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0 RESUM-CONCLUSIONS 

El Consell de la Sindicatura de Comptes va acordar incloure en els 
Programes Anuals d’Actuació 2012 i 2013 treballs d’auditoria operativa, 
entre els quals es van incloure els relacionats amb determinats concerts 
sanitaris. 

Com a resultat d’aquests, es van publicar dos informes, “Auditoria 
operativa de concerts sanitaris: avaluació amb criteris d’eficiència, 
eficàcia i economia de la gestió del concert d’hemodiàlisi”, emés en 
setembre de 2012, i “Auditoria operativa de concerts sanitaris: avaluació 
amb criteris d’eficiència, eficàcia i economia de la gestió del concert de 
ressonàncies magnètiques. Exercicis 2008-2012”, emés en juliol de 2013. 

D’acord amb la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes va acordar incloure en els 
Programes Anuals d’Actuació de 2015 i 2016, el seguiment de les 
recomanacions que es detallaven en els informes esmentats, per 
verificar-ne el grau d’implantació actual. 

Per a això, s’ha revisat la situació contractual dels concerts d’hemodiàlisi 
i ressonàncies magnètiques, el control de les prestacions, tant l’exercici 
per la inspecció de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
(d’ara endavant Conselleria de Sanitat o la Conselleria) com pels 
mateixos departaments de salut. Així mateix, s’ha obtingut i analitzat el 
cost de les prestacions relatives a octubre de 2015, i s’han revisat altres 
aspectes relacionats amb les recomanacions que es van efectuar. 

CONCLUSIONS QUE SORGEIXEN COM A CONSEQÜÈNCIA DE TREBALL 
REALITZAT: 

Pel que fa al concert d’hemodiàlisi 

a) En l’annex I, es detalla l’estat actual del grau d’implantació de les 
deu recomanacions incloses en el nostre informe “Auditoria 
operativa de concerts sanitaris: avaluació amb criteris d’eficiència, 
eficàcia i economia de la gestió del concert d’hemodiàlisi”, aprovat 
en setembre de 2012. Excepte dues, totes han sigut implantades. 

b) Con s’assenyala en l’apartat 1.1, el contracte que sustenta el concert 
d’hemodiàlisi va finalitzar el 31 de desembre de 2009. L’extinta 
Agència Valenciana de Salut va formalitzar una pròrroga no 
prevista en els plecs. 

 A la data d’aquest Informe, no s’ha licitat un nou contracte i per 
tant, s’ha excedit la duració màxima legal (10 anys) dels contractes 
de gestió de serveis públics. Per això, i per prescindir del 
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procediment establit per contractar aquests serveis, s’incorreria en 
causa de nul·litat de ple dret. 

 Addicionalment, per comprometre despeses sense crèdit suficient, 
s’incorreria en el que preveu l’article 145 de la Llei 1/2015, de 6 de 
febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions. 

 Per a atendre les obligacions de pagament sense consignació 
pressupostària, la Conselleria de Sanitat tramita expedients de 
rescabalament. Les corresponents modificacions pressupostàries 
estan finançades mitjançant l’adhesió al mecanisme de suport a la 
liquiditat de les comunitats autònomes. 

c) En gener de 2014 es va iniciar l’expedient administratiu 148/2014, 
que tenia per objecte contractar el servei públic d’hemodiàlisi en 
centres privats per al tractament de pacients en règim ambulatori. 
El dit expedient va ser paralitzat en febrer de 2015 per falta de crèdit 
pressupostari i per no disposar de l’informe favorable de 
l’Advocacia General de la Generalitat (apartat 1.1). 

 En cas que s’hagués licitat oportunament i s’hagués adjudicat als 
preus màxims previstos en els plecs, i d’acord amb les hipòtesis 
preses per a aquest estudi teòric comparatiu, la facturació per les 
prestacions rebudes en el període 2010-2015, es podria haver reduït 
en, almenys, 5,7 milions d’euros anuals, aproximadament 37,2 
milions d’euros en el període (apartat 1.4). 

d) En el període 2012-2015, el termini mitjà transcorregut entre 
inspecció i inspecció d’un mateix centre de diàlisi, ha augmentat 
fins als 29 mesos, enfront dels 19,9 mesos de termini mitjà en el 
període 2002-2011 (apartat 1.2). 

Pel que fa al concert de ressonàncies magnètiques 

e)  En l’annex II, es detalla l’estat actual del grau d’implantació de les 
recomanacions incloses en el nostre informe “Auditoria operativa 
de concerts sanitaris: avaluació amb criteris d’eficiència, eficàcia i 
economia de la gestió del concert de ressonàncies magnètiques. 
Exercicis 2008-2012”, aprovat en juliol de 2013. 

 Hem d’assenyalar pel que fa a això que s’han pres algunes mesures 
previstes en les nostres recomanacions, si bé considerem que la 
majoria de les recomanacions no s’han implantat. 

f) En la nostra opinió, i d’acord amb la documentació facilitada, la 
modificació contractual de 2012, que, entre altres aspectes, limitava 
la implantació del model C i representava la retirada de dos equips 
de l’Hospital La Fe, no hi és d’aplicació en el període 2013-2015. 
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 En conseqüència, els equips haurien d’haver sigut instal·lats 
novament i haurien d’haver-se eliminat les limitacions per a la 
implantació del model C (apartat 2.1). 

g) En el període 2013-2015, el termini mitjà transcorregut entre 
inspecció i inspecció d’un mateix hospital públic amb equips de 
ressonàncies subjecte al concert, se situa en els 31,2 mesos, enfront 
dels 32,7 mesos de termini mitjà en el període 2008-2012 (apartat 
2.2). 

h) Des de la posada en marxa de la comissió paritària d’experts en 
juliol de 2013, no s’ha adoptat cap acord rellevant que haja permés 
implantar mesures eficaces per a millorar el control econòmic de 
les prestacions (apartat 2.3.1). 

i) Com es detalla en l’apartat 2.3.2, les mesures proposades per la 
Direcció General d’Assistència Sanitària per millorar el control de 
les prestacions concertades no han sigut posades en marxa. 

 Des de maig de 2015, no hi ha constància que s’hagen impulsat 
noves mesures, si bé aquesta Sindicatura ha tingut coneixement 
que la Intervenció General de la Generalitat està portant a terme 
una auditoria específica del concert. 

j) El control actual és parcialment efectiu en la majoria dels 
departaments de salut, i no s’ha posat en marxa la majoria de les 
recomanacions incloses en el nostre Informe. Vegeu apartat 2.3.3 i 
annex II. 

k) En el transcurs del nostre treball, hem verificat que els criteris de 
facturació han sigut modificats, a proposta de la concessionària, 
respecte dels que van estar vigents fins a l’exercici 2012. La 
directora general d’Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat 
va proposar que s’aplicaren, sense perjudici que s’estudiaren i 
aprovaren definitivament o es modificaren. 

 En termes econòmics, i en comparació amb la situació en 2012, 
s’aprecia una disminució del preu mitjà per informe d’uns 19 euros 
(aproximadament un 8%) com a conseqüència dels dits canvis de 
criteri (apartat 2.4.2). 

l) La implantació del model C continua estant molt limitada, perquè a 
desembre de 2015 solament s’està realitzant en tres hospitals: La 
Fe, Alcoi i Oriola. En el cas de l’Hospital La Fe, l’activitat 
desenvolupada segons el model C ha disminuït i ha passat del 
34,2% en 2012 al 20% en 2015. 

 En l’acumulat dels tres hospitals esmentats, que representen 
aproximadament el 25% de la facturació total del concert en 
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l’exercici 2015, l’estalvi real anual obtingut després d’aplicar el 
model C de manera parcial1, ha pujat a 201.877 euros (apartat 2.4.3). 

 En al·legacions, ens informa la Conselleria que l’Hospital de Gandia 
ha implantat el model C en febrer de 2016, i l’Hospital de Sagunt en 
març d’enguany, ambdós amb l’objectiu d’informar les exploracions 
realitzades en una jornada a la setmana. 

m) Els dos hospitals públics que disposen d’equips propis de 
ressonàncies magnètiques (Sant Joan d’Alacant i Dr. Peset de 
València) ens han facilitat el volum d’activitat en el període 2013-
2015 i primer trimestre de 2016. 

 D’acord amb aquestes dades, revisades per aquesta Sindicatura, 
considerem que les conclusions pel que fa als costos del concert i 
amb els estalvis potencials que es van indicar en el nostre informe 
emés en juliol de 2013 continuen sent plenament vàlides (vegeu 
apartat 2.4.4). 

D’acord amb aquestes conclusions, s’han elaborat les recomanacions que 
es detallen en l’apartat 3. 

1. OBSERVACIONS QUE SORGEIXEN DEL SEGUIMENT DE LES 
RECOMANACIONS INCLOSES EN EL NOSTRE INFORME DE 2012 SOBRE 
LA GESTIÓ DEL COCERT D’HEMODIÀLISI 

1.1 Expedient de contractació 

La informació bàsica dels dos contractes que sustentaven fins a la 
finalització el concert d’hemodiàlisi és la següent: 

Concepte Expedient 542/02 Expedient 175/08 
Procediment d'adjudicació Obert (concurs) Negociat sense publicitat 
Pressupost licitació (euros) 8.897.850 736.560 
Adjudicatari Diversos (18) 1 
Data inici contracte 01/10/2002 02/05/2008 

Termini d'execució  3 mesos, prorrogable per 7 
anualitats 

8 mesos, prorrogable per 1 
anualitat 

Data prevista fi contracte  31/12/2009 31/12/2009 
Pacients estimats 1.690 30 
Centres concertats 31 1 

Font: Informe “Auditoria operativa de concerts sanitaris: avaluació amb criteris d'eficiència, eficàcia i economia de la gestió 
del concert d'hemodiàlisi”. 

Quadre 1 

                                                
1  La proporció d’informes acollits al model C ha sigut de 20,0% en el cas de La Fe, 6,3% 

a Alcoi i 5,4% a Oriola. 
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En gener de 2010, i a pesar d’haver superat el termini màxim establit en 
els contractes inicials (vegeu quadre 1), l’extinta Agència Valenciana de 
Salut va formalitzar una pròrroga no prevista en els plecs dels contractes 
subscrits, amb efecte des de l’1 de gener de 2010 fins a l’adjudicació dels 
nous contractes que els substituïren. 

Per corregir aquesta situació, en gener de 2014 es va acordar iniciar 
l’expedient administratiu 148/2014, per a la contractació del servei públic 
d’hemodiàlisi en centres privats per al tractament de pacients en règim 
ambulatori. El dit expedient va ser paralitzat en febrer de 2015 per falta 
de crèdit pressupostari i per no disposar de l’informe favorable de 
l’Advocacia General de la Generalitat. 

El quadre de característiques bàsiques d’aquest expedient es resumeix 
tot seguit: 

Concepte Expedient 148/2014 
Procediment d'adjudicació Obert (concurs) 
Pressupost licitació (euros) 104.659.384 
Lots 312 
Data inici contracte - 
Termini d'execució  2 anys, prorrogable per 3 anualitats 
Data prevista fi contracte  - 
Sessions estimades 347.639 

Font: Expedient 148/2014, facilitat per Servei de Concerts (Direcció General de Recursos Humans i Econòmics). 

Quadre 2 

D’acord amb el que s’ha comentat anteriorment, en la data de realització 
del nostre treball de camp (desembre de 2015), no s’ha licitat un nou 
contracte, i per tant s’ha excedit la durada màxima legal (10 anys)3 dels 
contractes de gestió de serveis públics. Per això, i per prescindir del 
procediment establit per contractar aquests serveis, s’incorreria en causa 
de nul·litat de ple dret.4 

En addició a això, per comprometre despeses sense crèdit suficient, 
s’incorreria en el que preveu l’article 145 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la 
Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 
Subvencions. 

                                                
2 Els lots estan distribuïts geogràficament seguint criteris demogràfics de prevalença 

de pacients que es troben actualment en tractament ambulatori en les zones 
bàsiques de salut de gestió directa de la Comunitat Valenciana. 

3  Article 278.c del TRLCSP. 
4  Article 32 del TRLCSP i article 62.1 de l’LRJ/APPC. 
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A més, l’absència d’una nova licitació no permet que la prestació 
d’aquests serveis s’ajuste als principis de llibertat d’accés a les 
licitacions, publicitat i transparència dels procediments. 

En conseqüència, no s’assegura una utilització eficient dels fons destinats a 
la contractació de serveis mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les 
necessitats que cal satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la 
selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

Segons el que hem comentat en els paràgrafs anteriors, i per poder 
continuar prestant el servei als pacients, les prestacions d’hemodiàlisi 
són tractades per la Conselleria com a no concertades.5 La facturació 
mitjana anual del període 2010-2015 puja a 54,1 milions d’euros. 

Per a atendre aquestes obligacions de pagament sense consignació 
pressupostària, la Conselleria de Sanitat tramita expedients de 
rescabalament. Les modificacions pressupostàries corresponents estan 
finançades mitjançant l’adhesió al mecanisme de suport a la liquiditat de les 
comunitats autònomes. No obstant la no licitació de l’expedient 148/2014 ja 
comentada, hem analitzat els plecs de l’esmentat expedient a fi de verificar si 
les recomanacions que conté el nostre informe “Auditoria operativa de 
concerts sanitaris: avaluació amb criteris d’eficiència, eficàcia i economia de 
la gestió del concert d’hemodiàlisi” havien sigut considerades en la redacció 
dels plecs. Aquesta anàlisi ha posat de manifest que s’han tingut en compte 
les recomanacions següents: 

a) El termini fixat per a la posada en marxa dels centres concertats 
facilita la concurrència de licitadors i evita demores que afecte el 
funcionament normal d’altres centres existents. 

b) La naturalesa no lucrativa del licitador figura com a criteri de 
desempat a igualtat de valoració. 

c) La duració del contracte és acord amb les necessitats del servei 
prestat i de la inversió requerida i 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 
serveis sanitaris. 

d) S’imposen obligacions al licitador pel que fa a l’avaluació de la 
qualitat del servei prestat, mitjançant la remissió periòdica de 
determinats indicadors. 

e) S’exigeix l’obligació de disposar d’un sistema d’avaluació de 
qualitat normalitzat i adaptat a les recomanacions de les societats 

                                                
5  Resolució de 10 de juny de 2013 del secretari autonòmic de l’Agència Valenciana de 

Salut, relativa al procediment d’autorització de la derivació i tramitació de la 
facturació de determinades prestacions executades en centres sanitaris no 
pertanyents al Sistema Nacional de Salut. 
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científiques, que certifique que s’ha atorgat un reconeixement 
extern de la qualitat de l’assistència prestada. 

f) S’exigeix el compromís per part dels licitadors d’adaptar els seus 
centres en terminis raonables per garantir la continuïtat dels 
tractaments amb la qualitat adequada. 

g) Els criteris d’adjudicació són objectius i contenen elements 
suficients per a fer-ne la quantificació. 

Per tot això recomanem que quan es licite el nou contracte, els plecs 
recullen tots aquests aspectes esmentats. 

1.2 Inspeccions 

L’activitat del Servei d’Inspecció Sanitària de Centres i Serveis Sanitaris, 
pel que fa als centres concertats d’hemodiàlisi, es resumeix tot seguit: 

Any Nombre 
d'inspeccions any 

Nombre centres 
en funcionament % inspeccions6 Termini mitjà 

(mesos)7 
2002 21 31 67,7%  
2003 25 31 80,6%  
2004 26 31 83,9%  
2005 27 31 87,1%  
2006 24 31 77,4%  
2007 14 31 45,2%  
2008 16 32 50,0%  
2009 11 32 34,4%  
2010 15 32 46,9%  
2011 10 32 31,3%  

Període 2002-2011 189 314 
(31,4 mitjana) 60,2% 19,9 

2012 8 32 25,0%  
2013 13 32 40,6%  
2014 16 29 55,2%  
2015 13 28 46,4%  

Període 2012-2015 50 121 
(30,25 mitjana) 41,3% 29,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per Servei d'Inspecció Sanitària de Centres i Serveis 
Sanitaris (Direcció General d'Alta Inspecció Sanitària). Vegeu detall en annex III. 

Quadre 3 

                                                
6 Definició de percentatge d'inspeccions: nombre d'inspeccions realitzades en el període dividit 

per nombre d'inspeccions potencials en el període (una per centre autoritzat i any). 
7 Termini mitjà: estimació del termini mitjà transcorregut entre dues inspeccions d'un mateix 

centre. Es calcula dividint el nombre de centres autoritzats pel nombre d'inspeccions 
realitzades en el període multiplicat per 12. 
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En el període 2002-2011, es van realitzar 189 inspeccions a centres 
concertats de diàlisi, un 60,2% de les que potencialment podien haver 
sigut realitzades (una per centre i any si el Servei d’Inspecció disposés de 
recursos suficients per a visitar tots els centres una vegada l’any). Cal 
assenyalar que no hi ha norma legal ni clàusula contractual del concert 
que establisca l’obligatorietat de realitzar anualment la inspecció de 
totes les unitats d’hemodiàlisi en funcionament. 

El termini mitjà transcorregut entre una inspecció i la següent d’un 
mateix centre va ser de 19,9 mesos. Aquest termini s’ha incrementat a 29 
mesos per al període 2012-2015, i s’han realitzat 50 inspeccions. 

