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0. RESUM 

1. L’Agència Valenciana de Salut (d’ara en 
avant AVS) és un organisme autònom de caràc-
ter administratiu de la Generalitat,  adscrit a la 
Conselleria de Sanitat i creat per a portar a 
terme una adequada gestió i administració del 
sistema valencià de salut i de la prestació sani-
tària de la Comunitat Valenciana. 

2. Per a complir les seues funcions l’AVS 
compta amb els programes pressupostaris de la 
Direcció General d’Ordenació i Assistència Sani-
tària, la Direcció General de Farmàcia i Produc-
tes Sanitaris, la Direcció General d’Avaluació, 
Qualitat  i Atenció al Pacient  i la Direcció Gene-
ral d’Investigació i  Salut Pública.  

3. La Dirección General d’Ordenació i Assis-
tència Sanitària assumeix les funcions en matè-
ria de gestió de centres sanitaris, recursos as-
sistencials, concerts i convenis, atenció sanitària 
a la cronicitat, drogodependència i salut mental. 

4. Aquesta Direcció General té assignats un 
total de cinc programes pressupostaris entre els 
quals, el 412.24 “Prestacions externes”, destinat 
a pal·liar la insuficiència del sistema públic per a 
fer front a les necessitats d’assistència genera-
des per la població, reduir les llistes d’espera 
quirúrgiques i no quirúrgiques, i possibilitar 
l’accés a especialitats d’algunes prestacions no 
abordables pel sistema sanitari públic, tot això 
sota un entorn de control de la despesa de les 
prestacions externes. 

5. Durant l’exercici de 2010 es van gestionar 
mitjançant el Servei de Gestió i Control de 
l’Activitat Externa a la Xarxa Assistencial, setze 
concerts, el volum d’obligacions reconegudes 
dels quals va pujar a 230.447 milers d’euros 
(vegeu el quadre  4).  

6. El Consell de la Sindicatura de Comptes va 
acordar incloure en el Programa Anual 
d’Actuació de 2011 determinats treballs 
d’auditoria operativa, entre els quals s’inclou el 
relacionat amb els concerts sanitaris. 

7. El present Informe és el resultat del treball 
realitzat en una primera fase, consistent en 

avaluar amb criteris d’eficiència, eficàcia i eco-
nomia la gestió del concert d’hemodiàlisi, que 
representa aproximadament el 16% de les obli-
gacions reconegudes de les activitats concerta-
des en l’exercici 2010. 

8. En fases posteriors, la Sindicatura ampliarà 
avaluacions sobre altres concerts efectuats per 
l’AVS. 

9. Per a poder avaluar en termes d’eficiència, 
eficàcia i economia l’activitat concertada, s’han 
definit els següents objectius concrets, formulats 
en termes de preguntes: 

a) Objectiu 1: S’han aplicat els procediments de 
contractació més adequats d’acord amb la 
legislació aplicable? 

 
b) Objectiu 2: S’han adquirit les prestacions 

concertades en la quantitat, qualitat i cost 
més adequat? 

 
c) Objectiu 3: Hi ha un sistema adequat de 

control de la gestió de les prestacions con-
certades? 

10. Per a facilitar l’obtenció de respostes a 
aquests objectius, cada un s’ha desglossat en 
diversos subobjectius (vegeu l’apartat III.2). 

11. En relació amb l’activitat auditada, cal dir 
com a qüestió prèvia que l’AVS no disposa  a la 
data actual dels indicadors que caldrien per a 
mesurar o avaluar els objectius que es pretenen 
obtenir amb el concert i que permeten valorar i 
comparar l’eficàcia, l’eficiència i l’economia del 
servei sanitari prestat. 

12. Per això, aquesta Sindicatura ha definit 
uns criteris d’auditoria entesos com a unitats de 
mesura que han servit per a avaluar l’eficiència, 
l’eficàcia i l’economia de l’activitat auditada, 
mitjançant la comparança amb la seua situació 
real (vegeu l’apartat III.2). 

13. L’objecte del concert sanitari revisat és la 
contractació d’unitats o centres per a la presta-
ció d’assistència a malalts beneficiaris de la 
protecció sanitària en l’àmbit de la Conselleria 
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de Sanitat de la Generalitat, que necessiten la 
tècnica de l’hemodiàlisi en règim ambulatori i no 
poden ser assumits pel dispositiu assistencial 
públic.  

14. La informació bàsica dels dos contractes 
que donen suport al concert d’hemodiàlisi és la 
següent: 

Concepte 
Expedient 

542/02 175/08 

Procediment d’adjudicació Obert (concurs) Negociat sense 
publicitat 

Pressupost licitació (euros) 8.897.850 736.560 

Data inici contracte 1/10/2002 2/5/2008 

Termini d’execució i pròrrogues 3 meses, prorro-
gable per 7 
anualitats 

8 meses, prorro-
gable per un any 

Data prevista a la fi del contrac-
te (incloent-hi les pròrrogues) 

31/12/2009 31/12/2009 

Pacients estimats 1.690 30 

Adjudicataris 18 1 

Centres concertats 31 1 

Font d’informació: expedients administratius de contractació. Conselleria 
de Sanitat. 

Quadre 1 

15. Entre las fonts d’informació que han sigut 
consultades per a realitzar aquest treball, figu-
ren com a més significatives les següents: 

a) La normativa legal que afecta l’activitat de 
l’AVS. 

b) Els manuals i recomanacions 
d’organitzacions reconegudes, com ara SE-
NEFRO  i INACEPS. 

c) Els contractes de serveis d’hemodiàlisi 
d’altres comunitats autònomes. 

d) El registre de malalts renals de la Comunitat 
Valenciana. 

e) El registro de centres sanitaris autoritzats 
per la Direcció General d’Ordenació, Avalua-
ció i Investigació Sanitària de la Conselleria 
de Sanitat. 

f) El Sistema d’Informació Econòmica (SIE) de 
l’AVS. 

16. La metodologia utilitzada ha consistit, en 
primer lloc, en l’aplicació de procediments de 
valoració del risc (coneixement de l’entorn en 
què es desenvolupa l’activitat, inclòs el seu 
control intern),  a fi d’identificar i valorar els riscs 
relacionats amb l’activitat concertada objecte de 
l’auditoria per a delimitar aquelles àrees sobre 
les quals s’han desenvolupat procediments 
d’auditoria per a reduir el risc a un nivell ade-
quat. 

En segon lloc, hem analitzat la documentació 
pertinent subministrada tant per la Conselleria 
de Sanitat com pels tercers a què els ha sigut 
requerida (registre de centres sanitaris autorit-
zats i registre de malalts renals), i s’han mantin-
gut entrevistes i reunions de treball tant amb els 
gestors del concert com amb el personal espe-
cialitzat relacionat amb l’activitat revisada. 

17. Quant a la naturalesa de les proves, hem 
realitzat tant proves numèriques de caràcter 
analític com proves descriptives basades en 
comparacions qualitatives. 

18. Els resultats d’aquestes comprovacions els 
detallem en l’apartat IV, “Observacions”, 
d’aquest Informe. 

19. Tot seguit, indiquem les principals conclu-
sions que sorgeixen de les observacions que 
s’han posat de manifest com a conseqüència 
del treball realitzat: 

a) La duració inicial prevista del contracte prin-
cipal que sustenta el concert (contracte 
542/02), tres meses, no és un termini raona-
ble ni realista, ateses les seues  prestacions 
sanitàries.  

En aquest sentit, s’ha de licitar sense demo-
ra un nou concurs, ja que el contracte 
542/02 ha sigut prorrogat de forma indefini-
da, mentre que les prestacions del contracte  
175/08 estant realitzant-se sense acord con-
tractual suficient (apartat IV.1.7). 

b) Els criteris d’adjudicació fixats en el plec del 
contracte 542/02 són, en general,  objectius, 
però manquen d’elements suficients per a 
quantificar-los, ni tampoc tenen paràmetres 
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comparables que permeten una valoració 
tècnica adequada (apartat IV.1.9).  

c) Amb les dades que se’ns ha facilitat en rela-
ció amb el cost (referit a l’exercici de 2008, 
últim disponible) de les sessions 
d’hemodiàlisi realitzades en hospitals públics 
i tenint en compte  les limitacions pel que fa 
al càlcul del cost total del SIE, hem calculat 
el cost mitjà per sessió de les prestacions 
concertades, ja que la Conselleria de Sanitat 
no disposa de la dita dada. 

D’acord amb aquests càlculs i les limitacions 
indicades, el cost mitjà de la sessió 
d’hemodiàlisi concertada és inferior al de la 
realitzada amb mitjans propis (apartat 
IV.2.4).  

d) Dos dels centres concertats, no disposen a 
la data del certificat dels seus procediments 
d’acord amb les normes de qualitat ISO, re-
quisit obligatori segons la clàusula 14ª dels 
plecs (apartat IV.2.7). 

e) Tres dels centres concertats no han sigut 
inspeccionats pel Servei d’Inspecció Sanita-
ris en el període 2002-2011, i set centres no 
han sigut objecte d’inspeccions des 
d’almenys l’any 2009 (apartat IV.3.1). 

f) No hi ha constatació que el Servei de Gestió 
i Control de l’Activitat Externa a la Xarxa As-
sistencial, haja realitzat el seguiment dels 
resultats assistencials en els centres concer-
tats.  

Tampoc no està definit el contingut de la in-
formació que han de trametre els centres 
concertats ni la forma de trametre-la (apartat 
IV.3.2). 

g) El crèdit pressupostari no és suficient per al 
compliment de les obligacions exigibles a 
l’administració, derivades de las prestacions 
efectives rebudes de tercers (centres de 
hemodiàlisi). 

En aquest sentit, el volum d’obligacions no 
imputades en el període 2008-2011, puja a 
84.416 milers de euros, que representa un 

37,4% de la facturació en el dit període 
(apartat IV.3.4). 

20. D’acord amb aquestes conclusions, s’han 
elaborat las recomanacions que detallem en  
l’apartat V.2. 

I. INTRODUCCIÓ 

I.1 Antecedents 

21. El Sistema Nacional de Salut (SNS) es 
configura com el conjunt coordinat dels serveis 
de salut de l’Administració de l’Estat i els serveis 
de salut de les comunitats autònomes que inte-
gren totes les funcions i prestacions sanitàries 
que, d’acord amb la llei, són responsabilitat dels 
poders públics.  

22. A l’empara de les previsions constitucio-
nals i dels respectius estatuts d’autonomia, totes 
les comunitats autònomes han assumit compe-
tències en matèria sanitària. 

23. Segons es pot concloure de les últimes 
estadístiques disponibles de la despesa sanitària 
pública del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat, aproximadament el 5% de la despesa 
sanitària pública de les comunitats autònomes 
correspon a la partida de concerts de la sanitat 
pública amb els centres sanitaris privats: 

Concepte econòmic 

Exercici 2005 

Milers 
d’euros 

Percentatge sobre 
el total de la 

despesa consolida-
da 

Remuneració del personal 20.896.147 45,66% 

Consum intermedi 9.808.360 21,43% 

Concerts 2.370.212 5,18% 

Transferències corrents 10.865.438 23,74% 

Despesa de capital 1.824.339 3,99% 

Desp. consolidada del sector CCAA 45.764.496 100,00% 

 
Font d’informació: informes elaborats pel Grup de Treball de la Confe-
rència de Presidents per a l’Anàlisi de la Despesa Sanitària presidit per 
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE). Setembre 
2007. 

Quadre 2 
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24. La despesa en concerts a la Comunitat 
Valenciana és similar en termes percentuals a la 
mitjana: 
 

Comunitat autònoma 

Exercici 2005 

Milers 
d’euros 

Percentatge 
sobre el total de 

la despesa 
sanitària de la 

comunitat 
Andalusia 373.826 4,97% 
Aragó 52.682 3,65% 
Astúries (Principat d’) 87.410 6,97% 
Balears (Illes) 49.520 4,67% 
Canàries 207.668 9,65% 
Cantàbria 46.134 6,42% 
Castella i Lleó 128.022 4,65% 
Castella- La Manxa 157.585 7,56% 
Catalunya 218.934 3,03% 
Comunitat Valenciana 226.684 4,89% 
Extremadura 53.393 4,40% 
Galícia 83.057 2,83% 
Madrid (Comunitat de) 345.133 6,05% 
Múrcia (Regió de) 110.160 7,88% 
Navarra (Comunitat Foral de) 33.070 4,75% 
País Basc 172.280 6,94% 
Rioja (La) 16.995 4,82% 
Ceuta 3.957 5,56% 
Melilla 3.702 4,94% 
Total 2.370.212 5,18% 
 
Font d’informació: informes elaborats pel Grup de Treball de la 
Conferència de Presidents per a l’Anàlisi de la Despesa Sanitària 
presidit per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat 
(IGAE). Setembre 2007. 

Quadre 3 

25. Entre les activitats que són objecte de con-
cert amb centres privats, figuren les següents: 

‐ Intervencions quirúrgiques 

‐ Diagnòstic per la imatge (ressonància 
magnètica, TAC, PET, ecografies, mamo-
grafies, gammagrafies, d’altres). 

‐ Laboratori d’anàlisis clíniques 

‐ Oncologia radioteràpica 

‐ Consultes externes 

‐ Hemodiàlisis 

‐ Teràpies respiratòries 

‐ Fisioteràpia 

‐ Logopèdia 

26. En el nostre àmbit autonòmic, la Llei 3/2003, 
de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Ordenació 
Sanitària de la Comunitat Valenciana, crea 
l’AVS, un organisme autònom de caràcter admi-
nistratiu, adscrit a la Conselleria competent en 
matèria de Sanitat, les finalitats del qual són la 
gestió i administració del sistema valencià de 
salut i la prestació sanitària de la Comunitat 
Valenciana. 

27. De la secretaria autonòmica de l’AVS depe-
nen les direccions generals següents: 

‐ Direcció General de Recursos Humans de 
la Sanitat. 

‐ Direcció General de Règim Econòmic de la 
Sanitat. 

‐ Direcció General d’Ordenació i Assistència 
Sanitària. 

‐ Direcció General de Farmàcia i Productes 
Sanitaris. 

‐ Direcció General d’Avaluació, Qualitat i 
Atenció al Pacient. 

‐ Direcció General d’Investigació i Salud Pú-
blica. 

28. La Dirección General d’Ordenació i Assis-
tència Sanitària exerceix les funcions atribuïdes 
pel Consell, quant a les matèries següents: 
gestió de centres sanitaris, recursos assistenci-
als, concerts i convenis, atenció sanitària a la 
cronicitat, drogodependència i salut mental. 

I.2 Objecte de l’auditoria 

29. L’article 5 de la Llei 6/1985 de Sindicatura 
de Comptes inclou entre les seues funcions, a 
més de les referides al control extern de la ges-
tió economicofinancera del sector públic valen-
cià i els seus comptes, aquelles que d’acord 
amb l’ordenament jurídic siguen convenients per 
a assegurar adequadament el compliment dels 
principis financers, de legalitat, d’eficàcia i 
d’economia, exigibles al sector públic. 
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30. D’altra banda, l’article 8.3  de la mateixa llei 
determina que els informes s’hauran de pronun-
ciar entre altres qüestions, sobre si la gestió 
dels recursos humans, materials i dels fons 
pressupostaris s’ha desenvolupat de forma 
econòmica i eficient i avaluar el grau d’eficàcia 
en aconseguir els objectius prevists. 

31. De conformitat amb la citada Llei, el Consell 
de la Sindicatura de Comptes va acordar inclou-
re en el Programa Anual d’Actuació de 2011, 
determinats treballs d’auditoria operativa, entre 
els quals s’inclou el relacionat amb els concerts 
sanitaris. 

I.3 Anàlisi prèvia de l’entorn dels concerts 
sanitaris 

32. Per a dur a terme aquesta auditoria operati-
va de concerts sanitaris, s’ha efectuat prèvia-
ment una anàlisi de l’entorn relacionat amb les 
prestacions sanitàries concertades per la Con-
selleria de Sanitat. 

33. Amb aquesta finalitat hem consultat i analit-
zat la documentació considerada més rellevant 
en aquest àmbit referida bàsicament a la legis-
lació aplicable, articles d’opinió, estadístiques de 
despesa sanitària, informació econòmica pres-
supostària, així com diverses publicacions del 
Ministeri de Sanitat i de la mateixa Conselleria 
de Sanitat. 

34. A fi de delimitar el treball que s’ha de realit-
zar perquè l’auditoria operativa que s’ha de dur 
a terme siga útil i viable, d’acord amb els mitjans 
i recursos disponibles per la Sindicatura de 
Comptes, el treball previ ha posat de manifest 
com a qüestions més significatives les següents: 

a) La Constitució Espanyola de 1978 reconeix 
el dret a la protecció de la salut. Es compe-
tència dels poders públics organitzar i tutelar 
la salut pública mitjançant mesures preventi-
ves i de les prestacions, i els serveis neces-
saris, i procurar alts nivells de qualitat degu-
dament avaluats i controlats.  

b) Les administracions públiques sanitàries, en 
l’àmbit de les seues respectives competèn-
cies poden establir concerts per a prestar 

serveis sanitaris amb mitjans aliens, tenint 
en compte, prèviament, la utilització òptima 
dels seus recursos sanitaris. 

c) En cada concert que s’establisca, a més dels 
drets i les obligacions recíproques de les 
parts, ha de quedar assegurat que l’atenció 
sanitària i de tot tipus que es preste als usu-
aris afectats pel concert serà la mateixa per 
a tots sense cap altres diferències que les 
sanitàries inherents a la naturalesa pròpia 
dels distints processos sanitaris.  

