractual por parte de la Concesionaria. 
 

B. Sobre los efectos que la Jurisprudencia otorga al conocimiento por parte de la Administración de los 
subcontratos celebrados por la Concesionaria. 
 

C. Conclusiones. 

A. Sobre los requisitos previstos en la Ley y el Pl iego para la celebración de subcontratos: inexisten cia 
de incumplimiento contractual por parte de la Conce sionaria 

En el apartado 2.3 del apéndice 4, Sindicatura analiza la prestación de servicios con medios ajenos que ha 
venido produciéndose en el referido Departamento de Salud.  

Sindicatura parte para ello de lo previsto en la cláusula 21.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (en adelante “PCAP”), relativa a la subcontratación, y sobre la cual extrae las siguientes 
obligaciones para el contratista  

1º) “En el caso de subcontratar servicios sanitarios se requerirá la autorización de la Consellería. 
2º) En el caso de subcontratar servicios distintos a los sanitarios, se deberá dar conocimiento por 

escrito del contrato a la Administración. 
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3º) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no pueden exceder del 
50% del presupuesto del contrato.” 

Sindicatura concluye que las informaciones facilitadas por la Concesionaria sobre este extremo no subsanan 
el incumplimiento contractual relativo a la subcontratación en el que según aquélla se ha incurrido por parte 
de TORREVIEJA SALUD, al no tener constancia de que la Administración haya expedido por escrito 
autorizaciones expresas con anterioridad al inicio de la prestación de los servicios que efectivamente han sido 
subcontratados.  

No obstante lo anterior, la Concesionaria considera imprescindible poner de manifiesto que no existe tal 
incumplimiento contractual, en tanto que las subcon trataciones de servicios que se hayan podido 
realizar en el seno del Hospital de Torrevieja han contado con la autorización, si no expresa, tácita de 
la Conselleria, conocedora en todo momento de que d eterminados servicios se estaban prestando 
con medios ajenos a la Concesionaria.  

Prueba indiscutible de ello es que, tal y como recoge el Documento remitido por Sindicatura, TORREVIEJA 
SALUD informa que “la Administración ha tenido la información de las entidades a las que la concesión venía 
derivando actividad asistencial”, añadiendo que “la Conselleria conoció la subcontratación por el Hospital de 
Torrevieja del servicio de laboratorio, tal y como acredita el hecho de que éste disponga de autorización 
sanitaria independiente concedida por la propia Conselleria”. El Documento de Sindicatura se hace asimismo 
eco también de que por parte de la concesionaria “en diciembre de 2016 se remitió información sobre 
externalizaciones sanitarias que fue requerida por la Dirección General de Recursos Económicos y Humanos”.  

Pues bien, la conclusión de que el conocimiento por  parte de la Administración de la prestación de 
servicios con medios ajenos en el Hospital de Torre vieja impide que esta situación pueda traducirse 
en un incumplimiento contractual, se apoya fundamen talmente en dos argumentos :  

(i) En primer lugar, tal y como se ha expuesto anteriormente, si bien el PCAP exige autorización de 
la Conselleria para proceder a la subcontratación de servicios sanitarios, en dicho documento no 
se especifica en ningún momento que la autorización deba ser expresa;  
 

(ii) En segundo lugar, el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio (en adelante, “TRLCAP”), ley 
aplicable al contrato que une a TORREVIEJA SALUD con la Conselleria, únicamente exige entre 
los requisitos que establece en su artículo 115 para la celebración de subcontratos, que se dé 
conocimiento a la Administración del contrato a celebrar.  
 
Así pues, lo que la Ley exige es simplemente que medie comunicación del contratista a la 
administración, y no que sea necesaria la previa autorización expresa de ésta, solo prevista en el 
TRLCAP para la subcontratación en los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos 
cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con 
disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales 
de la seguridad del Estado, ex artículo 115.2. a). 
 

(iii) En tercer lugar, y en cuanto al requisito del límite del importe del contrato del que no pueden 
exceder las prestaciones a subcontratar, el citado precepto del TRLCAP dispone que en caso de 
no haberse previsto en el Pliego, este no podrá superar el 50% del importe del contrato. Pues 
bien, tal y como concluye el propio Informe de Sindicatura, las prestaciones subcontratadas por 
la Concesionaria no han  alcanzado dicho límite.  

Como puede observarse, la regulación contenida en el TRLCAP se agota en lo atinente al límite máximo a la 
subcontratación y a los requisitos formales que ésta debía cumplir, en particular, el conocimiento de la 
Administración, ello además de la prohibición de subcontratar con quien no pudiera contratar con la 
Administración, que se consideraban los aspectos mínimos necesarios que la normativa de contratación debía 
regular. Ahí se agotaba la regulación. 
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De lo anterior se desprende que la Concesionaria ha actuado con plena sujeción a lo dispuesto por el artículo 
115 del TRLCAP por cuanto como ha quedado acreditado, por una parte y tal y como el propio Informe de 
Sindicatura señala, “las prestaciones subcontratadas con terceros no exceden del 50 %”, y por otro, la 
Conselleria de Sanitat ha tenido y tiene conocimiento de los subcontratos celebrados por TORREVIEJA 
SALUD, en línea con lo previsto en el TRLCAP, y prueba de ello es que aun teniendo conocimiento de éstos 
nunca ha hecho objeción alguna a su ejecución. 

B. Sobre los efectos que la Jurisprudencia otorga a l conocimiento por parte de la Administración de 
los subcontratos celebrados por la Concesionaria 

Llegados a este punto, no podemos olvidar que la jurisprudencia también ha concedido efectos, y en no pocas 
ocasiones, al conocimiento por parte de la Administración de subcontratos realizados por los contratistas, a 
pesar de no haber mediado autorización expresa ni comunicación por escrito de la celebración del referido 
subcontrato.  

Es el caso de la Sentencia número 482/2011, de 7 de noviembre, de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial 
de Barcelona. El caso planteado era el siguiente:  

- La mercantil actora interpuso demanda para reclamar el pago por los trabajos ejecutados en unas 
obras de reurbanización. Dirigió su reclamación a la contratista de dichas obras, la cual subcontrató 
a la actora, así como frente al Ayuntamiento que adjudicó las obras a la contratista.  
 

- La Sentencia de instancia estimó la demanda argumentando que: 
 

“El Ayuntamiento conocía la subcontratación  (…) (d)e tal manera que si bien pudiera no 
haber existido una comunicación oficial del hecho de la subcontratación (…), ello no significa 
que [el Ayuntamiento] no conociera la existencia de dicha subcontratación y menos que no la 
hubiera autorizado, pues, de la prueba practicada  (…) se infiere que, efectivamente, 
durante la ejecución de la obra y en concreto cuand o se realizaran las labores de 
asfaltado el propio ayuntamiento tuvo que cortar la  calle al tráfico, luego era evidente 
que conocía de los trabajos allí realizados por la demandante y, en cualquier caso, 
como indica la sentencia citada no puede obviarse e n caso como el de autos que 
cuando una administración pública adjudica unas obr as e interviene como dueña de la 
obra son amplias y diversas las facultades de contr ol e inspección que le asisten y que 
como consecuencia de las mismas dan lugar a un ampl io conocimiento tanto de lo que 
se ejecuta como de todas las vicisitudes que en su seno surgen, entre ellas, la 
subcontratación ". 

 
- La Audiencia Provincial, apoyándose en diversas Sentencias del Tribunal Supremo (Sentencias de la 

Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 16 de julio de 2003 y de 24 de enero de 2006), concluye en 
relación a este punto que:   
 

“En definitiva, la anterior jurisprudencia nos permite afirmar que la subcontratista, ahora 
demandante, puede ejercitar frente al Ayuntamiento demandado la acción directa del art.1597 
CC al no afectarle la legislación administrativa en la materia, y dado que, como se recoge en 
la instancia, dicho Ayuntamiento tenía perfecto conocimiento de l a subcontratación de 
la mercantil actora, aceptando tácitamente la misma : así se infiere de la necesaria 
intervención del Ayuntamiento en la obra en la medi da en que (i) se reservó la dirección 
de las obras (…), y (ii) procedió a cortar el tráfi co a fin de posibilitar su ejecución de los 
trabajos”.  

Igualmente cabe traer a colación lo dispuesto en la Sentencia  número 338/2017, de 20 de marzo, de la 
Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrat ivo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y  
León, la cual, ante un supuesto en el que no se solicita formalmente autorización administrativa prevista para 
la subcontratación de una actividad subvencionada, sostiene que existiendo conocimiento por parte de la 
Administración, si la subcontratación no hubiera sido de su conformidad, ésta debería haber requerido a la 
interesada para su subsanación. En este sentido, señala expresamente la misma: 
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“(…) el hecho de que la subcontratación fue puesto en conocimiento de la Administración, por 
lo que –de no entenderse otorgada tácitamente la misma conf orme a la base de la 
convocatoria antes transcrita- si aquélla entendier a que era necesaria la autorización 
de la misma, debió en base al principio de subsanac ión, requerir para que se interesara 
dicha autorización , cosa que no hizo, por lo que ha de entenderse que, como deriva de las 
propias actuaciones de la Administración, dicha autorización no era requerida a juicio de la 
entidad administrativa.” 

De conformidad con lo anterior, la ausencia de autorizaciones expresas a la subcontra tación de 
determinados servicios por parte del Hospital de To rrevieja no puede en modo alguno suponer un 
incumplimiento contractual , en tanto que el conocimiento suficiente de dichas s ubcontrataciones por 
parte de la Administración , conocimiento que tal y como recoge el Documento remitido por Sindicatura, ha 
quedado debidamente acreditado, es una autorización , si bien de naturaleza tácita .  

A lo anterior hay que añadir que, constando acreditada la existencia de tales subcontrataciones, en el presente 
supuesto, y al igual que sucede en el caso enjuiciado por la Sentencia que antecede, en ningún momento se 
ha efectuado requerimiento alguno por parte de la Administración a la Concesionaria cuyo objeto fuera la 
subsanación de la falta de solicitud de las autorizaciones e incluso la necesidad de las mismas. Ello, por tanto, 
confirma la concesión de la autorización, si quiera de forma tácita, y la conformidad por parte de la misma de 
las subcontrataciones realizadas. 

C. Conclusiones 

A la vista de todo lo expuesto, es posible concluir lo siguiente: 

- La cláusula 21 del PCAP, no exige, cuando recoge la necesidad de contar con autorización para 
subcontratar servicios sanitarios, que ésta sea expresa. 
 

- El artículo 115 del TRLCAP únicamente establece como requisito para la celebración de los 
subcontratos, el conocimiento por parte de la Administración del contrato a celebrar, y no la previa 
autorización por ésta del mismo. 
 

- Los subcontratos realizados por TORREVIEJA SALUD han sido conocidos por la Conselleria, tal y 
como así reconoce el Borrador de Informe. 
 

- De manera que TORREVIEJA SALUD ha contado con autorización tácita por parte de la Conselleria 
para la formalización de los referidos subcontratos.  
 

- En consecuencia, no se ha producido incumplimiento contractual alguno por parte de la 
Concesionaria.  
 

- La jurisprudencia otorga efectos al conocimiento que la Administración tenga de los subcontratos 
celebrados, aunque no haya mediado comunicación o autorización expresa. 
 

- Asimismo, la jurisprudencia tiene en cuenta, a efectos de determinar la necesidad o no de la 
autorización, el hecho de que por parte de la Administración se hayan efectuado los correspondientes 
requerimientos. En virtud de lo anterior, y puesto que no ha mediado requerimiento alguno por parte 
de la Conselleria, deben entenderse conforme a derecho los subcontratos celebrados. 
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ALEGACION 4: 

APARTADO 3 DEL BORRADOR DEL INFORME, PÁGINA 13, LETRA O  

APÉNDICE 4 DEL BORRADOR DEL INFORME, PÁGINA 50, SUBOBJETIVO 2.5 

Contenido de la alegación: 

En el Borrador del Informe remitido en fecha 27 de septiembre de 2018, la Sindicatura afirma en el párrafo 
séptimo del subobjetivo 2.5 en relación a las propuestas de inversiones que: 

“En opinión de esta Sindicatura, la documentación soporte que hemos revisado nos permite concluir 
que si bien el Hospital ha mostrado con carácter general una total disposición para cumplir con los 
requisitos contractuales en esta materia, el contenido de la información suministrada es, con carácter 
general, limitado e insuficiente para permitir un control efectivo por parte de la Administración. (…)”. 

Asimismo, llega a concluir en el párrafo décimo que: 

“En conclusión, la Administración no ha ejercido una tutela efectiva sobre el concesionario, en materia 
de inversiones pues no consta que hayan aprobado formalmente los planes de inversión anuales 
desde el ejercicio 2009 ni tampoco los planes quinquenales presentados. Los servicios de la 
Conselleria no han exigido una información detallada que les permitiera conocer con detalle las 
actuaciones en materia de inversiones a realizar hasta que la Dirección General de Recursos 
Humanos y Económicos hizo un requerimiento en este sentido en enero de 2018. (…)” 

Pues bien, a la vista de las conclusiones alcanzadas por Sindicatura, esta parte hace referencia a los 
siguientes aspectos, los cuales se corresponden con los apartados en los que se estructura esta alegación: 

A. Sobre el carácter suficiente de la información transmitida por la Concesionaria a la Conselleria relativa 
a los planes de inversiones efectuados para la ejecución del Contrato. 
 

B. Sobre la competencia que ostenta la Conselleria para la aprobación de las propuestas de inversión.  
 

C. Conclusiones 

A. Sobre el carácter suficiente de la información t ransmitida por la Concesionaria a la Conselleria 
relativa a los planes de inversiones efectuados par a la ejecución del Contrato. 

La Concesionaria en todo momento ha transmitido a la Conselleria cuanta información disponía sobre las 
inversiones realizadas y previstas en el Departamento de Salud de Torrevieja, tanto cuando así ha sido 
requerida para ello por la Administración como cuando no ha mediado requerimiento alguno.  