En qualsevol cas, tots els centres que es trobaven en funcionament a 
finals de l’any 2015 havien sigut visitats una vegada en els dos últims 
anys, complint-se el pla anual d’actuació previst pel Servei d’Inspecció 
Sanitària de Centres i Serveis Sanitaris. 

Aquest Servei té definit un protocol d’inspecció pel qual s’estandarditzen 
les tasques dels inspectors. 

Amb caràcter general, hem comprovat que, conformement amb aquest 
protocol, es verifiquen en els centres inspeccionats, entre d’altres, els 
aspectes següents, que són recollits 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 sistema adequat de tractament de l’aigua. 

- Compliment dels criteris de qualitat establits, incloent-hi 
l’acreditació del sistema per organisme independent. 

- Detall tant de les especificacions que s’ajusten al que s’estableix en 
el plec de condicions tècniques, com de les que no s’hi ajusten. 

D’acord amb el treball que hem realitzat, entenem que s’han de millorar 
determinats aspectes relatius a la qualitat dels informes emesos pel 
Servei d’Inspecció Sanitària de Centres i Serveis Sanitaris. Els informes 
executius8 han de ser clars en la seua redacció, concisos en el contingut i 
oportuns en el temps. 

                                                
8  Els inspectors redacten un informe resumit que inclou no solament les incidències sinó els 

compliments generals. En addició a això, elaboren un dossier molt ampliat que respon a totes 
les qüestions plantejades en el protocol en vigor. 



Informe de seguiment del grau d’implantació per part de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública de les recomanacions incloses en els nostres informes 
d’auditoria operativa emesos sobre la gestió dels concerts sanitaris: hemodiàlisi (2012)  
i ressonàncies magnètiques (2013) 
 

12 
 

Els informes han de destacar els incompliments legals, així com aquells 
altres aspectes que hagen de ser objecte d’esmena per part dels centres 
concertats, indicant els terminis màxims per a adoptar les mesures 
recomanades. 

1.3 Control de la prestació 

Tal com s’ha comentat en l’apartat 1.1, els plecs de l’expedient 148/2014 
preveuen la definició d’indicadors globals per a avaluar la qualitat del 
servei. Això no obstant, a la data d’aquest Informe, el Servei de Concerts 
no disposa d’informació per a elaborar els dits indicadors, que 
permetrien avaluar el compliment dels principis d’eficàcia, eficiència i 
economia dels serveis concertats i realitzar el seguiment dels objectius 
fixats sobre la qualitat assistencial i sobre els costos mitjans dels serveis 
concertats. 

D’altra banda, no s’ha tingut en compte la recomanació efectuada pel 
que fa a la definició d’un protocol en el qual conte el procediment que cal 
seguir en cas de necessitat de recol·locació de pacients per interrupció de 
la prestació d’un determinat centre, atés el caràcter crònic i inajornable 
del tractament que reben els pacients (vegeu annex I). 

Quant al control exercit pel departaments de salut, hem realitzat una 
avaluació dels aspectes clau del sistema de control intern. Per a això s’ha 
revisat la situació de cadascun dels hospitals que en l’exercici 2015 han 
recorregut a l’hemodiàlisi en centres concertats. L’avaluació s’ha portat a 
terme mitjançant l’emplenament per part dels hospitals d’un qüestionari 
elaborat per aquesta Sindicatura, les respostes del quan han sigut 
degudament analitzades i verificades mitjançant visites presencials de 
l’equip d’auditoria d’aquesta Institució. 

El resultat de la dita avaluació és satisfactori, considerant que les 
mesures implantades en cada hospital són efectives per garantir el 
control econòmic de la prestació. 

De manera gràfica, el resultat de l’avaluació portada a terme sobre els 
nous hospitals que recorren a centres de diàlisi concertats és la següent: 
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Font: Elaboració pròpia. Vegeu detall de l’avaluació en annex V. 

Gràfic 1 

No obstant aquesta avaluació satisfactòria, recomanem que es reforcen 
en tots els casos les mesures que tot seguit es detallen: 

- Gravar en Orion Concerts la totalitat de les ordres de servei i 
actualitzar-les de manera periòdica. En alguns casos s’ha realitzat 
una càrrega inicial amb les ordres més recents, però no figuren la 
totalitat de pacients. 

- L’hospital ha de definir, per escrit, el procediment de revisió de les 
prestacions facturades, identificant els serveis que hi estan 
involucrats i les tasques que cal realitzar. 

- L’hospital ha de sol·licitat a l’empresa concertada el desglossament 
de la factura, en fitxer electrònic, on figure, almenys, la informació 
següent: nom i SIP del pacient, departament de salut sol·licitant, 
centre concertat, sessions realitzades i preu facturat. 

- Constituir, en aquells hospitals que encara no ho han fet, 
conformement amb les instruccions emeses per la Direcció General 
d’Assistència Sanitària en juliol de 2014, la comissió de seguiment 
de l’activitat concertada, sota la presidència de la gerència del 
departament. 
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1.4 Cost de la prestació 

En el transcurs del nostre treball, hem comprovat els preus que està 
pagant actualment la Conselleria de Sanitat per sessió d’hemodiàlisi. 

Hem comparat aquests preus amb els que es preveien en els plecs de 
l’expedient 148/2014 que es va paralitzar per falta de crèdit pressupostari 
(vegeu apartat 1.1). Aquesta comparació teòrica l’hem efectuada tenint 
en compte les hipòtesis següents: 

- Hem pres com a base el tram 1 de sessions/pacients, tram en què la 
diferència de preu és menor, respecte de les tarifes actuals. Per tant, 
és un càlcul prudent. 

- Considerem els preus que preveu un expedient que no ha sigut 
licitat. Per tant, si s’haguera portat a terme la licitació, es podria 
haver produït o una reducció dels preus, o bé haver quedat desert. 

Tal com observem en la taula següent, els preus màxims que es 
preveuen en els plecs de l’expedient que es va preparar en 2014 són 
11,5% inferiors9 als preus per sessió que s’estan pagant actualment per al 
tram 1: 
 

Expedient 148/2014 Factures octubre 2015 Variació 

Tram Sessions al 
mes 

Preu per 
sessió Tram Pacients al 

mes 
Preu per 
sessió  

Tram 1 D'1 a 600 135,00 Tram 1 D'1 a 30 152,49 (11,5%) 
Tram 2 De 601 a 1200 125,00 Tram 2 De 31 a 60 148,96 (16,1%) 
Tram 3 De 1201 a 1800 115,00 Tram 3 De 61 a 110 145,45 (20,9%) 
Tram 4 Més de 1800 100,00 Tram 4 Del 111 al 140 139,57 (28,4%) 
-- -- -- Tram 5 Més de 141 131,36 -- 

Font: Expedient 148/2014, facilitat pel Servei de Concerts (Direcció General de Recursos Humans i Econòmics) i factures del 
mes d'octubre de 2015. 

Quadre 4 

Considerant que s’hagués adjudicat aquest concert a la finalització de 
l’anterior, desembre de 2009, als preus de l’expedient 148/2014, estimem 
que la facturació es podria haver reduït almenys un 5,7 milions d’euros 
anuals, amb la següent detall per exercicis: 

                                                
9  El sistema de tarifació obeeix a criteris d’economia d’escala, mitjançant la definició de trams: a 

major volum d’activitats, reducció del preu per sessió. Els antics contractes van definir els 
trams en funció del nombre de pacients al mes per centre. Això no obstant, el nou expedient 
(no licitat) defineix els trams en funció del nombre de sessions al mes per centre. Per als 
nostres càlculs s’ha optat per comparar únicament el tram 1 (30 pacients que equivalen a 360 
sessions al mes), perquè és l’opció més prudent. 
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Any Facturació 
real 

Facturació 
estimada10 

Diferència 

2010 58.380.529 51.684.513 6.696.016 
2011 54.538.641 48.283.274 6.255.366 
2012 57.423.960 50.837.659 6.586.301 
2013 54.660.037 48.390.747 6.269.290 
2014 49.858.007 44.139.491 5.718.516 
2015 49.807.950 44.095.175 5.712.775 
Total 324.669.123 287.430.859 37.238.265 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada 

Quadre 5 

En conseqüència, l’estalvi teòric estimat d’acord amb les hipòtesis 
descrites, podria haver pujat en el període a 2010-2015 a 37,2 milions 
d’euros. 

2. OBSERVACIONS QUE SORGEIXEN DEL SEGUIMENT DE LES 
RECOMANACIONS INCLOSES EN EL NOSTRE INFORME DE 2013 SOBRE 
LA GESTIÓ DEL CONCERT DE RESSONÀNCIES MAGNÈTIQUES 

2.1 Expedient de contractació 

La informació bàsica del contracte que sustenta el concert de 
ressonàncies magnètiques és la següent: 

Concepte Expedient 638/08 
Procediment d'adjudicació Obert (concurs) 
Pressupost licitació (euros) 497.102.000 
Adjudicatari 1 
Data inici contracte 30/10/2008 
Termini d'execució  10 anys 
Data prevista fi contracte  30/09/2018 
Hospitals amb equips de ressonància instal·lats a l'inici del contracte 11 
Equips instal·lats a l'inici del contracte 20 

Font: “Auditoria operativa de concerts sanitaris: avaluació amb criteris d'eficiència, eficàcia i economia de la gestió del 
concert de ressonàncies magnètiques. Exercicis 2008-2012”. 

Quadre 6 

El contracte estableix que el preu que cal facturat depén de l’exploració 
(simple, doble, triple, etc.) i de la modalitat de prestació del servei 
(model, A, B o C). La descripció de les prestacions de cadascun dels 
models és la següent: 

                                                
10 S’ha realitzat l'estimació més prudent, aplicant exclusivament la reducció de tarifa de l’11,5% 

(tram 1). Hem calculat la tarifa mitjana que podria aconseguir-se amb les noves condicions 
previstes en el plec de l'expedient 148/2014 i la reducció seria entorn del 12%. 



Informe de seguiment del grau d’implantació per part de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública de les recomanacions incloses en els nostres informes 
d’auditoria operativa emesos sobre la gestió dels concerts sanitaris: hemodiàlisi (2012)  
i ressonàncies magnètiques (2013) 
 

16 
 

Model Descripció 

A Ressonàncies realitzades amb equips propietat del proveïdor, ubicats en 
hospitals públics. Informes emesos per facultatius del proveïdor. 

B Ressonàncies realitzades amb equips propietat del proveïdor, ubicats en 
dependències del proveïdor. Informes emesos per facultatius del proveïdor. 

C Ressonàncies realitzades amb equips propietat del proveïdor, ubicats en 
hospitals públics. Informes emesos per facultatius de l'hospital. 

Font: “Auditoria operativa de concerts sanitaris: avaluació amb criteris d'eficiència, eficàcia i economia de la gestió del 
concert de ressonàncies magnètiques. Exercicis 2008-2012”. 

Quadre 7 

En novembre de 2012, es va realitzar una primera modificació del 
contracte 638/2008, que es resumeix tot seguit: 

a) El proveïdor es compromet a facturar un màxim de 37 milions 
d’euros durant l’exercici 2012. Una vegada superat aquest límit, la 
resta d’exploracions realitzades no són facturades. 

b) S’unifiquen les tarifes, de manera que totes les exploracions es 
facturen conformement a la modalitat A, excepte les realitzades 
segons la modalitat C en l’Hospital La Fe de València. 

c) La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública no pot exigir de 
manera absoluta al proveïdor l’adaptació dels seus equips a totes 
les millores que vagen sorgint en el mercat com a conseqüència 
dels avenços científics, llevat que siga imprescindible per a 
continuar prestant els serveis amb la qualitat adequada. 

d) Es retiren dos dels cinc equips instal·lats en l’Hospital La Fe de 
València i un dels tres que hi ha en l’Hospital Clínic Universitari de 
València.11 

e) Durant la vigència d’aquest acord, no es pot implantar el model C 
en cap altre equip instal·lat en altres hospitals. 

Aquesta modificació contractual no detalla el termini de vigència 
d’aquesta, ja  que solament detalla el volum de facturació màxim de 
l’exercici 2012. En els exercicis 2013 a 2015, la facturació anual ha excedit 
l’import de 37 milions d’euros (vegeu annex X), així doncs, considerem 
que els acords detallats en les lletres b, c i d no es troben vigents per al 
període 2013-2015. 

En conseqüència, els equips retirats haurien d’haver sigut instal·lats 
novament, perquè no hi ha cap contraprestació econòmica que haja 
compensat aquesta menor disponibilitat de recursos. 

                                                
11  Segons les comprovacions realitzades per aquesta Sindicatura, actualment continuen en 

funcionament tres equips en el Clínic. 



Informe de seguiment del grau d’implantació per part de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública de les recomanacions incloses en els nostres informes 
d’auditoria operativa emesos sobre la gestió dels concerts sanitaris: hemodiàlisi (2012)  
i ressonàncies magnètiques (2013) 
 

17 
 

En al·legacions, la concessionària indica que va sol·licitar mitjançant els 
escrits de data 19 d’agost i 4 de setembre de 2014, dirigits a la Direcció 
General d’Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat, i amb motiu 
d’un increment exponencial de la sol·licitud d’exploracions, la reobertura 
dels dos equips de l’Hospital La Fe. Segons la concessionària, la dita 
sol·licitud va ser denegada per la Conselleria, que va instar el proveïdor a 
retirar-los quan més prompte millor. 

Aquests fets són contradictoris amb les observacions realitzades per la 
Gerència i la Direcció de l’Àrea Mèdica de la Imatge de l’Hospital La Fe en 
el transcurs del nostre treball, les quals ens van indicar la necessitat de 
disposar de tots els equips en funcionament. 

Tampoc no hi ha, en opinió d’aquesta Sindicatura, cap limitació 
contractual a la implantació del model C. 

En juny de 2014, es va realitzar una segona modificació del contracte 
638/2008, amb efectes d’abril a desembre del dit any, prorrogable per 
períodes anuals amb la voluntat expressa d’ambdues parts, i els aspectes 
més rellevants de la qual són: 

a) El proveïdor es compromet a realitzar exploracions a pacients 
ambulatoris en les seues dependències a la tarifa del model A (més 
baixes que les del model B). 

b) S’eximeix de disposar d’autorització de la gerència de l’hospital per 
derivar pacients a les instal·lacions del proveïdor, sempre que la 
petició d’exploració haja sigut revisada i aprovada la indicació per 
part del servei de radiodiagnòstic de l’hospital. 

La Conselleria de Sanitat ens ha facilitat la pròrroga expressa que 
mencionava aquesta segona modificació per a l’exercici 2016. Si bé no 
consta que hi haguera acord exprés per a l’exercici 2015, hem comprovat, 
en la facturació del dit exercici, que les tarifes aplicades pel proveïdor 
per a realitzar les exploracions del model B són les tarifes del model A. 

2.2 Inspeccions  

L’activitat del Servei d’Inspecció Sanitària de Centres i Serveis Sanitaris, 
pel que fa als hospitals en què estan instal·lats equips del proveïdor, es 
resumeix tot seguit: 
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Any Nom. centres 
inspeccionats 

Nom. centres 
en 

funcionament 
% inspeccions 

Termini mitjà 
transcorregut 
(mesos) 

2008 (a) (a) (a)  
2009 5 12 41,7%  
2010 0 12 0,0%  
2011 5 12 41,7%  
2012 8 13 61,5%  

Període 2008- 2012 18 49 
(mitjana 12,25) 36,7% 32,7 

2013 2 13 15,4%  
2014 8 13 61,5%  
2015 5 13 38,5%  

Període 2013- 2015 15 39 
(mitjana 13) 38,5% 31,2 

Nota (a): Com que l'inici de la prestació va ser a l'octubre de 2008, s'ha exclòs el dit exercici en el còmput dels càlculs 
realitzats. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Servei d'Inspecció Sanitària de Centres i Servicis Sanitaris 
(Direcció General d'Alta Inspecció Sanitària). Vegeu detall en annex IV. 

Quadre 8 

En el període 2008-2012, es van realitzar 18 inspeccions a hospitals 
públics, inclosos en el contracte 638/2008 i que tenien en les seues 
instal·lacions equips de ressonàncies magnètiques, un 36,7% de les que 
potencialment podien haver sigut realitzades (una per centre i any si el 
Servei d’Inspecció disposés de recursos suficients per visitar tots els 
centres una vegada a l’any). Cal assenyalar al respecte que no hi ha 
norma legal ni clàusula contractual del concert que establisca 
l’obligatorietat de realitzar anualment la inspecció de totes els centres on 
estiguen instal·lats equips de ressonàncies magnètiques en 
funcionament. 

El termini mitjà transcorregut entre una inspecció i la següent d’un 
mateix centre va ser de 32,7 mesos. Aquest termini s’ha reduït a 31,2 
mesos per al període 2013-2015, i se n’han realitzat 15 inspeccions. 

També han sigut objecte d’inspecció els centres privats de la 
concessionària. 
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Any Nombre 
d'inspeccions any 

Nombre de 
centres en 

funcionament 
% inspeccions 

Termini mitjà 
transcorregut 
(mesos) 

2008 (a) (a) (a)  
2009 0 4 0,0%  
2010 1 4 25,0%  
2011 0 4 0,0%  
2012 1 4 25,0%  

Període 2008-2012 2 16 
(mitja 4) 12,5% 96,0 

2013 3 4 75,0%  
2014 0 4 0,0%  
2015 4 4 100,0%  

Període 2012-2015 7 12 
(mitja 4) 58,3% 20,6 

Nota (a): Com que l'inici de la prestació va ser a l'octubre de 2008, s'ha exclòs el dit exercici en el còmput dels càlculs realitzats. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Servei d'Inspecció Sanitària de Centres i Servicis 
Sanitaris (Direcció General d'Alta Inspecció Sanitària). Vegeu detall en annex IV. 