S’estableixen serveis complementaris res-
pecte dels que hi haja en els centres sanita-
ris públics dependents de l’administració pú-
blica concertant. 

d) L’evolució de la crisi econòmica i les previ-
sions de baix creixement per als pròxims 
anys obliga a les administracions públiques 
a adoptar mesures per a facilitar la reducció 
del desequilibri pressupostari i assegurar el 
compliment dels seus compromisos. Els 
pressuposts sanitaris de les administracions 
públiques no són aliens a les restriccions. 

e) Les polítiques de sanitat han d’afrontar no 
sols el desafiament de les restriccions pres-
supostàries, sinó d’altres factors com ara 
l’augment de la demanda derivada de 
l’envelliment de la població que imposen a 
les administracions públiques el repte i  
l’obligació d’adoptar mesures que incremen-
ten l’eficiència de l’atenció sanitària. 

II. OBJECTIUS I ABAST DE L’AUDITORIA 

II.1 Objectius  

35. Com hem indicat en l’apartat I.2 anterior, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes va acor-
dar incloure en el Programa Anual d’Actuació de 
2011 determinats treballs d’auditoria operativa, 
entre els quals inclou el relacionat amb els con-
certs sanitaris. 

36. L’objectiu de la fiscalització és avaluar en 
termes d’eficiència, eficàcia i economia la gestió 
realitzada per la Conselleria de Sanitat en les 
prestacions sanitàries concertades. 
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El present Informe és el resultat del treball rea-
litzat en una primera fase, consistent a avaluar 
amb criteris d’eficiència, eficàcia i economia la 
gestió del concert seleccionat. 

37. En fases posteriors la Sindicatura ampliarà 
les avaluacions sobre altres concerts efectuats 
per l’AVS. 

38. Per a poder avaluar en termes d’eficiència, 
eficàcia i economia l’activitat concertada, hem 
definit els objectius següents, formulats en for-
ma de preguntes: 

a) Objectiu 1: S’han aplicat els procediments de 
contractació més adequats d’acord amb la 
legislació aplicable? 

 
b) Objectiu 2: S’han adquirit les prestacions 

concertades en la quantitat, qualitat i cost 
més adequat? 

 
c) Objectiu 3: Hi ha un sistema adequat de 

control de la gestió de les prestacions con-
certades? 

39. Per a facilitar l’obtenció de respostes a 
aquests objectius, cada un s’ha desglossat en 
diversos subobjectius (vegeu l’apartat III.2). 

II.2 Abast  

40. La Subdirecció General d’Assistència Sani-
tària (dependent de la Direcció General 
d’Ordenació i Assistència Sanitària) gestiona, 
entre altres, el programa 412.24, “Prestacions 
externes”, per a escometre la problemàtica de la 
insuficiència dels mitjans públics i fer front a les 
necessitats assistencials de la població. 

41. Aquesta Subdirecció, mitjançant el Servei de 
Gestió i Control de l’Activitat Externa a la Xarxa 
Assistencial, ha gestionat durant l’exercici 2010 
els concerts següents: 

42. El concert seleccionat per a la seua revisió 
ha sigut el concert d’hemodiàlisi ambulatòria. 

Per tant, en el present Informe es mostren els 
resultats del treball realitzat en relació amb 
l’activitat concertada “Hemodiàlisi ambulatòria” , 
materialitzada a l’empara dels contractes 
542/2002 i 175/2008. 

43. El treball s’ha desenvolupat de conformitat 
amb els Principis i normes d’auditoria del sector 
públic, elaborats per la Comissió de Coordinació 
dels Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat 
Espanyol, i amb les Directrius tècniques de fisca-
lització aprovades pel Consell de la Sindicatura 
recollides en el Manual de fiscalització de la Sin-
dicatura de Comptes.  

Aquests procediments han consistit a fer proves 
selectives, revisar el control intern i utilitzar 
d’altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest 
cas. 

44. En relació amb l’activitat auditada, cal indicar 
com a qüestió prèvia, que l’AVS a data d’avui, 
no disposa d’indicadors per a mesurar els objec-

Núm.  
expedient 

/Any 
Activitat concertada 

Obligacions  
reconegudes 

en 2010 
(euros) 

% 
sobre 
total 

279/2003 Accelerador lineal 1.259.490 0,5% 
668/2010 Elaboració, distribució i dispensació 

de metadona 2.341.651 1,0% 
607/2009 Infermeria escolar en centres 

d’educació especial 79.329 0,0% 
474/2004 Estades mèdiques i tractaments a  

malalts de lepra 1.098.148 0,5% 
542/2002 Hemodiàlisi ambulatòria 37.125.690 16,1% 
175/2008 Hemodiàlisi ambulatòria (Dpt. 17-S. 

Joan) 162.873 0,1% 
925/2005 Oftalmologia 5.810.420 2,5% 
607/2010 Oncologia (Fundació Institut Valencià 

d’Oncologia) 39.116.519 17,0% 
720/2005 Oncologia 5.329.094 2,3% 
543/2002 Oxigenoteràpia i  ventiloteràpia 

domiciliaria i assimilats 21.342.595 9,3% 
638/2008 Realització de tècniques de diagnòstic 

per imatge 39.190.210 17,0% 
866/2004 Rehabilitació logopèdica 1.500.769 0,7% 
858/2007 Reimplant de membres i cirurgia  

reconstructiva 1.259.676 0,5% 
957/2005 SAMU i SVB 32.693.387 14,2% 
720/2006 Transport no assistit 40.642.590 17,6% 
222/2008 Transporte sanitari per helicòpter  i 

SAMU 1.494.257 0,6% 
Total 230.446.698 100,0% 

Quadre 4 
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tius que volen obtenir amb el concert i que per-
meten valorar i comparar l’eficàcia, l’eficiència i 
l’economia de l’activitat del servei sanitari pres-
tat. 

45. Per tant, aquesta Sindicatura ha definit uns 
criteris d’auditoria entesa com a unitats de mesu-
ra que han servit per a avaluar l’eficiència, 
l’eficàcia i l’economia de l’activitat auditada. Per 
comparació amb la seua situació real (vegeu 
l’apartat III.2). 

II.3 Característiques del concert 

46. L’objecte del concert és la contractació 
d’unitats o centres per a la prestació 
d’assistència a malalts beneficiaris de la protec-
ció sanitària en l’àmbit de la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat, que necessiten la 
tècnica de l’hemodiàlisi en règim ambulatori i no 
puguen ser assumits pel dispositiu assistencial 
públic. 

47. La informació bàsica dels dos contractes 
que suporten el concert d’hemodiàlisi és la se-
güent: 

Concepte 
Expedient 

542/02 175/08 
Normativa aplicable LCAP LCAP 
Procediment d’adjudicació Obert Negociat sense 

publicitat 
Forma d’adjudicació Concurso Negociat sense 

publicitat 
Tramitació Ordinària Urgent 
Pressupost  licitació (euros) 8.897.850 736.560 
Inici de l’expedient 22/4/2002 5/12/2007 
Adjudicació definitiva 18/9/2002 1/4/2008 
Data  inici contracte 1/10/2002 2/5/2008 
Termini d’execució 3 mesos 8 mesos 
Pròrrogues Por anys naturals 

(màxim 7 anys 
addicionals) 

Por un any 
natural addicio-

nal 
Data prevista a la fi del contrac-
te (incloent-hi les pròrrogues) 

31/12/2009 31/12/2009 

Data  efectiva de l’inici de les 
prestacions 

No disponible 19/8/2009 

Pacients estimats 1.690 30 
Divisió en lots Sí (169 lots) No 
Adjudicataris 18 1 
Centres concertats 31 1 
Font d’informació: expedients administratius de contractació. Conselle-
ria de Sanitat. 

Quadre 5 

48. El concurs 542/02 tenia com a objecte la 
contractació del servei de hemodiàlisi ambulatò-
ria en 31 centres concertats, la titularitat dels 

quals la tenen divuit entitats amb personalitat 
jurídica pròpia.  

Aquests centres estan distribuïts geogràfica-
ment entre tots els departaments de salut de la 
Comunitat Valenciana, excepte en el departa-
ment número 17 (Sant Joan d’Alacant).  

Per a completar la distribució de centres en tot 
el mapa sanitari, es va convocar un concurs 
públic en maig de 2007 que es va declarar de-
sert. Per això es va tramitar posteriorment un 
procediment negociat sense publicitat (expe-
dient 175/08) pel qual es va adjudicar un centre 
de diàlisi a una de les empreses invitades. 

III. ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

III.1 Avaluació del risc 

49. S’han aplicat procediments de valoració del 
risc (coneixement de l’entorn en què es desen-
volupa l’activitat, inclòs el seu control intern), a fi 
d’identificar i valorar els riscs relacionats amb 
l’activitat concertada objecte d’auditoria per a 
delimitar aquelles àrees sobre les quals s’han 
desenvolupat procediments d’auditoria per a 
reduir el risc a un nivell adequat. 

50.  Amb aquesta finalitat, s’ha aplicat la metodo-
logia desenvolupada per a l’auditoria financera en 
les Normes Tècniques de l’ICAC  i en el Manual 
de fiscalització (MF) d’aquesta Sindicatura, en la 
secció 310 i següents, i que és plenament aplica-
ble a l’auditoria operativa amb les adaptacions 
necessàries pels objectius particulars d’aquesta: 
l’eficiència, l’economia i l’eficàcia. 

51. En aquest sentit, l’equip d’auditoria ha valo-
rat els riscs que es podrien derivar dels factors 
següents: 

- Les mesures adoptades per reduir els dèfi-
cits pressupostaris que limiten els recursos 
disponibles. 

- El creixement de la demanda a causa de 
l’envelliment de la població que exigeix ma-
jors recursos. 
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- La crisi econòmica que incideix en dificultats 
financeres dels prestadors del servei i, per 
tant, en la seua continuïtat. 

- La inexistència d’objectius d’economia, efici-
ència i eficàcia que permeten avaluar els re-
sultats obtinguts. 

- Escassesa de mitjans materials i humans en 
els òrgans encarregats de la gestió i control 
de les activitats concertades. 

III.2 Criteris d’auditoria  i les seues fonts 

52.  Una vegada concretat l’objectiu de l’auditoria, 
l’àmbit i el seu abast, una part fonamental en el 
desenvolupament és la definició dels criteris 
d’auditoria que s’utilitzaran. 

53. Els criteris d’auditoria són unitats de mesura 
que serveixen per a avaluar l’eficiència, l’eficàcia i 
l’economia de l’àrea o activitat auditada, compa-
rant-la amb la seua situació real. 

54. Com hem indicat en apartats anteriors, 
l’AVS no disposa a la data actual d’indicadors 
per a mesurar els objectius que es volen obtenir 
amb el concert i que permeten valorar i compa-
rar l’eficàcia, l’eficiència i l’economia del servei 
sanitari prestat. 

Per tant, aquesta Sindicatura ha definit uns 
criteris d’auditoria per a cada un dels objectius i 
subobjectius de l’auditoria a partir de diverses 
fonts, com ara: 

- La normativa legal que afecta l’activitat de 
l’entitat. 

- Els manuals i recomanacions 
d’organitzacions reconegudes, com ara SE-
NEFRO i INACEPS. 

- Els contractes de serveis d’hemodiàlisi 
d’altres comunitat autònomes. 

- El registre de malalts renals de la Comunitat 
Valenciana. 

- El registre de centres sanitaris autoritzats 
por la Direcció General d’Ordenació, Avalua-
ció i Investigació Sanitària. 

- El Sistema d’Informació Econòmica (SIE) de 
l’ AVS. 

55. Cada un dels objectius definits en l’apartat 
II.1, s’ha desglossat en diversos subobjectius, i 
per a cada un s’han establit els criteris 
d’auditoria, que resumim en el quadre següent: 

 
Objectiu Subobjectiu Criteris 

1. ¿S’han aplicat els procediments 
de contractació més adequats 
d’acord amb la legislació aplicable? 
(apartat IV.1) 

1.1 Atesa la naturalesa de la prestació, ¿és el 
concert la fórmula de contractació més adequa-
da? (apartat IV.1.1) 

‐ Compliment de l’article 90 de l’ LGS. 
‐ Experiències en altres comunitats autòno-

mes. 
1.2 El termini que s’estableix per a iniciar les 
prestacions des de la data d’adjudicació, ¿és 
suficient per a garantir l’adequada posada en 
marxa? (apartat IV.1.2) 

‐ Inexistència de desviació en dies entre la 
data prevista  i la data efectiva d’inici de 
les prestacions. 

1.3 ¿S’ha donat prioritat quan existisquen 
anàlogues condicions d’eficàcia, qualitat i costs, 
als establiments, centres i serveis sanitaris dels 
quals siguen titulars entitats que tinguen caràc-
ter no lucratiu d’acord amb l’article 90.2 de 
l’LGS? (apartat IV.1.3) 

‐ Valoració mitjana de les ofertes presenta-
des. 

‐ Inclusió en els plecs de la naturalesa no 
lucrativa com a factor de valoració o criteri 
de desempat. 

1.4 ¿S’han fixat els requisits i les condicions 
mínimes, bàsiques i comunes, aplicables als 
concerts? (apartat IV.1.4) 

‐ Experiències en altres comunitats autòno-
mes. 

1.5 Els centres sanitaris concertats ¿han sigut 
prèviament homologats per la Generalitat? 
(apartat IV.1.5) 

‐ Inscripció en el registre autonòmic de 
centres, serveis i establiments sanitaris. 
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Objectiu Subobjectiu Criteris 

1.6 ¿Ha quedat assegurat que l’atenció sanitària 
i de qualsevol tipus que es preste als usuaris 
afectats pel concert serà la mateixa per a tots 
sense altres diferències que les sanitàries 
inherents a la naturalesa pròpia dels distints 
processos sanitaris, i que no s’hi han establit els 
serveis complementaris respecte dels que 
existeixen en els centres sanitaris públics 
dependents de la GV? (apartat IV.1.6) 

‐ Similitud dels protocols de actuació dels 
centres concertats amb els establiments 
en els hospitals públics. 

1.7 ¿La duració del contracte, s’ha establit tenint 
en compte la naturalesa de les prestacions, les 
característiques del seu finançament i la neces-
sitat de sotmetre periòdicament a concurrència 
la seua realització? (apartat IV.1.7) 

‐ Termini màxim segons legislació vigent. 
‐ Experiències en altres comunitats autòno-

mes. 
‐ Experiències en altres contractes similars 

de la Conselleria de Sanitat. 
1.8 ¿S’ha determinat correctament el pressupost 
del contracte? (apartat IV.1.8) 

‐ Interpretació de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa. 

1.9 ¿L’adjudicació del contracte es realitza 
exclusivament pels criteris establits en el plec? 
(apartat IV.1.9) 

‐ Inexistència d’adjudicacions a licitadors 
amb menor valoració. 

2. ¿S’han adquirit les prestacions 
concertades en la quantitat, qualitat i 
cost més adequat? (apartat IV.2) 

2.1 ¿L’informe de necessitats inicials està 
degudament detallat, i se justifica en la mancan-
ça de recursos propis? (apartat IV.2.1) 

‐ Existència d’estudi sobre necessitats i 
recursos disponibles. 

‐ Prevalença de malalts renals en exercicis 
anteriors a l’inici del contracte. 

2.2 ¿Els llocs de diàlisi concertats són suficients 
per a atendre la prevalença dels malalts renals? 
(apartat IV.2.2) 

‐ Evolució de la ràtio de pacients per lloc de 
diàlisi. 

‐ Evolució grau d’ocupació dels llocs de 
diàlisi. 

2.3 ¿S’ha mantingut l’equilibri en l’adjudicació de 
pacients? (apartat IV.2.3) 

‐ Variació de pacients per centre des de 
2002 a 2010. 

‐ Distribució de centres en funció del nom-
bre de pacients. 

2.4 ¿El cost de la prestació concertada s’ha 
determinat amb criteris d’economia? (apartat 
IV.2.4) 

‐ Experiències en altres comunitats autòno-
mes. 

‐ Cost de les prestacions en hospitals 
públics. 

2.5 ¿Els centres concertats avaluen la qualitat 
del servei mitjançant el seguiment d’indicadors? 
(apartat IV.2.5) 

‐ Indicadors proposats per entitats indepen-
dents. 

‐ Experiències en altres comunitats autòno-
mes. 
 