Así lo reconoce la propia Sindicatura en el Borrador de Informe objeto de análisis, al indicar que “el 
concesionario ha remitido la información relacionada con las inversiones realizadas y previstas que 
puntualmente le ha sido requerido por la Conselleria”; y que “el Hospital ha mostrado con carácter general, 
una total disposición para el cumplimiento de los requisitos contractuales en esta materia”.  

No obstante lo anterior, la Sindicatura matiza que “el contenido de la información suministrada, con carácter 
general, es excesivamente limitado e insuficiente para permitir un control efectivo por parte de la 
Administración”.  

Pues bien, respecto de esta cuestión, esta Concesionaria no puede dejar de insistir en que el carácter 
“limitado” o “insuficiente” de dicha información no constituye un extremo imputable a esta parte sino a la propia 
Conselleria, quien en virtud de lo dispuesto en la Cláusula 16.1 del PCAP, estaba obligada a vigilar a través 
del Comisionado, de sus propios servicios técnicos, y de las auditorías que hubiera podido ordenar la correcta 
ejecución del Plan de Inversiones vigente.  
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Obligación dentro de la cual se incardinarían actuaciones como la remisión a la Concesionaria de pautas o 
indicaciones a seguir a la hora de transmitir la información relativa a las inversiones, así como apercibir a la 
Concesionaria.  

Así pues, en el supuesto de que la información facilitada por la Concesionaria no hubiera resultado suficiente 
a la Conselleria para, en cumplimiento de lo previsto en la Cláusula 8.3 del PPTP, aprobar los planes de 
inversiones, ésta tendría que haber dado instrucciones a esta Concesionaria; máxime cuando de acuerdo con 
lo dispuesto en la Cláusula 6.3 del PPTP y respecto a la aprobación de las propuestas de planes de inversión 
anuales, la Conselleria podía incluso introducir variaciones en los conceptos contenidos en las citadas 
propuestas.  

Sin embargo, la realidad es que en los años que la concesión de la asistencia sanitaria integral en el 
Departamento de Salud de Torrevieja lleva de vigencia, esta Concesionaria no ha recibido apercibimiento 
alguno relativo a posibles deficiencias en la información remitida en materia de inversiones, no habiendo 
tampoco constancia, tal y como afirma la propia Sindicatura en el Borrador de Informe remitido, de que la 
Conselleria haya exigido dicha información con un formato y detalle concreto. A modo de ejemplo, hacer 
referencia a que en la Comisión Mixta de 9 de noviembre de 2016 la Conselleria se comprometió a elaborar 
“un Protocolo para preparar dicha Acta de Dimensión”. Más de un año y medio más tarde la Concesionaria 
aún no ha elaborado el Protocolo prometido. 

De tal forma, reconociéndose asimismo por Sindicatura que “las peticiones solían ser muy escuetas, sin 
concretar nivel de desglose mínimo de la información a remitir”, queda claro que esta parte no contaba con 
medio alguno para conocer el grado de detalle y las formalidades que debían acompañar a la información que 
debidamente había venido remitiendo a la Conselleria.  

A la vista de lo expuesto es posible concluir que el carácter limitado o insuficiente que haya podido  tener 
la información remitida por esta Concesionaria en m ateria de inversiones únicamente puede 
achacarse a una deficiente actuación de la propia C onselleria, en tanto que ha quedado probado que 
la Concesionaria ha actuado en todo momento diligen temente, mostrando una total disposición para 
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales e n esta materia.  

B. Sobre la competencia que ostenta la Conselleria para la aprobación de las propuestas de inversión.  

En estrecha relación con lo anteriormente indicado, esta Concesionaria considera necesario poner de 
relevancia que, como ya se ha adelantado, de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 16.1 del PCAP y en la 
Cláusula 6.3 del PPTP, es la Conselleria quien ostenta la competencia para la aprobación de los planes 
quinquenales y de las propuestas de planes anuales.  

Teniendo en cuenta que, como se ha expuesto y como ha reconocido la propia Sindicatura en su Informe, la 
Concesionaria siempre ha facilitado a la Conselleria información relacionada con las inversiones realizadas y 
previstas, tanto si así le ha sido requerido por la Conselleria como si no ha mediado requerimiento alguno, la 
falta de aprobación , a la que se hace referencia en el Borrador del Informe elaborado por Sindicatura de los 
planes quinquenales presentados y (desde 2009) de l os planes de inversión anuales , es atribuible 
exclusivamente a la propia Conselleria .  

Así viene a reconocerlo también Sindicatura en el Informe cuando indica que “(a)l igual que los planes 
quinquenales, el órgano de contratación es quien ostenta la competencia para aprobar las propuestas de 
planes anuales de inversión”. 

C. Conclusiones 

A la vista de la argumentación expuesta, cabe poner  de manifiesto las siguientes conclusiones en 
relación a las observaciones que en materia de inve rsiones se contienen en el Borrador del Informe 
remitido por Sindicatura: 
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i. Ha quedado suficientemente demostrado que la Concesionaria ha remitido a la Conselleria la 
información de la que disponía sobre las inversiones realizadas y previstas en el Departamento de 
Salud de Torrevieja. 
 

ii. El carácter “limitado” o “insuficiente” de dicha información es atribuible a una falta de diligencia por 
parte de la Conselleria, al no haber exigido la información con un formato y detalle concreto ni haber 
apercibido a esta Concesionaria de que las informaciones facilitadas no le resultaban suficientes. 
 

iii. La falta de aprobación de los planes quinquenales presentados y (desde 2009) de los planes de 
inversión anuales, resulta exclusivamente atribuible a la propia Conselleria, en tanto que de acuerdo 
con lo previsto en el PCAP y en el PPTP, es quien ostenta dicha competencia.  
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ALEGACION 5: 

APENDICE 3 DEL BORRADOR DEL INFORME, PAGINA 13, LETRA P  

APENDICE 4 DEL BORRADOR DEL INFORME, PAGINA 56, SUBOBJETIVO 2.6 

Contenido de la alegación: 

En el subobjetivo 2.6 del Borrador del Informe de la “Auditoría Operativa de la Concesión de la Asistencia 
Sanitaria Integral en el Departamento de Salud de Torrevieja. Ejercicios 2013-2016”, se analiza la contratación 
realizada por parte de TORREVIEJA SALUD II UTE del personal directivo. 

Por su parte, en la letra p) del Apartado 3 se muestran las conclusiones alcanzadas en dicho Borrador respecto 
de este punto. En concreto, que “[l]a Administración no ha autorizado formalmente el nombramiento del 
personal directivo”. 

Respecto del referido subobjetivo y las conclusiones alcanzadas en el mismo, a continuación, se formula la 
siguiente alegación que se desarrollará, a su vez, en los tres subapartados siguientes:  

D. Sobre los antecedentes de hecho más relevantes a tener en consideración a efectos del 
procedimiento para la contratación del personal directivo en el marco del Contrato.  

E. La Concesionaria no ha incumplido ninguna Cláusula del Contrato ni de sus Pliegos.  
F. Conclusión. 

 
A. Sobre los antecedentes de hecho más relevantes a  tener en consideración a efectos del 

procedimiento para la contratación del personal dir ectivo en el marco del Contrato.  
 

1. Sobre lo indicado en los Pliegos y en el Contrat o 
 

En fecha 21 de marzo de 2003 fue suscrito el Contrato de gestión de Servicios Públicos por Concesión 
del Departamento de Salud de Torrevieja (en adelante, “el Contrato”) entre TORREVIEJA SALUD, y la 
Conselleria de Sanidad.  
 
Pues bien, del Contrato y de los Pliegos que rigen el mismo, destacaremos las siguientes Cláusulas:  
 
- El apartado 3 de la Cláusula Séptima, en el que se dice expresamente: “[l]a Contratación del personal 

directivo requerirá la previa autorización de la Conselleria de Sanidad. Para ello, el concesionario 
elaborará la correspondiente propuesta, especificando los requisitos y condiciones del puesto o 
puestos requeridos, acompañando memoria justificativa de la necesidad de los mismos”.  
 

- Los apartados 7 y 8 de la Cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en 
adelante, “PCAP”), cuyo tenor literal dice así:   

 
“La concesión podrá organizar sus servicios de acuerdo con los criterios de gestión que 
estime oportunos, si bien deberá ubicar su equipo directivo en el nuevo Hospital de Torrevieja 
y hacer depender del mismo el resto de centros sanitarios gestionados por la concesión”.  
 
“La empresa concesionaria deberá consensuar con la Conselleria de Sanidad la designación 
de los cargos directivos del Hospital y centros dependientes (tanto de atención primaria como 
en especializada), estando éstos obligados a asumir las directrices de la Conselleria en tanto 
a predicción y prevención de la enfermedad, promoción de la salud y educación sanitaria y 
asistencia sanitaria y rehabilitación”. 
 

- La Cláusula 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo, “PPT”), en el que 
está prevista la constitución de una Comisión Mixta de Seguimiento de cuyos cometidos, entre otros, 
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destacaremos el previsto en la Cláusula 8.2 letra c) del PPT, esto es, el de “vigilar el cumplimiento 
de las cláusulas de este contrato en todos sus aspectos”.  

 
2. Sobre la información facilitada por la Concesion aria a la Conselleria 

 
(i) Sentando lo anterior, desde que surtiera efectos el Contrato hasta el día de hoy, para la contratación 

del personal directivo la Concesionaria siempre ha venido comunicando a la Conselleria de Sanidad 
la designación del referido personal.  

 
A efectos de agilizar las citadas contrataciones, la referida comunicación, en la mayoría de los 
supuestos, se efectúa de forma verbal, habiéndose admitido expresamente esta forma de 
comunicación por parte de la Conselleria de Sanidad.  
 
A título de ejemplo, es preciso hacer referencia al Borrador del  Acta de la Comisión Mixta de 
Seguimiento, de 2 de mayo de 2016, del Departamento de Salud de Torrevieja. Pues bien, como 
puede apreciarse de la lectura de la misma:  

 
a) El segundo punto del orden del día de dicha reunión fue el siguiente: “Información sobre 

nombramientos en el Equipo Directivo”.  
 

Por tanto, en tanto que es la propia Conselleria la que fija el orden del día de la reunión, ninguna 
duda cabe de que la comunicación verbal está admitida expresamente por parte de dicha 
Administración para efectuar dichas designaciones (véase, también, a este respecto la propia 
Convocatoria de la Comisión Mixta de Seguimiento, d e 2 de mayo de 2016, del 
Departamento de Salud de Torrevieja que emitió en f echa 26 de abril de 2016 el 
Comisionado del Departamento , la cual se adjunta como Anexo de este escrito de 
alegaciones). 

 
b) En la página 3 del citado Borrador de Acta, además, hay constancia expresa de que la 

Concesionaria informó a la Conselleria de Sanidad de los nombramientos realizados desde la 
última sesión. A este respecto, véase el Anexo de este escrito de alegaciones  al que en este 
punto nos remitimos.   

 
(ii) Por todo lo anterior, al no haberse recibido en ningún momento requerimiento por parte de la 

Administración a las comunicaciones efectuadas por la Concesionaria, debe entenderse que la 
Conselleria ha mostrado siempre su conformidad al respecto.   
 

(iii) Por su parte, no puede pasar inadvertido que, en fecha 16 de enero de 2018, la Sección Quinta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri bunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana dictó la Sentencia nº 27/2018 (recurso ordinario nº 248/2015-
RJCA\2018\720-) en cuyos Fundamentos de Derecho Quinto y Sexto, respecto de las Comisiones 
Mixtas de Seguimiento, se ponen de manifiesto, entre otras consideraciones, las siguientes: 
 
- Su innegable naturaleza administrativa y con ello el carácter administrativo de los acuerdos 

adoptados por ésta, así como el carácter vinculante de los mismos;  
- Que los acuerdos adoptados por dicha Comisión son actos administrativos, plenamente 

vinculantes y ejecutivos entre las partes, que gozan de plena eficacia.  
 

(iv) A mayor abundamiento, pese a que la referida Sentencia nº 27/2018 (recurso ordinario nº 
248/2015) fue recurrida, en su día, en casación por la Conselleria de Sanidad, se ha tenido 
conocimiento de que ha recaído Auto por el que la Sala Tercera de nuestro Tribunal Supremo 
inadmite el mismo.   

En consecuencia, tan pronto dicho Auto adquiera firmeza, deberá confirmarse, paralelamente y por 
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la firmeza de la citada Sentencia nº 
27/2018 (recurso ordinario nº 248/2015) .  

Por tanto, dada la extrema similitud de ambos Contratos (el suscrito por la Conselleria de Sanidad 
con esta Concesionaria y el suscrito con la Concesionaria de Manises), es claro que dicha Sentencia 
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ha de tenerse en consideración en el presente Informe y, en concreto, a los efectos de los apartados 
que aquí se abordan.   

 
3. Sobre la colaboración prestada por la Concesiona ria a la Conselleria de Sanidad   

 
(i) En fecha 30 de junio de 2017 fue extendida el Acta número 13321 relativa a la Inspección efectuada 

al Equipo Directivo del Departamento de Salud de Torrevieja.  
 

Más concretamente, en la referida visita de inspección, el Inspector Médico solicitó a la 
Concesionaria determinada información y documentación, requerimiento que fue atendido “in situ” 
por la Concesionaria en la medida que le fue posible.  

 
No obstante lo anterior, el referido Inspector Médico otorgó a la Concesionaria un plazo de 5 días 
para proceder a la remisión de la restante información/documentación indicada en el Acta de 
inspección.  

 
(ii) Con posterioridad, en fecha 7 de julio de 2017, se realiza una nueva visita de Inspección al 

Departamento de Salud de Torrevieja, y ello a efectos de recoger la documentación pendiente de 
entrega por parte de la Concesionaria en fecha 30 de junio de 2017.  

 
Respecto de dicha visita se extiende el Acta nº 13324 y en la misma consta que esta parte hizo 
entrega, entre otros documentos, de los siguientes:  

 
1) Contratos y nombramientos de Gerencia, Director Económico, Director de Enfermería y 

Director Médico o, lo que es lo mismo, de los cuatro miembros que componen el equipo 
directivo del Departamento de Salud de Torrevieja.  

