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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l’Informes estan expressades en euros. Hem efectuat un 
arrodoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment 
de cada valor exacte i no la suma de les dades arredonides.  



Auditoria operativa de la gestió del personal sanitari per la Conselleria de Sanitat Universal 

i Salut Pública. Exercicis 2016-2019 

3 

GLOSSARI DE TERMES 

ALUMBRA: Aplicació informàtica de la CSUSP que integra la informació més rellevant dels 
diferents sistemes d’informació sanitaris, tant assistencials com de gestió. 

Atenció continuada: És l’atenció permanent que es presta a la població fora de l’horari 
ordinari del funcionament dels centres de salut i que es porta a terme en els punts d’atenció 
continuada (PAC), per mitjà de l’establiment de torns rotatius entre els professionals dels 
equips d’atenció primària. A més dels torns coberts de manera obligatòria pel personal 
sanitari, per a cobrir la totalitat d’hores necessàries d’atenció continuada l’Administració 
recorre a nomenaments temporals de facultatius i professionals d’infermeria. 

CIRO: Aplicació informàtica per a gestionar les dades personals dels treballadors i dels llocs 
de treball.  

Departament de salut: Estructura fonamental del Sistema Valencià de Salut i que són les 
demarcacions geogràfiques en les quals queda dividit el territori de la Comunitat 
Valenciana a l’efecte dels serveis de prestació assistencial. El mapa sanitari actual de la 
Comunitat Valenciana està regulat en el Decret 205/2018, del Consell, que estructura el 
territori en vint-i-quatre departaments de salut. 

Freqüentació: Mitjana de consultes ordinàries per habitant i any. Es calcula dividint el 
nombre total de consultes ateses entre la població protegida. 

GESTUR: Aplicació informàtica de gestió de torns i horaris. 

MASTIN: Aplicació informàtica transversal de tota la Generalitat utilitzada per a la gestió 
d’expedients. És l’aplicació utilitzada per a gestionar la creació, modificació i amortització 
dels llocs de treball als quals es pot incorporar un treballador per a ser inclòs en la nòmina 
del personal sanitari de la CSUSP. 

NOMINA: Aplicació utilitzada per a gestionar el procés de nòmina del personal sanitari de 
la Generalitat. S’hi introdueix la informació sobre llocs de treball, complements retributius, 
altes i baixes de personal i les altres situacions que suposen variacions i incidències 
mensuals en la nòmina del personal sanitari. 

Ràtio: Indicador que representa la població assignada per tipus de professional. Es calcula 
dividint les targetes sanitàries entre el nombre de facultatius 

Sistema d’Informació Poblacional: Registre administratiu corporatiu de la CSUSP que 
conté informació administrativa i sanitària de les persones residents a la Comunitat 
Valenciana i d’aquelles que, encara que no siguen residents, accedeixen a les prestacions 
sanitàries del Sistema Valencià de Salut. 

Supradepartamental: Centre sanitari que presta servei a més d’un departament de salut 
(per exemple, el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana). 
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Taxa de reposició d’efectius: Ràtio que determina el nombre d’empleats públics de nou 
ingrés que es poden incorporar en una administració pública en funció de les baixes que 
s’hagen produït l’any anterior, degudes a jubilacions, excedències sense reserva de lloc, 
decessos, renúncies voluntàries o qualsevol altra raó. 

Temps efectivament treballat: És el temps transcorregut des de la data de presa de 
possessió en un lloc de treball fins a la data de cessament en aquest lloc de treball. És un 
concepte assimilable al de persones a temps complet (en anglés full time equivalent o FTE). 

Zona bàsica de salut: Limitació geogràfica que serveix de referència per a l’actuació dels 
equips d’atenció primària. 
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ÍNDEX D’ABREVIACIONS  

CSUSP  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

DS  Departament de salut 

DGRH Direcció General de Recursos Humans de la CSUSP 

EAP  Equip d’atenció primària 

ESP Facultatiu especialista 

HACLE  Hospital d’assistència a crònics i llarga estada 

INE  Institut Nacional d’Estadística 

MFC  Medicina familiar i comunitària 

OPO Oferta d’ocupació pública 

PED Pediatria 

PORH Pla d’Ordenació de Recursos Humans 

SAMU Serveis d’assistència mèdica d’urgències 

SEMERGEN Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària 

SIP  Sistema d’Informació Poblacional 

SNS  Sistema Nacional de Salut 

ZBS  Zona bàsica de salut 
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1. XIFRES CLAU 

 

                                              1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

1 Si bé queda fora de l'abast de la nostra fiscalització, hem estimat que l'increment de la plantilla de 
personal facultatiu (422) i d'infermeria (528) podria requerir un increment de personal auxiliar sanitari 
i personal no sanitari d'unes 800 persones, amb un cost anual de 24 milions d'euros. 

Increment necessari del cost 
anual per a suplir el dèficit de 
personal en atenció primària 
(parcialment reduït en 2020 per 
la CSUSP) i especialitzada 

58  milions euros 

dels llocs d’atenció continuada (guàrdies en atenció 
primària) poden obeir a necessitats permanents 
requereix anàlisi detallada per si és procedent la creació de places 

estructurals en la plantilla  

57% 

55% 49 anys 
Taxa de temporalitat 
entre personal 
facultatiu 

Edat mitjana del 
personal facultatiu. 
Un 23% tenen més 
de 60 anys. 

12% 

457 

53% 

1.408 

134 

targetes sanitàries assignades per metge de família 
pitjor dada que la ràtio estatal (1.342) i per damunt de la ideal que considera 

Semergen (1.300) 

especialistes per cada 100.000 habitants 
taxa inferior a la mitjana estatal (144) 

índex d'absentisme entre personal facultatiu i 
d’infermeria 
taxa superior a la mitjana del sector de les activitats sanitàries a Espanya 

(8,3%) 

euros anuals de mitjana per facultatiu i infermer en 
concepte de complement de productivitat 
representa un 1% de la retribució anual del personal sanitari 

dels llocs de direcció facultativa són ocupats per 
dones, però només ocupen el 35% de les gerències 
proporció inferior a la taxa de feminització del personal facultatiu (58,2%) 
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2. OBJECTIUS I ABAST DE L’AUDITORIA 

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

D’acord amb el que hem esmentat en el paràgraf anterior, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes va acordar incloure en els programes anuals d’actuació de 2019, 2020 i 2021 
l’auditoria operativa de la gestió del personal sanitari per la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública (d’ara en avant, CSUSP o la Conselleria). 

Aquest informe és el resultat del treball d’avaluació amb criteris d’eficiència, eficàcia i 
economia de la gestió del servei en matèria de personal en l’àmbit sanitari de la Comunitat 
Valenciana en el període 2016-2019. 

Per a poder avaluar aquesta gestió amb aquests criteris s’han definit els objectius concrets 
següents, formulats en termes de preguntes: 

Objectiu 1: Els instruments actualment disponibles per la Conselleria permeten 

dimensionar i distribuir els recursos humans sanitaris segons les necessitats 

assistencials de la població? 

Objectiu 2: La Conselleria compta amb els mitjans suficients per a garantir el 

compliment dels drets i obligacions del personal al servei de les institucions sanitàries 

de la Generalitat? 

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

Objectius d’auditoria Subobjectius d’auditoria Criteris d’auditoria 

1. Els instruments actualment 
disponibles per la Conselleria 
permeten dimensionar i distribuir 
els recursos humans sanitaris 
segons les necessitats 
assistencials de la població? 

1.1 La Conselleria disposa d’un pla 
d’ordenació de recursos humans que tinga 
com a finalitat contribuir a la prestació 
dels serveis sanitaris amb eficàcia, 
eficiència i equitat? 

Compliment articles 12 i 13 Llei 
55/2003, de 16 de desembre, de 
l’Estatut Marc del Personal 
Estatutari dels Serveis de Salut 

1.2 La plantilla actual és suficient en tot el 
territori per a garantir una continuïtat 
assistencial adequada i desenvolupar 
l’atenció primària? 

Targetes SIP assignades per 
professional 

1.3 La planificació de l’oferta de cartera de 
serveis i de professionals especialistes 
garanteix l’equitat en la prestació dels 
serveis sanitaris en tot el territori? 

Taxa de facultatius especialistes 
per cada 100.000 habitants 

1.4 Hi ha necessitats permanents de 
personal sanitari que es cobreixen per 
mitjà de contractacions temporals 
successives? 

Índex estructural dels llocs 
d’atenció continuada 

1.5 S’ha millorat la qualitat de l’ocupació 
per mitjà de la reducció de la temporalitat 
del personal gestionat per la Conselleria? 

Índex de temporalitat 

1.6 S’ha constatat un envelliment 
continuat de la plantilla? 

Edat mitjana 

2. La Conselleria compta amb els 
mitjans suficients per a garantir el 
compliment dels drets i 
obligacions del personal al servei 
de les institucions sanitàries de la 
Generalitat? 

2.1 Els sistemes de control d’assistència són 
homogenis i s’han establit els mitjans 
necessaris per a fer-ne el seguiment en tots 
els centres sanitaris? 

Nombre de facultatius subjectes a 
sistema de control d’assistència 

2.2 Resulta efectiva la regulació del règim 
de prestació de l’atenció continuada i les 
guàrdies mèdiques en el servei d’atenció 
especialitzada? 

Nombre de guàrdies al mes per 
facultatiu 

2.3 Es registren taxes elevades 
d’absentisme entre el personal sanitari? 

Índex d’absentisme 

2.4 Es constata l’existència de diferències 
retributives entre els professionals 
sanitaris en funció del compliment 
d’objectius de qualitat i eficiència? 

Complement de productivitat 
mitjà per perceptor 

2.5 Es resolen les reclamacions en matèria 
de personal interposades contra actes i 
resolucions dictats per òrgans de la 
Conselleria? 

Nombre de recursos tramitats i 
estimats 

2.6 La feminització del sector sanitari té el 
seu reflex en una igualtat efectiva de 
dones i homes en els equips directius dels 
departaments de salut? 

Proporció d’homes i dones en els 
llocs de direcció 
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L’apartat 3 d’aquest informe conté les conclusions més rellevants que es formulen per a 
cada un dels objectius abans esmentats. L’apartat 4 recull les recomanacions per a millorar 
la gestió realitzada per la Conselleria. 

L’Informe inclou també tres apèndixs: 

 En l’apèndix 1 es descriu l’entorn en què es desenvolupa la gestió del personal sanitari. 

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

 L’apèndix 3 conté les observacions que es formulen per a cada un dels objectius i 
subobjectius. 

Queda exclosa expressament de l’abast d’aquesta auditoria operativa –ja que no es tracta 
d’una auditoria de regularitat– la fiscalització de la selecció i provisió de les places 
estatutàries i el procediment de selecció de personal temporal per a la cobertura de places. 

L’àmbit temporal s’ha centrat en l’exercici 2019, si bé alguns dels indicadors que s’han 
dissenyat poden referir-se a un espai temporal més ampli i en concret, almenys, al període 
2016-2019. 

L’àmbit subjectiu es refereix a la totalitat dels departaments de salut que són gestionats 
per la Conselleria de manera directa, per la qual cosa no s’han realitzat procediments 
d’auditoria específics en relació amb els consorcis hospitalaris provincials2 i amb les 
concessions administratives.3 Tampoc ha sigut objecte d’anàlisi la gestió del personal dels 
serveis centrals i altres serveis supradepartamentals (centres de salut pública, centre de 
transfusió, hospitals d’assistència a crònics i llarga estada). 

El treball s’ha focalitzat sobre el personal estatutari, en concret sobre el personal facultatiu 
(grup A1) i el personal d’infermeria (grup A2). Queda exclòs, per tant, de la nostra 
fiscalització la resta de personal sanitari (auxiliars d’infermeria, zeladors, tècnics 
especialistes) i el personal no sanitari. 

Finalment, la crisi ocasionada per la COVID-19 ha obligat les autoritats sanitàries a adoptar 
nombroses decisions quant a contractació i assignació de recursos que estan tenint un 
impacte significatiu en la gestió del personal sanitari. No obstant això, i a pesar de la 
rellevància d’aquests fets, no és objecte d’aquesta auditoria avaluar la gestió de la 

                                                                        

2 Per a obtindre un major nombre d'opinions d'experts en la matèria, l'enviament i el tractament de 
les enquestes d'opinió també es van enviar a les gerències dels departaments de salut gestionats pels 
consorcis provincials, atés que es tracta de departaments de gestió pública. 

3 En el contingut d'aquest informe, la informació estadística es refereix únicament al personal 
gestionat directament per la Conselleria, si bé de manera excepcional s'han pogut també obtindre 
ràtios de tots els departaments de salut quan la font d'informació era integral, com és el cas de les 
targetes assignades per facultatiu en atenció primària (vegeu subobjectiu 1.2). 
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pandèmia deguda a la COVID-19 realitzada per la CSUSP, ja que excedeix el seu àmbit 
temporal.4 

Hem dut a terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals de fiscalitzció de les 
institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de fiscalització 
aprovades pel Consell de la Sindicatura i recollides en el Manual de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes, especialment en la secció 3200 d’aquest manual, “Guia de 
fiscalització operativa”, que adapta a les necessitats de la Sindicatura els aspectes rellevants 
de les normes aprovades per les institucions de control extern sobre la fiscalització 
operativa, les normes ISSAI-ES 300, ISSAI-ES 3000 i ISSAI-ES 3100. 

Per a dur a terme aquesta auditoria operativa de la gestió del personal sanitari, s’ha realitzat 
prèviament una anàlisi de l’entorn relacionat amb la matèria. Per a això, s’ha consultat i 
analitzat la documentació que s’ha considerat més rellevant en aquest àmbit, referida 
bàsicament a la legislació aplicable, estadístiques, informació econòmica pressupostària, 
informes d’òrgans de control, estudis d’associacions i organitzacions especialitzades i 
articles d’opinió. 

Addicionalment, hem realitzat una fiscalització de les despeses de personal de 
l’Administració de la Generalitat els resultats de la qual es recullen en l’“Informe de 
fiscalització de les despeses de personal de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2019”, 
aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunió del dia 14 de desembre de 
2020 i publicat en aquell mateix mes, i la lectura del qual resulta recomanable per a 
completar la comprensió d’aquest informe. 

Agraïm la col·laboració prestada en la realització del treball a la Direcció General de 
Recursos Humans de la CSUSP i a les gerències dels departaments de salut, ateses a més 
les circumstàncies que ha hagut d’afrontar el personal de la Conselleria per les especials i 
greus conseqüències derivades de la pandèmia. 

3. CONCLUSIONS 

D’acord amb les observacions detallades en l’apèndix 3, les conclusions més rellevants són 
les que s’assenyalen a continuació. 

  

                                                                        

4 Les bases de dades sol·licitades als gestors durant la fase de planificació d'aquest treball, realitzada 
en el primer trimestre de 2020, incloïen totes les contractacions de personal realitzades entre els anys 
2015 i 2019 i, per tant, no incloïen les variacions de plantilla a conseqüència de la pandèmia. 
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3.1. EN RELACIÓ AMB LA DISPONIBILITAT D’INSTRUMENTS QUE 
PERMETEN DIMENSIONAR I DISTRIBUIR ELS RECURSOS HUMANS 
SANITARIS SEGONS LES NECESSITATS ASSISTENCIALS DE LA POBLACIÓ 

El principal instrument de planificació en matèria de personal sanitari, el Pla d’Ordenació 
de Recursos Humans (PORH) ha resultat ineficaç per a aconseguir una adequada dimensió 
de la plantilla de personal mèdic i d’infermeria, per a reduir la temporalitat dels contractes 
i per a evitar l’envelliment de la plantilla. 