2.6 ¿Els centres concertats que presten els 
serveis estan acreditats per l’INACEPS? (apartat 
IV.2.6) 

‐ Avaluació realitzada per INACEPS. 

2.7 ¿Els centres concertats han establit proto-
cols d’actuació adaptats a un sistema de qualitat 
d’acord amb la norma ISO? (apartat IV.2.7) 

‐ Acreditació dels procediments segons la 
norma ISO per entitats certificadores. 

3. ¿Existeix un sistema adequat de 
control de la gestió de las presta-
cions concertades? (apartat IV.3) 

3.1 ¿S’han exercit les funcions d’inspecció dels 
centres concertats a què obliga la legislació? 
(apartat IV.3.1) 

‐ Nombre d’inspeccions realitzades por 
centre des de 2002 a 2011. 

3.2 ¿El Servei de Gestió i Control de l’Activitat 
Externa a la Xarxa Assistencial de l’Agència 
Valenciana de Salut, exerceix el control i 
l’avaluació de l’activitat assistencial concertada? 
(apartat IV.3.2) 

‐ Estructura organitzativa. 
‐ Seguiment d’indicadors clau. 

3.3 ¿Es realitza un control econòmic de les 
prestacions concertades? (apartat IV.3.3) ‐ Existència de procediments efectius. 

3.4 ¿El crèdit pressupostari és suficient per a 
atendre les prestacions concertades? (apartat 
IV.3.4) 

‐ Evolució del crèdit pressupostari. 
‐ Obligacions pendents d’imputar al pressu-

post. 
‐ Període mitjà de pagament. 

3.5 ¿Existeix un pla que garantisca la continuïtat 
en la prestació del servei? (apartat IV.3.5) ‐ Existència de protocol d’actuació. 

Quadre 6 
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III.3 Enfocament i metodologia utilitzada. 
Naturalesa de les proves i obtenció 
d’evidència 

56. Per a efectuar l’auditoria s’ha usat 
l’enfocament basat directament en els resultats 
obtinguts per l’AVS, en relació amb l’objectiu 
fixat, segons es defineix en l’apartat II d’aquest 
Informe. 

57. De forma complementària a l’anterior, i per a 
donar resposta a l’objectiu de si existeix un 
sistema adequat de control de la gestió de les 
prestacions concertades, s’ha aplicat, addicio-
nalment, un enfocament basat en els sistemes 
de control, que ha consistit bàsicament en: 

- Revisar els informes elaborats pel Servei 
d’Inspecció dels Serveis Sanitaris de la Con-
selleria de Sanitat. 

- Realitzar entrevistes al personal adscrit al 
Servei de Gestió i Control de l’Activitat Ex-
terna a la Xarxa Assistencial  i a les direc-
cions econòmiques dels quatre hospitals se-
leccionats. 

58. La metodologia utilitzada ha consistit en 
primer lloc, en l’aplicació de procediments de 
valoració del risc (coneixement de l’entorn en 
què es desenvolupa l’activitat, inclòs el seu 
control intern), a fi d’identificar i valorar els riscs 
relacionats amb l’activitat concertada objecte 
d’auditoria per a delimitar aquelles àrees sobre 
les quals han desenvolupat procediments 
d’auditoria per a reduir el risc a un nivell ade-
quat. 

En segon lloc, hem analitzat la documentació 
pertinent subministrada tant per la Conselleria 
de Sanitat com pels tercers als quals ha sigut 
requerida ( registre de centres sanitaris autorit-
zats i el registre de malalts renals), i hem man-
tingut entrevistes i reunions de treball, tant amb 
els gestors del concert com amb personal espe-
cialitzat relacionat amb l’activitat revisada. 
 
59. Quant a la naturalesa de les proves  hem 
realitzat proves numèriques de caràcter analític 
(tendències i coeficients) i proves descriptives 
basades en comparances qualitatives. 

60. Els resultats d’aquestes comprovacions les 
detallem en l’apartat IV, “Observacions” 
d’aquest  Informe. 

IV. OBSERVACIONS 

61. Com a conseqüència del treball realitzat, en 
els apartats següents mostrem les principals 
observacions posades de manifest en relació 
amb els objectius i subobjectius d’auditoria defi-
nits. 

IV.1 Aplicació dels procediments de contrac-
tació més adequats d’acord con la legis-
lació aplicable 

IV.1.1 Subobjectiu 1.1: Atesa la naturalesa de 
la prestació, ¿és el concert la fórmula de 
contractació més adequada? 

62. Els dos criteris d’auditoria definits per a 
valorar la qüestió plantejada, són els següents: 

a) Compliment de l’article 90 de l’LGS que 
faculta les administracions públiques sanità-
ries en l’àmbit de les seues respectives 
competències, per a establir concerts per a 
la prestació de serveis sanitaris amb mitjans 
aliens. 

b) Experiència observada en altres comunitats 
autònomes, en particular, la fórmula de con-
tractació utilitzada per a la prestació del ser-
vei d’hemodiàlisi. 

63. L’anàlisi realitzada sobre diversos articles 
doctrinals que analitzen les distintes fórmules de 
gestió, ha posat de manifest que no es disposa 
de suficient evidència empírica per a contrastar 
l’eficiència de les diferents formes de gestió 
indirecta. 

La comparança de les distintes experiències no 
permet separar el pes dels diferents factors que 
incideixen en la seua efectivitat, i els aïlla de les 
circumstàncies del cas i el moment temporal 
concret. 

64. Si bé la gestió indirecta dels serveis sanitaris 
pot adoptar diverses formes de contractació 
(conveni, concert, concessió, arrendament), 
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l’article 90 de l’LGS s’inclina per la fórmula dels 
concerts, la qual permet a les administracions 
públiques sanitàries recórrer a aquesta modali-
tat contractual per a prestar serveis sanitaris 
amb mitjans aliens. 

65. D’acord amb el dit article, de les nou comu-
nitats autònomes –entre les quals es troba la 
Comunitat Valenciana– sobre les que hem ob-
tingut informació relativa a la naturalesa contrac-
tual de la prestació externa del servei 
d’hemodiàlisi, el 89% han utilitzat la fórmula del 
concert: 

Comunitat autònoma 
Tipus de contracte 

Concert 
Concessió 

administrativa 
No disponi-

ble1 
Andalusia X 

  
Aragó X   
Canàries 

 
X2 

 
Cantàbria X 

  
Castella -La Manxa   X 
Castella i Lleó X 

  
Catalunya 

  
X 

Ceuta   X 
Comunitat de Madrid 

  
X 

Comunitat Valenciana X 
  

Extremadura   X 
Galícia X 

  
Illes Balears X 

  
La Rioja   X 
Melilla   X 
Navarra 

  
X 

País Basc X   
Principat d’Astúries   X 
Regió de Múrcia 

  
X 

Total 8 1 10 
Font d’informació: diaris oficials i plataforma de contractació de les 
distintes CCAA. Vegeu l’annex 1. 

Quadre 7 

IV.1.2 Subobjetiu 1.2: El termini establit per a 
iniciar les prestacions des de la data 
d’adjudicació, ¿és suficient per a garantir 
l’adequada posada en marxa?  

66. El criteri d’auditoria per a respondre a 
aquesta qüestió està basat en la desviació en 
dies, si és el cas, entre la data prevista de l’inici 
de les prestacions i la data efectiva. 

                                                            
1 No tenim constatació sobre la contractació externa del servei de 
diàlisi en aquestes comunitats autònomes, o bé de la informació 
disponible, no ha sigut possible identificar la naturalesa contractu-
al. 
2 Contracte suspès abans d’entrar en vigor. 

67. De l’anàlisi de la documentació continguda 
en els dos expedients de contractació, es des-
prén que el termini que s’estableix per a l’inici de 
les prestacions, comptador des de la data 
d’adjudicació, podria resultar insuficient per a 
garantir l’adequada posada en marxa.  

Així ha ocorregut en el cas de l’expedient 
175/08, el qual va acumular un retard de 474 
dies respecte a la data prevista inicialment per a 
la prestació del servei, motivat pel fet que no 
comptava en la dita data amb la preceptiva 
autorització de funcionament. 

Del contracte 542/02, la Conselleria no disposa 
de la data d’inici efectiu de la prestació. 

Contracte 
Data  

adjudicació 

Data inici 
prestacions 

segons 
contracte 

Data  inici 
efectiu 

prestacions 

Desviació en 
dies 

542/02 18/9/2002 1/10/2002 No disponible No disponible 

175/08 1/4/2008 2/5/2008 19/08/2009 474 

Font  d’informació: expedients administratius de contractació. Conselleria de 
Sanitat. 

Quadre 8 

68. El que hem descrit en el paràgraf anterior, 
és una incidència important per l’impacte que 
podria haver tingut en la concurrència de licita-
dors. 

Tenint en compte els requisits que han 
d’acomplir els centres per a realitzar l’activitat, 
podria arribar a limitar la concurrència d’aquells 
licitadors que no la desenvolupen amb anteriori-
tat. 

69. D’altra banda, la pròpia naturalesa del trac-
tament d’hemodiàlisi no admet demora, ja que 
es tracta del manteniment funcional d’òrgans 
vitals. Per tant, els retards en la prestació del 
servei en un centre, obliguen a adoptar mesures 
de caràcter extraordinari que pogueren afectar 
el normal funcionament d’altres centres. 

70. Per tot això, recomanem que els plecs esta-
blisquen terminis raonables per a posar en marxa 
els centres concertats. 

IV.1.3 Subobjectiu 1.3: ¿Quan hi haja condi-
cions anàlogues d’eficàcia, qualitat i 
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costs, s’ha donat prioritat als establi-
ments, centres i serveis sanitaris dels 
quals siguen titulars entitats que tinguen 
caràcter no lucratiu, d’acord amb l’article 
90.2 de l’LGS?  

71. Els dos criteris d’auditoria definits per a 
respondre a aquest subobjectiu, són els se-
güents:

a)  Valoració mitjana de les ofertes presentades. 

b) Inclusió en els plecs de la naturalesa no 
lucrativa del centre adjudicatari com a factor 
de valoració o criteri de desempat.  

72. En l’any 2010, el 13% dels llocs de diàlisi 
disponibles a la Comunitat Valenciana 
s’ubicaven en centres privats sense ànim de 
lucre, titularitat d’ALCER TURIA (Associació per 
a la Lluita Contra les Malalties del Renyó) i de la 
Congregació de les Germanes de la Caritat de 
Santa Anna: 

 
Font d’ informació: registre  autonòmic de centres, serveis i establiments sanitaris 

Gràfic 1 

73.  En relació amb el contracte 542/02, no hi ha 
variacions significatives en el preu pel qual es 
va adjudicar als distints centres lucratius o no, 
amb el detall que indiquem tot seguit: 

74. En els plecs de condicions tècniques, no 
consta la naturalesa no lucrativa del licitador 
com a criteri d’adjudicació ni tampoc com a 
criteri de desempat en igualtat de valoració. En 
aquest sentit recomanem incloure aquest aspec-
te com a un factor més de valoració per a com-
plir l’article 90.2 de l’LGS. 

En al·legacions, el Servei de Control i Gestió de 
l’Activitat Externa a la Xarxa Assistencial, indica 
que aquest aspecte ha sigut inclòs en els plecs 
elaborats a partir de l’entrada en vigor de la Llei 
30/2007, de Contractes del Sector Públic, i es 
valora posteriorment. 

293
31%

125
13%

530
56%

Llocs de diàlisi disponibles per centres en 2010

Públics Privats sense ànim de lucre Privats amb ànim de lucre

Tipus de centre 
concertat 

Nombre de centres 
adjudicataris 

Preu mitjà 
sessió  (tram 1) 

Valoració 
mitjana  obtin-

guda 

Sense ànim de lucre 6 130,00 66,67 

Amb ànim de lucre 25 129,62 62,71 

Total 31 129,68 63,48 

Font d’ informació:  expedients administratius del contracte 542/02. Conselleria 
de Sanitat. 
 Quadre 9 



Auditoria operativa de concerts sanitaris 

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 16 

IV.1.4 Subobjetiu 1.4: ¿S’han fixat els requisits i 
les condicions mínimes, bàsiques i co-
munes, aplicables als concerts?  

75. El criteri d’auditoria per a respondre a 
aquesta qüestió està basat en l’experiència 
observada en altres comunitats autònomes, i 
compara la informació disponible sobre les con-
dicions econòmiques dels distints contractes. 
Hem verificat els extrems següents: 

a) Si la tarifa por sessió d’hemodiàlisi és única 
o depén de trams (per exemple, en funció 
del nombre de pacients o del nombre de 
sessions). 

                                                            
3 El nombre màxim d’adjudicataris per a aquesta contractació és 
un i està pendent d’adjudicar. 
4 Es divideix per lots, però segons el tipus de serveis (diàlisi 
peritoneal, hemodiàlisi domiciliària o hemodiàlisi hospitalària). 

b) Si s’han previst tarifes per a les compensa-
cions per transport. 

c) Si s’han previst costs per reparacions de 
accessos vasculars. 

d) Si es desglossa la tarifa, distingint la natura-
lesa del cost (personal, equips, estructura, 
materials fungibles, medicaments,…). 

e) Si l’objecte s’ha descompost per lots. 
  

Comunitat autònoma 
Informació disponible 

a) b) c) d) e) 

Andalusia Tarifa per trams No No No No3 

Aragó Tarifa única No No No No 

Canàries Tarifa única No No No No 

Cantàbria Tarifa per trams No No No No4 

Castella -La Manxa Tarifa per trams No disponible No disponible No disponible No disponible 

Castella i Lleó Tarifa per trams  No No No No 

Catalunya Tarifa única No disponible No disponible No disponible No disponible 

Ceuta No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

Comunitat de Madrid No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

Comunitat Valenciana Tarifa per trams Sí Sí No Sí 

Extremadura No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

Galícia Tarifa única No disponible No disponible No disponible No disponible 

Illes Balears No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

La Rioja No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

Melilla No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

Navarra No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

País Basc Tarifa única No disponible No disponible No disponible No disponible 

Principat d’Astúries No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

Regió de Múrcia No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

Font d’informació: diaris oficials i  plataforma de contractació de les distintes CCAA. Vegeu l’annex 1. 

Quadre 10 
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76. De les deu comunitats autònomes de les 
quals hem obtingut informació relativa a les 
condicions econòmiques, cinc han fixat una 
tarifa única per sessió d’hemodiàlisi i cinc més 
han determinat distints trams i han fixat una 
tarifa distinta per sessió en funció del nombre de 
pacients tractats o el nombre de sessions realit-
zades. 

77. D’acord amb la informació disponible, el 
concert emparat en el contracte 542/02 de la 
Conselleria de Sanitat, és l’únic que inclou com-
pensacions econòmiques pel trasllat de pacients 
i les reparacions d’accessos vasculars.  

78. L’objecte d’aquest contracte també ha tingut 
en compte la distribució territorial del nombre de 
pacients que s’ha d’atendre en cada un dels 
departaments de salut per tal d’afavorir 
l’establiment de centres en tots i cada un, i redu-
ir-hi els desplaçaments dels seus usuaris. 

IV.1.5 Subobjectiu 1.5: Els centres sanitaris 
concertats ¿han sigut prèviament homo-
logats per la Generalitat?  

79. El criteri d’auditoria definit ha pres com a 
referència la inscripció dels centres concertats 
en el registre autonòmic de centres, serveis i 
establiments sanitaris. 

80. Actualment, un model bàsic d’acreditació és 
l’autorització administrativa que necessiten 
prèviament a la seu instal·lació i funcionament 
tots els centres de diàlisi. Aquesta autorització 
es basa en el compliment de la normativa vigent 
i en la verificació d’uns requisits bàsics, dirigits a 
garantir que el centre compta amb els mitjans 
tècnics, instal·lacions i professionals mínims 
necessaris per a desenvolupar les activitats a 
què va destinat. 

81. En l’annex 2, figuren els centres concertats 
adjudicataris i la data d’autorització de l’inici de 
l’activitat segons l’esmentat registre. Las princi-
pals conclusions són: 

- Tres dels centres adjudicataris tenen una 
data d’autorització de l’activitat posterior a 
l’inici de la vigència del contracte (1 
d’octubre de 2002). Aquests tres centres van 

ser adjudicataris de 10 lots (100 pacients) 
que representen el 5,9% dels lots adjudicats 
(vegeu l’annex 2). 

- No disposem de la informació suficient per a 
verificar si han complit la clàusula 7ª del con-
tracte, la qual establia que s’hi podia forma-
litzar, però se supeditava l’inici efectiu de les 
prestacions fins a obtenir la deguda autorit-
zació, sempre i quan no hi haguera hagut 
negligència per part del centre. 

IV.1.6 Subobjectiu 1.6: ¿Ha quedat  assegurat 
que l’atenció sanitària i de qualsevol tipus 
que es preste als usuaris afectats pel 
concert, serà la mateixa per a tots sense 
altres diferències que les sanitàries inhe-
rents a la naturalesa pròpia dels distints 
processos sanitaris, i que no s’han esta-
blit serveis complementaris respecte dels 
que hi haja en els centres sanitaris pú-
blics dependents de la GV?  