2) Los TC2 de los últimos tres meses de los cuatro directivos citados con anterioridad.  
3) Las nóminas de los últimos tres meses de los referidos cuatro directivos.  
4) El organigrama del cuadro directivo del Departamento de Salud. 
5) Documento en el que constaban la dedicación, los horarios y distribución de tareas por día 

semanales de los últimos tres meses de dichos cargos directivos.  
6) Plano con la localización física de los despachos de dicho Equipo Directivo.  

 
 

B. La Concesionaria no ha incumplido ninguna Cláusu la del Contrato ni de sus Pliegos 
 
1. Sobre la doctrina de los actos propios 

 
En virtud de la doctrina de los actos propios la Conselleria de Sanidad no puede ir en contra de sus 
propios actos y actuar de manera contradictora, pues de no ser así se estarían cercenando los 
principios de buena fe y de confianza legítima garantes de la seguridad jurídica (véase el artículo 9.3 
de la Constitución Española y el artículo 3.1 e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público).  
 
Por todas, da la razón a esta parte la Sentencia del Tribunal Supremo, número 756/2005, de  13 
octubre , que dice:  
 

“(…) El principio general de derecho de que nadie puede ir válidamente contra sus propios 
actos  ha sido sancionado de antiguo por la jurisprudencia de esta Sala que tiene declarado en 
cuanto a su alcance que los actos propios contra los cuales no es lícito accionar son aquellos 
que, por su carácter trascendental o por constituir convención, causan estado, definiendo 
inalterablemente la situación jurídica de su autor o aquellos que vayan encaminados a 
crear, modificar o extinguir algún derecho , por lo que el citado principio sólo tiene aplicación 
cuando lo realizado se oponga a los actos que hubieren creado una relación o situación de 
derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quién se hallaba obligado a respetarla 
(Sentencias, entre otras, de 16 de junio, 3246] y 5 de octubre de 1984, 22 de junio de 1987, 25 
de septiembre y 5 de octubre de 1987, 25 de enero, 4 y 10 de mayo de 1989). (Sentencia del 
Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1990]). En igual sentido las Sentencias de 13 de junio de 
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2000, 30 de marzo de 1999, 24 de octubre de 1998, 19 de mayo de 1998, 31 de diciembre de 
1997, 6 de mayo de 1997, 29 de noviembre de 1996, 22 de junio de 1995, 27 de julio de 1993, 
13 de junio de 1992, 26 de diciembre de 1991, 27 de noviembre de 1991, 11 de marzo de 1991  
y 12 de julio de 1990).” 

 
A este respecto, la exigencia de la buena fe en el ejercicio de los derechos y la prohibición del abuso 
del derecho viene establecida como un principio general del Ordenamiento en el artículo 7 de nuestro 
Código Civil , y  la Jurisprudencia ha venido señalando “que nuestro ordenamiento jurídico impone al 
ejercicio de cualquier derecho, cuales son, básicamente, las exigencias de la buena fe y la proscripción 
del abuso del derecho”.  
 
 
A modo de ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo  de fecha 1 de febrero de 2006  razona lo 
siguiente:  
 

“La doctrina del abuso de derecho se sustenta en la existencia de unos límites de orden moral, 
teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como institución de 
equidad, exige para poder ser apreciado, según recuerda la Sentencia de 18 de mayo de 
2005 (recurso núm. 4708/98), con apoyo en reiterada doctrina jurisprudencial, una actuación 
aparentemente correcta que, no obstante, representa en realidad una extralimitación a la que 
la ley no concede protección alguna, generando efectos negativos (los más corrientes daños 
y perjuicios), al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y 
legítima, así como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho (Sentencias de 8 de julio 
de 1986, 12 de noviembre de 1988, 11 de mayo de 1991 y 25 de septiembre de 1996); 
exigiendo su apreciación, en palabras de la Sentencia de 18 de julio de 2000 , una base fáctica 
que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad 
de perjudicar o ausencia de interés legítimo)". 

 

2. La Concesionaria no ha incumplido ninguna Cláusu la del Contrato ni de sus Pliegos  
 

De los antecedentes de hecho aquí expuestos, así como teniendo en cuenta la doctrina de los actos 
propios, es claro que la Concesionaria, en lo que respecta al procedimiento para la contratación del 
personal directivo en el marco del Contrato, ha obrado en todo momento con convencimiento pleno de que 
dicho procedimiento se tramitaba de conformidad con lo previsto en el Contrato y en sus Pliegos, y ello en 
tanto que las referidas designaciones se han efectuado conforme a la forma y medios admitidos por la 
propia Administración, así como en tanto que la Conselleria de Sanidad no ha efectuado ningún 
requerimiento a esta parte a este respecto.  
 
Añadir que si bien el PCAP exige autorización de la Conselleria para proceder a la contratación del 
personal directivo, en dicho documento no se especifica en ningún momento que la autorización deba ser 
expresa. Sobre la validez de las autorizaciones tácitas nos remitimos a la alegación relativa al subobjetivo 
2.3. 
 
Es más, esta parte ha obrado en todo momento de acuerdo con los citados principios de buena fe, de 
confianza legítima y seguridad jurídica, y ello a razón de los propios actos de la Conselleria de Sanidad.  

A mayor abundamiento, es insoslayable poner de manifiesto que son los “propios actos” de la Conselleria 
de Sanidad los que han llevado a esta parte a entender “en buena fe” y con “confianza plena” que el 
procedimiento que se ha venido siguiendo hasta la fecha para efectuar los nombramientos de personal 
directivo era conforme al Contrato y a los Pliegos que rigen éste (como demuestran los Antecedentes de 
Hecho expuestos en esta Alegación. A título de ejemplo la convocatoria de Comisión Mixta de Seguimiento 
de 2 de mayo de 2016).  

Pero es que, además, a la luz de la Sentencia,  de 16 de enero de 2018, la Sección Quinta de la Sal a 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Super ior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
(recurso ordinario nº 248/2015) , es claro que ninguna duda debe caber respecto de la buena fe y la 
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confianza plena de esta parte en que los referidos nombramientos se estaban llevando a cabo conforme a 
lo previsto en el Contrato y en sus Pliegos, pues dicho órgano tiene naturaleza administrativa y lo aprobado 
en su seno, además de tener carácter vinculante, goza de plena eficacia.  

Por todo lo anterior, en la redacción que, finalmente, se otorgue a los presentes apartados y subapartados 
del Informe definitivo de la Auditoría Operativa de la Concesión de la Asistencia Sanitaria Integral en el 
Departamento de Salud de Torrevieja, Ejercicios 2013-2016 debe constar expresamente que, en lo que 
respecta a la contratación del personal directivo realizada por parte TORREVIEJA SALUD II UTE, la 
Concesionaria no ha incumplido ni con el Contrato ni con los Pliegos que rigen el mismo.  

C. Conclusiones  

En resumen, de lo expuesto en la presente Alegación, las conclusiones que se alcanzan son las 
siguientes: 

(i) La Concesionaria, en el marco del procedimiento para la contratación del personal directivo, ha 
efectuado las comunicaciones pertinentes a la Conselleria de Sanidad. 
 

(ii) La Conselleria de Sanidad ha sido conocedora, en todo momento, a lo largo de la ejecución del 
Contrato, de la contratación de dicho personal por parte de la Concesionaria. 

 
(iii) Por todo lo anterior, la Concesionaria no ha incumplido ni el Contrato ni los Pliegos que rigen el 

mismo, y así debe constar en la redacción que, finalmente, se de a los presentes apartados y 
subapartados del Informe definitivo de la Auditoría Operativa de la Concesión de la Asistencia 
Sanitaria Integral en el Departamento de Salud de Torrevieja, Ejercicios 2013-2016. 
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ALEGACION 6: 

APENDICE 3 DEL BORRADOR DEL INFORME, PAGINA 13, LETRA V 

APENDICE 5 DEL BORRADOR DEL INFORME, PAGINA 66, SUBOBJETIVO 3.3 

Contenido de la alegación: 

La Sindicatura sostiene en el párrafo quinto subojetivo 3.3 del Borrador del Informe que “el dato a tomar en 
cuenta para la revisión de precios debe ser el de los créditos aprobados por la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat, tal como literalmente establece el pliego, y no el presupuesto definitivo o liquidado, tal y como 
define la Conselleria y el propio concesionario, basándose en el dictamen del Consell Juridic Consultiu”. 

En consecuencia, concluye a continuación que:  

“Esta discrepancia de criterio en el cálculo de la prima ha supuesto que el precio final del contrato abonado 
en el periodo 2006-2016 haya sido aproximadamente 108,6 millones superior al precio que se deriva de la 
literalidad de los pliegos”.  

Es decir, Sindicatura considera que en la revisión del precio del Contrato, y más concretamente en la 
aplicación de la fórmula prevista para ello en el propio PCAP, se deberían haber tenido en consideración las 
partidas presupuestarias relativas al gasto sanitario establecidas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad 
Valenciana, y no el gasto real devengado, esto es, la totalidad de los gastos sanitarios efectivamente 
ejecutados por la Generalitat Valenciana durante el ejercicio correspondiente. 

Pues bien, como será expuesto a continuación, y en estrictos términos de defensa, las conclusiones 
alcanzadas por la Sindicatura en el Borrador del Informe son absolutamente erróneas, por cuanto que aceptar 
tal interpretación supondría una evidente vulneración de lo establecido en los PCAP, de la normativa 
contractual vigente, así como de lo mantenido por una reiterada jurisprudencia en relación a la interpretación 
de los contratos administrativos.  

Respecto del referido subobjetivo y las conclusiones alcanzadas en el mismo, a continuación, se formula la 
siguiente alegación que se desarrollará, a su vez, en los cuatro subapartados siguientes:  

A. Sobre la fórmula de actualización del precio del Contrato. 
B. Sobre el Dictamen 38/2012 del Consell Jurídic Consultiu, de 19 de enero de 2012, relativo al 

sistema de revisión de precios contenidas en el PCAP que rigió la licitación. 

C. Sobre la facultad del Órgano de Contratación en la interpretación de los contratos. 
D. Conclusiones 

 
a) Sobre la fórmula de actualización del precio del  Contrato. 

Para analizar la cuestión objeto de controversia debemos partir de lo dispuesto en el Contrato 
formalizado entre la Conselleria y la Concesionaria. De conformidad con lo previsto en el mismo: 

“(…) la contraprestación que percibe el concesionario se determina de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 4.3 del PCAP, con una prima anual por cápita de 379 euros para el 
ejercicio 2003. Anualmente se procederá a actualizar la citada prima per cápita, de acuerdo con 
lo establecido en la cláusula 19.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares”. 

Así pues, la Cláusula 4º del PCAP establece el precio a abonar a la Concesionaria por la ejecución 
del Contrato, mientras que por su parte, la Cláusula 19º del PCAP dispone la fórmula de revisión de 
éste. 
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De conformidad con lo dispuesto en la referida Cláusula 4º del PCAP, entre las partidas o conceptos 
que conforman el precio del Contrato encontramos la denominada “partida capitativa” o “prima per 
capita”, resultado de multiplicar la prima por persona por el número de personas que integran la 
“población protegida”. 

Ahora bien, a fin de asegurar la correcta financiación de las prestaciones sanitarias, la Cláusula 19º 
del PCAP prevé la actualización anual de la citada “partida capitativa” mediante la aplicación de una 
fórmula establecida expresamente en el PCAP. En concreto: 

PrePresupuesto capitativo anual = 

Presupuesto asistencia sanitaria de la Generalitat 
Valenciana 

Población de derecho de la Comunidad Valenciana 

 

Asimismo, la meritada Cláusula 19º prevé que: 

“(…) el resultado de la aplicación de la fórmula prevista, en ningún caso podrá ser inferior a la 
actualización en función del Índice de Precios al Consumo (IPC), ni superior al porcentaje de 
incremento anual del gasto sanitario público consolidado del Estado para dicho ejercicio”.  

En suma, se desprende de la antedicha Cláusula 19º que la fórmula de actualización de la prima per 
cápita debe tener en todo caso como base el importe del Presupuesto de la Generalitat Valenciana 
para gastos en asistencia sanitaria por habitante.  

b) Sobre el Dictamen 38/2012 del Consell Jurídic Co nsultiu, de 19 de enero de 2012, relativo al 
sistema de revisión de precios contenidas en el PCA P que rigió la licitación. 
 
Sentado lo anterior, la diferencia en el cálculo de la prima a la que hace referencia la Sindicatura en 
el Borrador del Informe remitido, viene precisamente motivada por la no aplicación por parte del este 
órgano fiscalizador de la interpretación efectuada, en fecha 19 de enero de 2012, por el Consell Jurídic 
Consultiu en su Dictamen 38/2012.  
 
Mediante el citado Dictamen, emitido para dar respuesta a una consulta facultativa que se había 
planteado acerca del sistema de revisión de precios contenido en el pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de concesión de Denia, el Consell Juridic Consultiu establece la 
interpretación que debería darse al numerado de la anterior fórmula, esto es, al concepto 
“presupuesto asistencia sanitaria de la Generalitat Valenciana”. 
 
 
 
Así las cosas, esto órgano estima que: 
 

“(…) si las bases a tener en cuenta para la actualización de la “prima per cápita” de la entidad 
concesionaria son el gasto sanitario en la Generalitat Valenciana, su gasto por habitante y su 
correlativo incremento anual, tales gastos han de ser gastos reales y no merament e 
gastos presupuestados o insuficientes que hayan res ultado desvirtuados por el gasto 
real efectuado a lo largo del año en cuestión”.  
 

Y es que, según manifiesta de manera absolutamente clara el propio Consell Juridic Consultiu, en la 
aplicación de la fórmula contenida en los PCAP debe tenerse en todo caso en consideración el 
Presupuesto real por las siguientes razones: 
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- Que no es hasta que se produce la liquidación definitiva del Presupuesto del año en cuestión, 
cuando de forma cierta se conoce el gasto real efectuado en los respectivos conceptos o acciones 
programadas de la Generalitat Valenciana, en este caso, en materia sanitaria. 
 