  Quadre 9 

Tots els centres en què es realitzen les exploracions de ressonàncies 
magnètiques subjectes al contracte i que es trobaven en funcionament a 
finals de l’any 2015 havien sigut visitats una vegada en els dos últims anys, 
complint-se el pla anual d’actuació previst pel Servei d’Inspecció Sanitària de 
Centres i Serveis Sanitaris. 

El Servei d’Inspecció Sanitària de Centres i Serveis Sanitaris té definit un 
protocol d’inspecció pel qual s’estandarditzen les tasques dels inspectors. 

Amb caràcter general, hem comprovat que, conformement amb aquest 
protocol, es verifiquen en els centres inspeccionats, entre d’altres, els 
aspectes següents, que són recollits en els plecs del concurs: 

- Situació administrativa del centre. 

- Qualificació del personal sanitari. 

- Manteniment i seguretat. 

- Característiques de l’equip. 

- Procediment de petició d’exploracions. 

- Qualitat de l’activitat assistencial. 

- Detall tant de les especificacions que s’ajusten al que estableix el 
plec de condicions tècniques com de les que no s’hi ajusten. 
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En addició al que recomana l’apartat 1.2, el Servei d’Inspecció Sanitària 
de Centres i Serveis Sanitaris hauria d’incloure entre les comprovacions 
periòdiques el control econòmic de la prestació concertada, portant a 
terme, en particular, verificacions mostrals sobre l’aplicació correcta del 
catàleg d’equivalència de proves que figura en els plecs i els criteris de 
facturació consensuats amb la concessionària. 

2.3 Control de la prestació 

2.3.1 Comissió paritària 

La clàusula 23a del plec de condicions administratives particulars del 
contracte estableix: “es constituirà una comissió permanent d’experts 
integrada paritàriament per quatre representants de les empreses 
concertades i quatre més de l’Administració, que es reunirà almenys 
bianualment per revisar l’adequació del catàleg de prestacions i els costos de 
cadascuna, així com la incorporació justificada de noves prestacions o la 
modificació de les existents i la valoració de la freqüentació de la tècnica i 
l’oportunitat d’aplicació de l’escalat de preus.” 

Aquesta comissió paritària d’experts va ser constituïda en juliol de 2013, en el 
transcurs del termini d’al·legacions de l’informe “Auditoria operativa de 
concerts sanitaris: avaluació amb criteris d’eficiència, eficàcia i economia de 
la gestió del concert de ressonàncies magnètiques. Exercicis 2008-2012”. 

Les reunions celebrades han sigut les següents: 

Reunió Data 

1 11/07/2013 

2 22/10/2013 

3 16/12/2013 

4 03/11/2014 

5 29/05/2015 

Font: Elaboració pròpia a partir de les actes de la comissió paritària facilitades pel Servei 
de Concerts (Direcció General de Recursos Humans i Econòmics) 

Quadre 10 

De la lectura de les actes, se’n desprenen els aspectes següents: 

- S’incompleix el que estipulen els plecs que mencionaven que la 
comissió constaria de 4 representants per cadascuna de les parts. 
La comissió s’ha constituït i funciona amb tres experts (radiòlegs) 
de cada part, i diversos assistents a la reunió (no sempre els 
mateixos), que en qualsevol cas, no manté la paritat. 

- S’incompleix la periodicitat establida de bianualitat. En els anys 
2014 i 2015 solament es va celebrar una reunió. 



Informe de seguiment del grau d’implantació per part de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública de les recomanacions incloses en els nostres informes 
d’auditoria operativa emesos sobre la gestió dels concerts sanitaris: hemodiàlisi (2012)  
i ressonàncies magnètiques (2013) 
 

21 
 

- Des de la posada en marxa de la comissió, no s’ha adoptat cap 
acord rellevant que haja permés implantar mesures eficaces per a 
un millor control econòmic de les prestacions. 

Pel que fa a això, cal destacar que: 

a) S’ha acordat implantar el catàleg de la Societat Espanyola de 
Radiologia Mèdica (SERAM), però això no s’ha portat a terme, atés 
que no hi ha hagut un consens entre l’equivalència del catàleg de la 
SERAM i el catàleg del contracte. 

 L’empresa concessionària ha proposat una equivalència, però no hi 
ha constància que els representants de l’Administració hagen 
efectuat cap revisió de la dita proposta. 

b) L’empresa concessionària ha proposat la simplificació dels criteris 
de facturació. Es va acordar implantar-los immediatament a falta 
de la revisió de l’Administració. 

 No hi ha constància que els representants de l’Administració hagen 
efectuat cap revisió de la dita proposta, si bé en l’última reunió 
celebrada, els experts públics van manifestar que la valoració de les 
exploracions es podia realitzar d’acord amb les unitats relatives de 
valor que es figuren en el catàleg de la SERAM. 

 Les decisions sobre aquest aspecte i el descrit en l’apartat a) 
anterior, van ser proposades en l’última reunió celebrada (29 de 
maig de 2015) davant els canvis previsibles que havien de produir-
se en l’Administració autonòmica. 

c) Estan pendents d’aprovació els indicadors proposats pel Servei de 
Concerts, que permeten avaluar els resultats assistencials i verificar 
el compliment de les obligacions de l’adjudicatari. 

En conclusió, no s’ha assolit un acord que permeta disposar de criteris de 
facturació consensuats i més adequats a la pràctica habitual de l’activitat 
en ressonàncies magnètiques. En conseqüència, no s’ha complit 
l’objectiu final de les recomanacions realitzades per aquesta Sindicatura 
contingudes en l’informe “Auditoria operativa de concerts sanitaris: 
avaluació amb criteris d’eficiència, eficàcia i economia de la gestió del 
concert de ressonàncies magnètiques. Exercicis 2008-2012”. 

2.3.2 Control centralitzat 

Amb independència del resultat de les reunions celebrades en el si de la 
comissió paritària, és necessari assenyalar determinades mesures 
impulsades per la Direcció General d’Assistència Sanitària, amb l’objectiu 
de complir amb les recomanacions realitzades per aquesta Sindicatura: 
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a) El 29 de juliol de 2014, la Direcció General va remetre a tots els 
departaments de salut un escrit recordant que el seguiment de 
l’execució dels contractes i la facturació que se’n deriva es troben 
delegats12 en els distints hospitals.  

  Addicionalment, es donaven instruccions per constituir en cada 
departament de salut comissions de seguiment de l’activitat 
externalitzada, per comprovar amb la major diligència possible la 
facturació de les empreses alienes i el compliment adequat de les 
condicions contractuals. 

 Analitzada la informació recopilada en el transcurs del nostre 
treball, posem de manifest l’escassa efectivitat d’aquesta mesura, ja 
que únicament en set hospitals s’ha constituït la mencionada 
comissió de seguiment, i solament en dos s’han celebrat reunions 
periòdiques: 

Departament de 
Salut 

Data constitució  
comissió 

Data última 
reunió 

Vinaròs No constituïda N/a 

General de Castelló 30/09/2014 30/09/2014 

La Plana No constituïda N/a 

Sagunt 11/11/2014 11/11/2014 

Clínic 09/02/2015 09/02/2015 

Arnau de Vilanova No constituïda N/a 

La Fe No constituïda N/a 

Requena 21/12/2015 21/12/2015 

Doctor Peset No constituïda N/a 

Gandia No constituïda N/a 

Xàtiva No constituïda N/a 

Alcoi No constituïda N/a 

La Vila Joiosa No constituïda N/a 

Sant Joan d’Alacant No constituïda N/a 

Elda 27/02/2012 15/02/2016 

General d’Alacant 02/02/2016 02/02/2016 

General d’Elx 27/04/2009 04/11/2015 

Oriola No constituïda N/a 

Font: Elaboració pròpia a partir dels qüestionaris de control remesos i documentació facilitada 
per la direcció econòmica de cada departament. 

Quadre 11 

                                                
12  Resolució de 30 de gener de 2007, del director gerent de l’Agència Valenciana de Salut, per la 

qual es deleguen competències en matèria de gestió econòmica i de contractació (DOCV núm. 
5.450/14.02.2007). 
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b) El 23 de setembre de 2014, la Direcció General va sol·licitar un inspector 
amb dedicació exclusiva i adscripció indefinida mentre el concert 
estiguera vigent, per al control i seguiment d’aquest. 

 Aquesta petició va ser desestimada per la Subsecretaria de la 
Conselleria. 

c) El 29 de setembre de 2014, la Direcció General va remetre a tots els 
departaments de salut un escrit on instaven a la gerència de cada 
hospital a prendre les mesures següents: 

- Els serveis de radiodiagnòstic (o aquells que determinara la 
gerència) havien de supervisar l’aplicació correcta dels controls i 
protocols oportuns per a evitar la sobreprescripció no indicada. 

- La consideració de les recomanacions efectuades per aquesta 
Sindicatura i contingudes en l’informe “Auditoria operativa de 
concerts sanitaris: avaluació amb criteris d’eficiència, eficàcia i 
economia de la gestió del concert de ressonàncies 
magnètiques. Exercicis 2008-2012”. 

 En l’apartat 2.3.3, figuren els comentaris sobre la implantació de les 
nostres recomanacions en els 18 hospitals en què s’aplica el concert. 

d) El 7 de maig de 2015, la Direcció General d’Assistència Sanitària reitera 
la sol·licitud de designació d’un inspector o una comissió composta per 
personal expert, per a avaluar la informació aportada per la 
concessionària pel que fa a les diferències en la facturació que, tal i com 
es va fer menció en el nostre Informe, pujava inicialment a un 
abonament potencial a favor de l’Administració d’1.873.000 euros i que, 
posteriorment, segons la mateixa empresa, l’ajust final va resultar en 
97.160 euros a favor del proveïdor. 

 Aquesta petició va ser denegada per la Subsecretaria de la Conselleria, 
per considerar-la inviable, tenint en compte els recursos disponibles; 
com a alternativa va suggerir que foren els mateixos departaments de 
salut els qui realitzaren els estudis oportuns i revisaren els processos de 
petició d’exploracions i la facturació posterior. 

En conclusió, les mesures proposades per la Direcció General d’Assistència 
Sanitària per millorar el control de les prestacions concertades, ateses les 
limitacions del personal adscrit al Servei de Concerts,13 no es van posar en 
marxa, sense que des de maig de 2015 es tinga constància que s’hagen 
impulsat noves mesures. Aquesta Sindicatura ha tingut coneixement que la 

                                                
13  Segons el reglament orgànic i funcional de la Conselleria vigent fins al maig de 2015, aquest 

servei depenia de la Subdirecció General de Concerts i Tecnologia Sanitària (Direcció General 
d’Assistència Sanitària). 
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Intervenció General de la Generalitat, està portant a terme una auditoria 
específica del concert de ressonàncies magnètiques. 

2.3.3 Control en els departaments de salut 

Aquesta Sindicatura ha avaluat els mecanismes de control implantats per 
cadascun dels hospitals que en el període 2013-2015 estaven subjectes al 
concert de ressonàncies magnètiques. 

Per tal d’avaluar el control existent, s’han definit diversos aspectes clau 
en el procediment intern de l’hospital, des de la petició de proves fins a 
la validació de la factura. 

Per a portar a terme l’avaluació els hospitals han emplenat un 
qüestionari elaborat per aquesta Sindicatura, les respostes del qual han 
sigut degudament analitzades i verificades mitjançant visites presencials 
de l’equip d’auditoria d’aquesta Institució. 

Així mateix, s’han mantingut reunions amb les direccions econòmiques 
respectives i els caps de servei de radiodiagnòstic. El resultat detallat 
d’aquestes comprovacions es mostra en l’annex VI. 

La conclusió que es desprén del treball realitzat és que els controls 
actualment implantats són parcialment efectius en la majoria dels 
departaments de salut. En aquest sentit, hem d’assenyalar que no s’han 
posat en marxa la majoria de les recomanacions emeses en el nostre 
informe “Auditoria operativa de concerts sanitaris: avaluació amb criteris 
d’eficiència, eficàcia i economia de la gestió del concert de ressonàncies 
magnètiques. Exercicis 2008-2012”. 

De manera gràfica, la valoració mitjana del control de la prestació dels 18 
hospitals subjectes al concert és la següent: 
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Font: Elaboració pròpia. Vegeu detall de l’avaluació en l’annex VI. 

Gràfic 2 

Del treball realitzat, es desprén que en 17 dels 18 hospitals fiscalitzats, el 
control és parcialment efectiu. Tan sols el control exercit per l’Hospital 
La Fe de València es pot considerar efectiu. 

En comparació amb els resultats de l’avaluació realitzada en 2013, el 
control exercit,14 en termes mitjans, ha millorat lleugerament. És 
especialment significativa la millora en els hospitals de Gandia i Arnau 
de Vilanova: 

                                                
14  Valoració exclusivament dels nou hospitals que van ser visitats en el transcurs del nostre 

treball de 2013 i en l’actual de 2015. 
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Font: Elaboració pròpia. Vegeu detall de l’avaluació 2015 en l’annex VI. 

Gràfic 3 

Per això, insistim en la presa en consideració de les recomanacions 
següents en aquells hospitals que a la data d’aquest Informe o no han 
sigut implantades o que, com que s’han implantat parcialment, són 
susceptibles de millora: 

- Impulsar la implantació del mòdul Orion Clinic per a normalitzar 
les sol·licituds d’exploració (tant per a atenció primària com per a 
atenció especialitzada) i així facilitar l’adequació de la prescripció 
de la prova en el catàleg vigent. 

- Portar a terme un cribratge, amb caràcter previ a la realització, de 
les sol·licituds d’exploració pel servei de radiodiagnòstic de 
l’hospital. En aquestes sol·licituds ha de quedar constància 
inequívoca que el dit servei ha avaluat que la sol·liciud s’adequa a 
les tècniques més oportunes, d’acord amb el judici professional dels 
radiòlegs dels hospitals, plasmat en protocols d’estudi segons les 
patologies mèdiques.  

- Comprovar, una vegada realitzada l’exploració, que l’avaluació del 
servei de radiodiagnòstic de l’hospital l’ha tinguda en compte 
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l’empresa concertada, i que l’estudi realitzat respon a les 
indicacions assenyalades pel servei esmentat. 

- Remetre a l’hospital per part de l’empresa concertada, juntament 
amb la factura, la totalitat de les sol·licituds originals d’exploració 
que s’ha portat a terme. Ha de constar-hi de manera clara i 
inequívoca l’estudi realitzat: regió anatòmica estudiada, tècniques 
utilitzades, seqüències realitzades, aplicació de contrast, 
subministrament de sedació, com a aspectes més significatius. 

- Remetre mensualment a l’hospital per part de l’empresa concertada 
un fitxer electrònica (Excel) amb el desglossament de la factura, on 
figure la informació següent: nom i SIP del pacient, centre, 
departament i metge sol·licitant, estudi realitzat, concepte facturat 
(simple, doble, triple, especial, etc.) i preu facturat. 

- Comprovar que hi ha correspondència entre el contingut arxivat en 
els sistemes d’informació de l’hospital (RIS, PACS, història clínica) i 
l’estudi realitzat, segons la informació facilitada per l’empresa 
concertada. 

- Comprovar la correspondència adequada entre l’estudi realitzat 
(cerebral, vascular, dinàmica,...) i la seua equivalència en termes de 
conceptes de facturació (simple, doble, triple, especial, etc.). 

 Per a fer-ho, el servei o departament involucrat en la revisió de les 
prestacions concertades ha de conéixer els criteris de facturació 
vigents, de manera que puga resoldre els dubtes sobre 
l’equivalència entre un estudi i el corresponent concepte en factura 
(simple, doble, triple, etc.), així com els criteris d’agrupació en cas 
de realitzar un estudi complex. 

- Constituir la comissió de seguiment de l’activitat sota la presidència 
de la gerència del departament de conformitat amb les instruccions 
emeses per la Direcció General d’Assistència Sanitària en juliol de 
2014. Les reunions han de tenir caràcter periòdic. 

En l’annex VII, es detalla el nivell d’implantació d’aquestes 
recomanacions per a cadascun dels departaments de salut. 

2.4 Cost de la prestació 

2.4.1 Comparació facturació segons catàleg 

En el transcurs del nostre treball, hem pogut constatar que els criteris de 
facturació de la prestació concertada s’han modificat pel que fa als que 
van estar vigents fins a l’exercici 2012. 
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Aquestes modificacions en la facturació van ser introduïdes per la 
concessionària en maig de 2013, sense que foren debatudes en la 
comissió paritària, atés que les propostes realitzades pel proveïdor no 
han sigut revisades pels experts de l’Administració (vegeu apartat 2.3.1). 

Alguns dels exemples de facturació incorrecta que van ser detectats per 
aquesta Sindicatura en 2012 i que han sigut resolts com a conseqüència 
de les modificacions introduïdes són: 

Prova realitzada Catalogat en els 
plecs com a Facturat en 2012 Facturat en 

2015 
RM cardíaca viabilitat miocàrdica  Triple  Dos dobles  Triple  
RM dinàmica hepàtica Doble Triple Doble 
RM dinàmica pits Especial Dos dobles Especial 
RM abdomen i colangiografia (sense 
contrast) Doble Simple + Doble Doble 

RM vascular TSA- Willis Triple 
Simple + Doble (a 
València i Castelló) / 
Dos triples (a Alacant) 

Triple 

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de les factures d'octubre de 2012 i octubre de 2015. 