82. Per a respondre a aquesta pregunta, el 
criteri d’auditoria definit ha sigut verificar la simi-
litud dels protocols d’actuació dels centres con-
certats amb els establits en els hospitals públics. 

83. Amb aquesta finalitat, hem sol·licitat als 
gestors els protocols d’actuació que regeixen els 
serveis de nefrologia en un hospital públic per a 
comparar-los amb el protocol de caràcter admi-
nistratiu i de control d’evolució clínica del paci-
ent exigit per la clàusula 11ª del plecs tècnics 
del contracte. 

84. Aquesta comparança no s’ha pogut dur a 
terme, ja que en els hospitals públics no dispo-
sen de la dita documentació. 

85. Alternativament, per a avaluar si  les presta-
cions realitzades en els centres concertats es 
duen a terme d’acord amb les normes general-
ment acceptades, hem comparat els requisits    
–pel que fa a les característiques dels locals on 
s’instal·len les unitats d’hemodiàlisi i a la dotació 
de personal–, detallats en la Guia de centres 
d’hemodiàlisi elaborada per SENEFRO, amb el 
que estableixen els plecs de contracte objecte 
de revisió. 
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86. SENEFRO considera que regular las dota-
cions de personal  és molt complex, raó per la 
qual considera més adequat establir uns parà-
metres generals per a assolir l’eficiència mitjan-
çant l’equilibri entre les necessitats dels paci-
ents, el treball del personal i els costs del trac-
tament. 

87. Del resultat de la comparació esmentada, 
s’han posat de manifest les diferències se-
güents:  

Aspecte SENEFRO Contracte 542/02 

Monitors de 
reserves 

Un per cada 8 monitors opera-
tius 

Un per cada 10 moni-
tors operatius 

Facultatius 
especialistes 

1 nefròleg per cada 40-50 
pacients o fracció 

1 nefròleg per cada 60 
pacients o fracció 

Responsable 
d’infermeria 

1 responsable d’infermeria per 
centre 

No  s’exigeix 

Personal de 
suport 

Dietista o nutricionista, treballa-
dor social i psicòleg clínic 

No  s’exigeix 5 

Font d’informació: “Guía de centres d’hemodiàlisi” (SENEFRO) i plecs contrac-
te 542/02. 

Quadre 11 

IV.1.7 Subobjectiu 1.7: ¿La duració del contrac-
te s’ha establit tenint en compte la natu-
ralesa de les prestacions, les caracterís-
tiques del seu finançament i la necessi-
tats de sotmetre periòdicament a concur-
rència la seua realització? 

88. S’han establit tres criteris d’auditoria per a 
respondre a aquest subobjectiu: 

a) Termini màxim segons la legislació vigent. 

b) Termini establit en contractes similars efec-
tuats per altres comunitats autònomes. 

                                                            
5 No s’ha considerat un requisit obligatori. La clàusula 7ª dels plecs 
indica que serà valorada de forma especial la inclusió en 
l’empresa de personal especialitzat de suport al pacient en altres 
disciplines, especialment dietista, psicòleg i assistent social. 

c) Termini establit en altres concerts de la 
mateixa Conselleria de Sanitat. 

89. L’horitzó temporal durant el qual es preveu 
recuperar els costs de les inversions que han de 
realitzar els licitadors (per exemple l’adquisició 
d’equipament), incideix directament en el preu 
oferit. Per tant, un termini d’execució del con-
tracte inadequat no contribueix a garantir el 
compliment del principi d’economia. 

90. Addicionalment, en la determinació de la 
duració d’un contracte de gestió de serveis 
públics, s’ha de tenir en compte la naturalesa de 
les prestacions. El tractament d’hemodiàlisi té 
caràcter indefinit, ja que es tracta de recuperar 
la funció renal i l’única alternativa és el trasplan-
tament. 

91. Un altre dels factors determinants del termini 
és la necessitat de sotmetre periòdicament a 
concurrència la realització de les prestacions. 

92. La normativa en matèria de contractació esta-
bleix que el contracte de gestió de serveis públics 
no podrà tenir caràcter perpetu o indefinit, i es fixa 
necessàriament en el plec de clàusules administra-
tives particulars la seua duració i la de les pròrro-
gues de què puga ser objecte. 

El termini total, incloses les pròrrogues, no pot 
passar dels deu anys en els contractes l’objecte 
dels quals consistisca en la prestació de serveis 
sanitaris, sempre que no consideren l’execució 
d’obres. 

93. Quant a altres comunitats autònomes, en el 
gràfic adjunt mostrem els terminis d’execució 
fixats en els contractes del servei d’hemodiàlisi 
(tan sols hem inclòs el termini del contracte 
542/02, ja que pel volum, és significativament 
major que el 175/08): 
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Font d’informació: diaris oficials i plataforma de contractació de les distintes CCAA. Vegeu l’annex 1 

Gràfic 2 

94. La mateixa Conselleria de Sanitat ha licitat 
d’altres contractes de gestió de serveis públics 
en els quals ha fixat terminis més raonables 
atenent la naturalesa de les prestacions. A títol 
orientatiu, indiquem els contractes següents: 
 

Núm. 
expedient Objecte 

Data 
anunci 
licitació 

Data forma-
lització 

contracte 

Termini 
segons 

anunci de 
licitació 

543/2002 Oxigenoteràpia, 
ventiloteràpia domici-
liària  i assimilats 

18/7/2002 19/11/2002 8 anys 

638/2008 Realització de 
tècniques de di-
agnòstic  per imatge 

30/7/2008 30/10/2008 10 anys 

Font  d’informació: DOCV i relació de concerts facilitada per la Conselleria de 
Sanitat. 

Quadre 12 

95. El contracte 542/02, després de la pròrroga 
realitzada el primer de gener de 2010, es troba 
prorrogat de forma indefinida fins a l’adjudicació 
d’un nou contracte que el substituïsca.  

A la data d’elaboració d’aquest Informe, no 
s’han iniciat els treballs de preparació del nou 
concurs. Les pròrrogues i modificacions realit-
zades han sigut les següents: 
 
 

Data Objecte 

01/10/2002 Contracte 

09/12/2002 Modificació clàusula sobre tarifes de compensa-
ció de transport 

01/01/2003 Pròrroga 1 any 

01/01/2004 Pròrroga 1 any 

01/01/2005 Pròrroga 1 any i modificació clàusula sobre 
tarifes de compensació de transport 

01/01/2006 Pròrroga 1 any 

01/01/2007 Pròrroga 1 any 

01/01/2008 Pròrroga 1 any 

01/01/2009 Pròrroga 1 any 

01/01/2010 Pròrroga fins a la nova adjudicació 

01/01/2011 Reducció de 5% en les tarifes 

Font d’informació: expedient administratiu del contracte 542/02. 
Conselleria de Sanitat. 

Quadre 13 

96. El contracte 175/08 va ser prorrogat fins al 
31 de desembre de 2010 sense que des de la 
dita data s’haja renovat. Tanmateix, continuen 
prestant-se els serveis en el centre sense el 
suport contractual necessari. En l’exercici de 
2011, la facturació per sessions realitzades en 
aquest centre de diàlisi és de 516.789 euros. 

97. En conclusió, considerem que la duració 
inicial del contracte 542/02 –tres mesos–, no és 
un termini raonable ateses les característiques 
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de les prestacions de què és objecte, per les 
raons exposades en els paràgrafs anteriors.  

98. A més a més, s’ha de licitar sense demora 
un nou concurs, ja que el contracte 542/02 ha 
sigut prorrogat de forma indefinida, mentre que 
les prestacions del contracte 175/08, es realit-
zen sense acord contractual suficient. 

IV.1.8 Subobjectiu 1.8: ¿S’ha determinat correc-
tament el pressupost del contracte?  

99. El criteri d’auditoria està basat en la interpre-
tació que la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa fa respecte a la determinació del 
preu d’ un contracte. 

100. En els plecs del contracte 542/02, es va 
fixar el pressupost següent, en euros: 

Concepte 
Per servei 

d’hemodiàlisi 
Per 

transport 

Per manteniment 
d’accessos 
vasculars 

Total 

Preus per pacient 
i mes 1.630 100 25 1.755 

Nombre de 
pacients 1.690 1.690 1.690 1.690 

Nombre de 
mesos 3 3 3 3 

Pressupost 
estimat (euros) 8.264.100 507.000 126.750 8.897.850 

Font d’informació: expedient administratiu del contracte 542/02. Conselleria 
de Sanitat. 

Quadre 14 

101. La determinació d’aquest pressupost és 
coherent amb el manifestat per la Junta Consul-
tiva de Contractació Administrativa, la qual en-
tén que el preu o l’import d’un contracte de ges-
tió de serveis públics i en general de qualsevol 
contracte de l’Administració, es determina en 
funció del seu termini de durada. 

102. No obstant això, tal com hem exposat en 
l’apartat IV.1.7, el termini inicial d’execució del 
contracte no resulta raonable. Si el contracte 
havia establit un termini més adequat i d’acord 
amb la realitat, les conseqüències podrien haver 
afectat aspectes bàsics d’un procediment de 
contractació, com ara la publicitat, la classifica-
ció dels contractistes i les garanties exigibles, 
com aspectes més significatius. 

103. Considerem que l’estimació del pressupost 
inicial, limitant-lo únicament a tres mesos, no 
correspon a una estimació realista, puix que no 
resulta raonable pensar que després d’un llarg 
procés d’adjudicació (des de febrer de 2002 a 
setembre de 2002), es tinguera previst convocar 
un nou concurs. 

IV.1.9 Subobjectiu 1.9: ¿L’adjudicació del con-
tracte es realitza exclusivament pels cri-
teris establits en el plec? 

104. El criteri d’auditoria que suporta la nostra 
opinió respecte a aquest subobjectiu, és que no 
es produïsquen adjudicacions de centres a 
licitadors amb menys valoració que altres. 

105. Els criteris d’adjudicació fixats en els plecs 
del contracte 542/02,van ser els següents: 

a) Característiques del centre oferit. Adequació 
en instal·lacions, dotació, mitjans tècnics i 
personal. 

b) Localització del centre oferit i accessibilitat 
dels pacients en funció del seu àmbit territo-
rial i distribució prevista. 

c) Preu, entés com a disminució sobre el preu 
màxim de licitació previst per servei. 

d) Disposar d’un sistema d’acreditació norma-
litzat. 

106. Considerem que aquests criteris són de 
caràcter objectiu, però no tenen elements sufici-
ents per a quantificar-los ni paràmetres compa-
rables que facen possible una valoració tècnica 
adequada. 

107. L’informe d’avaluació de les ofertes presen-
tades al concurs 542/02, no conté la suficient 
justificació dels motius per a assignar les puntu-
acions ni els possibles càlculs realitzats. Aquest 
informe indica que cada valoració s’ha efectuat 
a la vista de la documentació global presentada 
pels licitadors i que “en cap cas s’ha de conside-
rar que la valoració de cada apartat s’ha basat 
únicament en els aspectes que queden descrits 
en el resum”. 
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108. Per tant, i ja que en l’expedient facilitat no 
hi ha documentació que suporte les valoracions 
atorgades per a cada aspecte, no podem opinar 
sobre l’adequada avaluació de les distintes 
ofertes. 

109. D’altra banda, quant a la distribució dels 
lots, no hem pogut verificar per a cada un dels 
licitadors que se’ls hagen adjudicat més lots 
dels sol·licitats, ja que no en totes les propostes 
econòmiques figura el nombre de lots  a què 
s’opta. 

IV.2 Adquisició de les prestacions concerta-
des en la quantitat, qualitat i cost més 
adequat. 

IV.2.1 Subobjectiu 2.1: ¿L’informe de necessi-
tats inicials està degudament detallat i es 
justifica en la mancança de recursos pro-
pis? 

110. S’han definit dos criteris d’auditoria per a 
valorar la qüestió plantejada: 

a) Existència d’un estudi sobre necessitats i 
recursos disponibles. 

b) Prevalença de malalts renals en exercicis 
anteriors a l’inici del contracte. 

111. En l’expedient del contracte 542/02, figura 
un informe de la Subsecretaria de la Conselleria 
per a l’AVS, en el qual s’indica que hi ha una 
insuficiència constatada de recursos públics per 
a la prestació de la teràpia substitutiva renal a 
tots els pacients protegits en l’àmbit de la Con-
selleria de Sanitat. 

112.  No obstant això, no se’ns ha facilitat cap 
document que a partir de dades objectives (pre-
valença de la malaltia, nombre de llocs disponi-
bles, distribució geogràfica d’oferta i demanda...) 
permeta corroborar l’esmentada insuficiència de 
recursos. 

113. Segons ens ha indicat el responsable de 
l’extinta Àrea de Concerts i Tecnologia Sanitària, 
prèviament a l’inici del procediment de contracta-
ció, es van realitzar estudis econòmics que justifi-
caven la necessitat de contractar externament les 
prestacions de les sessions d’hemodiàlisi. 
Aquests estudis, però, no formen part de 

l’expedient administratiu i no han pogut ser loca-
litzats, atès que ha transcorregut un termini signi-
ficatiu des de la seua elaboració.  

114. Per tant, no hem pogut verificar suficient-
ment que, prèviament a la seua adjudicació, 
existira un informe de necessitats inicials degu-
dament detallat justificant la mancança de re-
cursos propis. 

115. Per a fer una valoració sobre si l’objecte 
del contracte 542/02 és adequat, hem compro-
vat, tal com mostrem en el quadre següent, que 
no hi ha diferències significatives, majors del 
10%, entre el nombre de pacients que 
s’estimaren (1.690 pacients) i el nombre de 
malalts renals que rebien tractament 
d’hemodiàlisi en centres privats concertats, en 
els anys anteriors a  l’any d’adjudicació (2002) 
segons el registre de malalts renals: 

Per tipus de centre 
Nombre de pacients 

1999 2000 2001 

Públic 694 718 696 

Privat concertat 1.669 1.789 1.833 

Total 2.363 2.507 2.529 

Font d’informació: taula 39 dels informes anuals del registre de malalts 
renals. 

Quadre 15 

IV.2.2 Subobjectiu 2.2: ¿Els llocs  de diàlisi 
concertats són suficients per a atendre la 
prevalença dels malalts renals?  

116. S’ han establit dos criteris d’auditoria per a 
respondre a aquest subobjectiu: 

a) Evolució de la ràtio de pacients per lloc de 
diàlisi. 

b) Evolució del grau d’ocupació dels llocs de 
diàlisi. 

117. El  nombre de pacients en tractament 
d’hemodiàlisi ambulatòria en el període 2002-
2010 s’ha incrementat un 20,4%, mentre que el 
nombre de llocs de diàlisi disponibles ha aug-
mentat un 17,8%. Consegüentment, la ràtio de 
pacient per lloc, ha passat de 3,31 en 2002 a 
3,38 en 2010. 

118. En la taula següent detallem la ràtio de 
pacient per lloc en centres concertats i en cen-
tres públics: 
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Quadre 16 

119. En no disposar d’un sistema d’indicadors 
sobre l’activitat concertada, hem considerat 
oportú definir un indicador sobre el grau 
d’ocupació dels llocs de diàlisi, a partir dels 
estàndard següents: 

Grau d’ocupació = Nombre de pacients tractats / 
Nombre de pacients potencials, 

Sent: 

- Nombre de pacients tractats: la prevalença 
segons el registre de malalts renals. 

- Nombre  de pacients potencials: nombre de 
llocs de diàlisi disponibles multiplicat pel nom-

bre d’ usuaris potencials per lloc en funció del 
tractament i en funció de la duració de la ses-
sió  [Nombre de lloc de diàlisi  x 2 torns de dies 
alterns (dilluns/dimecres/divendres, di-
marts/dijous/dissabte) x 2 torns (matí i vespra-
da)]. 

120. El grau d’ocupació s’ha mantingut en el 
període 2002-2010 al voltant del 85%. No obs-
tant això, en els centres concertats s’ha incre-
mentat aquest grau d’ocupació teòric i ha dismi-
nuït en els centres públics, amb el detall se-
güent: 
  

Tipus de centre Magnitud 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

En centres públics 

Pacients 865 866 897 886 885 894 835 836 881 

Llocs de diàlisi 223 223 223 223 223 241 241 255 293 

Ràtio pacient per lloc 3,88 3,88 4,02 3,97 3,97 3,71 3,46 3,28 3,01 

En centres concertats 

Pacients 1.796 1.806 1.897 1.908 1.993 2.049 2.179 2.298 2.324 

Llocs de diàlisi 582 615 636 636 636 636 636 655 655 

Ràtio pacient per lloc 3,09 2,94 2,98 3,00 3,13 3,22 3,43 3,51 3,55 

Total 

Pacients 2.661 2.672 2.794 2.794 2.878 2.943 3.014 3.134 3.205 

Llocs de diàlisi 805 838 859 859 859 877 877 910 948 

Ràtio pacient per lloc 3,31 3,19 3,25 3,25 3,35 3,36 3,44 3,44 3,38 

Font d’informació: registre  autonòmic de centres, serveis i establiments sanitaris i registre de malalts renals. 
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Font d’informació: elaboració pròpia a partir del registre autonòmic de centres, serveis i establiments sanitaris i registre de 
malalts renals. 