1. Al febrer de 2020, tal com estava previst en el PORH 2019-2021, es va aprovar el Pla 
Anual de Gestió 2020, la finalitat del qual era actualitzar el diagnòstic de la situació dels 
recursos humans. En aquest pla es detallaven les actuacions dutes a terme en l’àmbit 
dels objectius marcats pel mateix PORH. No obstant això, l’existència formal d’un PORH 
no és suficient per a garantir una planificació eficaç si no va acompanyada dels 
instruments adequats que en faciliten el seguiment. 

Referent a això, hem d’assenyalar que no s’ha dissenyat ni implementat un quadre de 
comandament de recursos humans que continga indicadors associats a cada un dels 
objectius de manera que permeta efectuar el seguiment de les accions planificades. 

Quant al grau d’avanç de les línies d’actuació previstes, en la data del nostre treball no 
hi ha constància que la CSUSP haja acabat d’elaborar les ràtios de referència per al 
personal facultatiu i el personal d’infermeria i, en conseqüència, no es pot conéixer 
quina és l’estructura objectiu de la plantilla de la Conselleria i, si és el cas, les necessitats 
reals de personal (subobjectiu 1.1). 

2. Per a absorbir l’excés de targetes assignades a determinats facultatius en atenció 
primària sobre les ràtios recomanades per la Societat Espanyola de Metges d’Atenció 
Primària (1.500 targetes assignades per a metges de família i 900 targetes per a 
pediatres), seria necessari incrementar la plantilla de facultatius en medicina familiar i 
comunitària i pediatria. L’impacte econòmic d’aquesta mesura suposaria un increment 
dels costos salarials estimat en uns dotze milions d’euros a l’any, costos que podrien 
variar en funció, en tot cas, de les possibilitats de reassignar les ràtios dins de les zones 
bàsiques de salut, així com de les condicions retributives del personal necessari en 
funció de la seua antiguitat, del seu àmbit d’actuació geogràfica i del seu complement 
específic directament vinculat a la dedicació exclusiva o incompatibilitat. En aquesta 
línia, a l’octubre de 2020 la CSUSP ha culminat l’estratègia de reforç d’atenció primària 
iniciada al febrer de 2019 per la Direcció General d’Assistència Sanitària, per la qual 
cosa el dèficit en atenció primària estimat per la Sindicatura ja ha sigut parcialment 
compensat. 

Les ràtios òptimes segons l’esmentada societat mèdica serien de 1.300 targetes en 
medicina familiar i comunitària i 800 targetes en pediatria. Dimensionar la plantilla 
actual de manera que cap facultatiu supere aquestes ràtios suposaria que els costos 
salarials anuals s’incrementarien, almenys, en 30 milions d’euros addicionals als 
quantificats en el paràgraf anterior (subobjectiu 1.2). 
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3. La taxa de facultatius especialistes a la Comunitat Valenciana (134 facultatius per cada 
100.000 habitants) és inferior a la mitjana estatal (144) segons dades del Ministeri de 
Sanitat. Aquesta dada estadística ha sigut confirmada pels equips directius dels 
departaments de salut, que consideren que la situació actual quant a la disponibilitat 
de facultatius especialistes en relació amb les necessitats assistencials és deficitària en 
quasi totes les especialitats. El possible ajust podria requerir un increment de la plantilla 
en 318 facultatius i 445 en personal d’infermeria, amb un impacte anual de 46 milions 
d’euros en despeses de personal (subobjectiu 1.3). 

4. La proporció de llocs d’atenció continuada (guàrdies en atenció primària) que estan 
ocupats de manera permanent durant tot l’any és del 56,8% en medicina familiar i 
comunitària, i fins i tot 296 dels 389 llocs han sigut ocupats per una mateixa persona 
durant almenys dotze mesos en el període 2016-2019, per la qual cosa hi ha indicis 
suficients per a concloure que hi ha necessitats permanents cobertes per personal 
temporal i, per tant, és possible que siga procedent crear places estructurals en la 
plantilla (subobjectiu 1.4). 

5. Les limitacions pressupostàries, amb el consegüent impacte en la taxa de reposició 
d’efectius durant els últims exercicis, i els terminis excessivament dilatats en el temps 
en la gestió dels processos selectius, no han permés a la CSUSP aconseguir l’objectiu 
de reduir la temporalitat5 en els col·lectius de personal facultatiu i infermeria. Aquestes 
taxes han crescut significativament en el període objecte de fiscalització i se situen per 
damunt del 50% en atenció primària i del 60% en atenció especialitzada, molt lluny de 
la temporalitat en la sanitat pública en l’Estat, que és pròxima al 33%. 

La CSUSP té establit en el PORH com a objectiu específic la millora de la qualitat de 
l’ocupació, potenciant la reducció de la temporalitat, però aquest objectiu no està 
quantificat, perquè no es proposa un índex concret a aconseguir sinó que s’indica que 
es preveu “l’elaboració d’un pla per a reduir l’eventualitat de l’ocupació als nivells 
tècnics adequats”, sense arribar a definir-los (subobjectiu 1.5). 

6. En 2019 l’edat mitjana del personal facultatiu era de 49,2 anys i el percentatge de 
professionals que superen els 60 anys es va situar en el 23% del total de la plantilla, 
incloent-hi tant el personal amb relació laboral fixa com temporal. Resulta especialment 
preocupant, per les previsibles eixides per jubilació en els pròxims anys, l’edat mitjana 
del col·lectiu de facultatius de medicina familiar i comunitària (58,9 anys) amb un 55,9% 
de majors de 60 anys. El grau d’envelliment entre el personal d’infermeria és 
lleugerament inferior, perquè la proporció global de majors de 60 anys baixa fins al 
18% i l’edat mitjana se situa en 45,9 anys (subobjectiu 1.6). 

  

                                                                        

5 Aquesta temporalitat inclou totes les contractacions de caràcter temporal i eventual (atenció 
continuada, acumulació de tasques, interinitat, substitucions i promocions internes temporals). 
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3.2. EN RELACIÓ AMB LA SUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A GARANTIR EL 
COMPLIMENT DELS DRETS I OBLIGACIONS DEL PERSONAL AL SERVEI 
DE LES INSTITUCIONS SANITÀRIES DE LA GENERALITAT 

L’Administració no disposa de mitjans adequats per a assegurar de manera eficient que el 
personal sanitari gaudeix dels seus drets i compleix les seues obligacions en matèria de 
jornada laboral, es registra una elevada taxa d’absentisme entre el personal mèdic i 
d’infermeria i una insuficient taxa de feminització en els nivells directius assistencials. 

7. Si bé els sistemes de control d’assistència implantats en els diferents centres sanitaris 
són homogenis, considerem que es tracta de procediments excessivament antiquats, 
basats en elements de control manuals i mancats d’eines tecnològiques que sí que 
estan implantades de manera generalitzada en altres àmbits de l’Administració. Aquest 
model de control és ineficient per a aconseguir els objectius previstos en relació amb 
el compliment de la jornada laboral i els descansos obligatoris i, en particular, amb el 
compliment del règim específic de guàrdies mèdiques (subobjectius 2.1 i 2.2). 

8. En 2019 l’índex d’absentisme registrat entre el personal facultatiu i d’infermeria va 
arribar al 12,6%, taxa un 50% superior a la mitjana del sector de les activitats sanitàries 
a Espanya (entorn del 8,3%). Aquest, per tant, és un dels sectors econòmics que compta 
amb major taxa d’absentisme, amb un índex d’uns tres punts percentuals superior al 
conjunt de l’economia espanyola, que és aproximadament del 5,1% (subobjectiu 2.3). 

9. En la nostra opinió, el disseny actual i les limitacions pressupostàries actuals 
condicionen l’efectivitat del complement de productivitat variable com a mecanisme 
per a diferenciar la retribució dels professionals sanitaris en funció del compliment 
d’objectius de qualitat i eficiència. Encara que compartim que resulta positiu establir 
sistemes d’incentivació que puguen afavorir l’assoliment dels objectius de 
l’organització en el seu conjunt, l’import mitjà abonat en el període 2016-2019 a penes 
representa l’1% de la remuneració anual del col·lectiu de facultatius i infermeria, amb 
el consegüent risc que aquest personal no perceba una relació directa entre el seu 
acompliment i la seua remuneració (subobjectiu 2.4). 

10. La Direcció General de Recursos Humans va tramitar en 2019 una mitjana de 27 
expedients per cada 1.000 places gestionades per la Conselleria en concepte de 
reclamacions i recursos presentats pel personal, als quals cal afegir una mitjana de 30 
expedients per cada 1.000 places gestionades tramitades per les gerències dels 
departaments de salut. No ens ha sigut possible assolir un nivell raonable sobre la 
fiabilitat de l’índex de resolucions estimades dels expedients tramitats a causa de les 
insuficiències o mancances en els sistemes de gestió d’aquests (subobjectiu 2.5). 

11. S’aprecia una presència creixent de dones en els llocs gerencials i en les direccions i 
subdireccions mèdiques dels departaments de salut a partir de la posada en marxa del 
I Pla d’Igualtat en 2016, si bé en el cas de les gerències encara hi ha un predomini 
d’homes que ocupen aquests càrrecs. En el col·lectiu de personal facultatiu, la 
proporció de dones que ocupen llocs de direcció i subdirecció mèdica (52,9%) 
s’aproxima a la taxa de feminització, que és el 58,2%. Per contra, l’àmplia presència 
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laboral femenina en infermeria (83,4%) no es veu reflectida en els llocs de 
responsabilitat, que és del 65,6% (subobjectiu 2.6). 

4. RECOMANACIONS 

1. Per a garantir l’efectivitat del PORH cal dotar d’instruments eficaços la comissió de 
seguiment i avaluació, com ara el de dissenyar i implementar un quadre de 
comandament de recursos humans (subobjectiu 1.1). 

2. La Conselleria ha d’agilitar els estudis necessaris actualment en marxa per a determinar 
les ràtios de referència, que és una de les línies d’actuació previstes en el PORH vigent. 
Una vegada finalitzats aquests estudis, la Conselleria podrà quantificar correctament 
els crèdits pressupostaris necessaris que haurien de consignar-se en el pressupost de 
la Generalitat en exercicis futurs, per a dotar dels recursos humans suficients en atenció 
primària i atenció especialitzada (subobjectiu 1.2 i 1.3). 

3. En el context del PORH, la Conselleria hauria de realitzar una anàlisi detallada de les 
causes que motiven més de dos nomenaments per a prestar els mateixos serveis en 
atenció continuada per un període acumulat de dotze o més mesos en un període de 
dos anys, i així valorar si és procedent crear una plaça estructural en la plantilla 
(subobjectiu 1.4). 

4. La CSUSP ha de dotar-se dels recursos necessaris per a, en el context actual i tenint en 
compte les característiques pròpies de processos selectius multitudinaris, garantir la 
celeritat de la cobertura de les places creades i previstes en les actuals ofertes 
d’ocupació pública i reduir així l’elevada temporalitat persistent, que pot condicionar 
negativament la prestació del servei sanitari (subobjectiu 1.5). 

5. Resulta necessari i prioritari que la CSUSP millore les aplicacions informàtiques 
relacionades amb la gestió del personal, integrant en un únic sistema tota la informació 
relacionada amb aquesta o, almenys, dissenyar processos automatitzats de 
transferència d’informació entre diferents eines. Suprimir processos manuals permetria 
reduir les càrregues administratives que suporten no sols els serveis de personal sinó 
també els comandaments intermedis assistencials. Integrar les aplicacions i implantar 
eines tecnològiques avançades en els sistemes de control d’assistència possibilitaria un 
major control intern, reduir els costos de gestió i una millora qualitativa de la informació 
de gestió, al mateix temps que permetria complir tots els requeriments normatius en 
relació amb la jornada laboral i, en particular, amb el règim de guàrdies mèdiques 
(subobjectius 2.1 i 2.2). 

6. La Conselleria hauria de dissenyar un pla de control de l’absentisme del personal, amb 
l’objectiu de reduir els índexs globals d’absència. Aquest pla de control hauria de 
completar les actuacions que duu a terme la Inspecció de Serveis Sanitaris de la CSUSP 
i hauria de dissenyar una estratègia amb actuacions concretes que permeten optimitzar 
la gestió de permisos i llicències, millorar les condicions de seguretat i salut laboral del 
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personal sanitari i identificar la possible existència de pràctiques abusives i 
injustificades d’absentisme (subobjectiu 2.3). 

7. Es recomana a la CSUSP que avalue la conveniència de redissenyar el model actual 
d’incentivació, establint major rellevància a la consecució d’objectius individuals, i 
subsidiàriament dotar de major crèdit pressupostari el complement de productivitat 
variable, per a mitigar el risc que aquest concepte acabe sent irrellevant en el model 
retributiu i que, en conseqüència, el sistema dissenyat actualment resulte poc eficaç 
per a aconseguir l’objectiu de contribuir a la millora de l’eficiència i qualitat (subobjectiu 
2.4). 

8. En aplicació del principi d’eficiència, la CSUSP hauria de dissenyar i implementar un 
sistema informatitzat de gestió documental dels expedients relacionats amb les 
reclamacions del personal. Els gestors públics han de buscar fórmules que permeten 
optimitzar els processos i un sistema de gestió documental aportaria un considerable 
estalvi de temps, facilitant la cerca, l’arxiu i la recuperació de qualsevol expedient. A 
més, permetria explotar i obtindre informació de gestió sobre la situació dels 
expedients, en funció de la seua naturalesa, origen, situació i resultat (subobjectiu 2.5). 

9. La Conselleria ha d’impulsar el desenvolupament professional i estimular entre tot el 
personal sanitari i d’infermeria el desig de progressar professionalment en l’àmbit de 
l’administració sanitària. Per a aconseguir una efectiva igualtat de gènere en els llocs 
directius, els plans d’igualtat han d’incloure mesures concretes per a identificar i fer 
costat als professionals amb talent amb independència del seu sexe, com pot ser 
realitzar programes de desenvolupament i formació professional específics, que 
faciliten al personal amb sòlids coneixements tècnics en l’àrea de la salut adquirir 
habilitats directives i de gestió (subobjectiu 2.6). 



 

 

 

 

 

APÈNDIX 1 
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APÈNDIX 1. ANÀLISI DE L’ENTORN 

1. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT FISCALITZADA 

Segons la informació publicada en la memòria anual de gestió de la CSUSP, amb data 31 
de desembre de 2019 treballaven en la xarxa sanitària pública valenciana un total de 63.691 
professionals. 

Quadre 2. Plantilla de la Conselleria, de les concessions i dels consorcis hospitalaris. 
Any 2019 

Plantilla Places % 

Places gestionades per la Conselleria 54.624 85,8 

Places gestionades per les concessions 5.191 8,1 

Places gestionades pels consorcis 3.876 6,1 

Total 63.691 100,0 

Font: Memòria de gestió de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (apartat 8.1). 