- Que en la propia redacción de la Cláusula 19º del PCAP se utilizan, entre otros, términos como 
"datos definitivos”, "revisión provisional", "desviaciones en el precio" que denotan la necesidad de 
que se atienda a índices o magnitudes reales o definitivas. 

 
- Que si solo se tuvieran en consideración los gastos inicialmente presupuestados, donde el 

Concesionario no ha intervenido en su previsión, ello conllevaría a “dejar en manos” de una de 
las partes del Contrato el contenido de la obligación de actualización de la prima concesional. 

 
- Que la aplicación de gastos reales resulta acorde a la doctrina establecida por el Tribunal 

Supremo en su Sentencia de 21 de febrero de 2018 por la que “han de seguir criterios de legalidad 
derivados de datos contrastados y reales, no conjeturas que pueden resultar razonables desde 
una perspectiva puramente particular. (…)". 

 
- Que la aplicación de la liquidación definitiva del Presupuesto de la Generalitat Valenciana de 

gastos sanitarios permite el mantenimiento del equilibrio financiero del Contrato, pues de otra 
forma, sería necesario restablecer dicho equilibrio llevando a cabo una composición de los 
intereses de las partes y atendiendo a la justicia distributiva. 
 

En definitiva, el criterio del Consell Jurídic Consultiu fijado en el referido Informe se centra en sostener 
que el “presupuesto asistencia sanitaria de la Generalitat Valenciana” de la Cláusula 19ª del PCAP 
debe entenderse como el presupuesto definitivo o liquidado y, por tanto, en la revisión definitiva de la 
prima per cápita del concesionario debe tenerse en cuenta el incremento capitativo real de la 
Comunidad Valenciana.  
 
 

c) Sobre la facultad del Órgano de Contratación en la interpretación de los contratos. 

Tal y como aduce el propio Consell Jurídic Consultiu en el Informe al que venimos haciendo referencia, 
el legislador estatal reconoce al órgano de contratación la facultad de interpretar los contratos 
(artículos 59.1 y 249 del TRLCAP). Prerrogativa que, además, se recoge expresamente en la Cláusula 
1.2 del PCAP que rige esta concesión, en virtud de la cual “El Órgano de contratación, ostenta la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento”.  

Así las cosas, en uso de dicha facultad legal y contractualmente reconocida, la Conselleria solicitó al 
máximo órgano consultivo en materia jurídica de la Comunidad Valenciana que éste aclarara la 
interpretación que debía seguirse en la fórmula de revisión del precio establecida en el PCAP habida 
cuenta que la literalidad de la indicada cláusula 19ª podía dar lugar a diferentes interpretaciones. 

Como se indica en el Borrador del Informe remitido por Sindicatura, la Conselleria ha venido 
considerando en la revisión de precios lo manifestado por el Consell Jurídic Consultiu respecto a la 
Cláusula 19ª, entendiendo así que la cápita del año es el resultado de multiplicar la cápita del año 
anterior por el menor índice entre el incremento del presupuesto capitativo de la Generalitat y el gasto 
consolidado del Estado, y en cualquier caso con el límite mínimo del IPC.  
 
Sin embargo, como ha sido adelantado, la Sindicatura discrepa de dicho criterio fijado por el Consell 
Jurídic Consultiu, al afirmar en el párrafo cuarto del citado subobjetivo que “si bien dicho modo de 
cálculo hubiese gozado de mayor lógica desde el punto de vista económico, la literalidad de los 
pliegos del contrato es clara”.  

Pues bien, olvida Sindicatura que de conformidad con lo previsto en el artículo 1285 del CC, las 
estipulaciones en los contratos administrativos no deben interpretarse aisladamente, sino que debe 
llevarse a cabo una labor interpretativa del conjunto de todas ellas.  
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Es decir, que debe llevarse a cabo una interpretación integradora, con el recurso al canon 
hermenéutico de la totalidad, lo que acentúa la importancia de buscar la denominada "voluntad real", 
proscribiendo cualquier exceso en la interpretación literal de cláusulas que puede conducir a un abuso 
de derecho.  

Así, viene siendo reconocido por el Tribunal Supremo , entre otras, en su Sentencia de 19 de mayo 
de 2015, Sala 1ª de lo Civil, que reenvía a su vez a otra anterior de la misma Sala de 29 de enero 
de 2015:  

"(…) en el proceso interpretativo de los contratos la averiguación o búsqueda de la voluntad 
real o efectivamente querida por las partes se erige como principio rector de la labor 
interpretativa, de forma que las demás reglas confluyen a su alrededor bien 
complementándola, bien supliéndola, pero nunca limitándola o alterándola. La aplicación de 
este principio rector comporta una delimitación del proceso interpretativo que también interesa 
puntualizar. En efecto, en primer término, debe señalarse que la búsqueda o averiguación de 
la intención común de las partes se proyecta, necesariamente, sobre la totalidad del contrato 
celebrado, considerado como una unidad lógica y no como una mera suma de cláusulas; de 
modo que el análisis o la interpretación sistemática constituye un presupuesto lógico-jurídico 
de todo proceso interpretativo (también denominada canon hermenéutico de la totalidad, 
artículo 1286 del Código Civil). En segundo término, y en estrecha relación con la anterior, 
debe señalarse el carácter instrumental que presenta la interpretación literal del contrato que 
se infiere del criterio gramatical del mismo (párrafo primero del artículo 1281 del Código Civil); 
de forma que no puede ser valorada como un fin en sí misma considerada, o como un dogma 
del proceso interpretativo, pues la atribución del sentido objeto de la interpretación, y de ahí 
la unidad lógica del artículo citado, conforme a su segundo párrafo, sigue estando en la 
voluntad realmente querida por partes contratantes".  

En este mismo sentido, cabe señalar, igualmente, la Sentencia de nuestro Alto Tribunal de 31 de 
diciembre de 2012  por la que afirma: 

“(…) la primacía de la interpretación literal quiebra en determinados supuestos, entre los que 
se encuentra, aun siendo claros los términos del contrato, cuando existen actos opuestos al 
mismo en los cuales el verdadero propósito de los contratantes se haya manifestado (STS de 
24 de abril de 1964)", pues "la interpretación de los contratos y demás actos jurídicos, aunque 
haya de partir de la expresión contenida en las palabras pronunciadas o escritas no puede 
detenerse en el sentido riguroso o gramatical de las mismas y ha de indagar 
fundamentalmente la intención de las partes y el espíritu y finalidad que han presidido el 
negocio, infiriéndose de las circunstancias concurrentes y de la total conducta de los 
interesados (SSTS de 21 de abril de 1993)”. 

Asimismo, debemos traer a colación, lo aducido por el propio Consell Juridic Consultiu en su 
Dictamen 204/2015 de 1 de abril de 2015 relativo a determinadas cuestiones relacionadas con los 
contratos de gestión del servicio público por concesión de asistencia sanitaria integral en la 
Comunidad Valenciana:  

“(…) no puede perderse de vista que las cláusulas contractuales deben interpretarse siempre 
de forma más acorde a los derechos e intereses recíprocos de la Administración y de los 
contratistas o concesionarios encargados de la prestación del servicio público, conforme al 
principio de proporcionalidad y equidad en la aplicación del contrato. Si existen varios posibles 
sentidos de una disposición contractual, es decir, varias interpretaciones posibles de la 
misma, debe prevalecer aquella que resulte más ajustada o conduzca a una consecuencia 
racional en el orden lógico, y para ello habrá que acudir, si es necesario, al criterio sistemático. 
La interpretación literal si bien puede ser el punto de partida, no es la única regla de 
interpretación de los contratos, ni necesariamente debe ser el punto de llegada. 

En otras palabras, la interpretación de las cláusulas de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas debe obtenerse no solo de la letra estricta de texto de cada cláusula sino, 
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como se ha dicho con anterioridad, teniendo en cuenta su sentido lógico y su ponderación 
sistemática que obliga a considerar el Pliego de Cláusulas Administrativas como un todo. (…)” 

En aplicación de la jurisprudencia y doctrina expuesta, cabe señalar que la finalidad del Contrato 
objeto de fiscalización por parte de esta Sindicatura es la gestión de la asistencia sanitaria en el 
Departamento de Torrevieja y, en particular, la finalidad de la Cláusula 19ª es asegurar una correcta 
financiación del Contrato, a fin de garantizar que los pacientes de dicho Departamento gozarán de las 
mismas prestaciones y condiciones con independencia del tipo de gestión elegida. 

Es decir, que la razón de la inclusión de una fórmula de actualización del precio del Contrato es la 
igualdad de trato, real y efectiva, en la atención sanitaria de todos los ciudadanos con independencia 
del Departamento al que se encuentren adscritos. Circunstancia ésta que no queda garantizada sino 
es más que a través de una lógica y eficaz financiación que atienda a los gastos reales en materia 
sanitaria y no meramente los presupuestados. 

Huelga decir que. esta facultad de interpretación de los contratos debe emplearse en favor de la 
mayor reciprocidad de intereses y atendiendo al conjunto de las previsiones del contrato, máxime en 
un contrato como el que venimos analizando en el que la única opción posible de retribución del 
concesionario para alcanzar la equivalencia de las prestaciones a los usuarios es atender a gastos 
reales y no meramente presupuestados.  

Así, la consideración del gasto real liquidado en materia sanitaria como importe para la aplicación de 
la fórmula de revisión de precios, resulta absolutamente indispensable para garantizar el equilibrio 
financiero del Contrato. 
 
Aceptar la interpretación realizada por la Sindicatura en su Borrador de Informe, conllevaría a dejar a 
la voluntad de una de las partes la actualización de los precios, lo que podría dar lugar a un 
desequilibrio económico en la concesión. 
 

d) Conclusiones 
 
- A fin de garantizar la correcta financiación de las prestaciones sanitarias en el Departamento de 

Salud de Torrrevieja, los PCAP que rigió la licitación prevén una fórmula de revisión del precio 
del Contrato. 
 

- De acuerdo con la interpretación establecida por el Consell Juridic Consultiu, para la aplicación 
de dicha fórmula, se deberá tener en consideración los gastos reales liquidados en materia 
sanitaria por la Generalitat Valenciana y NO los créditos presupuestarios de gasto sanitario 
previstos en la Ley de Prepuestos de la Generalitat. 
 

- Tal interpretación en la retribución del concesionario, resulta indispensable para garantizar la 
igualdad de trato en la asistencia sanitaria de todos los ciudadanos que conforman la población 
protegida con independencia del Departamento de Salud al que se encuentren adscritos, así 
como para asegurar el equilibrio económico del Contrato. 
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ALEGACION 7: 

APENDICE 3 DEL BORRADOR DEL INFORME, PAGINA 24, PARRAFOS 2 Y 3 

Contenido de la alegación: 

En el apartado “Recursos Humanos”, se expone lo siguiente: 

 “El coste medio por hora de trabajo efectivo del personal con contrato laboral en el Departamento de Salud 
de Torrevieja asciende a 27,7 euros, un 11.4% inferior al coste medio por hora del personal estatutario en el 
conjunto de los departamentos de salud, 31,3 euros: 

 

  Hospitales Comunitat Valenciana 

Torrevieja Grupo I Grupo II Grupo III Total CV 

27,7 30,9 31,6 31,6 31,3 

 

Las horas estimadas en 1.589 horas de la jornada anual del personal estatuario (Decreto 38/2016, de 8 de 
abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 137/2003, de 18 de julio) y en 1.811 horas la jornada anual 
del personal laboral (Según convenio colectivo aplicable).” 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Cálculo Jornada ordinaria efectiva anual: 

Atendiendo al Decreto 38/2016, de 8 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 137/2003, de 18 
de julio, hemos analizado los criterios por los que se obtiene la cifra de 1.589 horas y hemos realizado el 
mismo ejercicio con nuestro Convenio Colectivo aplicable. 

 

 

Cálculo Jornada anual personal estatutario: 

Jornada anual bruta: 1955h 

Descuento por concepto de vacaciones: 163h 

Descuento por concepto de festivos, 14 festivos del calendario laboral oficial y 3 adicionales: 119h 

Licencia de asuntos particulares, 6 días: 42h 

Otros conceptos de descuento, con carácter genérico (higiene, preparación a la actividad, etc.): 42h 

Jornada ordinaria efectiva general: 1589h 

• Cuadro extraído de Decreto 38/2016, de 8 de abril 

Bajo el criterio anterior de obtención de la jornada ordinaria efectiva, y basándonos en nuestro II Convenio 
Colectivo, Torrevieja Salud, UTE ley 18/82 con efectos de aplicabilidad 2016-2019, se procede a utilizar los 
mismos criterios de jornada ordinaria efectiva, y que pasamos a detallar a continuación: 

Cuadro Sistema de Trabajo II Convenio Colectivo, Tor revieja Salud UTE 18/82 
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SISTEMA DE TRABAJO AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

TRN 1768 1744 1720 1696 

TRD 1811 1797 1787 1780 

JFD 1811 1797 1787 1780 

 

• Existe también las horas anuales de los turnos TEB y TEA que se corresponden con aquellos que realizan 
jornada complementaria añadida, algo que no se ha tomado como referencia en los cálculos para el personal 
estatutario y por lo tanto, tampoco lo referenciamos en el caso del personal laboral para hacer homogénea la 
comparación. 

Cálculo Jornada anual personal laboral: 

 Turno TRN: 

Jornada anual bruta (descontadas vacaciones y festivos en esta cuantía): 1768h 

Licencia de asuntos particulares, 5 días de 7 horas: 35h 

Licencia de asuntos particulares, 1 día "cumpleaños" de 8 horas: 8h 

Jornada ordinaria efectiva general: 1.725h 

 
 Turno Resto: 

Jornada anual bruta (descontadas vacaciones y festivos en esta cuantía): 1811h 

Licencia de asuntos particulares, 5 días de 7 horas: 35h 

Licencia de asuntos particulares, 1 día "cumpleaños" de 8 horas: 8h 

Jornada ordinaria efectiva general: 1.768h 

 

Por tanto, el denominador a aplicar para el cálculo de las horas anuales, dependería del turno de trabajo, por 
lo que en lugar de 1.811h pasaría a ser un cálculo basado en 1.725h para el turno TRN, y el cálculo para el 
resto de profesionales, en lugar de 1.811h como se ha estipulado, pasaría a computarse 1.768h. 