Gràfic 3 

IV.2.3 Subobjectiu 2.3: ¿S’ha mantingut l’ equili-
bri en l’adjudicació de pacients? 

121. Dos són els criteris d’auditoria definits en 
relació amb aquest punt: 

a) Variació de pacients per centre des de 2002 
a 2010. 

b) Distribució de centres en funció del nombre 
de pacients. 

122. En l’any 2010, 2.324 pacients reberen 
tractament d’hemodiàlisi en centres concertats, 
xifra que representa una desviació de 603 

pacients respecte als 1.690 pacients prevists en 
el moment de l’adjudicació del concert, equiva-
lent a un increment del 35,1%. 

123. Els plecs del contracte 542/02 indicaven que 
sols es podia superar l’assignació de pacients 
establida a cada centre quan tots els centres de 
la seua localitat o la seua àrea hagueren comple-
tat el seu nombre de pacients assignat, procurant 
una assignació alternativa per a mantenir 
l’equilibri de l’adjudicació. 

124. Dins d’una mateixa localitat, es concentra 
més d’un centre concertat en les àrees de salut 
següents: 

Àrea de salut Localitat Número de 
centres 

Pacients adjudicats 
en 2002 

Pacients tractats 
en 2010 

Variació 2002-2010 
Pacients 
tractats % 

2 Castelló 2 100 165 65 65,0% 

4 València 3 170 188 18 10,6% 

9 València 4 290 381 91 31,4% 

18 Alacant 2 210 253 43 20,5% 

19 Elx 2 70 131 61 87,1% 

Font d’informació: registre de malalts renals. 

Quadre 17 
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126. Per una altre costat, en els plecs del con-
tracte 542/02, es va determinar que el nombre 
de pacients per tractar en cada centre assisten-
cial concertat que la Conselleria estimava idoni, 
–per tal de garantir conjuntament la viabilitat del 
centre amb una atenció personalitzada i de 
major qualitat–, era de 60 pacients, i no s’havien 
de concentrar en un sol centre un nombre supe-
rior a uns 140 pacients.  

127. Tal com observem en el gràfic següent, no 
s’han complit en tots els seus aspectes aquests 
objectius fixats per la mateixa Conselleria, ja 
que en l’any 2010, 20 dels 32 centres concertats 
superaven el llindar dels 60 pacients, i en tres 
s’han tractat un nombre de pacients superior a 
140: 

 

 
Font d’informació: elaboració pròpia a partir del registre de malalts renals. 

Gràfic 5 
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IV.2.4 Subobjectiu 2.4: ¿El cost de la prestació 
concertada s’ha determinat amb criteris 
d’ economia?  

128. La resposta a aquesta pregunta està basa-
da en els següents criteris d’auditoria: 

a) Preus vigents en contractes efectuats per 
altres comunitats autònomes. 

b) Cost mitjà per sessió d’hemodiàlisi en hospi-
tals públics. 

129. La tarifa per servei concertat d’hemodiàlisi 
està subdividida en trams en funció del nombre 
de pacients tractats en el centre. Els preus vi-
gents del contracte 542/02 per a cada un dels 
anys en què ha estat vigent el concurs, són els 
següents, en euros: 

 

                                                            
6 Aquestes tarifes són les oferides i vigents per a 15 dels 18 licitadors. Els altres 3 adjudicataris van oferir preus lleugerament inferiors. 

Tarifa vigent per any 6 

Tram 2002 i 
2003 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Del 1 al 30 130,00 133,12 137,65 142,46 146,17 152,45 154,74 155,98 152,48 

Del 31 al 60 127,00 130,05 134,47 139,18 142,79 148,93 151,17 152,38 148,96 

Del 61 al 110 124,00 126,98 131,29 135,89 139,42 145,42 147,60 148,78 145,44 

Del 111 al 140 119,00 121,86 126,00 130,41 133,80 139,55 141,65 142,78 139,57 

A partir del 141 112,00 114,69 118,59 122,74 125,93 131,34 133,31 134,38 131,36 

Font d’ informació: expedient administratiu del contracte 542/02. Conselleria de Sanitat. 

Quadre 18 
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130. En relació amb els preus en altres comuni-
tats autònomes, les tarifes vigents en l’exercici 
de 20117, tenint en compte l’evolució dels índex 

                                                            
7 Per a aquells contractes que es tarifen por tram, s’ha pres el preu 
de la sessió del primer tram. 

de preus al consum des de la data d’adjudicació  
dels distints contractes, han sigut els següents, 
en euros:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Font d’informació: diaris oficials i plataforma de contractació de les distintes CCAA. Vegeu l’annex 1. 

Gràfic 6 
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131. El preu per sessió a la Comunitat Valenci-
ana és aproximadament un 4% superior a la 
mitjana aritmètica dels 10 contractes detallats 
en el gràfic anterior, que és de 146,56 euros por 
sessió. 

132. Segons el Servei d’Anàlisi de Costs i Fac-
turació, els costs dels hospitals públics en 
l’activitat d’hemodiàlisi, relativa a l’exercici 2008, 
últim disponible, són els següents: 

                                                            
8 Els costs estructurals són els serveis comuns, l’activitat dels 
quals s’adreça a tota l’estructura del centre hospitalari, com ara el 
manteniment de les instal·lacions, el subministrament d’energia, 
aigua, comunicacions, les unitats d’administració i gestió, els 
serveis bàsics d’hostaleria i neteja, i d’altres que donen suport a 
l’activitat assistencial (esterilització, medicina preventiva, farmà-
cia...). 
9 Per a facilitar la comparança amb el cost de la sessió en centres 
concertats, s’ha exclòs la despesa de farmàcia, ja que en els plecs 
s’estableix que són els hospitals de referència els que subministra-
ran la medicació d’ús hospitalari que es considere necessària. 

133. Per a poder comparar el cost dels hospitals 
públics amb el que han efectuats els serveis 
concertats cal determinar el cost mitjà per ses-
sió. 

134. Ja que la Conselleria de Sanitat no disposa 
del cost mitjà de les prestacions concertades, 
n’hem obtingut una aproximació del preu mitjà a 
partir del nombre de pacients tractats per centre 
i de les tarifes vigents. 

135. Segons els càlculs realitzats, el preu mitjà 
per sessió en l’exercici de 2008 va ser de 148,52 
euros, import similar al cost per sessió de diàlisi 
(sense costs estructurals i sense consum farma-
cèutic) en hospitals del Grup II i sensiblement 
inferior al dels hospitals del Grup I.  

136. En conclusió, i tenint en compte les limita-
cions del SIE10, el preu mitjà concertat per ses-
sió d’hemodiàlisi és inferior al cost mitjà de la 
sessió realitzada en els hospitals públics. 

137. En el gràfic adjunt, hem presentat el cost 
mitjà per sessió per a cada centre concertat en 
l’any 2008: 

                                                            
10 Actualment el SIE no inclou els costs d’ inversions i amortitzaci-
ons de l’equipament. 

Hospital 

Exercici 2008 

Cost per 
sessió de 

diàlisi 

Cost per 
sessió de 

diàlisi (sense 
costs estructu-

rals)8 

Cost per sessió de 
diàlisi (sense costs 
estructurals i sense 
consum farmacèu-

tic)9 

Hospitals del  Grup I 262,39 217,84 187,17 

Hospitals del Grup II 239,77 202,53 152,99 

Total 252,67 211,26 172,48 

Font d’informació: Sistema d’Informació Econòmica (SIE). Conselleria de 
Sanitat. Vegeu l’annex 3. 

Quadre 19 
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Font d’informació: elaboració pròpia a partir del registre de malalts renals i de les condicions econòmiques dels contractes. 

Gràfic 7 

138. Observem que a major nombre de pacients 
tractats i com a conseqüència de la tarifació per 
trams, el preu mitjà és inferior.  

IV.2.5 Subobjectiu 2.5: ¿Els centres concertats 
avaluen la qualitat del servei mitjançant 
el seguiment d’indicadors? 

139. S’han establit dos criteris d’auditoria per a 
donar resposta a aquest subobjectiu: 

a) Indicadors proposats per entitats indepen-
dents (SENEFRO i INACEPS). 

b) Indicadors inclosos en contractes efectuats 
per altres comunitats autònomes. 

140. A més del compliment dels mínims exigi-
bles perquè l’Administració atorgue l’autorització 
a cada centre de diàlisi (apartat IV.1.5), reco-
manem implantar mesures per a assegurar la 
qualitat de prestació en hemodiàlisi, i exigir el 
compliment d’uns estàndards clínics definits 
prèviament o bé impulsant l’obtenció de certifi-
cacions externes. Aquestes estipulacions s’han 
de concretar en el mateix concert. 

141. En aquest sentit, hem comparat els indica-
dors de qualitat proposats per SENEFRO i per  
INACEPS, amb els proposats, –si era el cas–, 
en els plecs del contracte 542/02, i el resultat és 
el que mostrem en el gràfic següent:  
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Font d’informació: "Guia de centres d’hemodiàlisi" (SENEFRO), "Manual per a l’acreditació 
d’unitats d’hemodiàlisi" (INACEPS) i plecs del contracte 542/02. Vegeu l’annex 4. 

Gràfic 8 

142. D’acord amb la informació disponible de les 
dades dels plecs dels contractes de quatre co-
munitats autònomes, és el contracte 542/02, de 

la Conselleria de Sanitat, el que ha definit 
menys indicadors de qualitat, amb el detall que 
mostrem tot seguit: 

 
Font d’informació: diaris oficials i plataforma de contractació de les distintes CCAA. Vegeu els annexos 1 i 4. 

Gràfic 9 

143. D’acord amb el que hem indicat, recoma-
nem que en els plecs dels contractes s’incloga 
l’obligació per part del licitador d’avaluar la quali-
tat del servei prestat mitjançant el seguiment 
d’un major nombre d’indicadors de qualitat, i 
trametre’ls al Servei de Gestió i Control de 
l’Activitat Externa a la Xarxa Assistencial.  
 

144. Entre altres, recomanem el seguiment 
d’indicadors globals que mesuren la incidència, 
la prevalença i la mortalitat. 

145. En l’annex 4, adjuntem una comparació 
dels indicadors de qualitat proposats per les 
distintes fonts esmentades. 
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IV.2.6 Subobjectiu 2.6: ¿Els centres concertats 
que presten el servei estan acreditats per INA-
CEPS? 

146. El criteri d’auditoria que suporta la nostra 
anàlisi respecte a aquest subobjectiu, és 
l’avaluació realitzada per INACEPS. 

147. Com a garantia de qualitat (article 10 de la 
Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d’Ordenació Sanitària de la Comunitat Valencia-
na), INACEPS té per objecte l’acreditació dels 
centres i serveis de salut i, en general, 
l’avaluació de les pràctiques sanitàries.  

148. En aquest sentit, es considera objecte 
específic de les activitats del dit ens, entre al-
tres, atorgar un reconeixement extern de la 
qualitat assistencial mitjançant l’acreditació dels 
centres i serveis sanitaris i les seues activitats, 
atenent criteris específics, objectius i verifica-
bles. 

149. D’acord amb la informació d’aquesta enti-
tat, el requisit de qualitat l’acompleixen el 59,4% 
dels centres concertats que presten l’activitat 
d’hemodiàlisi, amb el detall que mostrem tot 
seguit: 

150. D’acord amb aquestes dades, recomanem 
que en els plecs dels contractes s’establisca 
l’obligació que el centre obtinga l’acreditació de 
qualitat de l’assistència prestada per part de 
l’INACEPS o, si s’escau, d’un organisme públic 
independent. 

IV.2.7 Subobjectiu 2.7: ¿Els centres concertats 
han establit protocols d’actuació adaptats 
a un sistema de qualitat d’acord amb la 
norma ISO?  

151. El nostre criteri d’auditoria està basat en 
l’acreditació dels procediments d’acord amb la 
norma ISO per entitats certificadores. 

152. Els plecs del contracte 542/02 regulen en 
la clàusula 14ª l’obligació per part dels adjudica-
taris d’establir un sistema d’acreditació de quali-
tat dels seus protocols de l’activitat 
d’hemodiàlisi, adaptat a les recomanacions de la 
societat científica i normalitzat d’acord amb la 
norma ISO 9002, EN46002 o aquella que la 
substituïsca en el futur.  

153. El tràmit de la seua acreditació l’hauria de 
fer, si no s’havia iniciat abans, en el moment de 
l’adjudicació, i donar compte periòdicament a la 
inspecció de la Conselleria de Sanitat dels 
avanços en aquesta acreditació. 

154. Tal com mostrem en el quadre següent, 
almenys dos centres concertats no disposen de 
l’acreditació d’acord amb la norma ISO.  

155. En conclusió, no tots els centres concertats 
tenen certificats els seus procediments d’acord 
amb les normes ISO. 

156.  Quant això, no tenim constatació que el 
Servei de Gestió i Control de l’Activitat Externa a 
la Xarxa Assistencial haja adoptat cap mesura 
en relació amb l’incompliment de l’obligació 
imposta als adjudicataris.  

157. Per això, recomanem establir el procedi-
ment adequat per a verificar el compliment del 

                                                            
11

 Un dels centres està actualment en procés d’acreditació. 
12 Mitjançant consultes en la pàgina web d’AENOR. 

Avaluats per INA-
CEPS 

Centres Pacients en 2010 

Nombre % Nombre % 

Si 19 59,4% 1.641 70,5% 

No 13 40,6% 688 29,5% 

Total 32 100,0% 2.329 100,0% 

Font d’informació: registre d’acreditacions que figura en la pàgina 
web d’INACEPS. 

Quadre 20 

Existència d’acreditació norma ISO 
Centres Pacients en 2010 

Nombre % Nombre % 

Consta certificat (segons informe 
d’inspecció) 20 62,5% 1.692 72,6% 

No consta certificat (segons informe 
d’inspecció)11 2 6,3% 64 2,7% 

S’ ha verificat por mètodes alternatius 
que el centre està acreditat12 7 21,9% 477 20,5% 

El centre no ha sigut inspeccionat 3 9,4% 96 4,1% 

Total 32 100,0% 2.329 100,0% 

Font d’informació: informes del Servei d’Inspecció dels Serveis Sanitaris. Conselle-
ria de Sanitat; www.aenor.es i  www.bbraun.es. 

Quadre 21 
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requisit exigit als centres concertats, pel que fa 
a l’acreditació de la qualitat dels protocols 
d’actuació. 

IV.3 Control de la gestió de las prestacions 
concertades. 

IV.3.1 Subobjectiu 3.1: ¿S’han exercit les funci-
ons d’inspecció dels centres concertats 
que obliga la legislació?  

158. El criteri d’auditoria utilitzat és el nombre 
d’inspeccions realitzades per centre des de 
2002 a 2011. 

159. En el quadre següent, resumim l’activitat 
del Servei d’Inspecció dels Serveis Sanitaris en 
relació amb els centres concertats d’hemodiàlisi: 

 

Inspeccions realitzades: Nombre 
de centres % Pacients 

en 2010 % 

Almenys 1 
vegada  en el 
període 2002-
2011 

Si 29 90,6% 2.233 95,9% 

No 3 9,4% 96 4,1% 

Total 32 100,0% 2.329 100,0% 

Almenys 1 
vegada  en el 
període 2010-
2011 

Si 25 78,1% 2.016 86,6% 

No 7 21,9% 313 13,4% 

Total 32 100,0% 2.329 100,0% 

Font d’informació: informes del Servei d’Inspecció dels Serveis 
Sanitaris. Conselleria de Sanitat. 

Quadre 22 

160. En el gràfic següent, hem desglossat el 
nombre d’inspeccions realitzades per centres, 
en els períodes 2002-2011 i  2010-2011: 

 
Font d’informació: informes del Servei d’Inspecció dels Serveis Sanitaris.

Gràfic 10 

161. El 90,6% dels centres concertats de diàlisi 
han sigut inspeccionats almenys una vegada en 
el període 2002-2010. Tres centres no han sigut 
inspeccionats en aquest període.  

162. El 78,1% dels centres concertats han sigut 
inspeccionats almenys una vegada en el perío-
de 2010-2011.  

163. Per tant, set centres no han sigut objecte 
d’inspeccions des d’almenys, l’any 2009.  

164. En el període 2002-2011, s’han realitzat 
189 inspeccions en centres concertats de diàlisi, 
un 60,9% de les que potencialment podien ha-
ver sigut realitzades (una per centre i any). Per 
tant, la mitjana d’inspeccions realitzades per 
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centre en el període 2002-2011 (10 anys) ha 
sigut de 6,1.    

165. En l’exercici 2011, estava previst realitzar 
inspeccions a 13 centres (el 40,6% del total de 
centres). Les efectivament realitzades han sigut 
10 visites. 