Les places gestionades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública estan ocupades 
per personal amb tres tipus de règims jurídics: estatutaris, funcionaris i laborals. 

De les 54.624 persones que conformaven la plantilla gestionada per la CSUSP en 2019, un 
92,1% eren de naturalesa estatutària. D’aquest col·lectiu, destaca el personal facultatiu i 
diplomat universitari (ATS-DUE, fisioterapeutes, etc.), que concentren aproximadament el 
53,8% del total de places. 
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Quadre 3. Plantilla gestionada per la Conselleria per règim jurídic. Any 2019 

Règim jurídic Places % 

Personal directiu 217 0,4 

Personal estatutari (*) 50.296 92,1 

Personal facultatiu 13.167 24,1 

Personal sanitari: diplomats universitaris 16.205 29,7 

Personal sanitari: tècnics especialistes 1.820 3,3 

Personal sanitari: auxiliars d’infermeria 8.418 15,4 

Personal de gestió i serveis 10.686 19,6 

Personal funcionari 1.346 2,5 

Personal funcionari: Salut Pública 1.042 1,9 

Personal funcionari: Serveis centrals i territorials 304 0,6 

Personal laboral d’institucions sanitàries 16 0,0 

Personal en formació (MIR, etc.) (**) 2.749 5,0 

Total 54.624 100,0 

(*) El personal laboral de l’antiga concessió administrativa de la Ribera, encara que és “personal laboral a extingir”, 

ocupa places de caràcter estatutari, per això apareix enquadrat en l’apartat “Personal estatutari”. 

(**) És personal laboral especial. En concret mantenen una relació laboral de caràcter especial de residència per a 

la formació d’especialistes en ciències de la salut. 

Font: Memòria de gestió de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (apartat 8.2). 

El col·lectiu més nombrós és el d’infermer d’institucions sanitàries, amb més de 12.000 
places de plantilla pressupostària, seguit dels tècnics en cures auxiliars d’infermeria (més 
de 8.100 places). 
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Quadre 4. Places bàsiques de la plantilla pressupostària de la Conselleria (excloses les 
places no estructurals, el personal directiu i les direccions). Any 2019 

Descripció de la plaça Grup Places % 

Facultatiu especialista A1 5.151 12,0 

Metge de família. Equip d’atenció primària A1 2.764 6,5 

Metge SAMU A1 239 0,6 

Metge urgència hospitalària A1 315 0,7 

Odontòleg A1 102 0,2 

Pediatre. Equip d’atenció primària A1 828 1,9 

Resta de metges A1 340 0,8 

Assistent social / Treballador social A2 260 0,6 

Infermer institucions sanitàries A2 12.413 29,0 

Infermer SAMU A2 248 0,6 

Infermer especialista obstetricoginecològic A2 623 1,5 

Fisioterapeuta A2 486 1,1 

Gestió funció administrativa A2 111 0,3 

Zelador AP 3.650 8,5 

Administratiu C1 628 1,5 

Tècnic especialista C1 1.661 3,9 

Auxiliar administratiu C2 3.723 8,7 

Conductor C2 106 0,2 

Tècnic en cures auxiliars d’infermeria C2 8.104 18,9 

Telefonista C2 98 0,2 

Resta de places A1 - C2 997 2,3 

Total   42.847 100,0 

Font: Memòria de gestió de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (apartat 8.2). 

Per nivell assistencial, el 72,7% de les places corresponen a atenció especialitzada. 
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Quadre 5. Personal gestionat per la Conselleria per nivell assistencial. Any 2019 

Nivell assistencial Homes Dones Total % 

Atenció especialitzada 9.701 31.782 41.483 72,7 

Atenció primària 4.152 9.920 14.072 24,6 

Inspecció de serveis sanitaris 44 82 126 0,2 

Salut pública 380 866 1.246 2,2 

Serveis centrals i direccions territorials 70 92 162 0,3 

Total 14.347 42.742 57.089 100,0 

Nota: El nombre de persones (57.089) és superior al de llocs indicat anteriorment (54.624). La raó és l’existència 

de diverses persones per a cobrir un mateix lloc (exemple: un titular amb baixa per IT i el seu substitut). 

Font: Memòria de gestió de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (apartat 8.2). 

2. PRINCIPALS DISPOSICIONS LEGALS RELACIONADES AMB L’ACTIVITAT 

Normativa bàsica estatal 

 Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat. 

 Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis 
de Salut. 

Normativa bàsica autonòmica 

 Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana. 

 Decret 93/2018, de 13 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i 
Funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, derogat pel Decret 
174/2020, de 30 d’octubre, i aquest al seu torn pel Decret 185/2020, de 16 de 
novembre. 

Normativa autonòmica en matèria de classificació, planificació i ordenació del personal 

 Decret 44/2017, de 24 de març, del Consell, pel qual es creen categories estatutàries 
del servei de salut de la Comunitat Valenciana. 

 Decret 7/2019, de 25 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació de 
Recursos Humans 2019-2021 del personal de gestió directa de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública i es regula la prolongació de la permanència en el servei actiu 
del personal estatutari al seu servei. 

 Resolució de 9 de gener de 2018, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, 
per la qual s’aproven les relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la 
gestió de les quals és atribuïda a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 
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Normativa autonòmica en matèria de règim jurídic, jornada, drets i obligacions 

 Decret 42/1986, de 21 de març, del Consell, pel qual es defineix i estructura l’atenció 
primària de la salut a la Comunitat Valenciana. 

 Decret 186/1996, de 18 d’octubre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el reglament 
sobre estructura, organització i funcionament de l’atenció especialitzada de la 
Conselleria de Sanitat i Consum. 

 Decret 72/2001, de 2 d’abril, del Govern Valencià, pel qual es regula l’atenció 
continuada en l’àmbit de l’atenció primària. 

 Decret 137/2003, de 18 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la 
jornada i horari de treball, permisos, llicències i vacances del personal al servei de les 
institucions sanitàries de la Generalitat dependents de la Conselleria de Sanitat. 

 Decret 38/2016, de 8 d’abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 137/2003, de 
18 de juliol, pel qual es regula la jornada i horari de treball, permisos, llicències i 
vacances del personal al servei d’institucions sanitàries de la Generalitat dependents de 
la Conselleria de Sanitat. 

 Ordre de 21 de gener de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el 
règim de prestació de les guàrdies mèdiques en el servei d’atenció especialitzada i dels 
descansos del personal que les realitza. 

 Ordre de 16 de desembre de 2000, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica 
l’Ordre de 21 de gener de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el 
règim de prestació de les guàrdies mèdiques en el servei d’atenció especial i dels 
descansos del personal que les realitza. 

 Ordre 6/2017, de 6 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de 
modificació de l’Ordre de 21 de gener de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual 
es regula el règim de prestació de les guàrdies mèdiques en el servei d’atenció 
especialitzada i dels descansos del personal que les realitza. 

Normativa autonòmica en matèria retributiva 

 Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d’Organització de la Generalitat Valenciana. 

 Decret 38/2007, de 13 d’abril, del Consell, pel qual es regula el complement de 
productivitat variable del personal al servei de les institucions sanitàries de la 
Conselleria de Sanitat. 

 Correcció d’errors del Decret 38/2007, de 13 d’abril, del Consell, pel qual es regula el 
complement de productivitat variable del personal al servei de les institucions sanitàries 
de la Conselleria de Sanitat. 
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 Decret 80/2008, de 6 de juny, del Consell, sobre el reconeixement de triennis del 
personal al servei de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat amb 
vinculació de caràcter temporal. 

 Decret 30/2012, de 3 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica 
l’estructura, funcions i règim retributiu del personal directiu d’institucions sanitàries de 
la Conselleria de Sanitat. 

 Correcció d’errors del Decret 30/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual es modifica 
l’estructura, funcions i règim retributiu del personal directiu d’institucions sanitàries de 
la Conselleria de Sanitat. 

 Acord de 13 de setembre de 2019, del Consell, de ratificació de l’acord de distribució 
de l’increment addicional del 0,25% de la massa salarial previst en els pressupostos de 
la Generalitat de 2019 relatiu al personal gestionat per la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública. 

Normativa autonòmica en matèria de vinculacions temporals 

 Ordre 4/2019, de 14 de novembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 
per la qual es regula el procediment de selecció de personal temporal per a la cobertura 
de places estatutàries gestionades per la Conselleria amb competències en matèria de 
sanitat. 

3. ORGANITZACIÓ 

Segons l’article 7 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat 
Valenciana, el Sistema Valencià de Salut és el conjunt de tots els centres, serveis i 
establiments de la Comunitat Valenciana, gestionats sota la responsabilitat de la Generalitat 
i dirigits a fer efectiu el dret constitucional a la salut, que inclou tant l’assistència sanitària 
com les actuacions de salut pública. 

Mitjans personals 

És personal d’institucions sanitàries del Sistema Valencià de Salut tot aquell que en depenga 
o s’hi trobe adscrit per un vincle d’ocupació amb l’Administració pública, bé siga de 
naturalesa estatutària, funcionarial o laboral. Aquest personal es regeix per la seua legislació 
específica, dictada per l’Estat i per la Generalitat, en l’àmbit de les seues respectives 
competències. La gestió i resolució dels seus assumptes correspon a la conselleria 
competent en matèria de sanitat. 

El col·lectiu d’empleats públics del Sistema Valencià de Salut està integrat per: 

1. El personal estatutari de la Generalitat que presta serveis en les institucions, òrgans, 
unitats o estructures del Sistema Valencià de Salut. 
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2. El personal funcionari pertanyent als diferents cossos generals o especials, de 
l’Administració estatal o dels seus organismes autònoms, que preste serveis en les 
institucions, òrgans, unitats o estructures del Sistema Valencià de Salut. 

3. El personal transferit, qualsevol que siga el règim jurídic de dependència, laboral, 
funcionari o estatutari d’altres administracions públiques amb motiu del traspàs o 
l’assumpció de les competències, mitjans i serveis en matèria d’assistència sanitària. 

4. El personal que preste serveis en les entitats de titularitat pública amb personalitat 
jurídica pròpia que estiguen adscrites a la conselleria competent en matèria de sanitat. 

5. El personal que s’incorpore al Sistema Valencià de Salut d’acord amb la legislació 
vigent. 

Els professionals sanitaris i altres col·lectius de personal que presten els seus serveis en els 
centres i institucions sanitàries de la Seguretat Social han tingut històricament a Espanya 
una regulació específica. Aquesta regulació pròpia s’ha identificat amb l’expressió “personal 
estatutari” que deriva directament de la denominació dels tres estatuts de personal  
–l’estatut de personal mèdic, l’estatut de personal sanitari no facultatiu i l’estatut de 
personal no sanitari– de tals centres i institucions. 

La Llei General de Sanitat, en el seu article 84, va establir que un estatut marc regularia la 
normativa bàsica aplicable al personal estatutari en tots els serveis de salut, normes 
bàsiques específiques i diferenciades de les generals dels funcionaris públics. 

La conveniència d’una normativa pròpia per a aquest personal deriva de la necessitat que 
el seu règim jurídic s’adapte a les característiques específiques de l’exercici de les 
professions sanitàries i del servei sanitarioassistencial, així com a les peculiaritats 
organitzatives del Sistema Nacional de Salut. 

La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis 
de Salut, deroga el règim estatutari configurat pels tres estatuts de personal, tots els quals 
preconstitucionals. 

Organització administrativa 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública és el departament del Consell encarregat 
de la direcció i execució de la política d’aquest en matèria de sanitat, que exerceix les 
competències en matèria de sanitat, salut pública, farmàcia, avaluació, investigació, qualitat 
i atenció al pacient que legalment té atribuïdes a aquest efecte. 
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Gràfic 1. Organigrama de la CSUSP 

 

Font: Decret 185/2020, de 16 de novembre, del Consell, d’aprovació del Reglament Orgànic i Funcional de la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

En relació amb els objectius de la nostra fiscalització, la Direcció General de Recursos 
Humans exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, 
del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de planificació dels 
recursos humans, gestió i tramitació dels assumptes relatius al personal al servei del sistema 
públic valencià de salut, prevenció de riscos laborals, registre, processos de selecció i 
provisió, assessorament jurídic i administratiu, relacions sindicals i condicions de treball, així 
com l’ordenació professional i el règim disciplinari del personal estatutari. Així mateix, li 
correspon exercir la direcció del personal estatutari en virtut de les disposicions de l’article 
69.3 de la Llei 5/1983. 
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Gràfic 2. Organigrama de la Direcció General de Recursos Humans 

Font: Decret 93/2018, de 13 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

Organització territorial 

En el nostre àmbit autonòmic, és l’article 13 de la Llei 10/2014 el que determina que el 
Sistema Valencià de Salut s’ordena en departaments de salut, que equivalen a les àrees de 
salut previstes en la legislació bàsica estatal. 

Aquests departaments de salut es defineixen com les estructures fonamentals del Sistema 
Valencià de Salut i són les demarcacions geogràfiques en les quals es divideix el territori de 
la Comunitat Valenciana als efectes sanitaris. 

El territori valencià està estructurat en 24 departaments de salut6 i 241 zones bàsiques de 
salut. 

  

                                                                        

6 Decret 205/2018, de 16 de novembre, del Consell, pel qual aprova el mapa sanitari de la Comunitat 
Valenciana. 
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Il·lustració 1. Mapa sanitari de la Comunitat Valenciana. Per departaments de salut 

Font: http://www.san.gva.es/web/comunicacion/organizacion-territorial.  
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4. DEMOGRAFIA MÈDICA 

En l’actual entorn, la planificació dels recursos humans en l’àmbit de la sanitat pública 
s’enfronta a serioses amenaces que dificulten adoptar mesures efectives per a aconseguir 
els propòsits que ha de perseguir qualsevol sistema de salut pública, entre els quals figura 
el de garantir la qualitat de l’atenció sanitària de tots els ciutadans, per a la qual cosa ha 
d’adequar7 la seua organització i funcionament als principis d’eficàcia, celeritat, economia i 
flexibilitat. 

Alguns dels factors que afecten la demanda d’assistència sanitària o l’oferta de serveis 
sanitaris, i que condicionen les mesures en matèria de planificació i ordenació dels recursos 
humans en la sanitat pública són l’envelliment de la població, l’infrafinançament autonòmic, 
l’edat mitjana dels facultatius i l’oferta en el mercat de treball (per a més informació, vegeu 
annex I).  

5. CRISI DEL CORONAVIRUS 

Des que el passat 31 de gener de 2020 es va identificar el primer cas de COVID-19 a 
Espanya, el virus ha sigut detectat en més de 3.000.000 de persones i més de 63.000 han 
mort segons les xifres del Ministeri de Sanitat.8  

La pandèmia de la COVID-19 té algunes característiques úniques, com són la velocitat de 
transmissió i l’alta letalitat especialment en els grups de risc, que estan comportant un 
impacte significatiu en el sistema públic de salut. 

D’una banda, els equips d’atenció primària representen la primera barrera per a frenar la 
propagació del virus, ja que és en els centres de salut on recau el diagnòstic precoç. No 
obstant això, i a pesar que les comunitats autònomes han reforçat l’atenció primària, la 
càrrega addicional derivada dels treballs relacionats amb la COVID-19 comporta el risc de 
retards en el diagnòstic i el tractament d’altres patologies. 