En la información facilitada, la plantilla media del 2016 asciende a 1.187,56, de los que 355,51, son TRN y 
tendríamos que computarles 1.725h a cada uno, y hay 832,05 profesionales dentro del resto de turnos, que 
deberíamos computar 1.768h a cada uno. El denominador resultante ascendería a 2.084.323,39h para el 
ejercicio 2016. 

El cuadro siguiente muestra los cálculos bajo el supuesto que todos van a 1.768h, o bien diferenciando según 
sus turnos de trabajo, es decir, diferenciar el turno TRN del resto. 

Tipo de Turno FTE anual Horas Convenio por Profesional Hora Anuales Efectivas  

Resto Turnos 832,05 1.768h 1.471.061,45h 

TRN 355,51 1.725h 613.261,94h 

Total General 1.187,56   2.084.323,39h 

 

Para la obtención del coste medio por hora, aplicaremos la misma fórmula contenida en el borrador del 
informe: 

 

Numerador: Coste Total Plantilla 

Denominador: Horas Anuales Efectivas* 

Resultado: Coste Medio por hora 

*Cálculos para la obtención del denominador (Horas Anuales 
efectivas): 
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Plantilla Media x Jornada Ordinaria Efectiva 

 

Con la información relativa al nº de horas anuales efectivas, observamos que hay diferencias entre la 
información contenida en el informe con la calculada por nosotros, que pasamos a reflejar en el escenario 
planteado a continuación: 

Numerador: Coste Total Plantilla 59.577.303,92 

Denominador: Horas Anuales Efectivas 2.084.323,39 

Resultado: Coste Medio por hora 28,6 

 

A modo gráfico y de resumen, se observa que el coste medio de Torrevieja es 28,6€/hora  en lugar de 
27,7€/hora . Todo ello además si lo comparamos con el Total CV, 31,3€/hora , podemos indicar que se pasa 
de un 11,4% de coste medio inferior, a un 8,6%. 

  Hospitales Comunitat Valenciana 

Torrevieja Grupo I Grupo II Grupo III Total CV 
28,6 30,9 31,6 31,6 31,3 

% Coste Medio Hora Torrevieja (comparativa Total CV): -8,6% 
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ALEGACION 8: 

APENDICE 3 DEL BORRADOR DEL INFORME, PAGINA 27, ULTIMO PARRAFO  

Contenido de la alegación: 

Indicador Camas por 1000 habitantes  

En el documento de trabajo de la sindicatura,  

• Objetivo 1. ¿Se han adquirido las prestaciones sanitarias en el Departamento de Salud de Torrevieja en 
la cantidad, calidad y coste más adecuado? 

o Subobjetivo 1.3 ¿Son suficientes los recursos sanitarios puestos a disposición de la población 
protegida del departamento? 

 Criterio. Número de camas por cada 1.000 habitantes  

La población protegida media en 2016 para Torrevieja es de 156.029 

Cmas por 1000 habitantes: 

• Camas Instaladas 
o por 1000 habitantes Torrevieja: 1,78 
o por 1000 habitantes Hospitales grupo II: 1,75 
o por 1000 habitantes Comunidad Valenciana: 2,05 

• Camas Funcionantes por 1000 habitantes 
o por 1000 habitantes Torrevieja: 1,51 
o por 1000 habitantes Hospitales grupo II: 1,61 
o por 1000 habitantes Comunidad Valenciana: 1,92 

Como se comenta en el borrador del informe este indicador tiene un alcance limitado, debido a la gestión 
moderna del “recurso cama” del Hospital Universitario de Torrevieja, sería interesante matizar varios aspectos: 

- Estancia media ajustada , la estancia media para 2016 en el HU de Torrevieja fue de 4,93 días frente 
a los 5,64 de media de la Comunidad Valenciana y 5,21 del mismo grupo. Así con un cálculo sencillo 
si los 16.310 ingresos hubieran tenido una estancia de 5,64 días se hubieran necesitado 11.580 
estancias más o lo que es lo mismo 31 camas más funcionantes los 365 días del año. Si la 
comparación es con los hospitales del grupo supondría 4.566 estancias más ó 12 camas funcionantes 
cada día del año. 

• De la misma forma el funcionamiento del Hospital de  día quirúrgico : La cirugía mayor 
ambulatoria (CMA) permite que procesos que generalmente se hospitalizaban utilizando cama, no 
sea necesario al resolverse de forma ambulatoria. En 2016 fue del 75,94% en el Hospital de Torrevieja 
frente a 64,98% de la Comunidad Valenciana. 
En el año 2016 hubo 12.422 intervenciones mayores en Hospital Universitario de Torrevieja, 5.281 
cirugías con ingreso CCI con una estancia media de 3.17 días. 
Si se hubiera realizado con la media de CMA del resto de hospitales de la Comunidad Valenciana se 
hubiera realizado un número de CCI superior, si aplicamos la estancia media quirúrgica de 2016 que 
fue de 3.17 días hubiera supuesto un número de estancias superior. El cálculo no se presenta por ser 
un razonamiento teórico con sesgos, pero el argumento sirve para confirmar la obsolescencia del 
indicador presentado. 
 

• Hospitalización a domicilio . La unidad de hospitalización a domicilio puede atender hasta 45 camas 
domiciliarias, los tratamientos y procedimientos son numerosos y es otro argumento para profundizar 
en la poca validez del ratio de camas por habitante. 
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• Hospital de día médico . Más del 98% de los tratamientos oncológicos con quimioterapia se realizan 
en un puesto del hospital de día sin necesidad de ingreso. Además del HU de Torrevieja da servicio 
en el hospital de día a numerosos procesos médicos para pacientes que en otros hospitales tiene que 
ingresar, antibioterapia intravenosa, tratamiento para estabilizar a pacientes con insuficiencia 
cardiaca, etc… 
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ALEGACION 9: 

APENDICE 3 DEL BORRADOR DEL INFORME, PAGINA 30, PARRAFO 2 

Contenido de la alegación: 

INFORME IMPORTE DE LA PRESCRIPCIÓN DE RECETAS EN EL  AÑO 2016. 
DEPARTAMENTO DE TORREVIEJA. 

El importe de productos farmacéuticos prescritos mediante recetas en el año 2016 en el departamento de 
Torrevieja ascendió a 54.097.524,77€. 

El importe por paciente protegido fue de 348.30€ en el departamento de Torrevieja y de 313.77€ por paciente 
en la CV.  

 

El mayor importe por paciente en el departamento de Torrevieja es consecuencia de: 

1. Indice de carga de enfermedad (Case Mix). 

El departamento de Torrevieja presenta un Case Mix de 44,32 puntos, mientras que la CV es de 
41,96.  

El departamento de Torrevieja soporta un Case Mix de 2,36 puntos porcentuales mayor a la media 
de la CV. 

 

2. Población atendida según morbilidad. 

El departamento de Torrevieja presenta un mayor porcentaje de pacientes complejos (niveles 6, 7 y 
8) al de la CV. 

 

3. Porcentaje de población mayor de 65 años 

GAIA158 - Importe por 
Población Potegida ANUAL

CV 313,77€

Torrevieja 348,30€

Departamento CASE MIX
Pacientes 

equivalentes

Población 

real

CV 41,96 197.677.654,69          4.711.144   

22 - TORREVIEJA 44,32 6.933.710,69              156.452      

Clasificación por 

Morbilidad y 

Riesgo clínico 

(CRG)

Descripción Estado de Salud Modelo P
Nº Pacientes 

CV

% Pacientes 

CV

Nº Pacientes  

Torrevieja

% Pacientes 

Torrevieja

Diferencia       

% Pacientes 

Torrevieja-CV

1 Estado de salud sano 2.056.753 43,6% 71.192 45,5% 1,9%

2 Historia de enfermedad aguda significativa 291.154 6,2% 9.144 5,8% -0,3%

3 Enfermedad crónica menor única 569.127 12,1% 16.435 10,5% -1,6%

4 Enfermedad crónica menor en múltiples sistemas orgánicos 269.738 5,7% 7.775 5,0% -0,8%

5 Enfermedad dominante o crónica moderada única 805.951 17,1% 26.146 16,7% -0,4%

6 Enfermedad significativa crónica en múltiples sistemas orgánicos 621.253 13,2% 21.987 14,1% 0,9%

7 Enfermedad dominante crónica en tres o más sistemas orgánicos 55.302 1,2% 2.138 1,4% 0,2%

8 Neoplasias dominantes, metastásicas y complicadas 25.113 0,5% 1.067 0,7% 0,1%

9 Necesidades sanitarias elevadas 18.111 0,4% 596 0,4% 0,0%
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El porcentaje de pacientes mayores de 65 en departamento de Torrevieja es de 26,47%, en la CV es 
de 18,89%.  

El departamento de Torrevieja presenta un mayor porcentaje de pacientes mayores de 65 años en 
7,58 puntos porcentuales. 

 

4. Porcentaje de población desplazada. 

El porcentaje de población desplazada sobre la población total es mayor en Torrevieja (4,14%) que 
en la CV (0,74%).  

El departamento de Torrevieja presenta un número de pacientes desplazados de 3,4 puntos 
porcentuales mayor a la media de la CV. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población Total
Población a partir 

65 años
% Población 

≥ 65 años

Comunidad Valenciana 4.711.144             890.014 18,89%

Torrevieja 156.452                 41.406 26,47%

% Población desplazada sobre el total

Comunidad Valenciana 0,74%

Torrevieja 4,14%
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ALEGACION 10: 

APENDICE 3 DEL BORRADOR DEL INFORME, PAGINA 31, PARRAFO 3 

Contenido de la alegación: 

En relación a la calidad percibida: 

1. Encuestas de satisfacción realizadas por la Consellería de Sanitat y Salut Pública a través de dos 
vías: 
 
a. Encuestas en formato papel con cuestionario SERVQUAL: realizadas en una fecha determinada 

(1 mes de duración) y con un número de cuestionarios limitados distribuidos en las áreas de 
urgencias, hospitalización, pediatría, atención primaria y unidad de cirugía sin ingreso. 
Metodología de encuestas coordinada con el SAIP del departamento. 
 
En 2015, el departamento de Torrevieja se encuentra en el tercer puesto de los 24 departamentos 
de salud de la Comunidad Valenciana. 
 
 

 
 

b. Encuestas telefónicas en pacientes tras alta hospitalaria: La Consellería de Sanitat y Salut Pública 
realiza cuestionario de satisfacción según los datos aportados por CMBD. 

El departamento de salud de Torrevieja nunca ha rec ibido información al respecto de estas 
encuestas telefónicas, los primeros datos disponibl es son los que aparecen en el informe de 
la Sindicatura de Cuentas donde el Departamento de Torrevieja aparece en el puesto nº 11 
según la Memoria Anual 2016 de la Consellería de Sa nitat (apartado “4.4 Satisfacción de los 



30 

 

 

pacientes y calidad percibida. Opinión sobre nuestr o sistema sanitario: encuestas y 
barómetros”) 

 

Sin embargo, en el estudio realizado por SIGMADOS e n 2017 sobre “Satisfacción del paciente 
atendido en los centros sanitarios del Sistema Públ ico de Salud de la Comunidad de Valencia” 
y al respecto de la pregunta “Satisfacción global c on las atenciones sanitarias recibidas”, el 
Departamento de Torrevieja cuenta con los siguiente s resultados: 

 

 

 

2. Evaluación de la calidad percibida según metodología NPS 
 

La experiencia del usuario es una línea estratégica del Departamento de Salud de Torrevieja para la 
mejora continua de la atención que presta a sus ciudadanos. Para la evaluación de la misma, el 

Servicio 2016 2017

Servicios con nota media 

Inferior a la media de la CV 45% 9%
Servicios con nota media 

igual a la media de la CV 27% 36%
Servicios con nota media 

superior a la media de la CV 27% 55%

Torrevieja

Servicio 2017 2017 2017

Atención Primaria Adultos 8,33 8,35 8,33

Atención Primaria Pediatría 8,29 8,52 8,37

Atención Primaria Enfermería 8,48 8,84 8,53

Atención Primaria PAC Urg 8,00 7,65 7,89

Hospitalización quirúrgica 8,14 8,45 8,58

Hospitalización médica 8,42 8,80 8,47

Hospitalización obstétrica 8,44 8,95 8,40

Hospitalización Pediátrica 8,44 8,95 8,40

Cirugía Mayor Ambulatoria 9,09 8,67 8,75

Urgencias Hospitalarias 7,93 7,81 7,75

Consultas externas 8,27 8,20 8,22

Atención especializada 

ambulatoria ( centros 

integrados) 7,62 7,86

Torrevieja Vinalopó Media CV
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departamento dispone de un indicador relacionado con el nivel de recomendación del Servicio que 
realizan los usuarios/pacientes. 

Se calcula con las respuestas obtenidas en las encuestas que se realizan por email a la pregunta: “En 
caso de necesidad, ¿hasta qué punto recomendaría nuestro Servicio X a sus familiares o amigos?” 

Se mide de la siguiente forma: NPS= % de promotores - % detractores. 

Siendo promotores los usuarios que puntúan con 9 o 10 y detractores los que puntúan de 0 a 6. 

Se muestran a continuación los datos en 2016 del departamento de salud de Torrevieja. 

 

3. Quejas por demora y trato – Datos 2016 
 

• C. Valenciana: 216 quejas / 100.000 habitantes 
 

• Hospital Torrevieja: 77 quejas / 100.000 habitantes 
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ALEGACION 11: 

APENDICE 3 DEL BORRADOR DEL INFORME, PAGINA 34, PARRAFO 1 

Contenido de la alegación: 

El informe afirma que “En términos globales, el Hospital de Torrevieja dispone de un equipamiento de alta 
tecnología inferior al segmento de hospitales clasificados en el grupo II y a la media total de la Comunitat 
Valenciana”. 

En algunos hospitales de los incluidos bajo el epígrafe Grupo II, los equipos de Resonancia Magnética y 
Acelerador Lineal han sido adquiridos y gestionados, hasta la fecha de fin de contrato, por una empresa 
privada externa, por lo que corresponde a la mencionada empresa el esfuerzo inversor correspondiente a 
dichos equipos.  