Quadre 12 

En qualsevol cas, els criteris de facturació han de ser discutits al si de la 
comissió paritària, i s’han d’establir clarament quines seqüències estan 
incloses en les exploracions que es detallen en els plecs del concert 
638/2008, així com els criteris d’agrupament de seqüències i el seu 
impacte en la valoració de l’informe (simple, doble, triple, etc.). 

2.4.2 Avaluació preu mitjà 

Aquesta Sindicatura ha calculat prenent com a base la facturació del mes 
d’octubre de 2015 de l’empresa concessionària als 18 hospitals subjectes 
al concert, el preu mitjà per informe per al dit mes: 
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Nota: El preu mitjà per informe de l’Hospital de Sant Joan d’Alacant està condicionat a l’escassa activitat realitzada 
amb mitjans concertats (en octubre de 2015 el proveïdor va realitzar un únic informe). 

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de les factures d’octubre de 2015. Vegeu l’annex VIII. 

Gràfic 4 

En comparació amb la situació en 2012, s’aprecia una disminució del 
preu mitjà per informe15 d’uns 19 euros, com a conseqüència de les 
modificacions en la facturació que hem comentat en l’apartat 2.4.1: 

                                                
15  El preu inclou totes les exploracions realitzades a un mateix pacient en la mateixa cita, Inclou 

el plus de contrast, però no el plus d’anestèsia. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de les factures de 2012 i octubre de 2015 (vegeu annex VIII). Les dades 
relatives a 2012 es corresponen a un any complet de facturació dels 9 hospitals visitats en el transcurs de l’auditoria 
realitzada en 2013. Les dades relatives a 2015 es corresponen a un mes complet de facturació (octubre) dels 18 hospitals 
visitats. 

Gràfic 5 

2.4.3 Model C 

Aquesta Sindicatura va incloure en el seu Informe de 2013 la 
recomanació següent a la Conselleria de Sanitat: 

Ha d’avaluar així mateix la implantació progressiva de la modalitat C en altres 
hospitals distints a l’Hospital La Fe de València, ja no sols per l’estalvi potencial, 
sinó també per preveure la possibilitat que, una vegada finalitze el contracte 
vigent, en octubre de 2018, es dispose de facultatius especialistes amb la 
suficient formació i experiència per a assumir, en el seu cas, el servei amb 
recursos propis. 

En el període 2013-2015, aquest model C s’ha implantat en dos hospitals 
més, i quatre l’han sol·licitat, però no hi ha hagut resposta de la 
Conselleria. Per tant a desembre de 2015, solament als hospitals La fe, 
Alcoi i Oriola tenen implantat el model C, de manera parcial i desigual 
entre ells16. Els restants 10 hospitals on hi ha equips de ressonància 
magnètica subjectes al concert no realitzen informes amb facultatius 
propis: 

                                                
16  En al·legacions, ens informa la Conselleria que l’Hospital de Gandia ha implantat el model C en 

febrer de 2016, i l’Hospital de Sagunt en març d’enguany, ambdós amb l’objectiu d’informar les 
exploracions realitzades en una jornada a la setmana. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de les factures d’octubre de 2015. 

Gràfic 6 

Departament de 
Salut 

Any implantació del 
model C 

S’ha sol·licitat formalment? 

Vinaròs No aplica17 No aplica 

Gral. Castelló No implantat Sí (en gener de 2009 i setembre de 2014) 

La Plana No implantat No 

Sagunt No implantat No 

Clínic No implantat No 

Arnau de V. No implantat No 

La Fe 2012 No aplica 

Requena No aplica No aplica 

Doctor Peset No aplica No aplica 

Gandia No implantat Sí (en octubre de 2015 i gener de 2016) 

Xàtiva No implantat No 

Alcoi 2014 Es va sol·licitar  ampliació en juliol de 2015 

La Vila Joiosa No aplica No aplica 

Sant Joan No aplica No aplica 

Elda No implantat No 

Gral. Alicante No implantat No 

Gral. d’Elx No implantat Sí (en novembre de 2015) 

Oriola 2013 No aplica 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació remesa per la gerència de cada departament. 

Quadre 13 

                                                
17  No aplica: No hi ha equips inclosos en el concert. 

Hospitals sense 
model C

10

Hospitals sense 
equips del 
proveïdor

5

La Fe (20,0% 
informes)

Alcoi (6,3% 
informes)

Oriola (5,4% 
informes)

Implantació del model C
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Per tant, la implantació del model C continua estant molt limitada i fins i 
tot en el cas de l'Hospital La Fe ha disminuït, passant del 34,2% el 2012 al 
20% el 2015. 

En al·legacions, ens informa la Conselleria que l’Hospital de Gandia ha 
implantat el model C en febrer de 2016, i l’Hospital de Sagunt en març 
d’enguany, ambdós amb l’objectiu d’informar les exploracions 
realitzades en una jornada a la setmana. 

Segons la informació facilitada per la gerència dels diversos hospitals, la 
plantilla total de radiòlegs en els hospitals públics és de 264 facultatius, 
el 57,2% dels quals té formació suficient i adequada per a informar sobre 
ressonàncies. 
 

 

Gràfic 7 

En l'annex IX, es mostra el càlcul de l'estimació de l'estalvi que comporta 
l'ús del model C en els tres hospitals que el tenen implantat i que 
gràficament mostrem tot seguit: 
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Gràfic 8 

D'acord amb aquestes estimacions realitzades, en l'acumulat d'aquests 
tres hospitals (que representen aproximadament el 25% de la facturació 
total18 del concert en l'exercici de 2015 i el 25% dels equips instal·lats19), 
l'estalvi real obtingut ha sigut de 201.877 euros, després d'aplicar-hi el 
model C de manera parcial (20,0% en el cas de l’Hospital La Fe, 6,3% a 
l’Hospital d’Alcoi i 5,4% a l’Hospital d’Oriola). 

L'estalvi total net potencial en el conjunt dels tres hospitals podria pujar 
almenys a 354.008 euros, una vegada descomptat l'efecte d'incrementar 
la plantilla amb tres facultatius especialistes per equip. 

2.4.4 Activitat amb equips propis 

Tal com es mostra en l'annex XI, en desembre de 2015 estaven instal·lats 
tres equips propis en hospitals públics. 

Els costos més significatius en què incorren aquests hospitals per a 
realitzar exploracions amb mitjans propis són les despeses de personal 
dels facultatius i la inversió en l'equipament. 

                                                
18  Vegeu l'annex X 
19  Vegeu l'annex XI 
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Els increments salarials en el període 2013-2015 no han sigut 
significatius, ja que les taules salarials s'ajusten als pressupostos anuals 
de la Generalitat. 

Pel que fa al cost en equipament, cal destacar que l'Hospital Doctor Peset 
va posar en marxa en febrer de 2015 el segon equip propi. L'import total 
segons el contracte d'arrendament financer formalitzat en juny de 2014 
puja a 1.299.980 euros, incloent-hi l'IVA i l'opció de compra20. 

Els dos hospitals que disposen d'equips propis ens han facilitat el volum 
d'activitat en el període 2013-2015 i primer trimestre de 2016: 

 

Concepte 
Sant Joan d’Alacant Doctor Peset 

2013 2014 2015 
1er trim. 
2016 

2013 2014 2015 
1er trim. 
2016 

Exploracions 4.737 5.310 5.615 1.369 6.171 5.994 8.250 2.113 

Informes 4.130 4.508 4.876 1.193 4.382 4.375 6.253 1.676 

Font: Elaboració pròpia a partir de les extraccions d'ORION facilitades pels Serveis de Radiodiagnòstic 
corresponents i revisats per aquesta Sindicatura. 

Quadre 14 

Per a homogeneïtzar el volum d'activitat entre els distints hospitals, s'ha 
optar per considerar com un informe totes les exploracions realitzades a 
un mateix pacient en una mateixa cita, amb independència del nombre 
de regions anatòmiques estudiades. 

Malgrat la incorporació d’un segon equip en l'Hospital Doctor Peset, 
aquest departament de salut ha recorregut durant l'exercici de 2015 a 
realitzar exploracions en el marc del concert. Segons ens indica el cap de 
servei, la màquina antiga està sent utilitzada aproximadament a la 
meitat del seu rendiment per falta de radiòlegs. Està previst que a 
mitjans de 2016 es dote aquest Hospital d'un facultatiu addicional que li 
permetrà augmentar l'activitat pròpia i reduir la demanda concertada. 

Per tant, i després de les comprovacions dutes a terme en el transcurs 
del seguiment realitzat, considerem que les conclusions en relació amb 
els costos del concert i amb els estalvis potencials que va esmentar 
aquesta Sindicatura en el nostre informe de juliol de 2013 continuen sent 
vàlides. 
  

                                                
20  La inversió per equip és pràcticament idèntica a la realitzada per l'Hospital Sant Joan d’Alacant 

el 2012, ja que el cost de l'equip, de característiques similars, va pujar a 1.323.655 euros. 
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3. RECOMANACIONS 

Tot seguit indiquem les recomanacions que sorgeixen com a 
conseqüència de les conclusions i observacions que detallem en els 
apartats anteriors d'aquest Informe. 

Pel que fa als dos concerts 

a) Millorar determinats aspectes  relatius a la qualitat dels informes 
emesos pel Servei d'Inspecció Sanitària de Centres i Serveis 
Sanitaris. Els informes han de ser clars en la seua redacció, 
concisos en el seu contingut i oportuns en el temps. 

 Els informes han de destacar els incompliments legals, així com 
aquells altres aspectes que els centres concertats hagen 
d'esmenar, i indicar els terminis màxims per a adoptar les 
mesures recomanades (apartat 1.2 i 2.2). 

b) Els serveis centrals de la Conselleria hauran d'elaborar un protocol 
o procediment en què es definisquen aquells indicadors clau que 
permetran avaluar el compliment dels principis d'eficàcia, 
eficiència i economia dels serveis concertats, així com realitzar un 
seguiment dels objectius fixats sobre la qualitat assistencials i 
sobre els costos mitjans dels serveis concertats. 

 En conclusió, un sistema d'indicadors que permeta verificar el 
compliment de les obligacions dels adjudicataris o concessionaris 
(apartats 1.3 i 2.3.1). 

Pel que fa al concert d'hemodiàlisi 

c) Definir un protocol en què conste el procediment que s'ha de 
seguir en el cas de necessitat de recol·locació de pacients per 
interrupció de la prestació en un determinat centre, atès el 
caràcter crònic i inajornable del tractament que reben els pacients 
(apartat 1.3). 

Pel que fa al concert de ressonàncies magnètiques 

d) Incloure entre les comprovacions periòdiques del Servei 
d'Inspecció Sanitària de Centres i Serveis Sanitaris, el control 
econòmic de la prestació concertada i, en particular, dur a terme 
verificacions de mostres sobre la correcta aplicació del catàleg 
d'equivalència de proves que figura en els plecs i els criteris de 
facturació consensuats amb la concessionària (apartat 2.2). 

e) L'Administració haurà de promoure i adoptar, per mitjà de la 
comissió paritària, un acord amb el proveïdor relatiu al catàleg 
d'exploracions per a fixar uns criteris de facturació més adequats 
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a la pràctica habitual de l'activitat de ressonàncies magnètiques 
(apartat 2.3.1). 

f) Adoptar mesures addicionals en els distints departaments de salut 
per a millorar el control de les prestacions concertades (vegeu 
l'annex VII). Apartat 2.3.3. 

g) Implantar el model C progressivament en altres departaments de 
salut que disposen de facultatius especialistes amb la suficient 
formació i experiència per a assumir el servei amb recursos propis, 
atès l'estalvi que comporta, a més d'altres aspectes relacionats 
amb la formació d'especialistes en aquesta matèria (apartat 2.4.3). 

4.  TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i d’acord amb el que es preveu en la 
secció 3200 del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, l’esborrany 
previ de l’Informe va ser comentat amb personal responsable de la 
Direcció General de l’Alta Inspecció Sanitària, de la Subdirecció General 
de Planificació i Organització Assistencial, i del Servei de Concerts, de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en una reunió 
mantinguda el 14 d’abril de 2016. A fi d’aconseguir que la reunió fóra 
operativa, l’esmentat esborrany es va remetre amb anterioritat a la 
coordinadora designada per la Conselleria; remissió que va tenir lloc el 
16 de març de 2016. 

En l’esborrany de l’Informe es van aplegar, en el seu cas, les observacions 
i es van efectuar les modificacions que aquesta Sindicatura va considerar 
oportunes, derivades de la fase a què abans s’ha fet referència. 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes pel qual va tenir coneixement de 
l’esborrany de l’Informe, aquest es va trametre el 19 d’abril de 2016 a la 
consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, i el 20 d’abril a la 
prestadora del servei concertat, perquè formulassen les al·legacions que 
estimassen convenients; el termini per fer-ho va finalitzar el 4 de maig 
de 2016. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, és 
necessari assenyalar el següent: 

1) La Conselleria i la prestadora del servei concertat han formulat 
al·legacions i consideracions que afecten determinades parts o 
qüestions de l'Informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades amb deteniment. 
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3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de 
l'Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com els informes motivats que 
s'han emès sobre aquestes –els quals han servit de base perquè aquesta 
Sindicatura les haja estimades o no–, s’adjunten en els annexos XII i XIII 
d’aquest Informe. 

 



 

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 
Reglament, i en compliment dels programes anuals d’actuació de 2015 i 
2016 d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunió del dia 19 de maig de 2016, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 19 de maig de 2016 

EL SÍNDIC MAJOR 
 

 
 
 
 
 
           Rafael Vicente Queralt 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Resum del grau d’implantació de les recomanacions 
incloses en l’informe “Auditoria operativa de concerts 
sanitaris: Avaluació amb criteris d’eficiència, eficàcia i 
economia de la gestió del concert d’hemodiàlisi”. 
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Recomanació realitzada 
Estat 

actual 21 
a) Establir en els plecs terminis raonables per a posar en marxa en els 

centres concertats i facilitar la concurrència de licitadors i evitar demores 
que afecten el normal funcionament d’altres centres existents.  

 

b) Incloure en els plecs de condicions tècniques la naturalesa no lucrativa 
del licitador com a criteri d’adjudicació o com a criteri de desempat a 
igualtat de valoració. 

 

c) Fixar una duració del contracte més acord a les necessitats del servei 
prestat i de la inversió requerida i 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 serveis sanitaris. 

 

d) Incloure en els plecs l’obligació per part del licitador d’avaluar la qualitat 
del servei prestat mitjançant el seguiment d’un major nombre 
d’indicadors, i la seua posterior tramesa 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. 

 

e) Establir en els plecs l’obligació d’obtenir l’acreditació per part d’INACEPS 
o, si s’escau, d’un organisme públic independent que certifique que s’ha 
atorgat un reconeixement extern de la qualitat de l’assistència prestada.  

 

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. 

 

g) Definir un adequada via de comunicació i informació entre  els serveis 
afectats de la Conselleria de Sanitat per a assegurar que tots els centres 
concertats són objecte d’inspecció i que s’adeqüe el protocol d’inspecció 
de tal manera que es verifique el que disposen els plecs del concurs 
quant al compliment dels criteris de qualitat establits. 

 

h) Fixar indicadors que permeten avaluar el compliment dels principis 
d’eficàcia, eficiència i economia dels serveis concertats, així com realitzar 
el seguiment dels objectius fixats sobre la qualitat assistencial i sobre els 
costos mitjans dels serveis concertats. 

 

i) Impulsar la implantació definitiva en els distints departaments o unitats 
organitzatives de l’aplicació informàtica CONCERTS, i assignar amb 
aquesta finalitat els recursos necessaris per a millorar el control de les 
prestacions concertades. 

 

j) Definir un protocol en el qual conste el procediment que s’ha de seguir en 
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 terminis 
raonables per a garantir la continuïtat dels tractaments amb la qualitat 
adequada.  

 

Simbologia:  Recomanació implantada  Recomanació no implantada 

Font: Elaboració pròpia. 

                                                
21  Les recomanacions relatives als plecs han sigut valorades positivament, si bé els plecs són 

provisionals, ja que el nou concert no ha sigut licitat. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Resum del grau d’implantació de les recomanacions 
incloses en l’Informe “Auditoria operativa de concerts 
sanitaris: Avaluació amb criteris d’eficiència, eficàcia i 
economia de la gestió del concert de ressonàncies 
magnètiques. Exercicis 2008-2012” 
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Recomanació realitzada Estat 
actual 

a) La Conselleria de Sanitat ha d’analitzar i avaluar els estalvis potencials en el cost actual dels serveis 
derivats de les prestacions concertades, de realització de tècniques de diagnòstic per imatge 
mitjançant ressonàncies magnètiques que s’han posat de manifest en aquest Informe, si amb això es 
millora l’economia, l’eficiència i l’eficàcia en la gestió dels recursos públics, atesa la conjuntura en 
què es trobem. 

 

b)  També ha d’avaluar la implantació progressiva de la modalitat C en altres hospitals distints a 
l’Hospital La Fe de València, no sols pel potencial estalvi, sinó també per a preveure la possibilitat 
que, una vegada finalitzat el contracte vigent, en octubre de 2018, es dispose de facultatius 
especialistes amb la formació i l’experiència suficient per a assumir, si escau, el servei amb recursos 
propis. 