I d’altra banda, en atenció especialitzada, l’alta mortalitat del virus en persones majors o 
amb patologies prèvies està tenint una gran incidència als hospitals, en requerir aquests el 
seu ingrés en les unitats de vigilància intensiva, les infraestructures de la qual no han sigut 
dissenyades per a aquesta eventualitat, fet que ha obligat a adoptar mesures 
extraordinàries a les administracions. 

Una avaluació futura de la gestió de la crisi sanitària no haurà de sustentar-se únicament 
en anàlisis econòmiques sobre l’eficiència. Aquest criteri de gestió financera està renyit amb 
mantindre una dotació folgada de recursos disponibles (materials i humans), llevat que es 
planifiquen plans de contingència que garantisquen una assistència sanitària suficient. En 

                                                                        

7 Article 7 de Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat. 

8 Situació a Espanya segons dades publicades en la web del Ministeri de Sanitat (actualització núm. 
308, a 9 de febrer de 2021). 
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definitiva, una adequada anàlisi dels serveis públics en general, i dels sanitaris en particular, 
ha d’abordar-se de manera que siga compatible l’eficiència amb la resiliència comunitària. 

 



 

 

 

 

 

APÈNDIX 2 

Enfocament metodològic 
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APÈNDIX 2. ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

S’indica a continuació esquemàticament l’enfocament metodològic aplicat d’acord amb les 
directrius tècniques de fiscalització de la Sindicatura de Comptes: 

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

Planificació estratègica Integritat de la informació 
Descentralització de la 

gestió 

Dimensionament i 
característiques de la 

plantilla 
Factors sociodemogràfics Controls manuals 

 

Definició d’objectius de l’auditoria 

Disponibilitat d’instruments per a prestar 
assistència sanitària adequada  

Suficiència dels mitjans per a control de la 
gestió de recursos humans 

 

Determinació de l’enfocament 

Basat en els resultats 

 

Disseny de proves substantives9 

Revisió documental Observacions Reunions tècniques 

Anàlisi qualitativa i 
quantitativa 

Enquestes d’opinió Benchmarking 

                                                                        

9 Les restriccions de mobilitat i la saturació dels serveis relacionats amb la gestió de personal a 
conseqüència de la COVID-19 han suposat limitacions en l'execució del treball de camp. 



 

 

 

 

 

APÈNDIX 3 

Observacions sobre la gestió del personal sanitari per la CSUSP 
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OBJECTIU 1: ELS INSTRUMENTS ACTUALMENT DISPONIBLES PER LA 
CONSELLERIA PERMETEN DIMENSIONAR I DISTRIBUIR ELS RECURSOS 
HUMANS SANITARIS SEGONS LES NECESSITATS ASSISTENCIALS DE LA 
POBLACIÓ? 

Subobjectiu 1.1: La Conselleria disposa d’un pla d’ordenació de recursos 
humans que tinga com a finalitat contribuir a la prestació dels serveis 
sanitaris amb eficàcia, eficiència i equitat? 

L’article 12 de la Llei 55/2003 estableix que la planificació dels recursos humans en els 
serveis de salut estarà orientada al seu adequat dimensionament, distribució, estabilitat, 
desenvolupament, formació i capacitació, amb vista a millorar la qualitat, eficàcia i eficiència 
dels serveis públics. 

Com a instrument de concreció d’aquesta planificació de recursos humans, l’article 13 de 
la Llei 55/2003 defineix els plans d’ordenació de 
recursos humans i determina que la seua funció 
principal és establir els objectius a aconseguir en 
matèria de personal i els efectius i l’estructura de 
recursos humans que es consideren adequats per a 
complir aquests objectius. En aquests plans es poden 
establir les mesures necessàries per a aconseguir 
aquesta estructura, especialment en matèria de 

quantificació de recursos, programació de l’accés, mobilitat geogràfica i funcional i 
promoció i reclassificació professional. 

El Pla d’Ordenació de Recursos Humans (PORH) vigent va ser publicat en el DOGV l’1 de 
febrer de 2019, per mitjà del Decret 7/2019, de 25 de gener, del Consell, pel qual s’aprova 
el Pla d’Ordenació de Recursos Humans 2019-2021 del personal de gestió directa de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i es regula la prolongació de la permanència 
en el servei actiu del personal estatutari al seu servei. Està prevista la seua vigència fins al 
31 de desembre de 2021, si bé podrà prorrogar-se per successius períodes anuals, per 
resolució de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat. 

Amb anterioritat a aquest PORH, es trobava vigent l’aprovat pel Consell segons l’Acord de 
7 de juny de 2013,10 el qual es va considerar oportú no tancar amb un termini concret de 
vigència, sinó que es mantindria obert “fins a completar la seua execució o fins que siga 
substituït o modificat per un altre, sense perjuí de la seua possible modificació o 
actualització quan les circumstàncies així ho aconsellen”. 

El PORH de la Conselleria de Sanitat es constitueix com l’instrument bàsic que regula les 
funcions de planificació i gestió dels seus recursos humans. S’hi recull l’estratègia a curt, 

                                                                        

10 Correcció d'errors publicada en el DOGV número 7046, de 14 de juny de 2013. 

La funció principal dels 
plans d’ordenació de 
recursos humans és 
establir els objectius a 
aconseguir en matèria 
de personal 
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mitjà i llarg termini, concretada en els eixos següents, que després es despleguen en 
objectius i activitats estratègiques: 

1. Planificació i gestió estratègica de recursos humans. 

2. Ordenació i dimensionament dels recursos humans. 

3. Qualificació professional del personal. 

4. Informació. 

El PORH actual aborda de manera principal la planificació quantitativa de la plantilla, i 
preveu escometre, entre altres, les línies d’actuació següents: 

 Determinar la dimensió i estructura objectiu de la plantilla de la Conselleria, i reflectir 
els desfasaments entre plantilla real i plantilla objectiu. A partir d’ací, quantificar les 
necessitats reals de personal. 

 Elaborar ràtios de referència per a les principals categories professionals de la 
Conselleria, per mitjà d’equips d’experts tant en els àmbits d’atenció primària com 
d’atenció secundària i terciària. 

 Crear places en les especialitats d’infermeria de manera progressiva i en funció del seu 
paper en l’estratègia assistencial de la Conselleria, en aplicació del Decret 450/2005, de 
22 d’abril, sobre especialitats d’infermeria i les seues ordres de desenvolupament. 

 Establir els criteris per a la integració en el PORH d’algunes noves categories de 
personal no sanitari (manteniment integral…) quan s’elabore l’oportú decret de creació 
d’aquestes categories. 

 Ajustar les modalitats de contractació temporal al tipus de necessitat de contractació, 
millorant les condicions de treball temporal i evitant nomenaments de substitució per 
absències programades de personal. 

 Publicar anualment les ofertes públiques d’ocupació amb el propòsit de no augmentar 
més la taxa de temporalitat de la plantilla, i defensa activa de la derogació de les taxes 
de reposició. 

Al febrer de 2020, i tal com estava previst en l’apartat V.1 de l’annex del PORH 2019-2021, 
es va aprovar el Pla Anual de Gestió 2020, la finalitat del qual és actualitzar el diagnòstic de 
la situació dels recursos humans i en el qual es detallen les actuacions dutes a terme en 
l’àmbit dels objectius marcats pel mateix PORH. 

En aquesta mateixa data, es va acordar la creació de la comissió de seguiment i avaluació 
del pla composta per representants de l’Administració i de les organitzacions sindicals 
presents en la Mesa Sectorial de Sanitat. En l’acord de creació s’estableix que la comissió 
es reunirà en sessió ordinària almenys dues vegades a l’any. 
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No obstant això, en opinió de la Sindicatura, l’existència formal d’un pla d’ordenació de 
recursos humans no és suficient per a garantir una planificació eficaç si no va acompanyada 
dels instruments adequats que faciliten el seu seguiment. Referent a això, s’ha de ressaltar 
que no s’ha dut a terme el disseny i la implementació d’un quadre de comandament de 
recursos humans que continga indicadors associats a cada un dels objectius i que permeten 
efectuar el seguiment de les accions planificades. 

Per a garantir la utilitat del quadre de comandament, per a cada indicador, s’ha de definir 
quin és l’objectiu perseguit, les fonts d’informació necessàries, el responsable de calcular-
los, la freqüència de mesurament i, sobretot, quina és la meta numèrica proposada. 

Quant al grau d’avanç de les línies d’actuació previstes, en la data del nostre treball 
(desembre de 2020), no hi ha constància que la CSUSP haja finalitzat l’elaboració de ràtios 
de referència per al personal facultatiu i el personal d’infermeria i, en conseqüència, es 
desconeix quina és l’estructura objectiu de la plantilla de la Conselleria i, si és el cas, les 
necessitats reals de personal (vegeu subobjectius 1.2 i 1.3). 

El PORH tenia previst que per a l’1 de gener de 2021 estigueren elaborades les ràtios de 
referència de professionals per població tenint en compte dades sobre morbiditat i 
cronicitat de la població, dispersió geogràfica, mapa sanitari, estratègia assistencial i 
estructura assistencial disponible. La Direcció General de Recursos Humans tenia previst 
elaborar aquestes ràtios de referència conjuntament amb la Direcció General d’Assistència 
Sanitària, però l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 ha suposat un canvi total en les 
prioritats de la CSUSP i s’han suspés aquestes activitats. 

No obstant això, les extraordinàries circumstàncies generades per la COVID-19 no 
justifiquen el retard acumulat a implementar algunes de les activitats estratègiques que ja 
estaven previstes en el PORH aprovat per acord del Consell el 7 de juny de 2013 i que 
constitueixen el preludi de les actuals línies d’actuació. Aquestes activitats estratègiques 
previstes en el PORH aprovat al juny de 2013 eren:  

 Promoure el desenvolupament d’eines TIC que faciliten indicadors de gestió i de 
qualitat per a la presa de decisions, la transparència i la rendició de comptes (activitat 
estratègica 1.2.4). 

 Avaluar les necessitats reals de personal en atenció a la cartera de serveis vigent i les 
propostes d’innovació en matèria assistencial (activitat estratègica 1.2.5). 

 Desenvolupament d’una eina informàtica que facilite informació objectiva sobre el 
dimensionament òptim de les plantilles en les diferents categories i centres de la 
Conselleria que permeta conéixer les necessitats de personal i adaptar la selecció, fixa 
i temporal d’aquesta, a les necessitats existents (activitat estratègica 2.1.2). 
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Subobjectiu 1.2: La plantilla actual és suficient en tot el territori per a 
garantir una continuïtat assistencial adequada i desenvolupar l’atenció 
primària? 

Un dels principis generals que ha de regir el sistema de salut públic és la garantia de prestar 
un servei que assegure la igualtat efectiva entre la població. Així es preveu tant en la 
legislació bàsica estatal11 com en l’autonòmica12. 

Actualment, la Conselleria no disposa de ràtios de referència de professionals per població 
atesa. El PORH vigent ha establit com a línia d’actuació fonamental elaborar aquestes ràtios 
objectiu per a les principals categories professionals de la Conselleria, per mitjà de la 
participació d’equips d’experts tant en els àmbits d’atenció primària com d’atenció 
secundària. S’havia establit l’1 de gener de 2021 com a data límit per a disposar d’aquestes 
ràtios, però amb data d’aquest informe no s’han finalitzat els treballs per a obtindre-les. 

L’opinió generalitzada entre les gerències dels departaments de salut és que hi ha un dèficit 
significatiu de metges de família i pediatres en atenció primària. Segons l’enquesta 
realitzada, la medicina familiar i comunitària és l’especialitat facultativa més deficitària, i la 
pediatria en atenció primària és la cinquena més deficitària (si bé les ràtios de pediatria a 
la Comunitat Valenciana són sensiblement inferiors a la mitjana de tot Espanya, tal com 
s’observa en els gràfics 5 i 6), i en opinió d’aquests experts, ambdues requereixen un pla 
urgent d’actuació per a equilibrar els recursos disponibles amb la demanda assistencial 
actual.  

Quadre 6. Especialitats mèdiques més deficitàries a la Comunitat Valenciana  

  Especialitat 

1a Medicina familiar i comunitària (atenció primària) 

2a Anestesiologia i reanimació 

3a Cardiologia 

4a Radiodiagnòstic 

5a Pediatria (atenció primària)13 

6a Medicina interna 

7a Cirurgia ortopèdica i traumatologia 

8a Oncologia mèdica 

9a Reumatologia 

10a Nefrologia 

Font: Elaboració pròpia a partir d’enquesta d’opinió a les gerències dels departaments de salut. 

                                                                        

11 Article 3 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat. 

12 Article 3 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana. 

13 La situació en pediatria d'atenció especialitzada està indicada en el quadre 10 d'aquest informe. 
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L’assignació dels recursos necessaris en atenció primària ha de realitzar-se tenint en compte 
diferents factors sociodemogràfics, com la dispersió geogràfica i la densitat poblacional, 
l’envelliment i l’estat de salut de la població (vegeu annex III). 

Medicina familiar i comunitària 

Amb independència que la Conselleria arribe a establir unes ràtios òptimes, la normativa 
estatal14 indica que els facultatius de medicina general tindran un nombre òptim de 
persones assignades, que estarà comprés entre 1.250 i 2.000, tenint en compte el nombre 
d’habitants de la zona de salut, els nuclis poblacionals que comprenga, la distància mitjana 
al nucli de capçalera, així com qualsevol altra característica geogràfica, demogràfica o d’una 
altra naturalesa que condicione l’accessibilitat de les persones als serveis sanitaris. Aquesta 
norma estatal també assenyala que el nombre màxim de persones assignades als metges 
generals i pediatres podrà depassar fins a un 20% el nombre òptim, sempre que es 
mantinga la qualitat en els serveis d’atenció primària. 

D’altra banda, segons el “Projecte de millora de l’atenció primària de salut. Desembre de 
2006”, de la Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària (Semergen), la composició 
dels equips d’atenció primària hauria de fixar-se segons les necessitats assistencials de la 
població en funció de l’estat de salut d’aquesta i establia un ideal d’un metge per cada 
1.300 usuaris majors de 14 anys i un màxim no superable de 1.500 usuaris/metge. 

En aquesta línia, en el document15 “Marc estratègic per a l’atenció primària i comunitària” 
dissenyat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, s’ha determinat com a 
acció estratègica que en l’horitzó temporal de 2022 s’establisca la ràtio màxima en 1.500 
persones assignades d’edat adulta i de 1.000 persones en edat pediàtrica, amb un marge 
màxim del 10%. 

Les dades disponibles actualment en el Portal Estadístic del Sistema Nacional de Salut 
(Ministeri de Sanitat) proporcionen informació sobre la dotació de professionals en atenció 
primària en la data de tall a 31 de desembre de cada any. Segons aquestes dades, la 
Comunitat Valenciana tenia en 2019 una ràtio de població assignada per facultatiu de 1.408 
davant de la mitjana estatal de 1.342. Únicament les Illes Balears, la Comunitat de Madrid, 
les Canàries, la Regió de Múrcia i Ceuta i Melilla tenien una ràtio superior a la Comunitat 
Valenciana. 

  

                                                                        

14 Articles 6 i 9 del Reial Decret 1575/1993, de 10 de setembre, pel qual es regula la lliure elecció de 
metge en els serveis d'atenció primària de l'Institut Nacional de la Salut. 