Por ello, la tabla de equipos para el cálculo del indicador “Esfuerzo inversor en dotación tecnológica por 
habitante”, pasaría de ser la mostrada a continuación:  

 

Tabla 1. Tabla de equipos como base de cálculo del indicador “Esfuerzo Inversor por habitante”, expresado en €/habitante, según lo 

indicado en el informe.  

A ser esta otra:  

 

Tabla 2. Tabla de equipos como base de cálculo del indicador "Esfuerzo Inversor por habitante", expresado en €/habitante, teniendo 

en cuenta los equipos adquiridos por empresas privadas. 

Quedando el esfuerzo inversor del Hospital de Torrevieja en un valor de 26, mientras que esfuerzo inversor 
medio de los hospitales de Grupo II quedaría en un valor de 24 €/habitante.  

 

Grupo II TAC RM GAM HEM ASD LIT BCO ALI SPECT PET MAMOS DO DIAL

Esfuerzo inversor AT

Valencia Aranu-Lliria 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9

Valencia-Peset 2 2 2 1 2 1 0 0 1 0 1 1 25 27

La ribera 3 2 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 35 52

Denia 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 30 22

Xativa 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 30 17

Marina Baixa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 8

San Juan 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 47

Elda 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 25 20

HGUE 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 30 52

Torrevieja 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 37 26

Manises 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 34 21

Elche-Crevillente 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 27 40

23 14 6 8 10 6 0 5 1 2 17 12 281 28

Grupo II TAC RM GAM HEM ASD LIT BCO ALI SPECT PET MAMOS DO DIAL

Esfuerzo inversor AT

Valencia Aranu-Lliria 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5

Valencia-Peset 2 2 2 1 2 1 0 0 1 0 1 1 25 27

La ribera 3 2 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 35 52

Denia 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 30 22

Xativa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 30 11

Marina Baixa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 8

San Juan 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 47

Elda 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 25 13

HGUE 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 30 20

Torrevieja 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 37 26

Manises 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 34 21

Elche-Crevillente 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 27 40

23 9 6 8 10 6 0 4 1 2 17 12 281 24
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ALEGACION 12: 

APENDICE 3 DEL BORRADOR DEL INFORME, PAGINA 35, PARRAFO 1 

Contenido de la alegación: 

El informe afirma que “En la comparación realizada, el esfuerzo inversor medio en la Comunitat Valenciana 
se situaría en 24 euros por habitante si excluimos el equipo de mayor coste individual, (Acelerador Lineal, que 
sólo puede estar instalado en aquellos hospitales donde se haya autorizado por parte de la Conselleria la 
prestación del servicio de radioterapia)”.  

Sabiendo que, tanto los servicios de Medicina Nuclear como la Radioterapia solo pueden instalarse y operarse 
previa autorización específica de la Conselleria a tal efecto, estimamos que debería tenerse en cuenta el 
esfuerzo inversor del Hospital de Torrevieja frente al de Hospitales de Grupo II, excluyendo no solo la 
radioterapia, (Acelerador Lineal),  sino también los equipos correspondientes al servicio de Medicina Nuclear, 
(PET, SPECT y Gammacámara). 

Aplicando esta consideración al cálculo del esfuerzo inversor, e incluso sin tener en cuenta la primera 
alegación formulada en el presente escrito, el párrafo 1 de la página 35 quedaría: 

“En la comparación realizada, el esfuerzo inversor del Hospital de Torrevieja se situaría en un valor de 26 € 
por habitante, frente al valor medio de los hospitales del Grupo II, (20 €/habitante), y frente al esfuerzo inversor 
medio en la Comunitat Valenciana que se situaría en 21 € por habitante si excluimos los equipos de mayor 
coste individual, (Acelerador Lineal, PET, SPECT y Gamacámara, que sólo puede estar instalado en aquellos 
hospitales donde se haya autorizado por parte de la Conselleria la prestación del servicio de radioterapia y de 
medicina nuclear)”.  

 

Tabla 3. Cálculo del esfuerzo inversor por habitante, en €/habitante, eliminando del estudio aquellos equipos ubicados en servicios 

clínicos que deben ser expresamente aprobados por la CSUISP, (Radioterapia, ALI, y Medicina Nuclear, SPECT, PET y Gamacámara). 

 

 

 

 

 

Grupo II TAC RM GAM HEM ASD LIT BCO ALI SPECT PET MAMOS DO DIAL

Esfuerzo inversor AT sin ALI 

y sin MN

Valencia Aranu-Lliria 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9

Valencia-Peset 2 2 2 1 2 1 0 0 1 0 1 1 25 21

La ribera 3 2 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 35 24

Denia 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 30 22

Xativa 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 30 17

Marina Baixa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 8

San Juan 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 17

Elda 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 25 20

HGUE 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 30 36

Torrevieja 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 37 26

Manises 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 34 21

Elche-Crevillente 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 27 26

23 14 6 8 10 6 0 5 1 2 17 12 281

20

21

Media Hospitales Grupo II

Media CV
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ALEGACION 13: 

APENDICE 3 DEL BORRADOR DEL INFORME, PAGINA 39, SUBOBJETIVO 1.6 

Contenido de la alegación: 

Dado que el coste medio por paciente derivado es el cociente entre el coste total soportado por estas 
derivaciones, y el número de pacientes derivados, si el Departamento de Salud deriva muchos menos 
episodios que la media de hospitales públicos del grupo II (en concreto un 60% menos de episodios de 
COMPAS), y dado que los hospitales del grupo II deben obligatoriamente derivar pacientes porque su 
complejidad lo hace imprescindible, un denominador inferior implica necesariamente cociente superior. Por lo 
que es totalmente normal y lógico que el coste medio por episodio sea superior. 

Por otro lado, si el coste medio por paciente no cápita recibido en Torrevieja es superior a la media de los 
hospitales del grupo II, es porque Torrevieja atiende procedimientos más complejos que la media, lo cual 
igualmente sería atribuible a las derivaciones, concluyéndose por tanto que se derivan procedimientos más 
complejos que la media. 

En cualquier caso, el Departamento de Salud de Torrevieja liquida a favor de la Conselleria de Sanidad todos 
los pacientes de su cápita que haya derivado a otros hospitales, pagando los mismos a la tarifa establecida 
por el Pliego de Condiciones de la concesión, es decir, el 100 de la Ley de Tasas. Por el contrario, los 
pacientes que acuden a nuestro Departamento provenientes de otros departamentos públicos, son liquidados 
a favor de la concesión en la liquidación a la tarifa del 85% de la Ley de Tasas. Como consecuencia de lo 
anterior existe un ahorro adicional para la Administración de un 15%.  
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ALEGACION 14: 

APENDICE 4 DEL BORRADOR DEL INFORME, PAGINA 45, SUBOBJETIVO 2.1 

Contenido de la alegación: 

Consta literalmente en el informe “resulta criticable que la Administración no haya incorporado un clausulado 
contractual más amplio que permitiera garantizar y evaluar unos determinados niveles de calidad”. 

Insistimos en que Torrevieja es un Departamento Público de la Conselleria de Sanidad, y debe estar sujeto a 
los mismos controles de calidad del resto de hospitales de la red pública valenciana. En este sentido no 
entendemos porque se nos requiere un conjunto específico y adicional de indicadores, sino que deberían ser 
válidos los mismos que se establecen para el resto de hospitales públicos, de los que no nos sentimos en 
absoluto diferentes. Por tanto consideramos que los Acuerdos de Gestión, establecidos para el conjunto de 
hospitales públicos valencianos es el marco en que nos debemos mover para compararnos entre todos 
nosotros. Respecto a los resultados, el informe deja bien claro que para 2016 los resultados del 
Departamentos de Torrevieja son casi 16 puntos mejores que la media de los hospitales de la red pública 
valenciana. Además la demora quirúrgica verificada por la propia Sindi catura para este informe, arroja 
que los pacientes del Departamento de Torrevieja de ben esperar 38 días de media, frente a los 115 
días que esperan como media autonómica.   
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ALEGACION 15: 

APENDICE 4 DEL BORRADOR DEL INFORME, PAGINA 53 Y 54. SUBOBJETIVO 2.7 

Contenido de la alegación: 

El Departamento de Salud de Torrevieja encargó a la prestigiosa firma Deloitte, una de las big 4 mundiales 
en compañías de auditoría, la elaboración de un informe independiente sobre el cálculo de la TIR de la 
concesión de Torrevieja. Dicho informe además fue entregado a la Conselleria de Sanidad en fecha 20 de 
enero de 2017 (se adjunta registro del mismo). Según el mencionado informe, la TIR se movería en un 
intervalo del -2,28%, y el 2,23%, las variaciones entre un resultado y otro son en función de los escenarios de 
cálculo utilizados. Anexos 3 y 4 del informe. 
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ALEGACION 16: 

APENDICE 4 DEL BORRADOR DEL INFORME, PAGINAS 57 A 63  

Contenido de la alegación: 

En relación a las observaciones del Comisionado: 

a) Sobre los sistemas de información del concesionario.  

b) Sobre las relaciones con el Comisionado. Nos ratificamos en que damos respuesta en los tiempos 
requeridos a todas las peticiones de información trasladadas desde la Unidad del Comisionado, salvo 
que la información solicitada sea imposible de obtener por la concesión, o también que sea 
información que no estemos obligados a suministrar a la lectura de los pliegos de condiciones, y en 
cualquier caso, en un sentido u otro, siempre se responde a la petición realizada. 

c) Sobre los cupos de los facultativos. Las afirmaciones realizadas por el Comisionado ya son 
desmentidas en este mismo informe, esgrimiendo las causas de los mencionados cupos. 

d) Sobre la titulación de los facultativos. Nos remitimos igualmente a las observaciones a este respecto 
contenidas en este mismo informe. 

e) Sobre la imagen corporativa. Tal y como dice el propio informe, “el contrato vigente no contempla 
ninguna cláusula sobre obligaciones en materia de imagen corporativa”. 

f) Sobre el control de la cápita. Las acciones de acreditación de población cápita se realizan de forma 
pública y transparente desde el inicio de la gestión del departamento en el año 2006, en colaboración 
con otras instituciones como Ayuntamientos de la comarca, INSS y oficinas de tramitación del DNI/NIE 
dependientes del Ministerio de Interior y siempre con el visto bueno de la Conselleria de Sanitat. Los 
puntos de acreditación se crearon precisamente para esta labor, y facilitan un servicio administrativo 
muy apreciado tanto por los propios ciudadanos como por los Ayuntamientos u otras instituciones en 
las que nos ubicamos.  
Respecto a la “falta de diligencia en la tramitación de las bajas de titulares de tarjeta SIP que no se 
encuentran empadronados en el departamento” y más concretamente a que no depuramos la base 
de datos tras los cruces con el INE, reacreditando a los portadores de TSE empadronados 
incumpliendo las instrucciones del Servicio de Aseguramiento Sanitario. Tenemos que afirmar que 
actuamos SIEMPRE de conformidad con las instrucciones del cruce INE de diciembre de 2017 y 
la  instrucción específica para el registro de la TSE de abril de 2015), la renovación de la acreditación 
de un paciente empadronado con TSE requiere la presencia física del ciudadano en uno de nuestros 
centros, la verificación de su situación de empadronamiento y la presentación de una TSE con 
vigencia en el momento de ser acreditado. 
Se reconoce que la verificación del empadronamiento debe hacerse mediante la confirmación de la 
situación del ciudadano en el INE del ciudadano utilizando el aplicativo SVDRI o en su defecto con 
un certificado del padrón municipal reciente (de los últimos tres meses). Además, en el documento 
de novedades de la versión 7.1.0 SIP concretamente en el punto 3, se añade que también se puede 
registrar el empadronamiento de un usuario acreditado con TSE consultando SIP y comprobando si 
en el último cruce con el INE consta como empadronado en la Comunitat Valenciana. Es decir, que 
las posibilidades son más amplias que la que se menciona en el informe que las restringe a 
presentación de un certificado del padrón municipal.  

g) Sobre la facturación de episodios de Urgencias. La facturación se realiza según lo establecido por la 
Conselleria. No entendemos las cuestiones que se plantean. 

h) Sobre otros aspectos: 
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a. No se recoge en el acta de ninguna Comisión Mixta que el concesionario trate de obstaculizar 
el desarrollo de las sesiones, más bien todo lo contrario, pues nos levantamos de una 
Comisión Mixta porque en ella la Conselleria se había negado a incluir (pese a nuestra 
petición reiterada) el tratar aspectos derivados del cierre de las liquidaciones económicas con 
la Conselleria, aspecto este fundamental en el contrato y que es objeto de incumplimiento por 
parte de la propia Conselleria.  

b. La información remitida anualmente sobre el plan de inversiones es siempre tan amplia como 
nos es requerida. La responsabilidad de no levantar acta de dimensionamiento es totalmente 
de la Conselleria, la cual asumió responsabilidad en Comisión Mixta de enviarnos las 
pertinentes instrucciones para el levantamiento de tal acta, no habiendo recibido el 
concesionario ninguna información a día de hoy. De hecho, hace escasas semanas nos han 
notificado un contrato de la Conselleria con un tercero para levantar dicha acta. 

c. Autorizaciones derivaciones a centros privados. Ya alegado en punto anterior. 

d. El contrato de concesión no contiene ninguna sanción por incumplimientos contractuales. Así 
es, tampoco contempla sanciones para el caso de que la Administración incumpla aspectos 
esenciales del contrato tales como el cierre de las liquidaciones anuales en los plazos 
establecidos. 

e. Los equipos directivos han sido comunicados a la Conselleria y prestan servicio a un solo 
Departamento en exclusividad. 

f. La concesión ha realizado una auditoría de la TIR con la prestigiosa firma Deloitte, 
perteneciente al BIG 4 mundial de empresas auditoras. Los resultados se han expuesto 
anteriormente. 

g. La concesionaria ha solicitado en multitud de ocasiones el cierre de las liquidaciones de los 
años 2013 en adelante. Como se ha mencionado anteriormente, incluso personal de la 
concesionaria se levantaron de una Comisión Mixta porque en esta se nos negó tratar temas 
relativos al cierre de liquidaciones. 
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ALEGACION 17: 

APRECIACIONES AL INFORME. COMPARATIVA INFORME MANISES. 