 

c) Constituir amb caràcter urgent la comissió paritària formada per representants de l’empresa 
concertada i de l’Administració, perquè elabore una descripció detallada i exhaustiva del catàleg 
d’exploracions. 
S’han de definir quines seqüències estan incloses en la valoració de les proves, així com els criteris 
d’agrupació quan hi ha una acumulació de proves o seqüències sobre el mateix territori anatòmic. 

 

d) El Servei de Concerts ha d’elaborar un protocol o procediment en què es definisquen aquells 
indicadors clau que permeta conèixer quins són els resultats assistencials de la prestació concertada 
i verificar igualment el compliment de les obligacions de l’adjudicatari.  

e) Millorar l’efectivitat del control de les prestacions concertades, i adoptar les mesures següents: 
- Posar en marxa l’eina informàtica ORION que permeta a tots els departaments de salut registrar 

les sol·licituds d’exploració per part del facultatiu sol·licitant. 
- El Servei de Radiologia dels hospitals avaluarà les sol·licituds d’exploració a fi d’optimitzar la 

utilització d’aquesta tècnica de diagnòstic per la imatge, i determinar així amb exactitud la prova 
que s’ha de realitzar i evitar la utilització innecessària. Amb això es garantiria el compliment de la 
“Guia d’indicacions per a la correcta sol·licitud de proves de diagnòstic per imatge”. 

- Integrar la data de recepció de la sol·licitud per part de l’empresa concertada en els sistemes 
d’informació dels hospitals, per a estimar el temps de demora definit en los plecs. 

- Elaborar un protocol d’exploracions que es realitzarà en funció de la patologia o situació clínica, de 
tal manera que per a una mateixa finalitat es realitzen sempre les mateixes exploracions i 
seqüències. Aquest protocol s’hauria de consensuar entre els serveis de radiologia i per proveïdor 
del servei. 

- Establir  mesures per a un control adequat de la sedació i l’anestèsia en les exploracions. Avaluar 
la conveniència que l’assistència l’efectuen equips d’anestesiologia dels mateixos hospitals. 

- Sol·licitar a l’empresa concertada que facilite a tots els hospitals la mateixa informació sobre les 
exploracions realitzades per al seu adequat control. 

 

f) Sol·licitar a l’empresa concertada, informació sobre les proves realitzades en els hospitals de la 
província d’Alacant, per a quantificar monetàriament les possibles discrepàncies en la valoració de 
les exploracions realitzades.  

g) La Conselleria de Sanitat ha d’efectuar un estudi econòmic detallat que justifique que l’equilibri 
econòmic del contracte 638/2008 no ha sigut alterat amb la modificació contractual que limita la 
facturació fins als 37 milions d’euros, i quantificar l’estalvi real obtingut.  

h) La definició de la taxa de freqüentació que detalla el contracte s’hauria de calcular en funció del 
nombre d’exploracions i no del nombre de pacients, ja que el criteri de facturació és per exploració 
realitzada i no per pacient. 

N/a 

i) En el cas que es considerés necessari i convenient licitar novament el concert quan s’acabe, és 
aconsellable tal com ocorre en la majoria dels contractes consultats d’altres comunitats autònomes, 
que el termini inicial siga més reduït i, en qualsevol cas, que es consideraren possibles pròrrogues 
fins a la duració màxima legal. 

N/a 

j) Per a assegurar que tots els hospitals públics en què es presten serveis de ressonàncies magnètiques 
amb mitjans aliens, tinguen els mateixos drets i obligacions, no se n’ha d’excloure’n cap del concert. 

N/a 

Simbologia:  Recomanació implantada  Recomanació implantada parcialment  

  Recomanació no implantada N/a: no s’aplica perquè no s’ha licitat un nou contracte 

Font: Elaboració pròpia 



 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

Inspeccions realitzades en centres concertats 
d’hemodiàlisi 
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Centre 
Data 

d’obertura 
Data de 

tancament 
Any d’inspecció 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Cediat Requena 27/06/2003   X  X X X  X    X  X 

Cediat Cullera 02/03/1995 Abril 2015 X X X X X  X  X   X  X 

Cediat Llíria 28/11/1986  X X X X X  X  X   X  X 

Cediat Aldaia 25/11/1997  X X X X   X  X   X  X 

Cediat Torrent 13/08/1987  X X X X X  X  X   X  X 

Hemogan SA 16/12/1993  X X X X X  X  X   X  X 

Pechrol SA  05/02/1991  X X  X X  X  X   X  X 

Ashdo Elx 19/06/1999   X X X X  X   X   X  
Ashdo Oriola 21/04/1995   X X X X  X  X   X  X 

Ashdo Torrevella 05/10/2000 Agost 2013  X X X X  X  X      
Sometur 26/10/1988  X X X X X   X  X   X  
Clínica Benidorm 10/03/1988  X X X X X X    X   X  
Vistahermosa Dénia 20/06/1997 Agost 2013  X    X     X    
Vistahermosa Alacant 09/05/1995  X X X X  X  X  X   X  
Gamapal Burjassot  26/11/2002    X X X  X  X   X  X 

Nefroclub S.A. 29/12/1987  X X X X X X  X   X  X  
Gamapal València 17/11/1992  X X X X   X  X   X  X 

Cedicas Castelló 01/09/1989  X X X X X X  X  X   X  
Nefroplana Castelló 20/09/1985  X X X X  X X  X  X  X  
Diaverum Oropesa 10/04/2012             X  X 

Cedicas Vinaròs  14/11/1994  X X X X X X X  X  X  X  
Nefroplana Vila-real  16/09/1998  X X X  X X  X  X   X  
Hospital Virgen del Consuelo 15/02/1996  X X X X X  X  X   X  X 

Hospital València al Mar 13/03/1996 Juliol 2013   X X X X  X  X     
Valnefron SL 11/03/1993  X X X X X X  X   X  X  
Cedival, SL. 17/03/1993  X X X X X  X  X   X  X 

Nefrovall SL 17/04/1986  X X X X X X  X  X   X  
Nefrodialisis Levante  19/06/2009            X  X  
Nefrontinyent  25/11/2003    X X X X  X  X   X  
Sanatorio Perpetuo Socorro Alacant 29/06/1994  X  X X X  X  X  X  X  
Sanatorio Perpetuo Socorro Elx 05/08/1998            X  X  
Casa de la Salud 16/07/1992  X X X X X X  X  X   X  

Total inspeccions   21 25 26 27 24 14 16 11 15 10 8 13 16 13 

Fuente: Informes d’inspecció. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX IV 

Inspeccions realitzades en centres amb equips de 
ressonàncies magnètiques subjectes al concert 
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 Any d’inspecció 

Centre 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hospitals públics 
        

General de Castelló  X  X   X  
La Plana 

 
X 

 
X 

  
X 

 
Sagunt 

    
X 

  
X 

Clínic  X  X   X  
Arnau de Vilanova 

   
X 

  
X 

 
La Fe 

 
X 

 
X X X 

 
X 

Gandia     X   X 

Xàtiva 
    

X 
 

X 
 

Alcoi 
 

X 
  

X 
 

X 
 

Elda     X  X  
General d’Alacant 

    
X 

  
X 

General d’Elx 
    

X 
 

X 
 

Oriola      X  X 

Total inspeccions 0 5 0 5 8 2 8 5 

         

Centres privats 
        

Clínica Eresa 
     

X 
 

X 

Medimar Hospital Internacional   X   X  X 
Resonancia Magnética Abierta 
Alto Campo      

X 
 

X 

Clínica Benidorm 
    

X 
  

X 

Total inspecciones 0 0 1 0 1 3 0 4 

Fuente: Informes d’inspecció. 
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Avaluació del control de les prestacions concertades 
d’hemodiàlisi 
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Mesura valorada Ponderació 
Gral. 

Castelló Clínic La Fe Peset Gandia Xàtiva Alcoi Vila Joiosa 
Gral. 
Alacant 

Gral. 
Elx 

La totalitat de les ordres de servei emeses pel Servei de Nefrologia de l’hospital s’ajusten al model 
normalitzat  i estan registrades en ORION CONCERTS. 

16% 
 

 

     

   

Estan identificats els usuaris de l’hospital que, actualment, realitzen la validació administrativa del 
contingut l’ordre de servei en ORION CONCERTS. 

2% 
          

Estan identificats els usuaris de l’hospital que, actualment, realitzen la signatura de l’ordre de servei, 
assumint la derivació de pacients a empreses alienes al sistema públic i el cost derivat d’aquests serveis en 
ORION CONCERTS. 

2% 
          

Es troba en funcionament el mòdul informàtic ORION LOGIS, en relació amb les prestacions concertades 
d’hemodiàlisi, de tal manera que es desglossen per pacient els serveis facturats . 2% 

          
Estan identificats els usuaris de l’hospital que actualment realitzen la càrrega de la factura en ORION 
LOGIS, així com els que completen la validació de la factura en el sistema. 2% 

          
L’hospital ha definit per escrit el procediment de revisió de les prestacions facturades, identificant els 
serveis involucrats i les tasques que s’han de realitzar. 

2% 
   

 

      

L’empresa concertada tramet a l’hospital, juntament amb la factura, la totalitat dels justificants de servei 
que han sigut realitzades on consta de manera clara i inequívoca el servei prestat (nombre de sessions, 
modalitat del transport, etc.), així com la conformitat del pacient. 

16% 
          

L’empresa concertada tramet mensualment a l’hospital una relació en fitxer electrònic del desglossament 
de la factura on figura almenys la informació següent: nom i SIP del pacient, centre, departament i metge 
sol·licitant, serveis prestats i preu facturat. 

2% 
   

  

     

Algun servei o departament de l’hospital comprova que els justificants del servei facturats corresponen a 
pacients amb dret a prestació (dades administratives del pacient, assignació al departament de salut i 
model d’assegurança que li correspon segons el Sistema d’Informació Poblacional). 

16% 
     

 

    

Algun servei o departament de l’hospital comprova que els preus unitaris per sessió que figuren en les 
factures són correctes segons les tarifes vigents, que varien segons el tram en funció del nombre de 
pacients tractats en el centre. 

16% 
          

Algun servei o departament de l’hospital comprova que es troba vigent una ordre de servei per part del 
facultatiu corresponent. 

18% 
          

El servei o departament involucrat en la revisió de les prestacions concertades disposa de les tarifes vigents 
per a l’any 2015 elaborades pels serveis centrals de la Conselleria. 2% 

          

El servei o departament involucrat en la revisió de les prestacions concertades disposa del contracte i els 
plecs corresponents. 

2% 
          

S’ha constituït la comissió de seguiment de l’activitat sota la presidència de la gerència del departament 
d’acord amb les instruccions emeses per la Direcció General d’Assistència Sanitària el juliol de 2014. 

2% 
  

      
 

 

Puntuació 100% 91 85 92 92 91 84 72 84 85 86 

Simbologia:  Mesura implantada satisfactòriament (2 punts)  Mesura implantada susceptible de millorar (1 punt)  Mesura no implantada (0 punts) 

Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionaris de control i visites presencials realitzades



 

 

 

 

 

 

ANNEX VI 

Avaluació del control de les prestacions concertades de 
ressonàncies magnètiques 
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Mesura valorada Ponde-
ració Vinaròs Gral. 

Castelló 
La 

Plana Sagunt Clínic Arnau La Fe Requena Peset Gandia Xàtiva Alcoi Vila Joio-
sa 

Sant 
Joan Elda Gral. 

Alacant Gral. Elx Oriola 

Les sol·licituds d’exploració 
(RM) les cursa el metge 
especialista en ORION 
CLINIC. 

8% 
     

  

 

 

         

Les sol·licituds d’exploració 
(RM) es registren en el 
sistema RIS per part del 
personal del mateix 
hospital, i no es delega en 
el proveïdor. 

1% 
                  

L’UDCA rep i revisa les 
sol·licituds d’exploracions 
per a comprovar les dades 
administratives del pacient 
i, en particular, l’assignació 
al departament de salut i el 
model d’assegurança que li 
correspon segons el SIP. 

1% 
                  

Les sol·licituds d’exploració 
són trameses al Servei de 
Radiodiagnòstic (o 
alternativament per la 
Direcció Mèdica) per a 
aprovar-les.  

8% 
          

 

    

 

  

En les sol·licituds 
d’exploració queda 
constatació inequívoca 
d’haver realitzat una 
avaluació i la seua 
adequació a les tècniques 
més oportunes d’acord 
amb el judici professional 
dels radiòlegs públics. 
L’avaluació de la petició es 
realitza d’acord amb els 
protocols escrits d’estudi 
segons les patologies 
mèdiques, de tal manera 
que s’identifiquen les 
característiques de l’estudi 
que s’ha de realitzar (regió 
anatòmica, tècniques per 
utilitzar, orientació, 
seqüències, contrast...). 

8% 
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Mesura valorada Ponde-
ració Vinaròs Gral. 

Castelló 
La 

Plana Sagunt Clínic Arnau La Fe Requena Peset Gandia Xàtiva Alcoi Vila Joio-
sa 

Sant 
Joan Elda Gral. 

Alacant Gral. Elx Oriola 

La petició de 
subministrament 
d’anestèsia o sedació al 
pacient està autoritzada 
expressament pel metge 
especialista sol·licitant de 
la prova. 

1% 
                  

La data de recepció de la 
sol·licitud per part de 
l’empresa concertada 
figura en els sistemes 
d’informació de l’hospital, 
de tal forma que es puga 
realitzar una traçabilitat de 
la sol·licitud, i si s’escau,  
poder estimar el temps de 
demora definit en els plecs. 

1% 
                  

La Gerència de l’hospital, 
autoritza expressament i 
per escrit, la realització 
d’exploracions especials. 

1% 
                  

L’hospital ha definit, per 
escrit, el procediment de 
revisió de les prestacions 
facturades, identificant els 
serveis involucrats i les 
tasques per realitzar. 

1% 
      

 

           

Els informes i estudis 
realitzats per l’empresa 
concertada estan arxivats 
en el sistema 
d’emmagatzemament i 
gestió d’imatges de 
l’hospital (PACS). 

8% 
                  

Hi ha un control adequat 
sobre la realització 
d’exploracions a pacients 
aliens al sistema sanitari 
públic utilitzant els equips 
de l’empresa concertada 
instal·lats en el mateix 
hospital. 

1% 
No 

aplica       

No 
aplica 

No 
aplica    

No aplica 
No 

aplica     
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Mesura valorada Ponde-
ració Vinaròs Gral. 

Castelló 
La 

Plana Sagunt Clínic Arnau La Fe Requena Peset Gandia Xàtiva Alcoi Vila Joio-
sa 

Sant 
Joan Elda Gral. 

Alacant Gral. Elx Oriola 

Es realitza una 
comprovació que 
l’avaluació del servei de 
radiodiagnòstic públic ha 
sigut tinguda en compte 
per l’empresa concertada i 
que el resultat respon a les 
indicacions realitzades pels 
radiòlegs públics. 

8% 
                  

L’empresa concertada 
tramet a l’hospital 
juntament amb la factura, 
la totalitat de sol·licituds 
originals que han sigut 
realitzades, on conste de 
manera clara i inequívoca, 
l’estudi realitzat (regió 
anatòmica estudiada, 
tècniques utilitzades, 
seqüències realitzades, 
aplicació de contrast, 
subministrament de 
sedació...). 

8% 
               

 

 
 

L’empresa concertada 
tramet mensualment a 
l’hospital un fitxer 
electrònic (Excel) amb el 
desglossament de la 
factura, on figure, almenys 
la següent informació: nom 
i SIP del pacient, centre, 
departament i metge 
sol·licitant, estudi realitzat, 
concepte facturat (simple, 
doble, triple, especial...), i 
preu facturat. 

8% 
                  

En el cas de subministrar 
sedació o anestèsia al 
pacient, s’introdueix en la 
història clínica del pacient 
la informació mèdica del 
dit acte. 

1% 
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Mesura valorada Ponde-
ració Vinaròs Gral. 

Castelló 
La 

Plana Sagunt Clínic Arnau La Fe Requena Peset Gandia Xàtiva Alcoi Vila Joio-
sa 

Sant 
Joan Elda Gral. 

Alacant Gral. Elx Oriola 

Se comprova que hi ha una 
correspondència entre el 
contingut arxivat en els 
sistemes d’informació de 
l’hospital (ORION RIS, 
PACS, història clínica) i 
l’estudi realitzat segons la 
informació facilitada per 
l’empresa concertada. 

8% 
                  

Es comprova la 
correspondència realitzada 
per l’empresa concertada 
entre l’estudi realitzat i la 
seua equivalència en 
termes de conceptes de 
facturació (simple, doble, 
triple, especial...). 

8% 
                  

Es comprova que els preus 
unitaris dels conceptes 
facturats (simple, doble, 
triple, especial...) són 
correctes i d’acord amb les 
tarifes vigents. 

8% 
                  

En el cas que l’hospital 
tinga implantat el model C 
de prestació del servei i a fi 
de verificar la correcta 
facturació (ja que són preus 
distints als del model A o B, 
es comprova si l’estudi ha 
sigut realitzat per un metge 
propi o per un metge de 
l’empresa concertada. 

1% 
No 

aplica 
No aplica 

No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica 
 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

 

No aplica 
No 

aplica 
No 

aplica 
No aplica No aplica 

 

El servei o departament 
involucrat en la revisió de 
les prestacions concertades 
disposa de les tarifes 
vigents per a l’any 2015 
elaborades pels serveis 
centrals de la Conselleria. 