15 El document, que va comptar amb la participació de les comunitats autònomes, professionals, 
pacients i usuaris, consta d'un marc teòric de 100 propostes d'acció incorporades en sis línies 
estratègiques i 23 objectius, dirigits a millorar l'atenció de salut i avançar cap a l'enfortiment i el 
lideratge de l'atenció primària de salut. El document ha sigut publicat en el BOE núm. 109, de data 7 
de maig de 2019, per mitjà de la Resolució de la Secretaria General de Sanitat i Consum de data 26 
d'abril de 2019. 
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Gràfic 3. Ràtio de població assignada per facultatiu de medicina familiar i comunitària. 
Per comunitat autònoma. Any 2019  

 

Font: Sistema d’Informació d’Atenció Primària del Sistema Nacional de Salut (Portal Estadístic del Ministeri de 

Sanitat). 

En termes d’evolució, s’aprecia una tendència a la baixa en aquesta ràtio des de l’any 2004, 
tant a escala autonòmica com estatal, que s’aproxima a les ràtios òptimes descrites 
anteriorment. 

Gràfic 4. Ràtio de població assignada per facultatiu de medicina familiar i comunitària. 
Comunitat Valenciana i Espanya. 2004-2019  

   

Font: Sistema d’Informació d’Atenció Primària del Sistema Nacional de Salut (Portal Estadístic del Ministeri de 

Sanitat). 

1.200

1.250

1.300

1.350

1.400

1.450

1.500

1.550

1.600

1.650

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Comunitat Valenciana Espanya



Auditoria operativa de la gestió del personal sanitari per la Conselleria de Sanitat Universal 

i Salut Pública. Exercicis 2016-2019 

38 

Dins de la Comunitat Valenciana, i respecte a la situació en 2019,16 la ràtio oscil·la entre els 
1.007 en el departament de salut de Requena i els 1.703 en el d’Elx-Crevillent. 

Si es pren aquesta ràtio com a mesura de càrrega assistencial, a la Comunitat Valenciana, 
el 53,8% dels metges d’atenció primària i comunitària tenen assignats més de 1.500 usuaris 
i només el 18,7% atenen menys de 1.300 pacients potencials. 

Els departaments de salut d’Elda, Torrevella i Elx-Crevillent són els que tenen la major 
sobrecàrrega assistencial, fins al punt que més del 70% dels facultatius assignats als centres 
d’atenció primària tenen més de 1.500 targetes en la seua ràtio. En el costat oposat, en els 
departaments de salut de Requena i Xàtiva-Ontinyent, més del 40% de facultatius tenen 
menys de 1.300 usuaris. 

Pediatria (atenció primària) 

Les referències segons la normativa estatal estableixen que els facultatius de pediatria han 
de tindre un nombre òptim de persones assignades que ha d’estar comprés entre 1.250 i 
1.500 (subjecte a un possible excés del 20%).17 

Segons la Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària (Semergen), la ràtio òptima 
seria de 800 usuaris i no és recomanable que supere els 900. 

La ràtio mitjana de la Comunitat Valenciana en 2019 va arribar a la ràtio recomanada, amb 
786 usuaris menors de 14 anys per pediatre, un 19,8% inferior a la mitjana estatal (980) i és 
la comunitat autònoma amb menor ràtio. 

  

                                                                        

16 Dades calculades a partir d'extraccions del Sistema d'Informació Poblacional facilitades pel Servei 
d'Assegurament (CSUSP).  

17 Articles 7 i 9 del Reial Decret 1575/1993, de 10 de setembre, pel qual es regula la lliure elecció de 
metge en els serveis d'atenció primària de l'Institut Nacional de la Salut. 
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Gràfic 5. Ràtio de població assignada per pediatre. Per comunitat autònoma. Any 2019  

 

Font: Sistema d’Informació d’Atenció Primària del Sistema Nacional de Salut (Portal Estadístic del Ministeri de 

Sanitat). 

S’aprecia una tendència descendent en la ràtio de població assignada per pediatre a la 
Comunitat Valenciana, i en 2019 s’aconsegueix la ràtio òptima de 800. En el conjunt 
d’Espanya s’observa una tendència menys acusada en aquesta ràtio.  

Gràfic 6. Ràtio de població assignada per pediatre. Comunitat Valenciana i Espanya. 
2004-2019  

 

Font: Sistema d’Informació d’Atenció Primària del Sistema Nacional de Salut (Portal Estadístic del Ministeri de 

Sanitat). 

Segons les dades facilitades pel Servei d’Assegurament de la CSUSP, en 2019 la ràtio a la 
Comunitat Valenciana oscil·la entre els 728 en el departament de salut de Xàtiva-Ontinyent 
i els 1.013 en el de Dénia. 
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A la Comunitat Valenciana, el 36,1% dels pediatres d’atenció primària tenen assignats més 
de 900 usuaris i el 34,5% atenen menys de 800 xiquets menors de 14 anys. 

Els departaments de salut de Dénia i Elx-Crevillent (els dos, concessions administratives) 
són els que tenen la major sobrecàrrega assistencial, fins al punt que més del 80% dels 
pediatres assignats als centres d’atenció primària tenen més de 900 targetes en la seua 
ràtio. En els departaments de salut de Sagunt, Requena, Xàtiva-Ontinyent, Alcoi i la Marina 
Baixa, més del 50% de facultatius en pediatria tenen menys de 800 usuaris. 

Infermeria (atenció primària) 

En atenció primària, la ràtio de personal d’infermeria no està determinada en una norma 
legislativa. Les referències de les societats científiques i dels sindicats d’infermeria es 
calculen entorn de la ràtio de 1.500 targetes per infermer. L’any 2019, es va constatar una 
mitjana de 1.485 targetes assignades per cada infermer d’atenció primària en el conjunt 
d’Espanya, lleugerament inferior a la ràtio a la Comunitat Valenciana (1.598). 

Gràfic 7. Ràtio de població assignada per infermer d’atenció primària. Per comunitat 
autònoma. Any 2019  

 

Font: Sistema d’Informació d’Atenció Primària del Sistema Nacional de Salut (Portal Estadístic del Ministeri de 

Sanitat). 

Segons les dades disponibles en el Portal Estadístic del Ministeri de Sanitat, a penes 
s’aprecien diferències significatives en les ràtios en el període 2004-2019, excepte pels anys 
posteriors a la crisi de 2007, que va augmentar la ràtio a la Comunitat Valenciana fins a les 
1.936 targetes assignades. 
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Gràfic 8. Ràtio de població assignada per infermer d’atenció primària. Comunitat 
Valenciana i Espanya. 2004-2019  

  

Font: Sistema d’Informació d’Atenció Primària del Sistema Nacional de Salut (Portal Estadístic del Ministeri de 

Sanitat). 

Segons dades actualitzades facilitades pel Servei d’Assegurament a 2019, a la Comunitat 
Valenciana la ràtio oscil·la entre les 2.465 targetes assignades en el departament d’Elx-
Crevillent i les 995 en el de Requena. 

Qualitat percebuda  

Segons dades del Baròmetre Sanitari corresponent a l’exercici 2018 i publicat pel Ministeri 
de Sanitat, el 86,5% dels enquestats18 a nivell nacional manifesten que l’atenció que ha 
rebut en les consultes en medicina familiar i comunitària de la sanitat pública ha sigut bona 
o molt bona. A la Comunitat Valenciana la proporció és pràcticament idèntica (86,4%).  

Respecte a les seues expectatives, per al 22,8% dels enquestats en tot Espanya l’atenció ha 
sigut molt millor o millor de la que esperaven, mentre que a la Comunitat Valenciana el 
25,7% dels enquestats han vist superades les seues expectatives. 

Quant a la valoració que els ciutadans19 realitzen sobre diversos aspectes de l’atenció 
prestada en les consultes de medicina familiar i comunitària i pediatria de la sanitat pública, 
s’observa una menor puntuació en tots a la Comunitat Valenciana respecte al conjunt 
d’Espanya.  

                                                                        

18 Segons la nota metodològica del Baròmetre Sanitari, aquesta és la valoració de les persones que 
van utilitzar els serveis sanitaris públics durant 2018. 

19 El Baròmetre Sanitari es refereix ací a tota la població, independentment que haja utilitzat els serveis 
sanitaris en l'últim any o no ho haja fet. 
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Gràfic 9. Valoració20 d’aspectes en atenció primària. Comunitat Valenciana i Espanya. 
Evolució 2009-2018  

 

Font: Baròmetre Sanitari 2018. Ministeri de Sanitat. 

Accessibilitat 

L’atenció primària té com a característica principal la seua accessibilitat, ja que constitueix 
el nivell assistencial més pròxim als ciutadans amb una visió integral del pacient. 

La demanda de serveis es produeix, fonamentalment, de manera espontània per part dels 
ciutadans i habitualment és necessària una cita prèvia per a accedir a les consultes 
ordinàries no urgents. 

En relació amb quant de temps transcorre des que un pacient demana la cita fins que és 
atés, segons dades del Baròmetre Sanitari 2018, al 16,2% dels enquestats a Espanya el van 
atendre aquell mateix dia, percentatge superior al registrat entre els enquestats de la 
Comunitat Valenciana (9,8%). 

  

                                                                        

20 Entre els aspectes inclosos en el Baròmetre Sanitari i que són valorats pels ciutadans es troben el 
coneixement de l'historial i seguiment dels problemes de salut de cada malalt, la confiança i seguretat 
que els transmet el metge, la informació rebuda sobre el seu problema de salut i el temps dedicat pel 
metge a cada pacient, segons una escala d'1 a 10, en la qual l'1 significa que el valora com “totalment 
insatisfactori” i el 10 que el valora com “totalment satisfactori”. 
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Gràfic 10. Cita en atenció primària: proporció d’enquestats que han sigut atesos el 
mateix dia, l’endemà o va passar més d’un dia. Comunitat Valenciana i Espanya, 2018 

Font: Baròmetre Sanitari 2018. Ministeri de Sanitat. 

No obstant això, la mitjana de dies transcorreguts per als qui no van ser atesos el mateix 
dia (que representen el 59,3% dels pacients) a la Comunitat Valenciana es va situar en els 
4,48 dies, mentre que a Espanya va ser de 4,77 dies. 

Quadre 7. Cita en atenció primària: proporció d’enquestats que no han sigut atesos el 
mateix dia i mitjana de dies transcorreguts. Comunitat Valenciana i Espanya. 2018 

Dies transcorreguts i mitjana 
Comunitat 
Valenciana Espanya 

2 dies 22,1% 29,4% 

3 dies 31,4% 26,5% 

4 dies 12,5% 9,0% 

5 dies 6,9% 7,0% 

6 dies 6,0% 3,1% 

7 dies 12,9% 13,9% 

Entre 8 i 10 dies 6,5% 4,1% 

11 i més dies 1,4% 6,0% 

No recorda 0,5% 0,9% 

Mitjana (dies) 4,48 4,77 

Font: Baròmetre Sanitari 2018. Ministeri de Sanitat.  
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Una aproximació a les necessitats de recursos 

Per a absorbir l’excés de targetes assignades a determinats facultatius en atenció primària 
sobre les ràtios recomanades per la Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària 
(Semergen), caldria incrementar la plantilla de facultatius i d’infermeria dels equips 
d’atenció primària a la Comunitat Valenciana. 

Hem realitzat una aproximació del cost salarial que suposaria incrementar la plantilla 
d’atenció primària per mitjà de la creació de places de personal sanitari per a absorbir 
l’excés de targetes assignades (per damunt de 1.500 targetes per facultatiu de medicina 
familiar i comunitària i de 900 targetes per pediatre). A la Comunitat Valenciana es 
necessitaria ampliar la plantilla en els departaments de salut de gestió pública21 en 81 
metges de família, 23 pediatres i 83 infermers, amb un cost salarial aproximat de 12 milions 
d’euros anuals,22 impacte que dependria en tot cas de si és possible una redistribució de 
les targetes assignades dins d’una mateixa zona bàsica de salut, de les condicions 
retributives del personal necessari en funció de la seua antiguitat, de l’àmbit d’actuació 
geogràfica i del complement específic directament vinculat amb la dedicació exclusiva o 
incompatibilitat. 

Si de forma més ambiciosa es pretenguera reduir les ràtios fins a les 1.300 i 800 targetes 
respectivament, els costos salarials anuals s’incrementarien almenys en 42 milions d’euros. 

Quadre 8. Impacte de l’increment del cost salarial d’EAP (facultatius i infermers) per a 
aconseguir les ràtios recomanades  

 Increment personal EAP (facultatius i 
infermers) 

Milions 
d’euros Escenari MFC PED ENF23 Total 

Aconseguir ràtios de 1.500 per a MFC i 900 
per a PED 

81 23 83 187 12 

Aconseguir ràtios de 1.300 per a MFC i 800 
per a PED 

312 62 300 674 42 

Font: Elaboració pròpia. 

No obstant això, l’establiment d’estàndards per a aquestes ràtios és un aspecte complex 
que requereix una anàlisi més detallada i no simplement un càlcul lineal. La decisió sobre 
dotar d’un facultatiu addicional un centre de salut o un altre ha de realitzar-se no sols en 
funció del nombre de targetes sanitàries assignades, sinó de factors com la dispersió 
geogràfica i la densitat poblacional, l’envelliment i l’estat de salut de la població, la 
implicació de l’atenció primària en la resolució d’altres processos i qualsevol altre que afecte 

                                                                        

21 La gestió del personal sanitari en els departaments de salut de Dénia, Manises, Torrevella i Elx-
Crevillent és responsabilitat dels concessionaris. La ràtio en aquests departaments és 
significativament més elevada que en els departaments de salut de gestió pública. 

22 Estimació realitzada segons retribucions mitjanes en 2019, incloent-hi cost de seguretat social. 

23 Mantenint la ràtio actual de 81 infermers per 100 facultatius. 
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la freqüentació dels pacients i, en conseqüència, la càrrega assistencial que suporten els 
facultatius en atenció primària. 

La Direcció General d’Assistència Sanitària va implementar una estratègia de reforç de 
l’atenció primària al febrer de 2019. La Direcció General de Recursos Humans va tramitar 
tres expedients de modificació de plantilla que van motivar la creació dels següents llocs 
de treball de plantilla pressupostària en l’esmentat àmbit de l’atenció primària: 131 
facultatius de medicina familiar i comunitària, 81 pediatres i 95 de personal d’infermeria, 
amb un import estimat de 15,5 milions d’euros. No obstant això, no tots els nomenaments 
es van realitzar durant aquest exercici. A 31 de desembre de 2019, es trobaven pendents 
d’ocupar 54 places de facultatius de medicina familiar i comunitària, 55 pediatres i 39 de 
personal d’infermeria, que majoritàriament han sigut cobertes entre gener i octubre de 
2020. 

Amb aquesta estratègia de reforç (iniciada en 2019 i finalitzada en 2020), la CSUSP ha 
compensat parcialment el dèficit en atenció primària 
estimat per la Sindicatura. En qualsevol cas, es 
recomana a la Conselleria que complete al més 
prompte possible els estudis necessaris per a 
determinar les ràtios de referència òptimes, que és 
una de les línies d’actuació previstes en el PORH 
vigent. Una vegada finalitzats aquests estudis, la 
Conselleria podria quantificar correctament els 

crèdits pressupostaris necessaris que haurien de consignar-se en el pressupost de la 
Generalitat en exercicis futurs per a dotar-se dels recursos humans suficients en atenció 
primària. 