Contenido de la alegación: 

A mayor abundamiento en la comparación salarial y coste de personal entre el personal laboral de 
Torrevieja Salud y el personal estatutario, así como en aras de justificar la política de contratación ante la 
ratio extraída del borrador, se ha procedido a analizar la información laboral del informe de Auditoría 
operativa de la concesión de la asistencia sanitari a integral en el Departamento de Salud de Manises  
de los ejercicios 2009 – 2015 , realizado también por esa Sindicatura de Comptes.  
 
Para ello hemos tratado de replicar los mismos cuadros y datos utilizados para que de este modo exista 
homogeneidad y comparabilidad.  
 
Del informe de Torrevieja, utilizaremos cuatro datos, la Cápita (156.029, en páginas 23 y 68 del Informe), el 
FTE medio de los facultativos atendiendo a turnos (en la documentación aportada a la auditoría), jornada 
efectiva anual (en el informe de alegaciones), y Coste Total de la plantilla (en la documentación aportada a 
la auditoría). 

Coste de personal por empleado: 

Es destacable que en el informe de Manises se realiza una comparativa respecto al Coste de personal por 
empleado, en las páginas 14-15 del documento, donde se muestra que Manises tiene un Coste Medio por 
empleado inferior al resto de hospitales de la Comunidad Valenciana. No obstante, realizando el mismo 
ejercicio para el año 2015 y 2016, observamos como en el caso de Torrevieja, el Coste Medio es superior en 
un 2.65% al del Total de la CV. 

Lo que denota que, si bien el coste medio por hora es ligeramente inferior al Total CV, en términos de Coste 
Medio por empleado, Torrevieja retribuye mejor que el Total de la CV y que el resto de la muestra del informe 
de Manises. 

Coste Medio 

2015 

Coste Medio 

2016 Coste Medio Empleado 2015 

Torrevieja Torrevieja Manises Comarcal  Referencia 1 Referencia 2 

Concesiones (personal 

Estatutario) Total CV 

50.168 50.168 44.722 49.453 47.910 49.094 49.358 48.873 

 

2015 2016 

Numerador: Coste Total Plantilla 57.914.055,05 

Denominador: Plantilla Media 1.154,41 

Resultado: Coste Medio plantilla 50.167,6 
 

Numerador: Coste Total Plantilla 59.577.303,92 

Denominador: Plantilla Media 1.187,56 

Resultado: Coste Medio plantilla 50.167,7 
 

 

Retribuciones a los facultativos especialistas: 

Tal y como se desprende del informe de Manises, hay un colectivo que está mejor retribuido que el resto, y 
son aquellos encuadrados dentro de los facultativos especialistas. En el II Convenio Colectivo de Torrevieja, 
se plantean una serie de conceptos retributivos que mejoran las percepciones de nuestros profesionales. Si 
bien contamos con un sistema de retribución variable muy competitivo, contamos con la ventaja de ofrecer a 
nuestros profesionales un plan de carrera y/o desarrollo profesional que complementa sus retribuciones fijas, 
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y que hemos indicado en el cuadro que se detalla a continuación para cuantificar las retribuciones y que sean 
comparables con la información contenida en el informe de Manises. 

Es decir, el coste medio por hora de un facultativo de Torrevieja se sitúa de partida en un 5,83% respecto al 
estatutario. Cabe destacar, además del concepto de incentivo variable, que el complemento de Carrera y 
Promoción profesional de Torrevieja está retribuido por encima del que percibe el personal estatutario. En el 
caso de médicos, un 50% a mayores.  

 

Cuadro Retribuciones ejercicio 2016 (Facultativo Esp ecialista) 

 Grado 1  Grado 1 

Retribuciones ejercicio 2016 Torrevieja 

Laboral 

Manises  Estatutario 

Retribución fija bruta anual 37.450 46.000 47.407 

Antigüedad     1.140 

Complemento de carrera y desarrollo profesional 4.500   3.122 

Incentivo Variable* 18.889 5.244   

Total retribuciones 60.839 51.244 51.669 

Jornada Anual (horas) 1.768 1.780 1.589 

Retribución por hora 34,41 28,79 32,52 

Var. s/Estatutario 5,83% -11,46%  

 

*Nota:  El cálculo del Incentivo es el realmente el abonado a los facultativos especialistas en el periodo de 12 
meses de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’AUDITORIA OPERATIVA DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA INTEGRAL EN EL 
DEPARTAMENT DE SALUT DE TORREVELLA. EXERCICIS 2003-2016 

Mitjançant escrit de 15 d’octubre de 2018 es van trametre les al·legacions 
a l’esborrany de l’Informe esmentat formulades per Torrevella Salut UTE 
Llei 18/82 (en avant, el concessionari), i pel que fa a aquestes s’indica el 
que segueix: 

Primera al·legació 

Comentaris 

El cost per hora del personal laboral s’ha de corregir per homogeneïtzar el 
criteri de còmput de la jornada anual efectiva. Es detalla en la setena 
al·legació el nombre de treballadors equivalents a temps complet a torn 
rodat nocturn (TRN) i la resta de torns i les hores teòriques totals 
corresponents. 

Conseqüències en l’Informe 

Modificar en l’apartat “Xifres i fets clau” la ràtio de cost laboral, que 
s’haurà de reflectir en 28,6 euros/hora. 

Segona al·legació 

Comentaris 

Tal com s’indica en la nota explicativa del quadre 2, la maximització del 
model de la funció objectiu definit implica que s’ha de qualificar d’eficient 
tot departament que assolisca un resultat 1, motiu pel qual s’ha considerat 
oportú precisar que no solament el Departament de Salut de Torrevella és 
eficient, sinó que, segons la nostra anàlisi paramètrica, uns altres cinc 
departaments més també són eficients (La Plana, València-Arnau, La 
Ribera, Marina Baixa, Manises i Elx-Crevillent); aquesta Sindicatura no 
pretén jerarquitzar els distints departaments de major a menor eficiència. 

El gràfic 1 pretén oferir una resposta visual ràpida sobre el posicionament 
dels distints departaments i mostrar informació bàsica però suficient 
perquè el lector puga distingir quin departament ha assolit un major índex 
de consecució d’objectius amb el menor cost. La descripció textual del 
posicionament de cadascun dels departaments comportaria allunyar-nos 
d’alguns dels criteris de qualitat que han d’estar presents en els nostres 
informes de fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Tercera al·legació 

Comentaris 

El concessionari indica que les subcontractacions de serveis que s’han 
realitzat en el si de l’Hospital de Torrevella han rebut l’autorització, si no 
expressa, tàcita de la Conselleria, coneixedora en tot moment que 
determinats serveis s’estaven prestant amb mitjans aliens al 
concessionari. 

El concessionari argumenta que els plecs no exigeixen autoritzacions 
expresses i que l’article 115 del TRLCAP únicament estableix, com a 
requisit per a la formalització dels subcontractes, que l’Administració 
conega el contracte que s’ha de formalitzar, i no que aquesta l’autoritze 
prèviament. Afegeix el concessionari que l’Administració no ha formulat 
cap requeriment que tinguera com a objecte esmenar la falta de sol·licitud 
de les autoritzacions i que, de conformitat amb la jurisprudència indicada, 
això confirma la concessió de l’autorització de manera tàcita. 

No obstant això, el concessionari no diu si ha cursat les degudes 
sol·licituds d’autorització amb independència que l’Administració no les 
haja resoltes. 

D’acord amb el nostre servei jurídic, la lectura dels articles 115 del TRLCAP 
i 227.2 del TRLCSP ens porta a la conclusió que el deure de comunicació 
exigeix anticipació, assenyalament de la part de la prestació que se 
subcontracta, identificació del subcontractista i justificació de la seua 
aptitud. Tot això exigeix una comunicació prèvia de caràcter exprés. És a 
dir, no es pot acceptar una aprovació tàcita de l’Administració sense que 
hi haja prèviament una comunicació ajustada als requisits legals. 

En qualsevol cas, el nostre Informe recull textualment: “Segons el 
concessionari, la Conselleria és coneixedora en tot moment dels serveis 
que s’estan prestant amb mitjans aliens i considera que el silenci de 
l’Administració equival a l’acceptació tàcita”. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Comentaris 

El concessionari considera demostrat que s’ha tramés a la Conselleria la 
informació de què disposava sobre les inversions realitzades i previstes en 
el Departament de Salut de Torrevella i que en qualsevol cas, el caràcter 
“limitat” o “insuficient” de la dita informació és atribuïble a una falta de 
diligència de la Conselleria perquè no ha exigit la informació amb un 
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format i detall concret, ni ha advertit l’empresa concessionària que les 
informacions facilitades no li resultaven suficients. 

Conclou el concessionari que la falta d’aprovació dels plans quinquennals 
presentats i, des de 2009, dels plans d’inversió anuals, resulta atribuïble 
exclusivament a la mateixa Conselleria, que, d’acord amb el que preveuen 
el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars, és qui ostenta la dita competència. 

Considerem que les observacions realitzades confirmen el que s’assenyala 
en el nostre esborrany. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Comentaris 

Pel que fa a la contractació del personal directiu, el concessionari indica 
que ha comunicat a la Conselleria de Sanitat la designació d’aquest 
personal de manera verbal, i que l’Administració admet expressament 
aquesta forma de comunicació. És per això que el concessionari estima 
que, com que no s’ha rebut en cap moment un requeriment per part de 
l’Administració a les comunicacions que aquest concessionari ha efectuat, 
cal entendre que la Conselleria ha mostrat sempre la seua conformitat pel 
que fa al cas. I és per això que el concessionari considera que ha actuat en 
tot moment d’acord amb els principis de bona fe i de confiança legítima, i 
això a raó dels actes mateixos de la Conselleria de Sanitat. 

Conseqüències en l’Informe 

Modificar el segon paràgraf del subobjectiu 2.6 que es redactarà de la 
manera següent: 

Si bé el concessionari argumenta que no hi ha cap incompliment contractual 
perquè l’Administració ha sigut coneixedora en tot moment de la 
contractació del personal directiu, i que ha atorgat autoritzacions tàcites, 
aquesta Sindicatura recomana que la Direcció General de l’Alta Inspecció 
Sanitària de la Conselleria de Sanitat complete la revisió iniciada per la 
unitat del comissionat per a identificar si realment els directius del 
departament estan ubicats en l’Hospital i si tenen dedicació exclusiva a 
aquest. 
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Sisena al·legació 

Comentaris 

El concessionari no comparteix el criteri que ha exposat la Sindicatura, 
perquè considera que el legislador reconeix a l’òrgan de contractació la 
facultat d’interpretar els contractes i que la interpretació realitzada està 
suficientment emparada per l’informe del Consell Jurídic Consultiu. 
Comparteix el que dictamina el Consell Jurídic Consultiu en el seu informe 
no vinculant del 19 de gener de 2012, perquè considera que en un escenari 
de pressupostos deficitaris atempta contra la bona fe contractual una 
revisió de la capita fonamentada en els pressupostos inicials de la 
Generalitat, ja que es podria vulnerar la igualtat de finançament dels 
serveis sanitaris en la concessió enfront de la resta de departaments. 

L’argumentació que desplega el Consell Jurídic Consultiu en el seu 
dictamen admet algunes objeccions: 

a) És cert que el plec permet distingir entre un càlcul provisional i un 
altre de definitiu, però no hem d’oblidar que la clàusula 19 regula de 
manera expressa el dit sistema de doble càlcul, i que en cap moment 
al·ludeix a la necessitat que per a efectuar el càlcul definitiu es tinga 
en compte la despesa sanitària real de la Generalitat. Això no 
obstant, el plec sí que es preocupa d’esmentar la “despesa sanitària 
pública consolidada de l’Estat”. No ens sembla, doncs, que hi haja un 
defecte de redacció ni un oblit, perquè la descripció del sistema de 
doble càlcul es realitza amb el detall degut, i s’utilitzen conceptes 
distints per a referir-se a la despesa sanitària de la Generalitat i a la 
de l’Estat. En el cas de la Generalitat, el que és fonamental són els 
“crèdits pressupostaris aprovats per la Llei de Pressupostos de la 
Generalitat Valenciana de l’any de què es tracte”, mentre que en el 
cas de l’Estat es fa referència a la “despesa sanitària pública 
consolidada de l’Estat”. 

 Cal tenir en compte que la interpretació literal del contracte “és el 
primer dels paràmetres als quals cal acudir per a conéixer quin és el 
seu abast” (STS 645/2012, de 12 de novembre), perquè el criteri literal 
té caràcter prevalent, de manera que la resta de mitjans 
d’interpretació solament pot entrar en joc subsidiàriament, quan al 
contracte li falte la claredat desitjada (STS 826/2010, de 17 de 
desembre). En el cas de la contractació administrativa, cal tenir en 
compte a més que els pactes, clàusules i condicions contractuals 
s’han d’adequar a l’interés públic. 

b) El Codi Civil estableix la nul·litat de les condicions potestatives 
dependents exclusivament de la voluntat del deutor, i així, en 
l’article 1115 estableix que quan el compliment de la condició depén de 
l’exclusiva voluntat del deutor, l’obligació condicional serà nul·la. Si depén 
de la sort o de la voluntat d’un tercer, l’obligació tindrà efecte complet 
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d’acord amb les disposicions d’aquest Codi. La raó d’aquesta nul·litat és 
que quan el compliment de l’obligació depén exclusivament de la 
voluntat del deutor, no hi ha, realment, compromís o vincle jurídic. 
Està en consonància amb l’article 1256 del Codi Civil, que prohibeix 
deixar a l’arbitri d’un dels contractants la validesa i compliment de 
les obligacions. L’article 1119 del Codi Civil, d’altra banda, determina 
que la condició es considerarà complida quan la part obligada 
impedisca voluntàriament que es complisca. 