166. Pel que fa als centres de diàlisi, el Servei 
d’Inspecció del Serveis Sanitaris ha definit un 
protocol d’inspecció pel qual s’estandarditzen 
les tasques dels inspectors.  

167. D’acord amb aquest protocol, en els cen-
tres inspeccionats es verifiquen, entre altres, els 
aspectes següents que s’apleguen en els plecs 
del concurs: 

- Constància d’autorització administrativa. 

- Adequació del personal sanitari (nefròleg, 
infermers, auxiliars). 

- Suficiència de la infraestructura (ubicació, 
accés, estàncies, instal·lacions, monitors). 

- Establiment d’un adequat tractament 
d’aigua. 

168. No obstant això, un dels aspectes clau que, 
en general, no es revisa, és el control sobre la 
qualitat de la prestació.  

169. Al respecte, la clàusula 12ª dels plecs del 
concurs indica que els serveis d’inspecció han 
d’avaluar el compliment dels criteris de qualitat 
establits i en particular els resultats dels “índex 
Kt/V” de tots els pacients. Segons es desprèn 
de la revisió dels informes realitzats, aquesta 
comprovació no s’efectua en tots els casos. 

170. En conclusió, recomanem que en primer 
lloc s’establisca un adequada via de comunica-
ció i informació entre els serveis afectats de la 

Conselleria de Sanitat per a assegurar que tots 
els centres concertats són objecte d’inspecció. 

171. En segon lloc, el protocol d’inspecció ha de 
considerar que es verifique el que disposen els 
plecs del concurs, pel que fa al compliment dels 
criteris de qualitat establits. 

IV.3.2 Subobjectiu 3.2: ¿El  Servei de Gestió i 
Control de l’Activitat Externa a la Xarxa 
Assistencial de l’Agència Valenciana de 
Salut, exerceix el control i l’avaluació de 
l’activitat assistencial concertada?  

172. Dos són els criteris d’auditoria definits per a 
donar suport a la nostra opinió en aquest punt: 

a) Existència d’una adequada estructura orga-
nitzativa del Servei. 

b) Seguiment d’indicadors clau per part del 
Servei. 

173. D’acord amb  el Decret 111/2011, de 2 de 
setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Re-
glament Orgànic i Funcional de la Conselleria de 
Sanitat, Servei de Gestió i Control de l’Activitat 
Externa a la Xarxa Assistencial de l’AVS, exer-
ceix les funcions següents: 

- Realitzar les propostes de concerts i conve-
nis amb centres i serveis aliens a la xarxa 
assistencial de l’Agència Valenciana de Sa-
lut. 

- Realitzar el control i avaluació de l’activitat 
assistencial concertada. 

- Autoritzar, tramitar i controlar la derivació de 
pacients a centres i serveis no concertats. 

174. Aquest Servei gestiona 16 concerts referits 
a 12 prestacions sanitàries distintes, i 25 conve-
nis. Amb aquesta finalitat, disposa de 
l’estructura següent: 
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Font  d’informació: elaboració pròpia a partir d’entrevistes amb la cap del Servei.

Gràfic 11 

175. Els plecs del contracte 542/02 obliguen als 
centres a definir protocols d’actuació dirigits a 
obtenir la màxima qualitat possible en la diàlisi, 
que s’haurà de poder avaluar i objectivar.  

176. En concret, la clàusula 12ª indica dos ob-
jectius quantificables, amb els qual s’avalua la 
qualitat de la diàlisi: 

a) La mitjana dels nivells d’hemoglobina en el 
conjunt de pacients del centre ha d’estar per 
damunt de 12 g/dl. 

b) Tots (100%) els pacients han de rebre una 
diàlisi que permeta un “Kt/V” superior a 1,2 
(segons la fórmula de Daugirdas de segona 
generació) i TAC de Urea menor de 55. 

177.  No obstant això, no hi ha constatació que el 
Servei de Gestió i Control de l’Activitat Externa a 
la Xarxa Assistencial haja realitzat el seguiment 
d’aquests dos objectius, malgrat que la clàusula 
16ª dels plecs exigeix als licitadors el compro-
mís de trametre’n dades estadístiques assisten-
cials i de comptabilitat de gestió. 

178. Quant això, en el transcurs del nostre tre-
ball, hem sol·licitat la informació de gestió i la 
memòria d’activitats que aplegaren els indica-
dors de l’activitat concertada. 

179.  Segons ens han comunicat, però, la Con-
selleria no ha definit el contingut de la informa-

ció que haurien de trametre els centres concer-
tats ni la manera d’enviar-la.  

180. Quant als costs mitjans del servei concer-
tat, el Servei de Gestió i Control de l’Activitat 
Externa a la Xarxa Assistencial no rep informa-
ció sobre el nombre de pacients, el nombre de 
sessions realitzades i el cost total per cada un 
dels conceptes que componen la prestació sani-
tària (sessions de diàlisi, reparacions vasculars i 
transport). 

181. Aquesta  informació és bàsica per a avalu-
ar si el servei prestat pels centres concertats 
respecta el criteri d’eficiència en la gestió dels 
fons públics. 

182. D’acord amb el que hem indicat, el Servei 
de Gestió i Control de l’Activitat Externa a la 
Xarxa Assistencial, hauria d’elaborar un protocol 
o procediment en el qual es definiren aquells 
indicadors clau que li permeta conèixer quins 
són els resultats assistencials en els centres 
concertats, i instar-los perquè trametre’n la in-
formació pertinent.  

183. A tal efecte, tant SENEFRO com INACEPS 
han definit nombrosos indicadors que resulten 
útils per a avaluar l’activitat concertada (vegeu 
l’apartat IV.2.5). 
  

Servei de Gestió i Control  
Activitat Externa

(Cap de servei)

Secció de Gestió Econòmica

(3 persones)

Secció de Programes 
d'Activitat Assistencial

(2 persones)

Secció de Convenis  i 
Subvencions

(1 persona)
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IV.3.3 Subobjectiu 3.3 ¿Es realitza un control 
econòmic de les prestacions concerta-
des? 

184. Per a respondre a aquesta pregunta, s’ha 
definit com a criteri d’auditoria, l’existència de 
procediments de control per part de l’AVS. 

185. Des de l’any 2009, el pressupost de pres-
tacions externes està descentralitzat en els 
departaments de salut. Per tant, la facturació del 
servei concertat l’efectua el proveïdor a la direc-
ció econòmica del departament de salut que 
haja realitzat la prescripció de l’assistència. 

186.  Les direccions mèdica i econòmica compro-
ven si la factura s’adequa a allò sol·licitat 

 i als preus pactats en el contracte en vigor.  

187. La direcció econòmica de cada departa-
ment és responsable de la tramitació de la factu-
ra, així com d’informar als serveis centrals de 
l’AVS,  de les dades estadístiques de facturació 
que oportunament se sol·liciten per al control de 
les diverses prestacions. 

188. De forma esquemàtica, el procediment del 
control econòmic de la prestació es descriu en 
l’annex 5.  

189.  De les comprovacions realitzades en quatre 
hospitals que tenen atribuïda la competència del 
control de l’activitat concertada d’hemodiàlisi, cal 
destacar les incidències següents:  

 

 
190. Els riscs derivats de les incidències obser-
vades, podran ser esmenats amb la completa 
posada en marxa de l’aplicació informàtica CON-
CERTS, que ha entrat parcialment en funciona-
ment durant l’exercici de 2011.  

191. Aquesta aplicació està dissenyada perquè 
des de qualsevol departament i/o unitat organit-
zativa es registren sol·licituds per a pacients una 
vegada sobrepassats els recursos propis de la 
sanitat pública i enviar-los a proveïdors privats 
externs.  

                                                            
13 Aquesta comprovació es va realitzar inicialment, en el moment 
en què es va transferir el control de l’activitat concertada als 
hospitals. 

192. La posada en marxa d’aquest model com-
portaria necessàriament la reorganització dels 
circuïts vigents de tràmits administratius, ja que 
es tracta d’un sistema integrat de gestió, infor-
mació i facturació que gestionaria l’activitat 
contractada de l’AVS. 

193. Per tant, recomanem que s’impulse la 
implantació definitiva en els distints departa-
ments o unitats organitzatives d’aquesta aplica-
ció i que s’assignen, amb aquesta finalitat, els 
recursos necessaris per a millorar el control de 
les prestacions concertades. 

Hospital 
Comprovacions realitzades 

A B C D E F G 

Hospital Peset SI SI  NO SI NO SI NO 

Hospital de Xàtiva NO NO NO SI NO SI NO 

Hospital General de València SI SI NO SI SI SI NO 

Hospital Clínic Universitari - Malva-rosa NO13 SI NO  SI SI SI NO 

A. Es verifica de forma recurrent si el pacient té dret a assistència sanitària segons el registre en el Sistema d’Informació Poblacional (SIP)? 

B. Es comprova si els preus per sessió que figuren en les factures són correctes segons les tarifes vigents? 

C. Es comprova si el nombre de pacients per tram no supera el que estableix el contracte? 

D. Es verifica que juntament amb la factura es troben tots els justificants del serveis signats pel pacient? 

E. Es comprova que el facultatiu corresponent ha emés una ordre de servei? 

F. Les factures són degudament autoritzades pels òrgans directius competents en la matèria? 

G. Es tramet la informació completa de la factura al Servei de Gestió i Control de l’Activitat Externa a la Xarxa Assistencial, (nombre de 
pacients tractats, nombre de sessions realitzades, cost del transport,…? 

Quadre 23 



Auditoria operativa de concerts sanitaris 

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 36 

IV.3.4 Subobjectiu 3.4: ¿El crèdit pressupostari 
és suficient per a atendre les prestacions 
concertades?  

194. La resposta a aquesta pregunta està basa-
da en els criteris d’auditoria següents: 

a) Evolució del crèdit pressupostari. 

b) Obligacions pendents d’imputar al pressu-
post. 

c) Període mitjà de pagament. 

 

195. La Direcció General d’Ordenació i Assis-
tència Sanitària executa, entre altres, el progra-
ma 412.24 “Prestacions externes”, amb una 
dotació inicial per a l’any 2012 de 259,27 milions 
d’euros.  

196. Els objectius del programa 412.24 segons 
el Pressupost de la Generalitat per a 2012, els 
detallem en l’annex 6. 

197. El crèdit inicial del programa 412.24 repre-
senta el 4,7% del pressupost total de la Conse-
lleria de Sanitat i ha disminuït un 4,6% respecte 
al crèdit inicial de l’exercici 2011, amb el detall 
que mostrem tot seguit. 

 
Font d’informació: Pressuposts de la Generalitat.

Gràfic 12 

198. Els objectius del dit programa no estan 
quantificats, cosa que fa que la seua avaluació 
no es puga dur a terme. (Vegeu l’annex 6). 

199. El Servei de Gestió i Control de l’Activitat 
Externa a la Xarxa Assistencial, mitjançant la 
Secció de Gestió Econòmica de Concerts, com 
a part del control pressupostari realitza, entre 
altres, les tasques següents: 

- Elaborar l’avantprojecte de pressuposts i 
projeccions de despesa. 

- Preparar la informació sobre l’execució de la 
despesa. 

- Tramitar els documents comptables de re-
tenció de crèdit i autorització de la despesa.  

- Sol·licitar i preparar la relació de les obliga-
cions pendents d’exercicis anteriors, així 
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com iniciar els expedients comptables per a 
compensar-les. 

200. La revisió realitzada ha posat de manifest 
com aspectes més significatius els següents: 

201.  El crèdit pressupostari no és suficient per 
a complir les obligacions exigibles a 
l’administració derivades de les prestacions 
efectives rebudes dels centres d’hemodiàlisi 
(concepte econòmic 253). 

En aquest sentit, el volum d’obligacions no im-
putades en el període 2008-2011, puja a 84.416 
milers d’euros, que representa un 37,4% de la 
facturació en el dit període.  

La comparació entre la facturació i les obligaci-
ons reconegudes netes en aqueix període és la 
següent: 

 
Font d’ informació: WINCONCIERTOS i major del pressupost de despeses. Generalitat.

Gràfic 13 

202. El crèdit inicial del capítol 2 del programa 
412.24, “Prestacions externes”, es desagrega 
en els conceptes econòmics següents: 

Concepte econòmic 
Pressupost 2011 

Crèdit inicial 
(euros) 

252 Concerts amb centres hospitalaris 56.928.000 

253 Concerts amb serveis d’hemodiàlisi 64.760.000 

254 Assistència concertada amb especialistes 68.540.180 

255 D’altres serveis 55.498.820 

Total 245.727.000 

Font d’informació: Fitxa pressupostària 2 del programa 41224 de la 
Secció 10 (Sanitat) Servei 02 (AVS). 

Quadre 24 

203. El caràcter limitador dels crèdits (per capí-
tol i programa) permet pressupostàriament que 
s’incórrega en obligacions per serveis no con-
certats, si bé això implica que no tota la despesa 
real incorreguda pel concert d’hemodiàlisi arribe 
a aplicar-se al pressupost corresponent.  

204. En el gràfic següent, es mostra que el 
crèdit inicial per als serveis concertats 
d’hemodiàlisi era suficient per a atendre la factu-
ració prevista, però el crèdit s’ha destinat a 
atendre d’altres serveis no concertats: 
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Font d’informació: Fitxa pressupostària 2 del programa 41224 de la Secció 10 (Sanitat) Servei 02 (AVS) i major del pressupost de despeses. 
Generalitat. 

Gràfic 14 

205. El retard en el pagament dels deutes con-
tractuals, podria incidir en la situació financera 
de les empreses adjudicatàries del servei. 

El període mitjà de pagament que es desprèn 
de la facturació i dels pagaments realitzats, se 
situa molt per damunt dels 60 dies que estableix 

l’LHPGV  i la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita con-
tra la morositat en les operacions comercials.  

En l’exercici de 2011, el termini s’ha situat en 
227 dies, i ha augmentat en 48 dies respecte de 
l’exercici de 2008, amb el detall següent: 

 
Font d’ informació: WINCONCIERTOS i major del pressupost de despeses. Generalitat.

Gràfic 15 

206. Consegüentment, l’import de les factures 
pendents de pagament a 31 de desembre de 

2011 pujava a 105.270.056 euros, segons mos-
trem a continuació: 
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IV.3.5 Subobjectiu 3.5 ¿Existeix un pla que 
garantisca la continuïtat en la prestació 
del servei? 

207. Per a respondre a aquesta pregunta s’ha 
definit com a criteri d’auditoria l’existència d’un 
protocol d’actuació en cas d’interrupció del ser-
vei. 

208. La interrupció de la prestació del servei en 
un centre concertat, pot ser deguda a distints 
factors (dificultats financeres, alertes sanitàries, 
etc.). Tenint en compte que els malalts renals en 
diàlisi requereixen un tractament continuat, des 
d’un punt de vista assistencial cal adoptar deci-
sions ràpides i àgils, i garantir la seua eficàcia. 

209. Quant a això, se’ns ha indicat que no hi ha 
un protocol per escrit que detalle el procediment 
que s’ha de seguir en el cas que un centre con-
certat interrompia la prestació dels seus serveis. 

El que es fa en la pràctica davant d’una situació 
d’emergència, és distribuir els pacients entre la 
resta de centres. 

210. Els centres concertats estan obligats a 
complir uns requisits (personal sanitari, monitors 
d’emergència, etc). No obstant això, la redistri-
bució de pacients de manera forçosa podria 
implicar un minvament en la qualitat assistencial 
si l’adaptació dels centres als recursos necessa-
ris personals i materials no és immediata. 

211. Per tant, recomanem que la Conselleria 
definisca un protocol d’actuació en el cas de 

                                                            
14 Inclou els pagaments de pressuposts corrents i de pressuposts 
tancats. 

necessitat de recol·locació de pacients per inter-
rupció de la prestació d’un determinat centre. 

212. D’igual forma els plecs del concurs haurien 
de considerar el compromís per part dels licita-
dors d’adaptar els seus centres, en uns terminis 
raonables, per a garantir la continuïtat dels trac-
taments amb la qualitat adequada. 

V. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

213. A continuació indiquem les conclusions i 
recomanacions que sorgeixen com a conse-
qüència de les observacions detallades en 
l’apartat IV, anterior.  

V.1 Conclusions  

a) La duració inicial prevista dels contractes 
que donen suport al concert, representa un 
termini excessivament curt tenint en compte  
factors com ara el finançament del servei i la 
naturalesa de la prestació. 