Subobjectiu 1.3: La planificació de l’oferta de cartera de serveis i de 
professionals especialistes garanteix l’equitat en la prestació dels serveis 
sanitaris en tot el territori? 

Segons el Sistema d’Informació d’Atenció Especialitzada (SIAE),24 els centres hospitalaris, 
centres d’especialitats que en depenguen i centres ambulatoris d’atenció especialitzada del 
Sistema Nacional de Salut ocupen com a personal vinculat25 68.097 metges26 en tot el 
territori nacional, equivalent a una taxa de 144 metges per cada 100.000 habitants. 

La Comunitat Valenciana té una taxa lleugerament per davall de la mitjana estatal que se 
situa en 134 metges d’atenció especialitzada per cada 100.000 habitants, però molt 

                                                                        

24 Disponible en el portal estadístic del Ministeri de Sanitat. Les dades disponibles referides a 2019 
tenen caràcter provisional (en la data de la nostra consulta, el 10 de febrer de 2021). 

25 Segons les definicions recollides en el SIAE, es considera personal vinculat el que manté una relació 
laboral o estatutària. 

26 En les especialitats desglossades en el SIAE, no s'ha inclòs els metges que figuren com a serveis 
centrals, urgències, farmacèutics i altres titulats superiors sanitaris. 

La Conselleria ha de 
completar els estudis 
necessaris per a 
determinar les ràtios de 
referència 
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allunyada de les ràtios d’Aragó, Principat d’Astúries, País Basc, Comunitat Foral de Navarra 
i Comunitat de Madrid. 

Gràfic 11. Taxa de personal facultatiu en atenció especialitzada per cada 100.000 
habitants. Per comunitat autònoma. Any 2019 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en el Sistema d’Informació d’Atenció Especialitzada 

(Portal Estadístic del Ministeri de Sanitat) i en l’INE. 

En el període de què ha informat el Ministeri de Sanitat, s’aprecia una tendència alcista tant 
a escala nacional com autonòmica, a excepció de l’any 2017 per a la Comunitat Valenciana. 

Gràfic 12. Taxa de personal facultatiu en atenció especialitzada per cada 100.000 
habitants. Comunitat Valenciana i Espanya. 2010-2019 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en el Sistema d’Informació d’Atenció Especialitzada 

(Portal Estadístic del Ministeri de Sanitat) i en l’INE. 
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Encara que la ràtio per capita és comunament utilitzada per a comparar dotacions de 
recursos sanitaris entre territoris, igual que ocorre en atenció primària, cal relativitzar la 
idoneïtat d’aquest indicador que pondera només per la població sense tindre en compte 
altres determinants que poden justificar la variabilitat de la demanda o necessitat de 
professionals entre zones com ara les característiques del propi territori (per exemple, la 
dispersió poblacional) i les característiques de la població (edat mitjana, morbiditat). 

D’altra banda, l’exercici de comparar el nombre de facultatius entre comunitats autònomes 
ha de ser completat amb una anàlisi detallada dels resultats assistencials, ja que no 
necessàriament aquelles comunitats autònomes amb major nombre d’especialistes tenen, 
per exemple, els menors terminis de demora en operacions quirúrgiques i en consultes 
externes. 

Així, en el cas de la Comunitat Valenciana i en comparació amb el conjunt d’Espanya, i 
d’acord amb les últimes dades comparatives disponibles en el lloc web del Ministeri de 
Sanitat, la Comunitat informa de millors resultats tant en llista d’espera quirúrgica com en 
llista d’espera de consultes externes. 

Quadre 9. Situació de la llista d’espera quirúrgica i de consultes externes en el Sistema 
Nacional de Salut. Comunitat Valenciana i Espanya 

  Desembre 
2018 

Juny 
 2019 

Desembre 
2019 

Llista d’espera quirúrgica     

Taxa per 1.000 habitants Espanya 14,78 14,85 15,53 

 Comunitat 
Valenciana 

11,74 12,11 11,51 

Temps mitjà d’espera (dies) Espanya 129 115 121 

 Comunitat 
Valenciana 

92 83 90 

Llista d’espera consultes externes     

Taxa per 1.000 hab. Espanya 62,48 61,84 63,72 

. Comunitat 
Valenciana 

50,96 44,10 41,86 

Temps mitjà d’espera (dies) Espanya 96 81 88 

 Comunitat 
Valenciana 

54 51 57 

Font: Sistema d’informació sobre llistes d’espera en el Sistema Nacional de Salut. 

Cal tindre en compte que els millors resultats assistencials també són conseqüència de 
l’adopció de mesures que redunden en una major optimització dels recursos. Un augment 
aïllat dels recursos humans destinats a reduir les llistes d’espera no és necessàriament la 
solució, sinó que ha d’estar acompanyat d’una gestió adequada per part dels professionals 
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amb criteris d’inclusió basats en l’evidència científica i amb criteris d’eficiència en la 
utilització de recursos.  

Així per exemple, si comparem la demora estructural en les llistes d’espera quirúrgica amb 
el rendiment quirúrgic27 (les referències de la literatura28 proposen que el nivell òptim 
d’utilització dels quiròfans se situa en una banda entre el 75% i 90%), s’observa que els 
majors pics en la demora coincideixen amb els menors rendiments dels blocs quirúrgics. 

Gràfic 13. Evolució del temps mitjà d’espera estructural i el rendiment quirúrgic a la 
Comunitat Valenciana. Període 2016-2019 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en ALUMBRA. 

A la mateixa conclusió s’arriba si es compara l’evolució de la demora amb la proporció de 
l’activitat realitzada fora del torn de matins. Referent a això, s’aprecia una diferència 
significativa en l’activitat quirúrgica als hospitals gestionats a través de concessió, que en 
el període 2016-2019 van realitzar el 39,4% de les operacions en torn de vesprada o de nit, 
davant del 28,6% als hospitals de gestió pública, sent també significativa la demora 
estructural entre els uns i els altres (95 dies de mitjana en el període 2016-2019 als hospitals 
de gestió pública i 57 dies als hospitals de concessió administrativa).29  

                                                                        

27 Rendiment quirúrgic: és el percentatge de temps utilitzat respecte al temps estimat de disponibilitat 
del quiròfan. Segons les especificacions tècniques d'aquest indicador definides en ALUMBRA, inclou 
les intervencions realitzades en el torn de matí (de 8.00 a 14.59 hores) en dies laborables (dilluns a 
divendres, excepte festius nacionals i autonòmics). 

28 Segons consta en el document “Estándares y recomendaciones de calidad y seguridad en los 
centros y servicios sanitarios: bloque quirúrgico” del Ministeri de Sanitat (2009). 

29 Per a simplificar la comparació i atés que la reversió es va produir l'1 d'abril de 2018, a l'efecte del 
càlcul d'aquests indicadors s'ha inclòs en el conjunt de concessions l'Hospital de la Ribera.  
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Gràfic 14. Evolució del temps mitjà d’espera estructural i la proporció d’operacions 
quirúrgiques realitzades en torns de vesprada i de nit a la Comunitat Valenciana. 
Període 2016-2019 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en ALUMBRA. 

En qualsevol cas i igual que s’ha observat en atenció primària (subobjectiu 1.2), la taxa de 
personal sanitari en atenció especialitzada a la Comunitat Valenciana és inferior a la mitjana 
estatal. Aquesta dada estadística ha sigut confirmada pels equips directius dels 
departaments de salut. Segons l’enquesta d’opinió realitzada entre les gerències dels 
departaments de salut, la situació actual quant a la disponibilitat de facultatius especialistes 
en relació amb les necessitats assistencials actuals és deficitària en quasi totes les 
especialitats (vegeu annex IV). 

Hi ha un consens generalitzat en les direccions dels departaments de salut a assenyalar 
l’especialitat de medicina familiar i comunitària com aquell col·lectiu de facultatius amb 
major dèficit de recursos per a atendre les necessitats assistencials actuals. La segona 
especialitat que congrega més consens entre les gerències és l’anestesiologia i reanimació, 
seguides de cardiologia i radiodiagnòstic (vegeu quadre 6 en subobjectiu 1.2). 

Per tant, a més de la medicina familiar i comunitària, entre les especialitats que requeriran 
un major creixement en el nombre de facultatius especialistes en un termini aproximat de 
10-15 anys a conseqüència de l’evolució de factors com el desenvolupament tecnològic, 
l’evolució de la morbiditat, la demografia, etc. se’n troben algunes que ja són deficitàries 
actualment, de manera que resultarà també necessari reforçar l’atenció especialitzada en 
especialitats com ara anestesiologia i reanimació, cardiologia, radiodiagnòstic, etc. (vegeu 
annex IV). 

Segons els experts consultats, les raons més rellevants que subjauen a la situació deficitària 
general de facultatius especialistes a la Comunitat Valenciana són l’absència d’incentius 
perquè els especialistes treballen en places de difícil cobertura i la falta de suficients places 
acreditades per a la formació especialitzada en les últimes convocatòries realitzades. En 
segon terme, les restriccions pressupostàries existents que impedeixen incrementar l’oferta 
d’ocupació pública és una raó que aglutina també consens entre els experts consultats. 
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En relació amb les places de difícil cobertura 

La CSUSP ha introduït recentment mesures específiques incentivadores en els barems de 
mèrits dels procediments de selecció, entre les quals hi ha la d’atorgar més pes relatiu al 
temps dels serveis prestats en nomenaments continuats en llocs declarats de difícil 
cobertura (en comparació amb els punts atorgats per serveis prestats en altres places), per 
a així incrementar l’interés del personal sanitari a ocupar aquestes places. 

D’altra banda, la Direcció General de Recursos Humans ens ha indicat que a final de 2019 i 
començament de 2020 es va iniciar l’elaboració d’un projecte de decret regulador de les 
places de difícil cobertura que incloïa altres mesures per a incentivar-les. No obstant això, 
la irrupció de la pandèmia de COVID-19 n’ha paralitzat la tramitació, que està previst 
continuar quan la situació ho permeta. 

En relació amb l’oferta d’ocupació pública per a personal facultatiu a la Comunitat 
Valenciana 

En el període 2014-2019, els decrets del Consell que regulen les ofertes d’ocupació pública 
per a personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública inclouen un 
total de 3.336 places per a facultatius, de les quals quasi la meitat (1.579) són el resultat 
d’aplicar la taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal, això és, places que ja 
estaven dotades pressupostàriament i que estaven ocupades de manera temporal i 
ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors. 

Gràfic 15. Places oferides per a personal facultatiu per la CSUSP. Ofertes d’ocupació 
pública 2014-2019 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels decrets del Consell que aproven les ofertes d’ocupació pública per a personal 

gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

En el subobjectiu 1.5 hem analitzat l’impacte de les OPO en el grau de temporalitat. 
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En relació amb les places acreditades per a la formació especialitzada a la Comunitat 
Valenciana 

Segons la convocatòria de les proves selectives per a l’accés l’any 2020,30 les places oferides 
de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de 
grau/llicenciatura/diplomatura de medicina, farmàcia, psicologia, químiques, biologia i 
físiques en centres i unitats docents de la Comunitat Valenciana van ascendir a 935, un 9,8% 
del conjunt d’Espanya. 

Les administracions van fer un esforç significatiu en 2019 per promoure l’acreditació de 
places de formació sanitària. El nombre màxim de places en formació pel sistema de 
residència que es van oferir en la convocatòria 2019/202031 en centres i unitats docents de 
la Comunitat Valenciana va augmentar el 19,6% respecte al nombre màxim de places en la 
convocatòria 2018/2019. Des de 2015 a 2020, la variació acumulada a la Comunitat 
Valenciana ha sigut del 33,5%, lleugerament inferior al percentatge estatal (36,6%). 

Gràfic 16. Variació interanual del nombre màxim de places en formació pel sistema de 
residència que s’ofereixen a adjudicació (per any de convocatòria). Comunitat 
Valenciana i Espanya 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les ordres ministerials per les quals s’aproven les ofertes de places i les 

convocatòries de proves selectives per a l’accés a places de formació sanitària especialitzada. 

La normativa reguladora del procediment d’acreditació és la Llei 44/2003, de 21 de 
novembre, d’Ordenació de les Professions Sanitàries, la qual estableix que les sol·licituds 
d’acreditació d’unitats docents es presenten a instàncies de l’entitat titular del centre, amb 
informes previs de la comissió de docència d’aquest i de la conselleria competent en 
matèria sanitària de la seua comunitat autònoma. I correspon a l’òrgan directiu competent 
                                                                        

30 Ordre SCB/925/2019, de 30 d'agost, per la qual s'aprova l'oferta de places i la convocatòria de 
proves selectives 2019 per a l'accés l'any 2020 a places de formació sanitària especialitzada per a les 
titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de Medicina, Farmàcia, Infermeria i àmbit 
de la psicologia, la química, la biologia i la física. 

31 2019 es refereix a l'any de publicació de la convocatòria i 2020 a l'any de realització de les proves i 
accés a les places. 
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en matèria de formació sanitària especialitzada del Ministeri de Sanitat resoldre aquestes 
sol·licituds. L’últim termini de presentació de sol·licituds va incloure el període des de l’1 de 
novembre de 2019 fins a l’1 de juny de 2020. 

Les gerències de 16 departaments de salut ens han indicat que tenien presentada alguna 
sol·licitud d’acreditació inicial d’una nova unitat docent o sol·licitud d’ampliació de la 
capacitat docent d’alguna unitat prèviament acreditada. El total de places ja sol·licitades i 
pendents d’autoritzar ascendeix a 55. 

Addicionalment, la pràctica totalitat dels departaments de salut (tots els consultats menys 
dos) consideren que compten en l’actualitat o podrien comptar a curt termini (menys de 
dos anys) amb els recursos suficients per a complir els requisits legals per a poder sol·licitar 
al Ministeri de Sanitat l’acreditació de noves unitats docents, o incrementar les places 
acreditades per a la formació especialitzada. El total de places que podrien sol·licitar-se 
ascendeix a 142. 

En l’annex I hem completat una anàlisi de la demografia mèdica i és convenient destacar 
que l’oferta de formació especialitzada constitueix una barrera per a exercir la medicina en 
l’SNS i al seu torn constitueix una eina de planificació. Si bé algunes comunitats autònomes 
han fet esforços de planificació i exercicis numèrics per al seu àmbit territorial, comparant 
projeccions d’entrades a la professió amb les d’eixides per jubilació, cal tindre en compte 
que a Espanya hi ha districte únic per al grau de medicina, que el mercat MIR és d’àmbit 
estatal i a més que les homologacions i reconeixements de títols també ho són, per la qual 
cosa la planificació regional s’enfronta a importants restriccions que obliguen l’Estat a 
realitzar una més que necessària labor de coordinació a nivell nacional. 

La millor distribució de metges especialistes a Espanya i la correcta adequació de les places 
de formació MIR a les necessitats del país són reptes que ha d’afrontar el conjunt de 
l’Administració sanitària, no sols la Comunitat Valenciana de manera aïllada. 