 No ens sembla que aquesta normativa siga aplicable al cas que es 
tracta, ja que la Conselleria de Sanitat no és la que aprova la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat. D’altra banda, tant la doctrina com la 
jurisprudència distingeixen entre la condició purament potestativa, 
basada en la pura arbitrarietat, i la simplement potestativa, en la 
qual s’han de valorar altres interessos i impulsos, de manera que la 
jurisprudència rarament ha apreciat l’existència de les primeres, per 
tal com està inclinada a qualificar de condició no invalidant aquella 
en què la voluntat del deutor depenga d’un complex de motius i 
interessos que, actuant sobre aquesta, influïsquen a l’hora de 
determinar-la, encara que es confien a la valoració exclusiva de 
l’interessat (Resolució de la Direcció General dels Registres de 25 de 
febrer de 1994 i STS de 3 de desembre de 1993, entre altres). 

c) En la clàusula d’actualització de la prima concessional es refon una 
doble finalitat. D’una banda, mantenir la vigència de l’equilibri 
econòmic del contracte, com a excepció als principis de risc i 
ventura, preu cert i pacta sunt servanda. Però, com la mateixa clàusula 
19 reconeix, hi ha una altra finalitat, que va més enllà del que és 
propi de la revisió de preus, perquè el que es pretén és impedir que 
els ciutadans del Departament de Torrevella es vegen en el futur 
discriminats respecte als de la resta de la Comunitat Valenciana i 
disposen de menors recursos sanitaris. Per tant, així com 
l’establiment del límit mínim de l’IPC respon a la finalitat primera, la 
possibilitat d’incrementar la prima per damunt del dit sòl, en funció 
de la Llei de Pressupostos de la Generalitat, respon a la segona 
finalitat apuntada. Per tant, en el segon cas, no es tracta de mantenir 
l’equilibri econòmic de la concessió, sinó de facilitar un finançament 
addicional al concessionari que permeta evitar la discriminació 
apuntada. Aquesta precisió resulta important, perquè el Consell 
Jurídic Consultiu basa la seua interpretació de la clàusula en molt 
bona mesura en el fet que la concessió de serveis públics està dominada 
pel criteri fonamental de la seua continuïtat que exigeix el manteniment de 
l’equilibri financer. 

El concessionari insisteix, en la línia del Consell Jurídic Consultiu, que la 
igualtat de tracte dels usuaris exigeix que el finançament del servei siga la 
mateixa tant si es tracta d’usuaris de la concessió com si es tracta 
d’usuaris del sistema públic, i per a fer-ho, cal no vincular el finançament 
a la consignació pressupostària, sinó a la despesa real. En contra d’aquesta 
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interpretació cal apuntar a més que la despesa per a l’Administració (la 
capita) realment no mostra el cost efectiu de l’assistència sanitària 
prestada pel concessionari, ja que la dita capita remunera també altres 
conceptes, com és la inversió realitzada i el benefici empresarial. 

A la vista de tot això, considerem que la dada que cal prendre en compte 
per a la revisió de preus ha de ser la dels crèdits aprovats per la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat, tal com literalment estableix el plec. 

Cal mencionar que amb caràcter previ al dictamen del Consell Jurídic 
Consultiu, l’òrgan de contractació va iniciar en l’any 2008 un expedient de 
modificació contractual que, entre altres aspectes, tenia com a objectiu 
proposar una clàusula de revisió de la prima que prenga com a base de referència 
l’import del Pressupost de la Generalitat Valenciana per a despeses en assistència 
sanitària per habitant, i la seua revisió, en tot cas s’adeqüe a la “despesa real” de 
la Conselleria, que al final es produïsca, de tal manera que es garantisca la 
igualtat de la despesa sanitària de tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana, 
i l’equilibri econòmic del concessionari, ja que no posa límit màxim a la revisió de 
la prima, sinó que aquesta es revisarà a mesura que cresca la despesa sanitària 
de la Conselleria. 

L’Advocacia General de la Generalitat va manifestar la seua 
disconformitat amb aquesta proposta de modificació contractual basant-
se en la prohibició expressa establida en el Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques.1 

En la línia que històricament s’han manifestat la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de l’Estat2 i la Junta Superior de Contractació 
Administrativa de la Generalitat3, l’Advocacia General considera que cal 
limitar les possibilitats de modificació dels contractes per a no 
desnaturalitzar el principi de concurrència en les licitacions públiques, i 
en particular perquè s’ha de protegir aquells licitadors distints als 
adjudicataris que podrien haver canviat les seues proposicions 
econòmiques si hagueren sigut coneixedors de les modificacions 
realitzades. Per últim, afegeix la Junta que l’adjudicatari té el coneixement 
del plec en el moment de presentar la seua oferta, i per tant, ha de 
conéixer els drets i obligacions que assumia, entre els quals, el de la revisió 
de preus en els termes estrictes resultants del plec. 
  

                                                
1  Article 104.3 del TRLCAP. L’índex o fórmula de revisió aplicats al contracte serà invariable durant 

la seua vigència i determinarà la revisió de preus en cada data respecte a la data final de termini 
de presentació d'ofertes en la subhasta i en el concurs i la de l’adjudicació en el procediment 
negociat. 

2  Informe de 21 de desembre de 1995, posteriorment reproduït en els de 17 de març de 1999, 5 de 
març de 2001, 12 de març de 2004, 24 de març de 2006 i 20 de juny de 2006 (expedients 48/95, 
47/98, 52/00, 59/00, 50/03, 07/06 i 18/06). 

3  Informe 3/2007 de 18 d’octubre de 2007. 
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Conseqüències en l’Informe 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Setena al·legació 

Comentaris 

La jornada anual mitjana del personal laboral s’estima en 1.755 hores 
anuals, descomptant els dies de lliure disposició establits per conveni. 

Conseqüències en l’Informe 

Modificar el paràgraf c) de l’apartat 3 de “Conclusions”, que es redactarà 
de la manera següent: 

c) El cost mitjà per hora de treball efectiu del personal amb contracte laboral 
en el Departament de Salut de Torrevella és de 28,6 euros, un 8,6% 
inferior al cost mitjà per hora del personal estatutari en el conjunt dels 
departaments de salut (31,3 euros), a causa de factors com ara 
l’estructura retributiva, els índexs d’absentisme del personal, l’estructura 
organitzativa de comandaments directius i intermedis i l’antiguitat 
mitjana de la plantilla (vegeu subobjectiu 1.2 en l’apèndix 3). 

Modificar el paràgraf anterior al quadre 9 de l’Informe, així com el mateix 
quadre, que es redactarà de la manera següent: 

 El cost mitjà per hora de treball efectiu del personal amb un contracte laboral 
en el Departament de Salut de Torrevella és de 28,6 euros, un 8,6% inferior 
al cost mitjà per hora del personal estatutari en el conjunt dels departaments 
de salut, 31,3 euros: 

Quadre 9. Cost mitjà per hora de treball efectiu en 2016 

Torrevella 
Hospitals Comunitat Valenciana 

Grup I Grup II Grup III Total CV 
28,6 30,9 31,6 31,6 31,3 

Modificar la nota a peu de pàgina número 8 de la pàgina 24, que es 
redactarà de la manera següent: 

 Hem estimat en 1.589 hores la jornada anual del personal estatutari (Decret 
38/2016, de 8 d’abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 137/2003, 
de 18 de juliol) i en 1.755 hores la jornada anual del personal laboral (segons 
conveni col·lectiu aplicable). 
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Vuitena al·legació 

Comentaris 

Ens indica el concessionari que l’indicador de llits per 1000 habitants té un 
abast limitat, a causa de la gestió moderna del “recurs llit”, ja que hi ha 
nombrosos factors que influeixen en la determinació de l’objectiu. Entre 
aquests factors, menciona que hi influeixen l’estada mitjana, el 
funcionament de l’hospital de dia i la unitat d’hospitalització a domicili, 
de manera que es poden reduir el nombre de processos mèdics que 
requereixen ingrés. 

És cert que hi ha factors de diferent índole que poden justificar les 
variacions d’aquest indicador entre hospitals, per exemple: 

- L’increment i el pes relatiu de les noves modalitats assistencials 
(cirurgia ambulatòria, curta estada, hospital de dia i hospitalització a 
domicili) orientades a fer que el ciutadà estiga el mínim temps 
possible en l’hospital. Aquest factor incideix directament i 
representa una limitació de l’indicador, ja que el nombre de llits no 
representa adequadament la innovació assistencial del nostre 
sistema sanitari. 

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

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

- La durada dels subprocessos intermedis necessaris en els processos 
quirúrgics. 

- El grau d’integració de l’Hospital amb l’atenció primària prestada en 
centres ambulatoris. 

En qualsevol cas, i a pesar les justificacions esmentades, el nombre de llits 
hospitalaris proporciona una mesura de la capacitat del sistema sanitari 
per a proporcionar serveis als pacients ingressats en els hospitals i es 
tracta d’un indicador àmpliament estés i utilitzat per tots els agents 
econòmics. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Novena al·legació 

Comentaris 

El concessionari argumenta que el major import de despesa farmacèutica 
per pacient en el Departament de Salut de Torrevella és conseqüència de 
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factors com l’índex de càrrega de malaltia, la complexitat en pacients 
crònics i l’edat, així com la major proporció de població desplaçada. 

Aquesta argumentació ja figura en el paràgraf anterior al quadre 12 del 
nostre Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Desena al·legació 

Comentaris 

En indica el concessionari que no té constància de quines són les 
característiques de l’enquesta realitzada i que la Conselleria de Sanitat no 
els comunicat els resultats. 

En addició a això, aporten dades sobre un altre estudi realitzat en 2017, 
així com els resultats de la seua pròpia avaluació de la qualitat. Com que 
no disposem d’informació detallada de cadascun dels departaments de 
salut, no considerem pertinent afegir aquestes dades a l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Onzena al·legació 

Comentaris 

L’indicador “Esforç inversor en dotació tecnològica per habitant” s’ha 
calculat a partir de l’inventari d’equips en alta tecnologia sanitària segons 
el Catàleg Nacional d’Hospitals, que inclou el nombre d’equips en 
funcionament a 31 de desembre, siguen o no propietat del Departament 
de Salut i amb independència que estiguen gestionats per empreses o 
particulars aliens. 

L’indicador denominat “Esforç inversor en alta tecnologia per habitant” no 
compara la inversió real en termes de cost de construcció d’immobles i 
cost d’adquisició d’equips, sinó que mesura, en termes monetaris, la 
situació actual d’equips instal·lats, valorats tots a preus actuals de mercat, 
amb independència de com i qui ha finançat la instal·lació dels equips 
esmentats. 

Per tant, la finalització dels contractes de gestió de ressonàncies 
magnètiques o el finançament per un tercer de l’adquisició d’equipament, 
no altera el nombre d’equips disponibles en cada hospital. 
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Conseqüències en l’Informe 

Modificar la nota a peu de pàgina número 13, que es redactarà de la 
manera següent: 

 L’indicador “Esforç inversor en dotació tecnològica per habitant” mesura, en 
termes monetaris, la situació actual d’equips instal·lats i utilitzats (siguen o 
no en propietat), valorats tots a preus actuals de mercat, amb independència 
de la seua antiguitat i de les característiques tècniques específiques 
(implícitament hem considerat que tots els equips tenen la mateixa 
antiguitat i les mateixes característiques tècniques). Aquest indicador no 
pretén comparar la inversió real en termes de cost de construcció d’immobles 
i cost d’adquisició d’equips. 

Dotzena al·legació 

Comentaris 

El concessionari exposa que s’ha d’excloure de la comparació de la ràtio 
d’equips/100.000 habitants aquells equips dels quals no es pot dotar el 
servei de radioteràpia i de medicina nuclear sense autorització expressa 
per a fer-ho per part de la Conselleria de Sanitat. 

No compartim el criteri exposat pel concessionari, ja que si ho férem 
estaríem desnaturalitzant l’objectiu últim de l’indicador dissenyat, que és 
tenir un indicador global de la inversió tecnològica disponible. Si 
definírem un indicador específic a les característiques de cadascun dels 
departaments seria impossible tenir una visió conjunta. En qualsevol cas, 
en el nostre Informe hem manifestat quin seria l’impacte en la 
comparativa de no incloure l’accelerador de partícules, que és l’equip 
econòmicament més costós. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Tretzena al·legació 

Comentaris 

El concessionari argumenta que el cost mitjà de les derivacions és pel 
menor nombre d’episodis derivats i perquè els procediments derivats són 
més complexos que la mitjana. Aquesta circumstància està ja explicada 
en l’Informe i el sistema de facturació intercentres definit en el contracte 
permet repercutir el cost entre departaments de salut. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Catorzena al·legació 

Comentaris 

L’Administració ha de garantir un funcionament adequat del servei públic 
encara que siga gestionat de manera indirecta per mitjà d’una concessió 
administrativa. Els plecs s’han de convertir en una peça clau per al control 
eficaç de l’Administració sobre el concessionari, ja que és en aquests 
documents on s’han de recollir les condicions de prestació del servei així 
com les obligacions del concessionari i els mecanismes d’inspecció, 
vigilàncies i control que ha d’establir l’Administració per a comprovar el 
compliment de les obligacions imposades. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Quinzena al·legació 

Comentaris 

El fet que el concessionari haja notificat a l’Administració el resultat de 
l’informe pericial, encarregat pel mateix concessionari, no representa el 
compliment de l’obligació imposada en els plecs, que estableix la 
necessitat de consensuar entre les parts un auditor extern per a revisar la 
taxa interna de rendibilitat. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Setzena al·legació 

Comentaris 

Amb caràcter general, les observacions realitzades pel concessionari 
pretenen matisar, justificar o rebatre les conclusions que ha manifestat el 
Comissionat. No s’aporta documentació addicional rellevant que altere els 
resultats de les nostres comprovacions. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Dissetena al·legació 

Comentaris 

El concessionari realitza una anàlisi comparativa de la retribució mitjana 
d’un facultatiu especialista, incloent-hi les condicions salarials del 
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Departament de Salut de Manises. Les conclusions manifestades no 
alteren els resultats de les nostres pròpies comprovacions. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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