 En aquest sentit, s’ha de licitar sense cap 
demora un concurs nou, ja que el contracte 
542/02 ha sigut prorrogat de forma indefinida 
i les prestacions del contracte 175/08 estan 
realitzant-se sense un acord contractual su-
ficient (apartat IV.1.7). 

b) Els criteris d’adjudicació fixats en els plecs 
del contracte 542/02 són, en general, objec-
tius, però manquen d’elements suficients per 
a quantificar-los, i tampoc no tenen paràme-
tres comparables que permeten una valora-
ció tècnica adequada (apartat IV.1.9). 

c) Amb les dades que se’ns han facilitat en 
relació amb el cost (referit a l’exercici 2008, 
l’últim disponible) de les sessions 

Facturació Pagaments líquids14 Pendent de pagament 
Any Import Any Import a 31-12-2011 
2008 56.274.354 2008 28.666.788  
2009 56.656.732 2009 41.378.630  
2010 58.380.529 2010 29.880.682  
2011 54.538.641 2011 20.654.100  
Total 225.850.256 Total 120.580.200 105.270.056 

Font d’ informació: WINCONCIERTOS i major del pressupost de despeses.  

Quadre 25 
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d’hemodiàlisi efectuades en hospitals pú-
blics, i tenint en compte les limitacions quant 
al càlcul del cost total del SIE, hem calculat 
el cost mitjà per sessió de les prestacions 
concertades, ja que la Conselleria de Sanitat 
no disposa d’aquesta dada. 

 D’acord amb aquests càlculs i amb les limi-
tacions indicades, el cost mitjà de la sessió 
d’hemodiàlisi concertada és inferior al de la 
realitzada amb mitjans propis (apartat 
IV.2.4). 

d) Dos dels centres concertats, no disposen a 
la data del certificat dels seus procediments 
d’acord amb les normes de qualitat ISO, re-
quisit obligatori segons la clàusula 14ª dels 
plecs. 

Al respecte, no tenim constatació que el 
Servei de Gestió i Control de l’Activitat Ex-
terna a la Xarxa Assistencial haja adoptat 
cap mesura en relació amb l’incompliment 
de l’obligació imposada als adjudicataris. 
(apartat IV.2.7). 

e) Tres dels centres concertats, no han sigut 
inspeccionats pel Servei d’Inspecció dels 
Serveis Sanitaris en el període 2002-2011, i 
set centres, no han sigut inspeccionats al-
menys des de l’any 2009 (apartat IV.3.1). 

f) No hi ha constatació que el Servei de Gestió 
i Control de l’Activitat Externa a la Xarxa As-
sistencial haja realitzat el seguiment dels re-
sultats assistencials en els centres concer-
tats. 

Així mateix, no està definit el contingut de la 
informació que han de trametre els centres 
concertats ni la forma de trametre-la (apartat 
IV.3.2). 

g) El crèdit pressupostari no és suficient per a 
complir les obligacions exigibles a 
l’administració derivades de les prestacions 
efectives rebudes de tercers (centres 
d’hemodiàlisi). 

En aquest sentit, el volum d’obligacions no 
imputades en el període 2008-2011, puja  a 

84.416 milers d’euros, que representa un 
37,4% de la facturació en el dit període 
(apartat IV.3.4). 

V.2 Recomanacions 

a) Establir en els plecs terminis raonables per a 
posar en marxa els centres concertats i faci-
litar la concurrència de licitadors i evitar de-
mores que afecten al normal funcionament 
d’altres centres existents (apartat IV.1.2). 

b) Incloure en els plecs de condicions tècni-
ques la naturalesa no lucrativa del licitador 
com a criteri d’adjudicació o com a criteri de 
desempat si hi ha igualtat de valoració. 
(apartat IV.1.3). 

En al·legacions, el Servei de Control i Gestió 
de l’Activitat Externa a la Xarxa Assistencial, 
indica que aquest aspecte ha sigut inclòs en 
els plecs elaborats a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei 30/2007, de Contractes del 
Sector Públic, i es valora posteriorment. 

c) Fixar una duració del contracte més d’acord 
amb les necessitats del servei prestat i de la 
inversió requerida i el termini de posada en 
funcionament, tenint en compte el termini 
màxim de duració previst en la normativa de 
contractes públics per a la prestació de ser-
veis sanitaris (apartat IV.1.7). 

d) Incloure en els plecs l’obligació per part del 
licitador d’avaluar la qualitat del servei pres-
tat mitjançant el seguiment d’un major nom-
bre d’indicadors, i la posterior tramesa dels 
resultats al Servei de Gestió i Control de 
l’Activitat Externa a la Xarxa Assistencial. 
Entre altres, és recomanable el seguiment 
d’indicadors globals com ara la incidència,  
la prevalença i la mortalitat (apartat IV.2.5). 

e) Establir en els plecs l’obligació d’obtenir 
l’acreditació per part de l’INACEPS o, si 
s’escau, d’un organisme públic independent, 
que certifique que s’ha atorgat un reconei-
xement extern de la qualitat de l’assistència 
prestada (apartat IV.2.6). 
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f) Verificar el compliment del requisit exigit als 
centres concertats quant a l’acreditació de la 
qualitat dels protocols d’actuació d’acord 
amb les normes ISO (apartat IV.2.7). 

g) Definir una adequada  via de comunicació i 
informació entre els serveis afectats de la 
Conselleria de Sanitat per assegurar que 
tots els centres concertats són inspeccionats 
i que s’adeqüe el protocol d’inspecció de tal 
manera que es verifique el que disposen els 
plecs del concurs pel que fa al compliment 
dels criteris de qualitat establits. (apartat 
IV.3.1). 

h) Fixar indicadors que permeten avaluar el 
compliment dels principis d’eficàcia, eficièn-
cia i economia dels serveis concertats,  i rea-
litzar el seguiment dels objectius fixats sobre 
la qualitat assistencial i sobre els costs mit-
jans dels serveis concertats (apartat IV.3.2). 

i) Impulsar la implantació definitiva en els 
distints departaments o unitats organitzatives 
de l’aplicació informàtica CONCERTS, i as-
signar amb aquesta finalitat els recursos ne-
cessaris per a millorar el control de les pres-
tacions concertades (apartat IV.3.3). 

j) Definir un protocol en el qual conste el pro-
cediment que s’ha de seguir en el cas de 
necessitat de recol·locació de pacients per 
interrupció de la prestació en un determinat 
centre, així com incloure en els plecs el 
compromís per part dels licitadors d’adaptar 

els seus centres en uns terminis raonables 
per a garantir la continuïtat dels tractaments 
amb la qualitat adequada (apartat IV.3.5). 

VI. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

214. En compliment del que va acordar el Ple 
de les Cort Valencianes en la reunió del dia 22 
de desembre de 1986 i de l’Acord del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes pel qual 
tingué coneixement de l’esborrany de l’Informe 
d’auditoria operativa de concerts sanitaris: Ava-
luació amb criteris d’eficiència, eficàcia i econo-
mia de la gestió del concert d’hemodiàlisi, 
aquest fou tramès a la entitat fiscalitzada per-
què, en els terminis concedits, hi formulasse 
al·legacions. 

215. En relació amb el contingut de les 
al·legacions i el seu tractament, hem 
d’assenyalar: 

1. La entitat fiscalitzada ha formulat, si 
s’esqueia, al·legacions i consideracions que 
afecten determinades parts o qüestions de 
l’Informe. 

2. Totes les al·legacions han estat analitzades 
detingudament. 

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

4. L’informe motivat que s’ha emès sobre les 
al·legacions presentades s’hi incorpora com 
a annex 8. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes, i 60.2.e del seu Re-
glament, i en compliment del Programa Anual 
d’Actuació per a 2011 d’aquesta Institució, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes, reunit el 

dia 12 de setembre de 2012, va aprovar 
l’Informe d’auditoria operativa de concerts sani-
taris: Avaluació amb criteris d’eficiència, eficàcia 
i economia de la gestió del concert 
d’hemodiàlisi. 

 

València, 12 de setembre de 2012 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
  



 

 

 

 

 

ANNEX 1 

 

QUADRE RESUM DE LES FONTS D’INFORMACIÓ SOBRE CON-
TRACTES DEL SERVEI D’HEMODIÀLISI EN ALTRES COMUNITATS 

AUTÒNOMES 
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Annex 1 Quadre resum de les fonts d’informació sobre contractes del servei d’hemodiàlisi en altres comunitats autònomes 

Comunitat 
autònoma Font d’informació 

Tipus de 
contracte Termini 

Condicions 
econòmiques 

Indicadors de 
qualitat 

ANDALUSIA 
Resolució de 6 d’octubre de 2011, de la Direcció Gerència del Servei Andalús de Salut, per la qual es convoca contractació en el seu 
àmbit (BOJA Nº 205, 19-10-2011). Plec de clàusules administratives particulars i  de prescripcions tècniques. Consta Consta Consta Consta 

ARAGÓ 
Anunci del Departament de Salut i Consum, pel qual es convoca a licitació pel procediment obert mitjançant concurs,el contracte marc per 
a la prestació  d’assistència sanitària concertada a la comunitat autònoma d’Aragó, de referència. Riu Aragó-Procediments Terapèutics. 
(BOA Nº8, 21-1-2008) 

Consta Consta Consta No consta 

CANÀRIES 

Anunci de 28 de abril de 2010, pel qual es convoca concurs públic, procediment obert, per a la subscripció d’un contracte administratiu, de 
gestió de servei públic, en la modalitat de concessió per a la prestació del servei d’hemodiàlisi en l’Hospital Universitari de Gran Canària 
Dr. Negrín i  en l’Hospital Dr. José Molina Orosa, de Lanzarote. (BOC nº93, 13-5-2010). Plec de clàusules administratives particulars i  de 
prescripcions tècniques. 

Consta Consta Consta Consta 

CANTÀBRIA 
Anunci de concurs, procediment obert per a la contractació dels serveis d’hemodiàlisi i diàlisi peritoneal en l’àmbit de la comunitat autò-
noma de Cantàbria. (BOC Nº 237, 13-12-2006). Plec de clàusules administratives particulars i  de prescripcions tècniques. Consta Consta Consta Consta 

CASTELLA- LA 
MANXA 

Resolució de 04/02/2011, de la Direcció Gerència, sobre les condicions econòmiques aplicables en l’any 2011 a la prestació de serveis 
d’assistència sanitària mitjançant mitjans aliens, en l’ àmbit de gestió del SESCAM. (DOCM 34, 18-2-2011) No consta No consta Consta No consta 

CASTELLA I 
LLEÓ 

Resolució de 16 d’agost de 2011, de l’Hospital Clínic Universitari de Valladolid, per la qual es pública la licitació de l’expedient P.A. 013-
2011-8004. (BOCYL 174, 8-9-2011)  Plec de clàusules administratives particulars i  de prescripcions tècniques. 

Consta Consta Consta No consta Resolució de 21 de novembre de 2011, del President de la Gerència Regional de Salut, per la qual es fixen les tarifes màximes i els 
percentatges de revisió de les condicions econòmiques aplicables en l’any 2011, a la prestació de Serveis d’Assistència Sanitària concer-
tada en l’àmbit de la Gerència Regional de Salut. (BOCYL 234, 5-12-2011) 

CATALUNYA SLT/131/2011, de 8 de juny, per la qual s’estableixen per a l’any 2011 les tarifes màximes dels serveis de diàlisi realitzats pels centres i 
establiments sanitaris que contracte el Servei Català de la Salut. (DOGC 5907, 27-6-2011) No consta No consta Consta No consta 

CEUTA 
Resolució de la Gerència d’atenció sanitària a Ceuta per la qual s’anuncia concurs obert 16/06 para la gestió de servei públic d’ hemodià-
lisis extrahospitalària (BOE 81, 4-4-2007) No consta Consta No consta No consta 

COMUNITAT  DE 
MADRID 

Resolució de 20 de juliol de 2007, de la Gerència de l’Hospital Universitari “12 de Octubre”, per la qual s’anuncia el concurs (procediment 
obert) per a la contractació 2007-0-33 Gestió de Servei Públic per a la “Prestació de servei d’ hemodiàlisi en Unitat Extrahospitalària en 
l’Àrea XI d’Atenció Especialitzada”. Hospital Universitari “12 de Octubre”. (BOCM 188, 9-8-2007) 

No consta Consta No consta No consta 

COMUNITAT 
VALENCIANA Plec de condicions tècniques i quadre de característiques del contracte 542/02, adjudicat el 18 de setembre de 2002. Consta Consta Consta Consta 

GALÍCIA 
Ordre de 4 de novembre de 2010 per la qual es fixen les tarifes màximes aplicables a l’assistència sanitària concertada pel Servei Gallego 
de Salut i es revisen els preus dels concerts vigents. (DOG 220, 16-11-2010) Consta No consta Consta No consta 

ILLES  BALEARS Anunci de licitació de l’acord marc per a la prestació dels serveis d’hemodiàlisi crònica mitjançant un concert en l’àmbit del Servei de Salut 
de les Illes Balears (BOIB 180, 23-12-2008) 

Consta Consta No consta No consta 

PAÍS BASC Ordre de 22 d’octubre de 2010, del conseller de Sanitat i Consum, per la qual s’estableixen les tarifes màximes aplicables als concerts 
d’assistència sanitària prestada amb mitjans aliens durant l’any 2010 (BOPB 218,  12-11-2010) Consta No consta Consta No consta 

  



 

 

 

 

 

ANNEX 2 

 

DATES D’OBERTURA DE CENTRES CONCERTATS DE DIÀLISI SE-
GONS EL REGISTRE AUTONÒMIC DE CENTRES, SERVEIS I ESTA-

BLIMENTS SANITARIS 
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Annex 2 Dates d’obertura de centres concertats de diàlisi segons el registre autonòmic de centres, 
serveis i establiments sanitaris. 

Centre Grup empresarial Localitat Data obertura 

1 Cediat Requena Grupo Alcer Turia Requena  (*) 27/06/2003 

2 Cediat Cullera Grupo Alcer Turia Cullera  02/03/1995 

3 Cediat Llíria Grupo Alcer Turia Llíria  28/11/1986 

4 Cediat Aldaia Grupo Alcer Turia Aldaia  25/11/1997 

5 Cediat Torrent Grupo Alcer Turia Torrent 13/08/1987 

6 Hemogan S.A. Fresenius Medical Care Services Levante, S.A. Gandia 16/12/1993 

7 Pechrol S.A. (Centre mèdic Jesús) Fresenius Medical Care Services Levante, S.A. València 05/02/1991 

8 Ashdo Elx Fresenius Medical Care Services Levante, S.A. Elx 19/06/1999 

9 Ashdo Oriola Fresenius Medical Care Services Levante, S.A. Oriola 21/04/1995 

10 Ashdo Torrevella Fresenius Medical Care Services Levante, S.A. Torrevella  05/10/2000 

11 Sometur Fresenius Medical Care Services Levante, S.A. Sagunt  26/10/1988 

12 Clínica Benidorm Centro Médico Salus Baleares Benidorm 10/03/1988 

13 Vistahermosa Dénia Clínica Vistahermosa S.A. Dénia  20/06/1997 

14 Vistahermosa Alacant Clínica Vistahermosa S.A. Alacant  09/05/1995 

15 Gamapal Burjassot  Diaverum Servicios Renales S.L. Burjassot (*) 26/11/2002 

16 Nefroclub S.A. (Diaverum Patraix) Diaverum Servicios Renales S.L. València 29/12/1987 

17 Gamapal València Diaverum Servicios Renales S.L. València 17/11/1992 

18 Cedicas Castelló Diaverum Servicios Renales S.L. Castelló 01/09/1989 

19 Nefroplana Castelló Diaverum Servicios Renales S.L. Castelló 20/09/1985 

20 Cedicas Vinaròs  Diaverum Servicios Renales S.L. Vinaròs 14/11/1994 

21 Nefroplana Vila-real  Diaverum Servicios Renales S.L. Vila-real 16/09/1998 

22 Hospital Virgen del Consuelo Grupo Nisa València 07/11/1994 

23 Hospital Valencia al Mar Grupo Nisa València 13/03/1996 

24 Valnefron S.L. Grupo Braun València 11/03/1993 

25 Cedival S.L. Grupo Braun València 17/03/1993 

26 Nefrovall S.L. Grupo Braun Vall d’Uixó 17/04/1986 

27 Nefrodialisis Levante (Sant Joan)  Quilpro Diálisis S.L. Sant Joan d’ Alacant 19/06/2009 

28 Nefrontinyent  Quilpro Diálisis S.L. Ontinyent (*) 25/11/2003 

29 Alacant Sanatorio Perpetuo Socorro Alacant  29/06/1994 

30 Elx Sanatorio Perpetuo Socorro Elx 05/08/1998 

31 Elda Sanatorio Perpetuo Socorro Elda 06/11/1997 

32 Casa de la salut Casa de la salud València 16/07/1992 

(*) La data d’autorització de l’activitat és posterior a l’inici de la vigència del contracte. 



 

 

 

 

 

ANNEX 3 

 

RESUM DELS COSTS IMPUTATS A L’ACTIVITAT D’HEMODIÀLISI EN 
ELS HOSPITALS PÚBLICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, SE-

GONS EL SISTEMA D’INFORMACIÓ ECONÒMICA (SIE)
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Annex 3 Resum dels costs imputats a l’activitat d’hemodiàlisi en els hospitals públics de la Comunitat Valenciana, segons el Sistema d’Informació Econò-
mica (SIE).  