Una aproximació a les necessitats de recursos 

Les dificultats per a quantificar les necessitats actuals i per a projectar cap al futur la 
demanda de metges especialistes són significatives 
i superar-les suposa un repte per a qualsevol 
administració sanitària. La demanda de metges 
especialistes respon a un conjunt de factors que 
podem englobar en cinc categories: factors 

demogràfics, econòmics, epidemiològics, tecnològics, i d’organització i gestió. Aquests 
factors incideixen en la demanda o necessitat d’atenció sanitària i, per tant, també 
determinen els recursos humans necessaris per a la seua provisió. 

En aquest entorn multifactorial, la mera comparació de taxes d’especialistes per població 
representa un exercici senzill, però aquest mètode de quantificació manca de rigor suficient 
al no tindre en compte tots els factors que afecten la demanda. 

La demanda de metges 
especialistes respon a un 
conjunt de factors 
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El Ministeri de Sanitat ha dut a terme diversos estudis relacionats amb l’oferta i la necessitat 
de metges especialistes, i en l’últim32 realitza un model de simulació per mitjà de la tècnica 
de dinàmica de sistemes. Aquest estudi, a partir de la informació base (any 2018) facilitada 
pels diferents serveis regionals de salut, té com a finalitat projectar els especialistes 
disponibles segons hipòtesis d’entrada i eixida en la professió i projectar les necessitats 
segons les hipòtesis assumides sobre la demografia general (prediccions INE), sobre l’ús 
relatiu de serveis mèdics per trams d’edat i sobre increments anuals de necessitat de cada 
especialista per 100.000 habitants. Aquestes hipòtesis s’han formulat per a l’escenari base 
a partir de les opinions d’experts expressades de manera estandarditzada, dels informes de 
les comunitats autònomes i de les comissions nacionals de les especialitats mèdiques. 

L’estudi del Ministeri de Sanitat estima que existeix un dèficit global actual (en 2018) d’un 
2,9% de personal facultatiu i les previsions per a 2020 són d’un dèficit superior al 5%. Atesa 
la previsible eixida del mercat professional segons les piràmides d’edat en els pròxims 5-10 
anys, els desequilibris entre oferta i demanda d’especialistes s’agreugen en els pròxims anys 
per a posteriorment, a partir de 2025, estabilitzar-se i mantindre’s entorn d’un dèficit del 
12%. 

En el transcurs del nostre treball, hem sol·licitat l’opinió dels gerents dels departaments de 
salut quant a la seua consideració de l’existència o no d’un dèficit de facultatius per a cada 
una de les especialitats mèdiques. Sobre la base d’aquestes opinions, i tenint en 
consideració la situació actual de les demores en consultes externes i l’evolució de la 
freqüentació en consultes externes, hem realitzat una aproximació a les possibles 
necessitats addicionals d’especialistes en els departaments de salut de gestió pública. Hem 
estimat que a la fi de 2019 el dèficit de personal facultatiu en atenció especialitzada podria 
situar-se entorn del 5,5%, equivalent a 318 facultatius que serien necessaris per a cobrir la 
demanda actual. 

  

                                                                        

32 Barber Pérez, Patricia; González López-Valcárcel, Beatriz (2018). La estimación de la oferta y 
demanda de médicos especialistas. España 2018-2030. Universitat de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Quadre 10. Estimació del dèficit en personal facultatiu d’atenció especialitzada 

Especialitat33 
Facultatius en 

2019  
Dèficit estimat 

per Sindicatura 

Anestesiologia i reanimació 485 66 

Obstetrícia i ginecologia 355 2 

Pediatria 318 -1 

Cirurgia general i de l’aparell digestiu 308 7 

Cirurgia ortopèdica i traumatologia 302 14 

Radiodiagnòstic 295 19 

Psiquiatria 294 13 

Psicologia clínica 270 27 

Medicina interna 267 18 

Oftalmologia 213 8 

Medicina intensiva 204 3 

Cardiologia 177 12 

Resta d’especialitats 2.283 130 

Total AE 5.771 318 

Font: Elaboració pròpia. 

L’efecte econòmic de redimensionar la plantilla en atenció especialitzada (personal 
facultatiu i personal d’infermeria)34 podria suposar un increment de la despesa anual de 
personal d’uns 46 milions d’euros aproximadament.35 

De qualsevol manera, i igual que hem assenyalat per a atenció primària, aquesta 
quantificació és una aproximació bàsica al problema de fons, que és la percepció que el 
sistema sanitari actual té un dèficit de professionals per a atendre la demanda actual. Per 
això, considerem que la CSUSP ha d’impulsar també l’anàlisi de les ràtios de referència de 
professionals en atenció especialitzada tal com està previst en el PORH. No obstant això, 
per a aquesta comesa l’Administració sanitària ha de tindre en compte no sols el dèficit 
actual de facultatius i les possibles necessitats assistencials futures, sinó que l’anàlisi ha 
d’entroncar-se també amb l’estratègia global sobre el sistema de salut. Per a assegurar la 
consecució dels millors resultats assistencials al menor cost, la planificació de recursos 
humans ha de tindre en compte que són necessàries també actuacions que impliquen 
millores tecnològiques i millores organitzatives, i no únicament increments lineals de la 
plantilla. 

                                                                        

33 Es detallen les especialitats amb major nombre de contractes en 2019. 

34 Per a la nostra anàlisi quantitativa hem aplicat una ràtio d’1,4 infermers/infermeres per facultatiu, 
la qual cosa equival a un increment de 445 infermers i infermeres. 

35 Estimació realitzada segons retribucions mitjanes en 2019, incloent-hi cost de seguretat social. 
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Subobjectiu 1.4: Hi ha necessitats permanents de personal sanitari que es 
cobreixen per mitjà de contractacions temporals successives? 

Les associacions sindicals mèdiques han denunciat que en molts casos s’utilitzen els 
contractes o nomenaments fora de la plantilla pressupostària, no per a situacions d’extrema 
necessitat o d’acumulació puntual de treball, sinó per a cobrir necessitats estructurals i 
permanents. 

En les institucions sanitàries, les relacions de llocs de treball distingeixen entre llocs de 
plantilla pressupostària, que teòricament és la plantilla necessària per a prestar amb 
caràcter estructural el servei assistencial ordinari, i altres llocs que tenen naturalesa 
conjuntural que estan destinats a cobrir l’acumulació de tasques (principalment per a cobrir 
vacances o durant l’exercici 2020 per a reforçar els serveis a conseqüència de la pandèmia 
de la COVID-19) o l’atenció continuada (guàrdies). 

Segons l’anàlisi que hem realitzat sobre la plantilla de llocs de treball en 2019, huit de cada 
deu36 llocs de treball de facultatius d’atenció especialitzada i metges i pediatres d’atenció 
primària són llocs de plantilla pressupostària. Dins del conjunt d’aquests col·lectius, el 3,6% 
de llocs estan destinats per a acumulacions de tasques i el 15,2% per a atenció continuada. 

En infermeria, la majoria de places són de plantilla (87,5%), mentre que les destinades a 
acumulació de tasques representen el 9,4% i les d’atenció continuada un 3,2%. 

Quadre 11. Nombre de llocs de treball vigents en 2019 per tipus de plantilla 

Exercici 2019 
Plantilla 

pressupostària 
Acumulació 

tasques 
Atenció 

continuada Total 

Metges de família (AP) 2.699 118 751 3.568 

Pediatres (AP) 781 23 0 804 

Facultatius (AE) 5.134 241 857 6.232 

Infermeria 12.982 1.389 470 14.841 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

El nombre de llocs de treball d’atenció continuada és especialment rellevant en medicina 
de família i comunitària, amb un 21% del total de llocs. Aquesta proporció baixa fins al 
13,7% entre els facultatius d’atenció especialitzada. No hi ha contractes d’atenció 
continuada en pediatria d’atenció primària i en infermeria el nombre d’aquests contractes 
en 2019 va arribar a 470. 

Els contractes (nomenaments) d’atenció continuada són contractes per a guàrdies 
formalitzats amb facultatius i professionals d’infermeria. Segons els sindicats, aquests 
nomenaments tenen la qualificació d’eventuals indefinits i es renoven anualment mentre 
existisca la necessitat i poden prolongar-se en el temps. Així mateix, les organitzacions 
                                                                        

36 Les proporcions ací observades no inclouen el personal en formació (MIR) ni els llocs reservats per 
a caps de servei i de secció. 
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sindicals denuncien que cobreixen, en la gran majoria dels casos, necessitats estructurals 
de l’atenció sanitària a la població els 365 dies de l’any les 24 hores de dia. 

Tal com es desprén del quadre següent, l’índex estructural37 dels llocs d’atenció continuada 
és molt elevat quant al personal facultatiu de medicina familiar i comunitària, ja que una 
mitjana de 389 llocs han sigut ocupats durant els 365 dies de l’any, que en termes relatius 
és un 56,8% de tots els llocs de treball d’atenció continuada per a metges de família en 
atenció primària. A més a més, 296 dels 389 llocs han sigut ocupats per una mateixa 
persona durant almenys 12 mesos en el període 2016-2019. 

Quadre 12. Índex estructural dels llocs d’atenció continuada en medicina familiar i 
comunitària 

Indicador 2016 2017 2018 2019 Mitjana 

Nombre de llocs de treball d’atenció continuada 643 662 684 751 685 

Vigents durant tot el període 2016-2019 636 636 636 636 636 

Proporció de llocs inalterats 98,9% 96,1% 93,0% 84,7% 92,8% 

Ocupats durant tot l’any 378 383 406 387 389 

Proporció de llocs ocupats tot l’any 58,8% 57,9% 59,4% 51,5% 56,8% 

Ocupats tot l’any per la mateixa persona 295 299 304 284 296 

Proporció de llocs ocupats tot l’any per mateixa persona 45,9% 45,2% 44,4% 37,8% 43,2% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

En el col·lectiu de facultatius especialistes, aquest indicador –que implica que necessitats 
estructurals estan sent cobertes per mitjà de contractes eventuals– arriba al 21% i una 
mitjana de 82 persones han ocupat llocs d’atenció continuada de manera ininterrompuda 
durant almenys 12 mesos en el període 2016-2019. 

  

                                                                        

37 Proporció de llocs d'atenció continuada que estan ocupats de manera permanent durant tot l'any. 
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Quadre 13. Índex estructural dels llocs d’atenció continuada entre facultatius d’atenció 
especialitzada 

Indicador 2016 2017 2018 2019 Mitjana 

Nombre de llocs de treball d’atenció continuada 709 745 824 857 784 

Vigents durant tot el període 2016-2019 643 643 643 643 643 

Proporció de llocs inalterats 90,7% 86,3% 78,0% 75,0% 82,0% 

Ocupats durant tot l’any 128 147 178 208 165 

Proporció de llocs ocupats tot l’any 18,1% 19,7% 21,6% 24,3% 21,0% 

Ocupats tot l’any per la mateixa persona 71 79 83 95 82 

Proporció de llocs ocupats tot l’any per mateixa persona 10,0% 10,6% 10,1% 11,1% 10,5% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

Quant a infermeria, la majoria dels llocs estan sent ocupats durant els 365 dies de l’any. 
Una mitjana de 154 infermers i infermeres han ocupat llocs d’atenció continuada de manera 
ininterrompuda almenys durant 12 mesos. 

Quadre 14. Índex estructural dels llocs d’infermeria 

Indicador 2016 2017 2018 2019 Mitjana 

Llocs de treball d’atenció continuada 354 375 417 470 404 

Vigents durant tot el període 2016-2019 338 338 338 338 338 

Proporció de llocs inalterats 95,5% 90,1% 81,1% 71,9% 83,7% 

Ocupats durant tot l’any 187 196 215 221 205 

Proporció de llocs ocupats tot l’any 52,8% 52,3% 51,6% 47,0% 50,7% 

Ocupats tot l’any per la mateixa persona 141 153 162 158 154 

Proporció de llocs ocupats tot l’any per mateixa persona 39,8% 40,8% 38,8% 33,6% 38,1% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

Aquesta anàlisi realitzada hauria de ser completada per la Conselleria, en el context del 
PORH, perquè la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del Personal Estatutari 
dels Serveis de Salut, assenyala en el seu article 9 que “si es realitzaren més de dos 
nomenaments per a la prestació dels mateixos serveis per un període acumulat de 12 o 
més mesos en un període de dos anys, serà procedent l’estudi de les causes que el van 
motivar, per a valorar, si és el cas, si és procedent la creació d’una plaça estructural en la 
plantilla del centre”. 

Referent a això hem d’esmentar la sentència del 19 de març de 2020 del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea (TJUE), que resol dues peticions de decisió prejudicial plantejades per 
dos jutjats contenciosos administratius, en el marc de dos litigis interposats per empleats 
públics contra el Servei Madrileny de Salut de la Comunitat de Madrid. 
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Segons aquesta sentència, “ha de declarar-se que, en una administració que disposa de 
nombrós personal, com el sector de la sanitat pública, és inevitable que amb freqüència 
siguen necessàries substitucions temporals a causa, en particular, de la indisponibilitat de 
membres del personal en situació de baixa per malaltia, de permís de maternitat o de 
permís parental o altres. La substitució temporal de treballadors en aquestes circumstàncies 
pot constituir una raó objectiva en el sentit de la clàusula 5, apartat 1, lletra a, de l’Acord 
marc,38 que justifica tant la duració determinada dels contractes conclosos amb el personal 
substitut com la renovació d’aquests contractes en funció de les necessitats que sorgisquen, 
en funció de noves necessitats, a reserva del compliment de les exigències fixades per a 
això per l’Acord marc”. 

Afig la sentència que “cal recordar que l’obligació d’organitzar els serveis de salut de 
manera que es garantisca l’adequació constant entre 
el personal sanitari i el nombre de pacients 
incumbeix a l’Administració pública i depén d’un 
gran nombre de factors que poden reflectir una 
necessitat particular de flexibilitat que, 
conformement a la jurisprudència del Tribunal de 
Justícia recordada en l’apartat 68 d’aquesta 
sentència, pot justificar objectivament en aquest 
sector específic, a la llum de la clàusula 5, apartat 1, 
lletra a, de l’Acord marc, el recurs a nomenaments 

successius de duració determinada. En canvi, no es pot admetre que nomenaments de 
duració determinada puguen renovar-se per a exercir de manera permanent i estable 
funcions dels serveis de salut incloses en l’activitat normal del personal estatutari fix”. 

I conclou que “la renovació de contractes o relacions laborals de duració determinada per 
a cobrir necessitats que, de fet, no tenen caràcter provisional, sinó permanent i estable, no 
està justificada d’acord amb la clàusula 5, apartat 1, lletra a, de l’Acord marc, en la mesura 
en què aquesta utilització de contractes o relacions laborals de duració determinada 
s’oposa directament a la premissa en la qual es basa aquest acord marc, és a dir, que els 
contractes de treball de duració indefinida constitueixen la forma més comuna de relació 
laboral, encara que els contractes de duració determinada siguen característics de 
l’ocupació en alguns sectors o per a determinades ocupacions i activitats”. 

  

                                                                        

38 Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l'Acord Marc de la Confederació 
Europea de Sindicats (CES), la Unió de Confederacions de la Indústria de la Comunitat Europea 
(UNICE) i el Centre Europeu de l'Empresa Pública (CEEP) sobre el treball de duració determinada. 