1% 
                  

El servei o departament 
involucrat en la revisió de 
les prestacions concertades 
té a la seua disposició el 
contracte i plecs 
corresponents. 

1% 
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Mesura valorada Ponde-
ració Vinaròs Gral. 

Castelló 
La 

Plana Sagunt Clínic Arnau La Fe Requena Peset Gandia Xàtiva Alcoi Vila Joio-
sa 

Sant 
Joan Elda Gral. 

Alacant Gral. Elx Oriola 

El servei o departament 
involucrat en la revisió de 
les prestacions concertades 
coneix els criteris generals 
de facturació vigents, de tal 
forma que pot resoldre els 
dubtes sobre l’equivalència 
entre un estudi i el seu 
corresponent concepte en 
factura (simple, doble, 
triple,...), així com els 
criteris d’agrupació en cas 
de realitzar un estudi 
complex. 

8% 
            

 

     

S’ha constituït la comissió 
de seguiment de l’activitat 
sota la presidència de la 
Gerència del departament 
d’acord amb les 
instruccions emeses per la 
Direcció General 
d’Assistència Sanitària en 
juliol de 2014 i ha tingut 
continuïtat en les seues 
reunions. 

1% 
       

 

       

 

  

Puntuació 100% 39 47 39 39 46 62 84 47 54 71 43 35 34 42 35 35 35 38 

Simbologia:  Mesura implantada satisfactòriament (2 punts)  Mesura implantada susceptible de millorar (1 punt)  Mesura no implantada (0 punts) 

Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionaris de control i visites presencials realitzades



 

 

 

 

 

 

ANNEX VII 

Recomanacions per departament de salut en relació 
amb el control de les prestacions concertades de 
ressonàncies magnètiques 
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Mesura proposada Prioritat Vinaròs Gral. 
Castelló 

La 
Plana 

Sagunt Clínic Arnau La Fe Requena Peset 

Implantar el mòdul ORION CLINIC per a normalitzar les sol·licituds d’exploració i 
facilitar així l’adequació de la prescripció de la prova al catàleg vigent.  

         

Les sol·licituds d’exploració han de ser registrades en el sistema d’informació 
radiològica (RIS) per personal del mateix hospital, i no pel proveïdor.  

         

L’UDCA ha de rebre i revisar les sol·licituds d’exploracions per a comprovar les 
dades administratives del pacient i, en particular, l’assignació al departament de 
salut i el model d’assegurança que li correspon segons el SIP.  

         

Prèviament a la seua realització, el servei de radiodiagnòstic, o almenys, la 
direcció mèdica haurà d’efectuar una tria de les sol·licituds d’exploracions.  

         

En les sol·licituds d’exploració ha de quedar constatació inequívoca que el servei 
de radiodiagnòstic de l’hospital ha avaluat que la petició s’adequa a les tècniques 
més oportunes d’acord amb el judici professional dels radiòlegs públics, plasmat 
en els protocols escrits d’estudi segons les patologies mèdiques. 

 
         

La petició de subministrament d’anestèsia o sedació al pacient ha d’estar 
autoritzada expressament pel metge especialista sol·licitant de la prova.  

         

La data de recepció de la sol·licitud per part de l’empresa concertada ha de figurar 
en el sistema d’informació radiològica (RIS) de l’hospital, de tal forma que es puga 
realitzar una traçabilitat de la sol·licitud, i si s’escau, poder estimar el temps de 
demora definit en els plecs. 

 
         

La gerència de l’hospital, ha d’autoritzar expressament i per escrit, la realització 
d’exploracions especials. 

 
         

L’hospital ha de definir, per escrit, el procediment de revisió de les prestacions 
facturades, identificant els serveis involucrats i les tasques per realitzar. El 
protocol ha d’estar degudament signat per la direcció.  

         

Els informes i estudis realitzats per l’empresa concertada han d’estar arxivats en 
el sistema d’emmagatzemament i gestió d’imatges de l’hospital (PACS).  

         

Cal implantar un control adequat sobre la realització d’exploracions a pacients 
aliens al sistema sanitari públic utilitzant els equips de l’empresa concertada 
instal·lats en el mateix hospital.  

No 
aplica 

      

No 
aplica 

No 
aplica 

Una vegada realitzada l’exploració, s’ha de comprovar que l’avaluació del servei 
de radiodiagnòstic públic ha sigut tinguda en compte per l’empresa concertada i 
que l’estudi realitzat respon a les indicacions efectuades pels radiòlegs públics.  

         

L’empresa concertada ha de trametre a l’hospital juntament amb la factura, la 
totalitat de sol·licituds originals que han sigut realitzades, on conste de manera 
clara i inequívoca, l’estudi realitzat (regió anatòmica estudiada, tècniques 
utilitzades, seqüències realitzades, aplicació de contrast, subministrament de 
sedació,...) 

 
         

L’empresa concertada ha de trametre mensualment a l’hospital un fitxer 
electrònic (Excel) amb el desglossament de la factura, on figure, almenys la 
següent informació: nom i SIP del pacient, centre, departament i metge 
sol·licitant, estudi realitzat, concepte facturat (simple, doble, triple, especial...), i 
preu facturat. 
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Mesura proposada Prioritat Vinaròs Gral. 
Castelló 

La 
Plana 

Sagunt Clínic Arnau La Fe Requena Peset 

En el cas de subministrar sedació o anestèsia al pacient, s’ha d’introduir en la 
història clínica del pacient la informació mèdica del dit acte.  

         

S’ha de comprovar que hi ha una correspondència entre el contingut arxivat en 
els sistemes d’informació de l’hospital (RIS, PACS, història clínica) i l’estudi 
realitzat segons la informació facilitada per l’empresa concertada.  

         

S’ha de comprovar l’adequada correspondència entre l’estudi realitzat (cerebral, 
vascular, dinàmica...) i la seua equivalència en termes de conceptes de facturació 
(simple, doble, triple, especial...).  

         

S’ha de comprovar que els preus unitaris dels conceptes facturats (simple, doble, 
triple, especial...) són correctes i d’acord amb les tarifes vigents.  

         

En el cas que l’hospital tinga implantat el model C de prestació del servei i a fi de 
verificar la correcta facturació (ja que són preus distints als del model A o B), s’ha 
de comprovar si l’estudi ha sigut realitzat per un metge propi o per un metge de 
l’empresa concertada. 

 

No 
aplica No aplica No 

aplica 
No 

aplica No aplica No 
aplica 

 

No 
aplica 

No 
aplica 

El servei o departament involucrat en la revisió de les prestacions concertades ha 
de conèixer els criteris generals de facturació vigents, de tal forma que pot 
resoldre els dubtes sobre l’equivalència entre un estudi i el seu corresponent 
concepte en factura (simple, doble, triple,...), així com els criteris d’agrupació en 
cas de realitzar un estudi complex. 

 
         

S’ha de constituir la comissió de seguiment de l’activitat sota la presidència de la 
Gerència del departament d’acord amb les instruccions emeses per la Direcció 
General d’Assistència Sanitària en juliol de 2014. S’han d’efectuar les reunions 
amb caràcter periòdic. 
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Mesura proposada Prioritat Gandia Xàtiva Alcoi La Marina 
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Sant Joan Elda Gral. 
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Elx 

Oriola 

Implantar el mòdul ORION CLINIC per a normalitzar les sol·licituds d’exploració i 
facilitar així l’adequació de la prescripció de la prova al catàleg vigent.  

         

Les sol·licituds d’exploració han de ser registrades en el sistema d’informació 
radiològica (RIS) per personal del mateix hospital, i no pel proveïdor.  

         

L’UDCA ha de rebre i revisar les sol·licituds d’exploracions per a comprovar les dades 
administratives del pacient i, en particular, l’assignació al departament de salut i el 
model d’assegurança que li correspon segons el SIP.  

         

Prèviament a la seua realització, el servei de radiodiagnòstic, o almenys, la direcció 
mèdica haurà d’efectuar una tria de les sol·licituds d’exploracions.  

         

En les sol·licituds d’exploració ha de quedar constatació inequívoca que el servei de 
radiodiagnòstic de l’hospital ha avaluat que la petició s’adequa a les tècniques més 
oportunes de conformitat amb el judici professional dels radiòlegs públics, plasmat 
en els protocols escrits d’estudi segons les patologies mèdiques. 

 
         

La petició de subministrament d’anestèsia o sedació al pacient ha d’estar autoritzada 
expressament pel metge especialista sol·licitant de la prova.  

         

La data de recepció de la sol·licitud per part de l’empresa concertada ha de figurar en 
el sistema d’informació radiològica (RIS) de l’hospital, de tal forma que es puga 
realitzar una traçabilitat de la sol·licitud, i si s’escau, poder estimar el temps de 
demora definit en els plecs. 

 
      

2 
  

La gerència de l’hospital, ha d’autoritzar expressament i per escrit, la realització 
d’exploracions especials. 

 
         

L’hospital ha de definir, per escrit, el procediment de revisió de les prestacions 
facturades, identificant els serveis involucrats i les tasques per realitzar. El protocol 
ha d’estar degudament signat per la direcció.  

         

Els informes i estudis realitzats per l’empresa concertada han d’estar arxivats en el 
sistema d’emmagatzemament i gestió d’imatges de l’hospital (PACS)  

         

Cal implantar un control adequat sobre la realització d’exploracions a pacients aliens 
al sistema sanitari públic utilitzant els equips de l’empresa concertada instal·lats en 
el mateix hospital  

   

No aplica No aplica 
    

Una vegada realitzada l’exploració, s’ha de comprovar que l’avaluació del servei de 
radiodiagnòstic públic ha sigut tinguda en compte per l’empresa concertada i que 
l’estudi realitzat respon a les indicacions efectuades pels radiòlegs públics  

         

L’empresa concertada ha de trametre a l’hospital juntament amb la factura, la 
totalitat de sol·licituds originals que han sigut realitzades, on conste de manera clara 
i inequívoca, l’estudi realitzat (regió anatòmica estudiada, tècniques utilitzades, 
seqüències realitzades, aplicació de contrast, subministrament de sedació...). 

 
         

L’empresa concertada ha de trametre mensualment a l’hospital un fitxer electrònic 
(Excel) amb el desglossament de la factura, on figure, almenys la següent informació: 
nom i SIP del pacient, centre, departament i metge sol·licitant, estudi realitzat, 
concepte facturat (simple, doble, triple, especial...), i preu facturat. 
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En el cas de subministrar sedació o anestèsia al pacient, s’ha d’introduir en la 
història clínica del pacient la informació mèdica del dit acte.  

         

S’ha de comprovar que hi ha una correspondència entre el contingut arxivat en els 
sistemes d’informació de l’hospital (RIS, PACS, història clínica) i l’estudi realitzat 
segons la informació facilitada per l’empresa concertada.  

         

S’ha de comprovar l’adequada correspondència entre l’estudi realitzat (cerebral, 
vascular, dinàmica...) i la seua equivalència en termes de conceptes de facturació 
(simple, doble, triple, especial...).  

         

S’ha de comprovar que els preus unitaris dels conceptes facturats (simple, doble, 
triple, especial...) són correctes i d’acord amb les tarifes vigents.  

         

En el cas que l’hospital tinga implantat el model C de prestació del servei i a fi de 
verificar la correcta facturació (ja que són preus distints als del model A o B), s’ha de 
comprovar si l’estudi ha sigut realitzat per un metge propi o per un metge de 
l’empresa concertada. 

 

No 
aplica 

No 
aplica 

 

No aplica No aplica No 
aplica No aplica No 

aplica 
 

El servei o departament involucrat en la revisió de les prestacions concertades ha de 
conèixer els criteris generals de facturació vigents, de tal forma que pot resoldre els 
dubtes sobre l’equivalència entre un estudi i el seu corresponent concepte en factura 
(simple, doble, triple,...), així com els criteris d’agrupació en cas de realitzar un estudi 
complex. 

 
         

S’ha de constituir la comissió de seguiment de l’activitat sota la presidència de la 
gerència del departament d’acord amb les instruccions emeses per la Direcció 
General d’Assistència Sanitària en juliol de 2014. S’han d’efectuar les reunions amb 
caràcter periòdic. 

 
         

Simbologia:  Mesura implantada satisfactòriament  Mesura implantada susceptible de millorar  Mesura no implantada 

Prioritat:  Mesura clau  Mesura secundària 

Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionaris de control i visites presencials realitzades.



 

 

 

 

 

 

ANNEX VIII 

Resum de les factures per ressonàncies magnètiques 
realitzades (octubre 2015) 
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Vinaròs Gral 

Castelló 
La 

Plana 
Sagunt Clínic Arnau La Fe Requena Peset Gandia Xàtiva Alcoi La Vila 

Joiosa 
Sant 
Joan 

Elda Gral 
Alacant 

Gral Elx Oriola 

Import facturat (euros) 59.589 257.631 138.004 187.684 347.177 275.339 815.837 47.937 93.409 149.637 189.302 191.083 120.725 281 139.505 304.092 434.859 158.814 

Model A 59.589 257.631 138.004 187.684 347.177 275.339 677.527 47.937 93.409 149.637 189.302 186.011 120.725 281 139.505 304.092 434.859 149.554 

Model C 0 0 0 0 0 0 138.311 0 0 0 0 5.072 0 0 0 0 0 9.260 

Import facturat (euros) 59.589 257.631 138.004 187.684 347.177 275.339 815.837 47.937 93.409 149.637 189.302 191.083 120.622 281 139.505 304.092 434.859 158.814 

Per exploracions 55.545 230.575 124.999 179.032 312.821 254.774 722.558 44.700 90.127 139.506 180.958 177.674 107.472 232 128.267 277.155 406.103 146.780 

Per plus anestèsia 1.135 9.697 3.404 1.960 11.760 4.126 33.733 619 2.992 1.547 3.301 1.238 2.579 0 619 6.086 1.651 1.754 

Per plus contrast 2.909 17.359 9.601 6.692 22.596 16.438 59.546 2.618 291 8.583 5.043 12.171 10.571 48 10.619 20.851 27.106 10.280 

Informes (1): 255 971 502 877 1.398 1.180 3.122 217 531 613 969 843 463 1 510 1.156 1.773 652 

Model A 255 971 502 877 1.398 1.180 2.637 217 531 613 969 821 463 1 510 1.156 1.773 610 

Model C 0 0 0 0 0 0 485 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 42 

Informes (1): 255 971 502 877 1.398 1.180 3.122 217 531 613 969 843 463 1 510 1.156 1.773 652 

D’una exploració única (1a) 167 476 230 558 768 703 1.636 123 451 343 698 577 210 1 226 586 991 412 

De més d’una exploració 88 495 272 319 630 477 1.486 94 80 270 271 266 253 0 284 570 782 240 

Exploracions (2) 263 1.385 711 1.170 1.983 1.594 3.441 299 610 828 1.222 904 501 1 588 1.281 1.977 720 

Model A 263 1.385 711 1.170 1.983 1.594 2.869 299 610 828 1.222 880 501 1 588 1.281 1.977 673 

Model C 0 0 0 0 0 0 572 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 47 

Exploracions (2) 263 1.385 711 1.170 1.983 1.594 3.441 299 610 828 1.222 904 501 1 588 1.281 1.977 720 

Simples 177 529 261 586 848 762 1.624 130 454 348 719 539 239 0 269 647 1.119 399 

Dobles 56 644 309 454 930 617 1.429 140 134 352 414 315 216 1 231 461 612 233 

Triples 13 144 103 102 133 167 205 23 16 90 76 16 24 0 53 86 130 59 

Espectroscòpia 0 3 0 1 13 0 5 0 3 0 1 0 0 0 2 5 23 0 

Especial 2 45 24 24 34 22 145 4 3 25 10 34 22 0 31 72 93 25 

Angioressonància cardíaca 15 20 14 3 25 26 33 2 0 13 2 0 0 0 2 10 0 4 

Plus de contrast 60 358 198 138 466 339 1.218 54 6 177 104 251 218 1 219 430 559 212 

Plus anestèsia: 11 94 33 19 114 40 327 6 29 15 32 12 25 0 6 59 16 17 

Ràtio exploració per informe 1,03 1,43 1,42 1,33 1,42 1,09 1,10 1,38 1,15 1,35 1,26 1,07 1,08 1,00 1,15 1,11 1,12 1,10 
Preu medio por informe (sense 
anestèsia, amb contrast). Euros 229,23 255,34 268,13 211,77 239,93 229,84 250,51 218,06 170,28 241,58 191,95 225,20 254,95 280,60 272,33 257,79 244,34 240,89 

(1) Informes: s’ha considerat un informe de totes les exploracions realitzades a un mateix pacient en una mateixa cita. 
(1a) Informes de pacients que exclusivament se les ha realitzat una RM simple (amb o sense anestèsia). 
(2) Exploracions: únicament s’han computat les exploracions facturades a preu distint de zero. Per exemple: una columna completa (Cervical + Dorsal + Lumbar, sense contrast), es factura com a 

IRM TRIPLE SIMPLE. En les factures, apareixen tres exploracions: una amb valor de RM TRIPLE, i dues amb valor zero. En aquest cas, hem computat com una exploració. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les factures d’octubre de 2015 facilitades pels corresponents departaments de salut. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX IX 

Estimació de l’estalvi econòmic model C
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Conceptes 
La Fe Alcoi Oriola 

Total % Total % Total % 

Dades facturació 
en 2015 

Import facturat segons tarifes 6.172.880 100,0% 1.991.868 100,0% 1.970.333 100,0% 

Model A / Model B 4.922.208 79,7% 1.875.552 94,2% 1.861.449 94,5% 

Model C  1.250.671 20,3%  116.316 5,8%  108.884 5,5%  

Import facturat segons concepte 6.172.880 100,0% 1.991.868 100,0% 1.970.333 100,0% 

Per exploracions 5.432.001 88,0% 1.858.803 93,3% 1.824.116 92,6% 

Per plus anestesia 284.103 4,6% 12.276 0,6% 17.331 0,9% 

Per plus contrast 456.776 7,4% 120.789 6,1% 128.886 6,5% 

Nombre d’informes (1) 22.831 100,0% 8.615 100,0% 8.030 100,0% 

Model A / Model B 18.270 80,0% 8.069 93,7% 7.596 94,6% 

Model C 4.561 20,0%  546 6,3% 434 5,4% 

Efecte model C en 
2015 

Facturació estimada amb tarifes del model A (2) 6.339.633  2.009.228   1.988.097  
Facturació real 2015 (3) 6.172.880   1.991.868   1.970.333   
22Estalvi real (a) = (3) - (2) (166.753) (2,6%) (17.360) (0,9%) (17.764) (0,9%) 

Facturació estimada amb tarifes del model C (4) 5.559.552  1.740.937  1.729.630  
23Estalvi potencial addicional (b) = (4) - (3) (613.327)  (9,9%) (250.931) (12,6%) (240.703) (12,2%) 

Recursos 
necessaris per a 
implantar el 100% 
model C 

Nombre de radiòlegs necessaris (5) 9  3  3  
Cost anual facultatiu (6) 63.522   63.522   63.522   
24Total despeses de personal (c) = (5) x (6)  571.699  190.566  190.566  

Estalvi net 100% 
model C 

25Estalvi total net potencial (a) + (b) - (c)  (208.382) (3,3%) (77.725) (3,9%) (67.901) (3,4%) 

(1) Informes: s’ha considerat un informe de totes les exploracions realitzades a un mateix pacient en una mateixa cita. 
(2) Import estimat de la facturació de l’any 2015 si totes les exploracions foren de la tarifa model A. 