Concepte 

Exercici 2008 (Grup I) 
0231 0463 0651 0851 1811 1914 0953 

Total General de  Cas-
telló 

Clínic  Universi-
tari La Fe 

General de 
València 

General 
d’Alacant Elx Dr. Peset 

Personal facultatiu 127.629 43.244 248.640   65.090   109.510 594.114 

Personal sanitari no facultatiu 593.156 453.285 1.753.310 908.919 504.923 796.556 1.189.315 6.199.464 

Personal no sanitari 29.796   25.902       66.381 122.079 

Consum material no sanitari 6.457 1.243 3.177 2.090 2.774 11.447 10.909 38.098 

Consum material sanitari 812.754 423.147 882.057 586.246 719.955 528.606 361.897 4.314.663 

Consum farmàcia 297.816 152.775 489.656 81.302 276.786 215.984 351.504 1.865.822 

Subministraments exteriors 34.721 7.883 40.189     1.720 5.390 89.904 

Serveis contractats 2.496   4.332   20.613 611   28.053 

Despeses diverses           22   22 

Total costs directes 1.904.827 1.081.577 3.447.264 1.578.557 1.590.142 1.554.945 2.094.906 13.252.218 

Centres primaris (A1)  108.313 41.646 104.303 107.146 180.744 82.096 94.772 719.021 

Centres secundaris (A2)  246.314 98.057 347.122 412.604 353.781 222.311 311.283 1.991.470 

Logístics (A3)                0 

Estructurals 354.627 139.703 451.425 519.750 534.525 304.407 406.055 2.710.491 

Total 2.259.453 1.221.280 3.898.689 2.098.307 2.124.667 1.859.352 2.500.961 15.962.710 

Activitat (sessions) 10.734 6.567 8.325 8.534 9.495 8.998 8.182 60.835 

Cost per sessió 210,49 185,97 468,31 245,88 223,77 206,64 305,67 262,39 

Cost per sessió (sense estructurals) 177,46 164,70 414,09 184,97 167,47 172,81 256,04 217,84 

Cost per sessió (sense estructurals 
i sense consum de farmàcia) 149,71 141,43 355,27 175,45 138,32 148,81 213,08 187,17 
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CONCEPTE 

Exercici 2008 (Grup II) 
1155 1358 1401 1517 1715 

Total 
Gandia Xàtiva Alcoi 

Marina Baixa 
de La Vila 

Joiosa 
Elda 

Personal facultatiu 164.085 309.618 171.749 62.147 54.204 761.803 

Personal sanitari no facultatiu 468.659 782.953 1.261.083 348.059 456.488 3.317.243 

Personal no sanitari 25.279 3.357 92.449 5.877   126.962 

Consum material no sanitari 2.887 3.876 8.219 3.924 3.630 22.536 

Consum material sanitari 421.223 559.118 1.042.800 250.538 421.629 2.695.308 

Consum farmàcia 155.054 493.372 509.311 115.324 999.242 2.272.303 

Subministraments exteriors 10.193 23.463 11.064   5.638 50.357 

Serveis contractats 127   22.294   19.604 42.025 

Despeses diverses     561 1.420   1.980 

Exopròtesis 417         417 

Total costs directes 1.247.924 2.175.757 3.119.529 787.289 1.960.435 9.290.934 

Centres primaris (A1)  80.328 61.117 224.206 48.533 123.268 537.452 

Centres secundaris (A2)  200.420 309.864 327.055 74.237 259.531 1.171.107 

Logístics (A3)            0 

Estructurals 280.748 370.981 551.261 122.770 382.799 1.708.559 

Total 1.528.672 2.546.738 3.670.791 910.059 2.343.233 10.999.492 

Activitat (sessions) 5.922 8.517 15.093 4.569 11.774 45.875 

Cost per sessió 258,13 299,02 243,21 199,18 199,02 239,77 

Cost per sessió (sense estructurals) 210,73 255,46 206,69 172,31 166,51 202,53 

Cost per sessió (sense estructurals i sense 
consum de farmàcia) 184,54 197,53 172,94 147,07 81,64 152,99 
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Hospital 

Exercici 2008 

Cost per sessió de diàlisi 
Cost per sessió de diàlisi 

(sense costs estructu-
rals)15 

Cost per sessió de diàlisi 
(sense costs estructurals 
i sense consum farma-

cèutic)16 
General de Castelló 210,49 177,46 149,71 

Clínic Universitari 185,97 164,70 141,43 

Hospital La Fe 468,31 414,09 355,27 

Hospital General de València 245,88 184,97 175,45 

H. General d’Alacant 223,77 167,47 138,32 

Elx 206,64 172,81 148,81 

Dr. Peset 305,67 256,04 213,08 

Total Grup I 262,39 217,84 187,17 

Hospital de Gandia 258,13 210,73 184,54 

Hospital de Xàtiva 299,02 255,46 197,53 

Hospital d’Alcoi 243,21 206,69 172,94 

H. Marina Baixa de La Vila Joiosa 199,18 172,31 147,07 

Hospital d’ Elda 199,02 166,51 81,64 

Total Grup II 239,77 202,53 152,99 

Total 252,67 211,26 172,48 

  

                                                            
15 Els costs estructurals són els serveis comuns l’activitat dels quals s’adreça a tota l’estructura del centre hospitalari, com ara el manteniment de les instal·lacions, la provisió d’ energia, aigua, comunicacions, les unitats 
d’administració i gestió, els serveis bàsics d’hostaleria i neteja,  i d’altres que donen suport a l’activitat assistencial (esterilització, medicina preventiva, farmàcia...). 
16 Per a facilitar la comparació amb el cost de la sessió en centres concertats, hem exclòs la despesa en farmàcia, ja que en els plecs s’estableix que són els hospitals de referència els que subministraran la medicació 
d’ús hospitalari que es considera necessària. 
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COMPARACIÓ DELS INDICADORS DE QUALITAT PROPOSATS PER 
DIVERSES FONTS
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Annex 4 Comparació dels indicadors de qualitat proposats per diverses fonts 

Indicadors SENEFRO INACEPS Contracte 
542/02 (CV) 

Concert 
Andalusia 

Concessió 
Canàries 

Concert 
Cantàbria 

INDICADORS GLOBALS 
      

Pacients incidents de període en HD X X 
  

X X 

Prevalença de període HD X X 
    

Taxa  bruta de mortalitat anual X X 
 

X X X 

Mitjana de l’índex de Charlson modificat en pacients incidents en HD X 
     

ANÈMIA 
      

% de pacients amb hemoglobina objectiu X X X X X X 

Dosi mitjana setmanal d’eritropoietina X 
     

Dosi mitjana setmanal de darbopoietina X 
     

% de pacients amb ferritina en rang òptim (100-800 microgr/l) X X 
  

X X 

% de pacients amb hematòcrit < 33% no major del 15% 
    

X X 

DIÀLISI ADEQUADA 
      

% de pacients prevalents amb KT/V objectiu X X X X X X 

% de pacients amb PRU mitjà < 70 no major del 30% 
   

X X X 

NUTRICIÓ 
      

% de pacients amb xifra mitjana d’albúmina > 3.5 g/dl X X 
  

X X 

ACCÉS VASCULAR 
      

% de pacients incidents amb accés vascular utilitzable X 
     

% de pacients prevalents amb FAV autòloga X X 
    

% de pacients prevalents amb catèter-túnel X X 
    

Taxa anual de trombosi d’accés vascular (FAV autòloga o pròtesi) X X 
    

Taxa anual d’infeccions en pacients amb catèters-túnel 
 

X 
    

RISC CARDIOVASCULAR (CONTROL DE L’OSTEODISTRÒFIA 
RENAL)       
% de pacients amb PTH entre 150-300 pg/ml X X 

  
X X 

% de pacients amb fòsfor sèric inferior a 5,5 mg/dl X X 
  

X X 

% de pacients amb calci sèric inferior a 9,5 mg/dl 
 

X 
  

X X 

% de pacients amb CaxP sèric inferior a 55 mg/dl 
 

X 
  

X X 

AIGUA TRACTADA 
      

Conductivitat de l’aigua tractada X X X X 
 

X 

% cultius d’aigua tractada amb creixement de bactèries inferior al rang X X X X 
 

X 

Nivells d’alumini en l’aigua tractada X X X X 
 

X 

Nivells d’endotoxines en l’aigua osmotitzada (LAL) X X X 
  

X 

VÍRICS 
      

Taxa de seroconversió de VHC X X 
  

X X 

TRANSPLANTAMENT RENAL 
      

% de pacients enviats per avaluar-los al Centre de Trasplantament X X 
    

% de pacients en llista d’espera que han sigut trasplantats X 
     

QUALITAT DE VIDA DELS PACIENTS 
      

Mitjançant un qüestionari degudament validat  (SF 36, SF 12) o mitjan-
çant les làmines de coop/wonca, etc.  

X 
    

EFECTIVITAT DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ INICIAL DEL PACIENT 
      

% Compliment dels criteris d’inclusió. 
 

X 
    

EFICIÈNCIA DEL PROCÉS D’ HEMODIÀLISI DEL PACIENT 
      

% de detecció d’errors en el procés d’hemodiàlisi. 
 

X 
  

X X 

INDICADORS DE CONTROL DE MANTENIMENT D’EQUIPS 
      

Existència del llibre de registre de manteniment 
     

X 

Identificació de persona / empresa responsable 
     

X 

TOTAL INDICADORS PROPOSATS 23 24 6 7 14 20 
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Annex 6 Objectius pressupostaris del programa 412.24, “Prestacions externes” (pressupost 2012). 

Problemàtica sobre la que s’actua Objectiu bàsic 

1. Insuficiència del sistema públic 
per a fer front a les necessitats 
d’assistència generades en la 
població. 

1.1 Utilització eficaç de tots els recursos assistencials finançats 
amb fons públics.   

1.2 Accés de la ciutadania a tots els recursos assistencials que 
necessiten per a recuperar la seua salut amb les màximes garanti-
es.   

1.3 Formalització contractual mitjançant els procediments establits 
en la vigent Llei de Contractes de les Administracions  Públiques 
de les relacions amb tots els centres concertats.   

2. Especialitat d’algunes prestaci-
ons no abordables pel Sistema 
Sanitari Públic. 

2.1 Possibilitar el tractament específic de qualsevol  patologia per 
complex o especial que siga el seu tractament, dins dels límits 
marcats per la legislació vigent.   

3. Llistes d’espera quirúrgiques i no 
quirúrgiques. 

3.1 Reduir i eliminar les llistes d’espera quirúrgiques.   

3.2 Reduir i eliminar las llistes d’espera de procediments diagnòs-
tics i terapèutics no quirúrgics.   

4. Despesa de prestacions exter-
nes. 

4.1 Mantenir els programes informàtics utilitzats per a la derivació 
de pacients i gestió econòmica, que amb motiu del nou finança-
ment per càpita cal adaptar fins a la total implantació de la nova 
aplicació informàtica ORION-CONCERTS.   

Font d’ informació: Fitxa pressupostària 4 del programa 41224 de la Secció 10 (Sanitat) Servicio 02 (AVS). 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME D’“AUDITORIA 
OPERATIVA DE CONCERTS SANITARIS”: Avaluació amb criteris d’eficiència, eficàcia i economia 
de la gestió del concert d’hemodiàlisi”. 

Rebudes el 19 de juliol de 2012, hem analitzat les al·legacions seguint l’ordre en què estan formulades i hi 
informem el següent: 

Al·legació 1ª 

Apartat V.1, subaparatat a): 

Resum de l’al·legació: 

S’indica que la duració inicial dels contractes està condicionada a la disponibilitat creditícia del programa 
pressupostari 412.24, “Prestacions externes”, en el seu capítol 2. Igualment s’expressa que ja s’ha elabo-
rat el nou plec tècnic del contracte, i la seua licitació està condicionada per la línia de gestió que definisca 
la Conselleria per als pròxims anys. 

Comentaris: 

L’Entitat comparteix la recomanació d’establir un termini inicial més ampli i indica que ha iniciat l’expedient 
administratiu de contractació en estar ja elaborat el nou plec tècnic. 

Conseqüències en l’Informe:  

Cal mantenir la redacció actual de l’Informe. 

Al·legació 2ª 

Apartat V.1, subaparatat d): 

Resum de l’al·legació: 

Únicament una de les empreses que presten el servei d’hemodiàlisi no ha pogut acreditar que està en 
possessió del certificat de qualitat d’acord amb les normes de qualitat ISO, encara que està en procés 
d’obtenir-lo. 

Comentaris: 

Prèviament a aquestes al·legacions, l’Entitat ens ha facilitat la informació complementària en relació amb 
les empreses que prestaven el servei i que no havia sigut possible acreditar que estigueren en possessió 
del certificat de qualitat a partir dels informes emesos per la inspecció. 

Analitzada la documentació aportada, els centres de diàlisi que no disposen actualment del certificat de 
qualitat d’acord amb les normes de qualitat ISO, són dos. 

En virtut d’aquesta informació complementària s’ha actualitzat el contingut de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe:  

Modificar l’Informe en els termes següents: 
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Modificar el subapartat d del paràgraf 19, que quedarà redactat així: 

“d) Dos dels centres concertats, ...” 

Modificar el paràgraf 154 que quedarà redactat així: 

“154. Tal com mostrem en el quadre següent, almenys dos centres...” 

Modificar el quadre 21, que quedarà així: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificar el subapartat d de l’apartat V.1, que quedarà redactat així: 

“d) Dos dels centres concertats, ...” 

Al·legació 3ª 

Apartat V.1, subaparatat e): 

Resum de l’al·legació: 

El Servei d’Inspecció de Serveis Sanitaris elabora anualment el seu pla d’inspecció, sense que el Servei 
de Concerts qüestionara la seua programació. Accepten la recomanació. 

Comentaris: 

Com s’indica, accepten la nostra recomanació i es comprometen a coordinar els dos serveis amb la finali-
tat d’assegurar la inspecció de tots els centres i del compliment dels criteris de qualitat establits. 

Conseqüències en l’Informe:  

Existència d’acreditació norma ISO 
Centres Pacients en 2010 

Nombre % Nombre % 
Consta certificat (segons informe 
d’inspecció) 20 62,5% 1.692 72,6% 
No consta certificat (segons informe 
d’inspecció)11 2 6,3% 64 2,7% 
S’ ha verificat por mètodes alternatius 
que el centre està acreditat12 7 21,9% 477 20,5% 
El centre no ha sigut inspeccionat 3 9,4% 96 4,1% 
Total 32 100,0% 2.329 100,0% 
Font d’informació: informes del Servei d’Inspecció dels Serveis Sanitaris. Con-
selleria de Sanitat; www.aenor.es i  www.bbraun.es. 

11 Un dels centres està actualment en procés d’acreditació 

12 Mitjançant consultes en la pàgina web d’AENOR 
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Cal mantenir la redacció actual de l’Informe. 

Al·legació 4ª 

Apartat V.1, subaparatat f): 

Resum de l’al·legació: 

Per al pròxim contracte es definirà la informació que han de trametre els centres de manera periòdica que 
permeta realitzar el control del compliment dels indicadors assistencials. 

Comentaris: 

Accepten la recomanació d’incloure indicadors globals que mesuren la incidència, prevalença i mortalitat 
dels pacients per a pròxims contractes, així com velar durant l’execució del contracte perquè s’acomplisca 
en coordinació amb el Servei d’Inspecció Sanitària i dels facultatius especialistes pertanyents al Servei de 
Nefrologia de l’hospital de referència del pacient. 

Conseqüències en l’Informe:  

Cal mantenir la redacció actual de l’Informe. 

Al·legació 5ª 

Apartat V.2, subaparatat b): 

Resum de l’al·legació: 

Hom agraeix el treball realitzat per aquesta Institució i aquest Servei accepta les recomanacions que s’hi 
efectuen. Únicament s’indica pel que fa a la recomanació b), referent a la valoració de la naturalesa no 
lucrativa del licitador com a criteri d’adjudicació o de desempat, que és una exigència imposada per la Llei 
30/2007. 

Comentaris: 

Inclouen com a criteri d’adjudicació, en concret, de desempat, en tots els plecs de clàusules administrati-
ves dels distints contractes que s’han licitat des de l’entrada en vigor d’aquesta norma i es valora poste-
riorment. 

Conseqüències en l’Informe:  

Modificar l’Informe en els termes següents: 

Afegir com a punt i a banda, al paràgraf 74 de l’apartat IV.1.3, el següent: 

“En al·legacions, el Servei de Control i Gestió de l’Activitat Externa a la Xarxa Assistencial, indica que 
aquest aspecte ha sigut inclòs en els plecs elaborats a partir de l’entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 
Contractes del Sector Públic, i es valora posteriorment”. 

Afegir com a punt i a part, al subapartat b), de l’apartat V.2, el següent: 
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“En al·legacions, el Servei de Control i Gestió de l’Activitat Externa a la Xarxa Assistencial, indica que 
aquest aspecte ha sigut inclòs en els plecs elaborats a partir de l’entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 
Contractes del Sector Públic, i es valora posteriorment”. 
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