(3) Import real segons las factures de l’any 2015. 
(4) Import estimat de la facturació de l’any 2015 si totes les exploracions foren de la tarifa model C. 

(5) Nombre de radiòlegs que s’estimen necessaris per a implantar el model C en la seua totalitat: 3 radiòlegs per equip26. 
(6) Vegeu el quadre 2. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les factures d’octubre de 2015 facilitades pels corresponents departaments de salut. 

Quadre 1  

                                                
22  Estalvi real: és la diferencia entre la facturació real de l'exercici 2015 i l'import que s'havia 

facturat en el cas de no haver aplicat el model C en el transcurs de l'any i que, per tant, totes 
les exploracions, foren facturades amb la tarifa model A. 

23  Estalvi potencial addicional: és la diferència entre l'import que s'havia facturat en el cas 
d'haver aplicat el 100% del model C (totes les exploracions a tarifa model C) i la facturació real 
de l'exercici 2015. 

24  Total despeses de personal: s'ha estimat quin seria el cost del personal  associat a la 
contractació de tres facultatius especialistes en radiodiagnòstic per màquina (cal tenir en 
compte que aquesta hipòtesi és certament molt prudent per dos motius: per una part aquests 
hospitals ja han assumit una proporció del model C sense haver incrementat la plantilla i, en 
segon lloc, l'agenda actual dels equips està basada en dos torns, raó per la qual la dedicació del 
tercer facultatiu no seria plena, sinó que estaria destinat a cobrir baixes, vacances, torns extres 
puntuals, etc.). 

25  Estalvi total net és, per tant, la diferència entre la facturació a tarifes model A menys la 
facturació a tarifes model C, descomptant el cost de personal associat. 

26  Els caps de servei de de radiodiagnòstic ens han indicat el nombre d'especialistes que 
necessitarien per a implantar el model C en la seua totalitat. La ràtio mitjana per equip 
resultant de la informació facilitada és de 2,25 metges. A l'efecte de fer els nostres càlculs, hem 
arredonit a l'alça la dita ràtio. 
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Cost anual d’un facultatiu especialista segons les taules salarials 2016 
(Grup retributiu 1103, Grup A1, Nivell 24, amb 10 anys d’experiència): 

Concepte Import unitari 
Nombre de 
pagues Total anual 

Mensualitats       

Sou base 1.120,15 12 13.441,80 

Complement destinació 588,75 12 7.065,00 

Complement específic 1.519,23 12 18.230,76 

Triennis (3 x 43,08 ) 129,24 12 1.550,88 

Complement de carrera i desenvolupament 
professional 520,32 12 6.243,86 

Extres       

Sou base 691,21 2 1.382,42 

Complement destinació 588,75 2 1.177,50 

Complement específic 1.519,23 2 3.038,46 

Triennis (3 x 26,58 ) 79,74 2 159,48 

Total retribucions     52.290,16 

Cost anual Seguretat Social     11.231,93 

Total cost de personal     63.522,09 

Font: Taules retributives Pressupost Generalitat 2016. 

Quadre 2 



 

 

 

 

 

 

ANNEX X 

Facturació per ressonàncies magnètiques realitzades en 
hospitals subjectes al concert (2008-2015)
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Departament 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vinaròs 91.929 689.299 697.541 642.685 684.089 545.465 691.989 649.686 

Hospital General de Castelló 361.734 2.336.176 2.268.129 2.471.213 2.405.168 2.225.378 2.611.998 2.484.185 

La Plana de Vila-real 246.460 1.585.076 1.706.139 2.080.511 1.494.293 1.387.284 1.449.527 1.469.330 

Sagunt 318.007 1.893.457 1.872.131 1.927.238 1.858.982 1.757.358 2.031.367 1.848.281 

Clínic 813.584 4.917.345 5.076.694 5.512.665 4.837.450 4.869.341 5.611.707 5.632.460 

Arnau de Vilanova 392.943 2.556.106 3.143.086 3.118.005 2.817.611 3.022.464 3.027.984 2.673.668 

La Fe 879.985 7.593.080 8.634.619 7.479.311 5.401.999 5.593.686 6.441.032 6.171.687 

Requena 88.491 533.530 586.683 583.539 432.871 388.707 328.803 364.910 

Doctor Peset 184.294 1.495.166 1.553.592 1.878.428 1.209.272 1.601.590 1.466.493 1.182.114 

Gandia 294.950 1.597.848 1.734.630 1.711.832 1.597.966 1.455.425 1.480.443 1.287.280 

Dénia 6.766 15.090 497 0 0 0 0 0 

Xàtiva 233.727 1.536.095 1.664.371 1.655.991 1.496.335 1.665.432 1.824.870 1.664.268 

Alcoi 223.639 1.346.309 1.391.954 1.447.185 1.416.393 1.901.776 1.931.340 1.991.868 

La Vila Joiosa 292.582 1.484.864 1.629.444 1.883.828 1.195.457 1.629.284 1.674.548 1.780.007 

Sant Joan d’Alacant 225.362 1.413.917 1.713.723 1.963.274 1.573.972 337.079 7.184 5.512 

Elda 197.871 1.066.459 1.386.570 1.392.141 1.314.968 1.631.956 1.621.367 1.791.730 

General d’Alacant 685.873 4.215.615 4.655.714 4.882.755 3.943.498 3.619.097 3.765.580 3.883.176 

General d’Elx 390.210 2.606.568 2.654.653 2.765.572 1.723.205 2.074.285 2.250.315 2.374.979 

Oriola 350.089 1.705.040 1.838.237 1.981.110 1.472.380 1.585.387 1.881.498 2.010.093 

Direcció Territorial Alacant 0 2.333 1.275 1.292 4.257 7.895 2.752 1.805 

Direcció Territorial Castelló 13.485 121.923 65.023 103.350 83.407 70.337 98.610 73.172 

Direcció Territorial València 24.651 59.428 61.241 53.973 35.803 32.250 35.268 35.726 

Total 6.316.633 40.770.723 44.335.943 45.535.898 36.999.377 37.401.477 40.234.677 39.375.940 

Font: Departaments de Salut. Conselleria de Sanitat. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX XI 

Equips de ressonàncies magnètiques en hospitals 
subjectes al concert
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Hospital 2013 2015 

Hospitals amb equips aliens 
  

Alcoi 1 1 

Arnau de Vilanova 1 1 

Clínic 3 3 

General d’Elx 2 2 

Gandia 1 1 

General d’Alacant 2 2 

General de Castelló 2 2 

Elda 1 1 

La Plana 1 1 

Sagunt 1 1 

La Fe 5 3 

Oriola 1 1 

Xàtiva 1 1 

Subtotal 22 20 

  
  

Hospitals amb equip propi 
  

Doctor Peset 1 2 

Sant Joan d’Alacant 1 1 

Subtotal 2 3 

   

Hospitals sense equips aliens 
  

Vinaròs 0 0 

Requena 0 0 

La Vila Joiosa 0 0 

Subtotal 0 0 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX XII 

Al·legacions presentades per la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública i per la prestadora del servei 
concertat



 

 
 

 

 

 

 

Al·legacions de la Conselleria de Sanitat Universal  
i Salut Pública















 

 
 

 

 

 

 

Al·legacions de la prestadora del servei concertat 

 





































 

 
 

 

 

 

 

ANNEX XIII 

Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE 
L'INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU D'IMPLANTACIÓ PER PART DE LA 
CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA DE LES 
RECOMANACIONS INCLOSES EN ELS NOSTRES INFORMES 
D'AUDITORIA OPERATIVA EMESOS SOBRE LA GESTIÓ DELS CONCERTS 
SANITARIS: HEMODIÀLISI (2012) I RESSONÀNCIES MAGNÈTIQUES 
2013) 

Les al·legacions s'han analitzat diferenciant les dues entitats que les han 
formulades i n'informem del següent: 

A) CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA (d'ara en 
avant la Conselleria de Sanitat o la Conselleria) 

Mitjançant l'escrit de la consellera de Sanitat de 4 de maig de 2016, rebut 
en aquesta Sindicatura l'11 de maig de 2016, es van trametre les 
al·legacions a l'esborrany de l'Informe citat i n'indiquem el següent: 

Primera al·legació 

Comentaris: 

Se'ns tramet un informe de l'Advocacia General de la Generalitat que 
informa desfavorablement el plec de clàusules administratives 
particulars de l'expedient 148/2014. 

Conseqüències de l'informe: 

Modificar el paràgraf c) de l'apartat 0, que quedarà redactat de la manera 
següent: 

En gener de 2014, es va iniciar l'expedient administratiu 148/2014, que tenia per 
objecte contractar el servei públic d'hemodiàlisi en centres privats per al 
tractament  de pacients en règim ambulatori. El dit expedient va ser paralitzat 
en febrer de 2015 per falta de crèdit pressupostari i per no disposar de l'informe 
favorable de l'Advocacia General de la Generalitat (apartat 1.1). 

Modificar el tercer paràgraf de l'apartat 1.1, que quedarà redactat de la 
manera següent: 

Per a corregir aquesta situació, en gener de 2014 es va acordar iniciar l'expedient 
administratiu 148/2014, per a contractar el servei públic d'hemodiàlisi en 
centres privats per al tractament de pacients en règim ambulatori. El dit 
expedient va ser paralitzat en febrer de 2015 per falta de crèdit pressupostari i 
per no disposar de l'informe favorable de l'Advocacia General de la Generalitat. 
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Segona al·legació 

Comentaris: 

Se'ns indica que durant l'exercici de 2016 s'ha posat en marxa el model C 
en dos hospitals més de la xarxa pública, i adjunten la documentació 
justificativa. 

Conseqüències de l'informe: 

Afegir el text següent com a últim paràgraf del subapartat l de l'apartat 0: 

En al·legacions, la Conselleria ens informa que l'Hospital de Gandia ha implantat 
el model C en febrer de 2016, i l'Hospital de Sagunt en març d'enguany, els dos 
amb l'objectiu d'informar les exploracions realitzades en una jornada a la 
setmana. 

Afegir el mateix text, després del quadre 13 de l'apartat 2.4.3. 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

Indiquen que l'activitat d'inspecció realitzada en els centres que 
disposen d'equips de ressonància subjectes al contracte 638/2008, 
correspon al pla anual previst. Indicarem aquesta circumstància en 
l'Informe. 

Conseqüències de l'informe: 

La redacció del paràgraf cinquè de l'apartat 2.2 de l'Informe, serà 
següent: 

Tots els centres en què es realitzen les exploracions de ressonàncies magnètiques 
subjectes al contracte i que es trobaven en funcionament a finals de l'any 2015, 
havien sigut visitades una vegada en els últims dos anys, acomplint el pla anual 
d'actuació previst pel Servei d'Inspecció Sanitària de Centres i Serveis Sanitaris. 

Quarta al·legació 

Comentaris: 

El terme "bianual" significa que "ocorre dues vegades a l'any". En 2014 i 
2015 sols es va efectuar una reunió en cada any. 

Conseqüències de l'informe: 

Mantenir  la redacció de l'Informe. 
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Cinquena al·legació 

Comentaris: 

Indiquen que el 2 de març de 2016 es va trametre als gerents dels 
departaments de salut, una sol·licitud d'informació per a conèixer la 
situació dels diferents serveis de radiodiagnòstic, i les accions realitzades 
des de la Gerència i els seus serveis per a adequar la freqüència i 
controlar les sol·licituds i la facturació de les ressonàncies 
externalitzades. Inclourem aquesta circumstància en l'Informe.  

Conseqüències de l'informe: 

Afegir després de l'últim paràgraf de l'apartat 2.3.2, el text següent: 

En al·legacions, la Conselleria de Sanitat ens informa que, en març de 2016, s'ha 
requerit als distints departaments de salut, una sol·licitud d'informació per a 
conèixer la situació dels distints serveis de radiodiagnòstic i les accions 
realitzades des de la Gerència i els seus serveis per a adequar la freqüència i 
controlar les sol·licituds i la facturació de les ressonàncies externalitzades. 

Sisena al·legació 

Comentaris: 

Vegeu la segona al·legació.. 

Conseqüències de l'informe: 

Inserir en el tercer paràgraf de l'apartat 2.4.3, la nota a peu de pàgina 
següent: 

En al·legacions, la Conselleria ens informa que l'Hospital de Gandia ha implantat 
el model C en febrer de 2016, i l'Hospital de Sagunt en març d'enguany, els dos 
amb l'objectiu d'informar les exploracions realitzades en una jornada a la 
setmana. 

Setena al·legació 

Comentaris: 

Els terminis per a l'acabament dels informes no es un factor que afecte la 
seua claredat, concessió i oportunitat. 

Conseqüències de l'informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 
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Vuitena al·legació 

Comentaris: 

Els apartats 1.2 i 2.2 de l'esborrany de l'Informe, relatius a la Inspecció, 
expressen detalladament tots els aspectes significatius derivats de 
l'activitat inspectora. 

Conseqüències de l'informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

Novena al·legació 

Comentaris: 

La modificació del catàleg d'exploracions, juntament amb la definició 
d'uns criteris de facturació clars i detallats, ha de ser una prioritat al si 
de la comissió paritària. La Conselleria ens confirma en aquesta 
al·legació que encara no s'ha tancat definitivament aquesta qüestió per a 
poder convocar la dita comissió. 

Conseqüències de l'informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 

B) UTE ERESCANNER SALUT (d'ara en avant la prestadora del servei 
concertat o la concessionària) 

Com hem indicat en l'apartat 4 de l'Informe, "Tràmit d'al·legacions", 
l'esborrany de l'Informe va ser tramés el 20 d'abril de 2016 a la 
prestadora del servei concertat, perquè, si calia, en formulés al·legacions. 

Encara que l'objectiu de l'Informe d'aquesta Sindicatura és efectuar un 
seguiment del grau d'implantació per part de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública de les recomanacions incloses en els nostres 
informes anteriors sobre la gestió dels concerts d'hemodiàlisi i 
ressonàncies magnètiques, hem considerat adequat, ja que en l'informe 
de 2013 vam actuar de la mateixa manera, trametre'l per a al·legacions a 
la prestadora del servei concertat de ressonàncies magnètiques. 

Les al·legacions presentades i que analitzem individualment en els 
apartats següents, fan referència, en una part significativa, al nostre 
informe emès en juliol de 2013, principalment en els aspectes relatius al 
cost de les ressonàncies magnètiques i als estalvis potencials. 

Amb aquesta finalitat, ens adjunten com a annex a les al·legacions un 
informe de FIDES Auditores, emès amb data 1 de desembre de 2015, i 
indiquen que prenent com a base les dades del nostre informe de 2013, 
l'auditor signant, Juan Carlos Torres, certifica unes dades econòmiques i 
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d'activitat que entenen que són correctes. A més a més, amb comentaris 
poc afortunats, expressen els errors comesos per la Sindicatura en la 
seua anàlisi. Aquest informe ha tingut recentment àmplia difusió en els 
mitjans de comunicació. 

Quant això, i sense perjudici de l'anàlisi detallada que hem realitzat, 
fonamentalment en les al·legacions vuitena i novena, aquesta Institució 
vol manifestar els aspectes següents: 

- L'informe de FIDES Auditores està datat el primer de desembre de 
2015, aproximadament dos anys i mig després de l'emissió del 
nostre informe en juliol de 2013. A aquesta Sindicatura ens el 
trameten com a annex a les al·legacions presentades el 4 de maig 
de 2016, data ja pròxima als tres anys de l'emissió del nostre 
informe de 2013. 

- Aquest informe va ser tramés per a al·legacions a la prestadora del 
servei concertat, la qual sobre les dades que ara analitza tan 
detalladament, només va efectuar comentaris de caràcter general. 

- Per a acabar, però no per això, menys important, resulta poc 
comprensible que les conclusions que conté l'informe de la firma 
auditora estiguen basades en interpretacions tan errònies i gens 
encertades de les dades del nostre informe de 2013. 

Mitjançant un escrit de data 4 de maig de 2016, es van trametre les 
al·legacions a l'esborrany de l'Informe citat, formulades per la 
concessionària, i al respecte indiquem el següent: 

Primera al·legació 

Correspon al paràgraf e) de l'apartat 0 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

No es realitza una al·legació concreta a cap observació o opinió 
manifestada per la Sindicatura. No és objecte del nostre Informe 
manifestar-nos sobre el grau de col·laboració prestada per la 
concessionària, sinó revisar i concloure sobre el grau d'implantació de les 
recomanacions emeses en el nostre informe de juliol de 2013. 

Conseqüències de l'informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 
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Segona al·legació 

Correspon al paràgraf f) de l'apartat 0 de l'esborrany de l'informe 

Comentaris: 

En aquesta al·legació no s'aporta la documentació acreditativa de les 
sol·licituds realitzades per la concessionària a la Direcció General  
d'Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat. 

No obstant això, els fets al·legats resulten contradictoris amb les 
observacions realitzades  per la Gerència i la Direcció de l'Àrea Mèdica de 
la Imatge de l'Hospital  La Fe en el transcurs del nostre treball, indicant-
nos la necessitat de disposar de tots els equips de funcionament. 

Quant això, hem comprovat que la Gerència de l'Hospital La Fe, en 
l'escrit de resposta a l'informe de la Subdirecció General  d'Inspecció de 
Serveis Sanitaris del 4 de novembre de 2014, indicava "que caldria 
demanar a l'empresa que els equips disponibles i en funcionament en 
l'hospital foren els de millors característiques tècniques. Des d'aquest 
hospital s'ha incidit en la necessitat de no retirar cap dels equips  que 
s'instal·laren en un primer moment". 

Quant a la implantació del model C en els distints hospitals públics, la 
concessionària reafirma que la limitació imposada com a conseqüència 
de la modificació contractual no es troba vigent, i remet a la clàusula 
tretzena del plec de clàusules administratives particulars que atorga la 
competència per a autoritzar expressament el model C al gerent de 
l'AVS. 

Conseqüències de l'informe: 

Afegir el text següent, després del desè paràgraf de l'apartat 2.1: 

En al·legacions, la concessionària indica que va sol·licitar mitjançant els escrits 
de data 19 d'agost i 4 de setembre de 2014, dirigits a la Direcció General 
d'Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat, i amb motiu d'un increment 
exponencial de la sol·licitud d'exploracions, la reobertura dels dos equips de 
l'Hospital La Fe. Segons la concessionària, la dita sol·licitud va ser denegada per 
la Conselleria que va instar el proveïdor a retirar-los quan més prompte millor. 

Aquests fets són contradictoris amb les observacions realitzades per la Gerència 
i la Direcció de l'Àrea Mèdica de la Imatge de l'Hospital La Fe en el transcurs del 
nostre treball, les quals ens van indicar la necessitat de disposar de tots els 
equips de funcionament. 
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Tercera al·legació 

Es correspon amb el paràgraf g) de l’apartat 0 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

La recomanació emesa per aquesta Sindicatura està dirigida al Servei 
d’Inspecció Sanitària de Centres i Serveis Sanitaris de la Conselleria de 
Sanitat 

Es recomana que en l’informe executiu es destaquen els resultats més 
significatius de la labor inspectora com serien, en el seu cas, els 
incompliments legals, així com els aspectes susceptibles de millora del 
servei prestat. Resultat obvi que si no hi ha incompliments legals aquests 
no tindrien cabuda en els informes executius. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Es correspon amb el paràgraf h) de l’apartat O de l’esborrany de l’Informe, 
amb referència a l’apartat 2.3.1 d’aquest. 

Comentaris: 

La funció primordial de la comissió permanent d’experts és assegurar 
que el catàleg d’exploracions recull els canvis tecnològics i les 
necessitats de l’Administració. El catàleg de prestacions, els costos de 
cadascuna, juntament amb els criteris de facturació, són aspectes bàsics 
per a establir un sistema adequat de control de les prestacions. En les 
cinc reunions mantingudes per la dita comissió, no s’ha assolit cap acord 
efectiu sobre aquests punts. 

Quant als components de la comissió, d’acord amb les actes de les 
reunions celebrades, són els següents: 

  Experts de: 
Reunió Data Administració Concessionària 

1 11/07/2013 3 3 
2 22/10/2013 3 3 
3 16/12/2013 3 3 
4 03/11/2014 3 3 
5 29/05/2015 3 3 
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Dels quatre experts de l’Administració que menciona la concessionària 
en la seua al·legació, tres han sigut els assistents en les cinc reunions. El 
quart expert, segons l’acta de la reunió celebrada l’11 de juliol de 2013, 
“va manifestar no voler formar part d’aquesta Comissió i el seu rebuig al 
model que sustenta el contracte vigent”. El seu lloc no va ser ocupat per 
cap altre facultatiu públic. 

Pel que fa als experts de la concessionària, els assistents han sigut tres, 
però hi ha hagut rotació de persones, havent participat cinc facultatius 
distints. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Es correspon amb el paràgraf i) de l’apartat 0 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Aquesta Sindicatura ha realitzat una revisió completa dels sistemes de 
control intern establits pels distints departaments de salut relatius al 
control de les prestacions concertades. El resultat d’aquesta revisió ha 
posat de manifest debilitats significatives i és per això el motiu pel qual 
continuem recomanant que la Conselleria de Sanitat adopte mesures de 
correcció per millorar el control de les dites prestacions. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe 

Sisena al·legació 

Es correspon amb el paràgraf j) de l’apartat 0 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Ens reiterem en els nostres comentaris de l’al·legació anterior. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’Informe. 
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Setena al·legació 

Es correspon amb el paràgraf k) de l’apartat 0 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

La proposta de canvis en els criteris de facturació va ser realitzada per la 
concessionària, i la directora general d’Assistència Sanitària de la 
Conselleria de Sanitat proposa que s’aplique, sense perjudici que 
s’estudien i aproven definitivament o es modifiquen. Cap dels assistents 
de la comissió paritària d’experts va manifestar disconformitat sobre 
aquest aspecte. Modificarem l’esborrany per a recollir aquest aspecte. 

D’altra banda, vincular la reducció del preu mitjà per informe en 2015, 19 
euros, amb l’increment de 16,5 milions d’euros que representaria per a 
l’Administració la possible reversió del servei concertat ens sembla una 
deducció si més no agosarada. En qualsevol cas, les conclusions de 
l’informe elaborat per FIDES Auditores en què la concessionària basa la 
seua al·legació, són errònies tal com comentem en l’al·legació novena. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar la redacció del primer paràgraf del punt k) de l’apartat 0 de 
l’Informe, que quedarà redactat així: 

En el transcurs del nostre treball, hem verificat que els criteris de facturació han 
sigut modificats, a proposta de la concessionària, respecte als que van estar 
vigents fins a l’exercici 2012. La directora general d’Assistència Sanitària de la 
Conselleria de Sanitat va proposar  que s’aplicaren, sense perjudici que 
s’estudiaren i aprovaren definitivament o que es modificaren. 

Vuitena al·legació 

Es correspon amb el paràgraf I) de l’apartat 0 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

La concessionària, basant-se en l’informe de Juan Carlos Torres de FIDES 
Auditores, al·lega que els nostres càlculs són una simplificació, que no 
atenen a les dades reals, ja que parteixen de xifres de productivitat no 
aplicables, i que contenen errors de càlcul i previsió. 

Cal indicar pel que fa a això que tots els càlculs realitzats per aquesta 
Sindicatura ho han sigut a partir de les dades reals de les factures 
corresponents a l’exercici 2015, exploració a exploració. És a dir, que per 
fer l’estimació de l’import que resultaria si totes les exploracions 
s’haguessen realitzat segons el model C, hem calculat, pacient a pacient, 
aplicant a l’exploració realitzada (simple, doble, triple, etc) la seua 
equivalència a tarifes del model C. 
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Això no obstant, la concessionària i el seu auditor sí que han simplificat 
els càlculs utilitzant preus mitjans, amb independència de la complexitat 
de les exploracions que s’hagen realitzat en el model A i en el model C. 

Adjuntem tot seguit un quadre que compara la facturació a tarifes del 
model C de les exploracions realitzades en 2015 en els tres hospitals on 
estava implantat. Hem optat, per facilitar la comparació amb les dades 
proporcionades per la concessionària, suprimir en els nostres càlculs 
l’efecte del plus contrast i el plus anestèsia:27 

Facturació a tarifes model C, exclosa 
anestèsia i contrast La Fe Alcoi Oriola Total 

Càlculs individualitzats realitzats per la 
Sindicatura 4.818.674 1.607.873 1.583.364 8.009.910 

Càlculs realitzats per la concessionària 5.220.897 1.659.877 1.808.254 8.689.028 
Diferència (402.223) (52.004) (224.890) (679.118) 

Per tant, qualsevol conclusió a què haja arribat la concessionària està 
distorsionada per, precisament, realitzar simplificacions en els seus 
càlculs. 

A més, hem d’assenyalar que pel contingut de l’al·legació, no sembla que 
la concessionària i el seu auditor hagen comprés el plantejament 
d’aquesta Sindicatura per a estimar l’estalvi potencial del model C. 

L’escenari considerat es comenta tot seguir i es mostra detalladament en 
el quadre 1 de l’annex IX de l’esborrany de l’Informe: 

- Hem obtingut la facturació real de l’exercici 2015, que inclou tant 
les exploracions realitzades segons el model A com les realitzades 
segons el model C. L’import de la facturació real per als tres 
hospitals ha pujat a 10.135.081 euros. 

- D’altra banda, hem obtingut la facturació sota la hipòtesi que el 
model C no estigués implantat aquest any i que, per tant, totes les 
exploracions s’hagueren efectuat amb tarifes model A. És obvi que 
l’import de la facturació és més elevat, i que hem estimat, a partir 
de càlculs individualitzats per pacient, en 10.336.958 euros. 

- Per tant, en aquest escenari, que és l’actual, s’ha materialitzat un 
menor volum de facturació de 201.877 euros. 

- Per últim, si totes les exploracions s’hagueren facturat segons el 
model C, l’import anual facturat hauria sigut de 9.030.119 euros, 
1.104.962 euros menys que la quantitat realment facturada en 2015. 

                                                
27  La facturació en 2015 d’aquests tres hospitals per plus d’anestèsia ha sigut de 313.710 euros i 

per plus de contrast de 706.451 euros. 
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- És obvi que per a poder implantar aquest model C totalment, 
caldria dotar de majors recursos humans els serveis de 
radiodiagnòstic dels hospitals. Recursos que hem estimat en 
952.831 euros (vegeu quadre 2 de l’annex IX de l’esborrany de 
l’Informe). 

- La conclusió seria, per tant, que s’obtindria un estalvi total net 
potencial de 354.008 euros, per al conjunt dels tres hospitals. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’Informe: 

Novena al·legació 

Es correspon amb el paràgraf m) de l’apartat 0 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

La concessionària ens al·lega que les dades d’activitat amb equips propis 
que es mostren en l’esborrany de l’Informe són incompletes i fa menció 
a altres aspectes referents a l’activitat concertada, que no són objecte de 
comentari per la nostra banda en aquest apartat de l’esborrany. 

Formant part de l’al·legació, ens assenyala la concessionària que ens 
aporta en document annex l’informe d’auditoria de FIDES Auditors, i en 
detalla tot seguit les conclusions. Aquest informe es refereix a les 
conclusions que conté el nostre Informe emés en 2013. 

En els paràgrafs introductoris de l’apartat B) del present informe 
d’al·legacions, ja hem comentat determinats aspectes sobre aquest 
informe d’auditoria presentat per la concessionària. 

I és en l’anàlisi de la present al·legació, on aquesta Sindicatura vol posar 
de manifest que és difícil entendre que la concessionària assumisca, 
basant-se en l’informe de FIDES Auditors elaborat a petició seua, els 
errors conceptuals tan bàsics que conté l’informe d’auditoria esmentat, i 
que comentem tot seguit: 

a) S’assenyala que aquesta Sindicatura ha ignorat les “dades reals 
quant a productivitat”, i que el nombre d’informes emesos en els 
hospitals públics són 1.954 en el cas de l’Hospital Dr. Peset i 2.745 
en el cas de l’Hospital Sant Joan. La mitjana d’ambdós hospitals és 
de 2.350 informes de ressonància magnètica cada any. 

 Desconeixem el motiu pel qual s’utilitzen aquestes dues xifres 
d’informes de manera tan errònia, ja que són producte de l’activitat 
pròpia dels dits hospitals, sinó de la mateixa activitat realitzada per 
la concessionària i facturada en els dits hospitals. 
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 Aquest nombre d’informes ha sigut obtingut de l’annex VI, pàgina 
18 del nostre informe de juliol de 2013. El contingut del dit annex és 
molt clar, tan sols és necessari llegir la literalitat del títol: 
“Informació relativa a la facturació de l’exercici 2012 dels hospitals 
visitats”. 

 En concret, es tracta de les ressonàncies que han sigut realitzades 
amb equips propietat de la concessionària, ubicats en dependències 
d’aquesta, però facturades a tarifa A, com a conseqüència de la 
unificació de les tarifes A i B acordada en novembre de 2012. 

 De més a més, és incomprensible que l’Hospital Sant Joan tingués 
una activitat de 2.745 informes en 2012, quan, tal com es va reflectir 
en el nostre informe de juliol de 2013, l’equip propi va iniciar la 
seua activitat en gener de 2013. 

 I pel que fa a l’activitat de l’Hospital Dr. Peset, és difícil comprendre 
que la concessionària i el seu auditor hagen utilitzat per a la seua 
anàlisi i conveniència dades d’una annex que no inclou activitat 
pròpia, com és l’annex VI anteriorment esmentat, i no hagen 
considerat l’annex VIII, pàgina 25 del nostre informe de juliol de 
2013, en el qual es reflecteix les “exploracions realitzades en equips 
propis en l’Hospital Dr. Peset”, en els anys 2009, 2010, 2011, i 2012 
(5.932, 5.980, 5.615 i 5.238, respectivament). 

 En tot cas, tal com es reflecteix en aquest Informe de seguiment, 
l’activitat registrada en els equips propis en els hospitals públics és 
molt similar a la hipòtesi utilitzada per aquesta Sindicatura en el 
nostre informe de juliol de 2013. La informació facilitada pels 
hospitals ha sigut validada per aquesta Sindicatura, utilitzant 
tècniques de mostreig estadístic, de manera que podem concloure 
que la dita activitat es reflecteix en informes elaborats per 
facultatius públics i que les imatges estan degudament arxivades 
en el PACS. 

b) Perquè l’Administració puga conéixer l’impacte econòmic que 
tindria la decisió d’instal·lar un equip propi, és fonamental conéixer 
quina part (Administració o concessionària) està suportant els 
costos estructurals amb el model actual. 

 Reproduïm tot seguit els comentaris que sobre aquests aspectes 
s'incloïen en la pàgina 34 del nostre informe de juliol de 2013: 

 “S’ha de tenir en compte que, segons el contracte vigent, per a tots 
els equips propietat del proveïdor instal·lats en els hospitals, va per 
compte d’aquests la instal·lació, els consums i els consumibles 
referits a: electricitat, aire condicionat, comunicacions, aigua, 
fungibles, consums farmacèutics (exclòs el contrast), neteja i 
vigilància. En conseqüència, als efectes de comparar quin seria el 
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cost addicional que ha de suportar l’hospital, només s’han 
considerat els costos incrementals que s’haurien d’assumir, ja que 
els costos estructurals ja estan sent assumits actualment”. 

 És a dir, que per a realitzar una comparació correcta no cal afegir al 
cost incremental els costos estructurals (subministraments, serveis, 
consums farmacèutics, etc.), ja que aquests els paga en qualsevol 
cas l'hospital públic, amb independència que la màquina instal·lada 
en l'hospital siga pròpia o de la concessionària. O alternativament, 
si els dits costos estructurals s'inclouen en el cost propi també cal 
afegir-los en el cost concertat. Per tant, els costos estructurals no 
influeixen en la diferència final de costos. 

 Els costos incrementals que hem estimat inclouen no sols les 
despeses de personal, sinó també l'amortització dels equips i de les 
obres d'adequació, la despesa del manteniment anual de l'equip i la 
despesa farmacèutica de contrast. 

c) En conseqüència, les conclusions sobre el preu mitjà de 386,05 
euros calculat per l'auditor i assumit per la concessionària, així com 
la quantificació de l'increment de cost per a la Generalitat en 14,5 
milions d'euros anuals, són clarament incorrectes, tant per errar en 
el numerador (inclusió de despeses ja suportades per l'hospital) 
com en el denominador (utilitza activitat facturada per la 
concessionària, en compte de l'activitat pròpia de l'hospital). 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'Informe. 
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