No es pot admetre que 
nomenaments de duració 
determinada puguen 
renovar-se per a exercir de 
manera permanent i 
estable funcions del 
personal fix 
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Subobjectiu 1.5: S’ha millorat la qualitat de l’ocupació per mitjà de la 
reducció de la temporalitat del personal gestionat per la Conselleria? 

El Govern d’Espanya i les organitzacions sindicals van acordar39 en 2018 incorporar el 
conjunt del sector públic al procés de reducció de la temporalitat fins a un màxim del 8%, 
objectiu molt ambiciós perquè la taxa de temporalitat l’any 2016 es va situar en el 23% per 
al conjunt de les administracions i en el 33% en la sanitat pública.40 

Aquest acord assenyala que “en el projecte de Llei de Pressupostos per a 2018 s’inclourà la 
previsió que les diferents administracions públiques podran disposar d’una taxa addicional 
per a estabilització d’ocupació temporal que inclourà les places dels seus serveis 
d’administració i serveis generals, d’investigació, de salut pública i inspecció mèdica, 
personal d’administració i serveis en les universitats públiques, així com d’altres serveis 
públics que, responent a necessitats estructurals, hagen estat dotades pressupostàriament 
i ocupades de manera temporal i ininterrompuda en els tres anys anteriors al 31 de 
desembre de 2017, de manera que la taxa de cobertura temporal d’aquestes places en cada 
àmbit se situe al final del període per davall del 8 per cent”.41 

En l’àmbit autonòmic, la CSUSP té definit en el PORH com a objectiu específic la millora de 
la qualitat de l’ocupació, potenciant la reducció de la temporalitat del personal gestionat 
per la Conselleria, segons els acords en el Pacte de legislatura42 signat amb tots els sindicats 
integrants de la Mesa Sectorial de Sanitat. No obstant això, aquest objectiu no està 
quantificat, perquè no es proposa un índex concret a aconseguir sinó que s’indica que es 
preveu “l’elaboració d’un pla per a reduir l’eventualitat de l’ocupació als nivells tècnics 
adequats”. 

La CSUSP considera que els contractes eventuals per a la realització d’acumulació de 
tasques (principalment formalitzats per a cobrir els plans de vacances) o per a substitucions 
no són estrictament contractes temporals, sinó que el concepte de temporalitat es 
restringeix únicament als contractes per interinitat. 

La temporalitat entre el personal sanitari no és conseqüència únicament de l’existència de 
llocs de treball conjunturals (acumulació de tasques), sinó que també està motivada per 
l’ocupació de llocs d’atenció continuada (subobjectiu 1.4), i a més també existeix 
temporalitat entre la plantilla pressupostària, atés que aquestes places poden estar 
ocupades de manera fixa (bé com a destinació definitiva, nomenament provisional o 

                                                                        

39 II Acord per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball (BOE núm. 74, 26/03/2018). 

40 Segons dades de l'enquesta de població activa recollides en un document publicat pel Banc 
d'Espanya (Boletín Económico 4/2017: “La evolución del empleo de las Administraciones Públicas en 
la última década”, Marta Martínez Matute i Javier J. Pérez, novembre de 2017). 

41 Aquesta taxa de temporalitat ha d'interpretar-se en relació amb la plantilla pressupostària. 

42 Resolució de 23 de novembre de 2016, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la 
qual s'ordena la publicació del Pacte de legislatura per a la reducció de la temporalitat del personal 
gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 
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reingrés) o temporal (interinitat en places vacants pendents d’eixir a oposició, substitucions 
o promoció interna temporal). 

En efecte, la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del Personal Estatutari dels 
Serveis de Salut, preveu en l’article 9 la possibilitat que, per raons de necessitat, d’urgència 
o per al desenvolupament de programes de caràcter temporal, conjuntural o extraordinari, 
els serveis de salut nomenen personal estatutari temporal, per mitjà de contractes 
d’interinitat, de caràcter eventual o de substitució: 

 El nomenament de caràcter interí s’expedeix per a l’ocupació d’una plaça vacant dels 
centres o serveis de salut, quan siga necessari atendre les funcions corresponents. 

 El nomenament de caràcter eventual s’expedeix en els següents supòsits: 

 Quan es tracte de la prestació de serveis determinats de naturalesa temporal, 
conjuntural o extraordinària. 

 Quan siga necessari per a garantir el funcionament permanent i continuat dels 
centres sanitaris. 

 Per a la prestació de serveis complementaris d’una reducció de jornada ordinària. 

 El nomenament de substitució s’expedeix quan resulte necessari atendre les funcions 
de personal fix o temporal, durant els períodes de vacances, permisos i altres absències 
de caràcter temporal que comporten la reserva de la plaça. 

Atenció primària 

L’índex de temporalitat43 definit per aquesta Sindicatura del personal sanitari estatutari de 
grup A1 d’atenció primària en el període 2016-2019 se situa entorn del 50% tant per als 
metges de família com per als pediatres. 

La temporalitat dels metges de família és deguda principalment a l’elevada proporció de 
nomenaments de funcionaris interins per a cobrir vacants (17,9% del total de persones 
contractades), però molt seguida de les contractacions per a cobrir les guàrdies (atenció 
continuada) que representen el 14,3% i dels contractes per a substituir personal per motius 
de vacances, permisos o baixes (12,1%). 

  

                                                                        

43 És el quocient entre el nombre de contractes que tenen una relació temporal dividit pel total de 
nombre de contractes, ponderats pel temps de duració d'aquests. Exemple: en el cas d'un centre 
sanitari amb quatre facultatius, un dels quals amb un contracte temporal de substitució durant un 
trimestre, un altre amb un contracte d'interinitat durant tot l'any i dos amb plaça fixa, l'índex de 
temporalitat seria el resultat de l’operació matemàtica següent: [(1 x 3/12) + (1 x 12/12)] / [(1 x 3/12) 
+ (1 x 12/12) + 2] = 38,5%. 
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Quadre 15. Persones contractades44 en llocs de metges de família (atenció primària). 
Mitjana de 2016-2019 

 Home Dona Total % 

Fix 871 853 1.724 51,7 

Temporals     

Atenció continuada 228 250 478 14,3 

Acumulació tasques 38 61 99 3,0 

Interinitat 234 363 597 17,9 

Substitució 146 259 405 12,2 

Promoció interna temporal 21 10 31 0,9 

Total 1.538 1.796 3.333 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

Entre els pediatres, els contractes d’interinitat arriben al 33,3% del total de persones que 
ocupen aquests llocs en atenció primària. 

Quadre 16. Persones contractades en llocs de pediatres (atenció primària). Mitjana de 
2016-2019  

 Home Dona Total % 

Fix 95 278 373 47,7 

Temporals     

Atenció continuada 0 0 0 0,0 

Acumulació tasques 2 9 11 1,4 

Interinitat 72 189 261 33,3 

Substitució 29 109 138 17,6 

Promoció interna temporal 0 0 0 0,0 

Total 198 585 783 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

La temporalitat ha augmentat gradualment en el període analitzat, amb índexs més elevats 
entre el col·lectiu de dones que ocupen llocs de medicina de família i comunitària (52,5%) 
davant del d’homes (43,4%). En els llocs de pediatres no hi ha diferències de temporalitat 
entre homes i dones. 

  

                                                                        

44 Com a continuació a la referència anterior, únicament es computa com a persona contractada la 
proporció del temps que ha estat d'alta. Exemple: un contracte d'un mes computa com 1/12. Per tant, 
aquesta informació no es refereix a la situació laboral a 31 de desembre, sinó al còmput anual. 



Auditoria operativa de la gestió del personal sanitari per la Conselleria de Sanitat Universal 

i Salut Pública. Exercicis 2016-2019 

62 

Quadre 17. Evolució de l’índex de temporalitat de metges de família (atenció primària) 

 2016 2017 2018 2019 Mitjana 

Home 39,6% 41,8% 44,2% 47,9% 43,4% 

Dona 48,7% 51,0% 53,0% 56,7% 52,5% 

Total 44,3% 46,7% 49,0% 52,8% 48,3% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

Quadre 18. Evolució de l’índex de temporalitat de pediatres (atenció primària) 

 2016 2017 2018 2019 Mitjana 

Home 47,5% 50,9% 54,0% 56,8% 52,2% 

Dona 47,4% 51,5% 53,6% 56,4% 52,4% 

Total 47,5% 51,3% 53,7% 56,5% 52,3% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

L’increment de la temporalitat en aquest període és degut primordialment a l’augment 
molt significatiu dels nomenaments de caràcter interí, 339 metges de família i 84 pediatres 
més en 2019 que en 2016. 

Gràfic 17. Variació del nombre de metges de família i pediatres contractats entre 2016 i 
2019 per tipus de contracte 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

A nivell departamental, destaca l’elevada temporalitat dels metges de família a Requena, la 
Marina Baixa i Vinaròs, amb percentatges superiors al 60% en la mitjana del període 2016-
2019, i la temporalitat de pediatres a la Marina Baixa i Xàtiva-Ontinyent, amb índexs pròxims 
al 90%. 
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Atenció especialitzada 

L’índex de temporalitat entre el personal sanitari estatutari de grup A1 d’atenció 
especialitzada en el període 2016-2019 se situa en el 51,1%. No obstant això, aquesta 
proporció puja significativament fins al 60,2% perquè exclou les direccions de servei i de 
secció. 

La temporalitat del col·lectiu de facultatius especialistes és deguda principalment a 
l’elevada proporció de nomenaments de funcionaris interins per a cobrir vacants (27,8%) i 
les contractacions per a substituir personal per motius de vacances, permisos o baixes 
(23,3%). 

Quadre 19. Persones contractades en llocs de facultatius especialistes (atenció 
especialitzada). Mitjana de 2016-2019 

 Home Dona Total % 

Fix 1.112 1.052 2.164 39,8 

Temporals:     

Atenció continuada 106 192 298 5,5 

Acumulació tasques 37 81 118 2,2 

Interinitat 589 924 1.513 27,8 

Substitució 476 790 1.266 23,3 

Promoció interna temporal 32 47 79 1,4 

Total 2.352 3.086 5.439 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

La temporalitat ha augmentat en el període analitzat i és més elevada entre les dones que 
entre els homes (més de tretze punts percentuals superior). 

Quadre 20. Evolució de l’índex de temporalitat de facultatius especialistes 

 2016 2017 2018 2019 Mitjana 

Home 50,0% 52,7% 54,1% 54,0% 52,7% 

Dona 63,0% 65,9% 66,9% 67,5% 65,9% 

Total 57,1% 60,1% 61,4% 61,9% 60,2% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

L’increment de la temporalitat en aquest període és degut primordialment a l’augment 
molt significatiu dels nomenaments de caràcter interí (477 persones més en 2019 que en 
2016).  
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Gràfic 18. Variació del nombre de facultatius especialistes contractats entre 2016 i 2019 
per tipus de contracte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

Entre les principals especialitats (enteses com aquelles que ocupen més de 175 
professionals), els índexs de temporalitat són especialment elevats en medicina intensiva 
amb un 73% de temporalitat de mitjana en el període analitzat, seguit de pediatria (69,2%) 
i medicina interna (67,7%). 

Gràfic 19. Índex de temporalitat de facultatius especialistes de les especialitats amb 
major nombre de contractes. Mitjana de 2016-2019 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

A nivell departamental, superen proporcions superiors al 70% en la mitjana del període 
2016-2019 els departaments de la Plana, Elda, Oriola, Vinaròs, la Marina Baixa, Castelló i 
Gandia. 
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Infermeria 

L’índex de temporalitat entre el personal sanitari estatutari d’infermeria en el període 2016-
2019 se situa en el 57,8%. 

Igual que en el col·lectiu de facultatius, la temporalitat en infermeria és deguda també a 
l’elevada proporció de nomenaments de funcionaris interins per a cobrir vacants (30,7%) i 
les contractacions per a substituir personal per motius de vacances, permisos o baixes 
(16,8%). 

Quadre 21. Persones contractades en llocs d’infermeria. Mitjana de 2016-2019 

  Home Dona Total % 

Fix 1.269 5.169 6.438 42,2 

Temporals     

Atenció continuada 47 211 258 1,7 

Acumulació tasques 172 864 1.036 6,8 

Interinitat 546 4.129 4.675 30,7 

Substitució 375 2.192 2.567 16,8 

Promoció interna temporal 45 224 269 1,8 

Total 2.454 12.789 15.243 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

La temporalitat ha augmentat quasi onze punts percentuals en el període analitzat i és 
també més acusada entre les dones, amb una taxa mitjana del 59,6% davant del 48,3% dels 
homes. 

Quadre 22. Evolució de l’índex de temporalitat en infermeria 

  2016 2017 2018 2019 Mitjana 

Home 41,6% 45,0% 50,1% 56,0% 48,3% 

Dona 55,0% 57,1% 60,6% 65,1% 59,6% 

Total 52,8% 55,1% 58,9% 63,7% 57,8% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

De nou, els contractes d’interinitat en infermeria són la causa principal de l’augment de la 
temporalitat en aquest període, amb un increment mitjà de 1.612 persones més en 2019 
que en 2016. 
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Gràfic 20. Variació del nombre d’infermers i infermeres contractats entre 2016 i 2019 
per tipus de contracte 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

Entre els departaments de salut, dos superen el 70% de temporalitat en infermeria: Vinaròs 
i la Marina Baixa. 

Resposta de la CSUSP a la temporalitat 

La CSUSP ha anat incorporant en les ofertes d’ocupació pública dels anys 2016 a 2019 el 
nombre de places màxim que ha permés la normativa vigent.  

Quadre 23. Places previstes en les ofertes d’ocupació pública del període 2014-2019 

Any OPO 
Metges de 

família (AP) 
Pediatres 

(AP) 
Facultatius 

(AE) Infermeria Total 

2014 96 96 0 0 192 

2015 75 50 114 289 528 

2016 60 60 211 637 968 

2017 343 50 936 2.209 3.538 

2018 182 72 655 1.750 2.659 

2019 150 24 162 873 1.209 

Total 906 352 2.078 5.758 9.094 

Font: Elaboració pròpia a partir dels decrets d’aprovació de les ofertes d’ocupació pública de 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 i 2019 per a personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

En les ofertes d’ocupació pública de 2017, 2018 i 2019 la Conselleria ha aprovat noves 
places de plantilla, resultants de l’aplicació d’una taxa per a l’estabilització de l’ocupació 
temporal45 en addició a la taxa de reposició. En conjunció amb les ofertes ja iniciades, però 

                                                                        

45 Previstes en les lleis dels pressupostos generals de l'Estat. 
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no concloses dels anys 2014, 2015 i 2016, el nombre total de places previstes arribaran a 
cobrir les places que estaven cobertes en 2019 amb personal interí i al mateix temps cobrir 
altres places cobertes de manera temporal i ininterrompudament. 

Quadre 24. Comparativa de contractes d’interinitat i el nombre de places incloses en 
OPO en curs  

 
Contractes en 

interinitat (2019) 
Places convocades en 

OPO 2014-2019 
Índex de cobertura 

d’interinitat 

Metge de família (AP) 789 906 114,8% 

Pediatre (AP) 308 352 114,3% 

Facultatiu (AE) 1.778 2.078 116,9% 

Infermeria 5.628 5.758 102,3% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO i de decrets d’aprovació de les ofertes d’ocupació 

pública de 2017, 2018 i 2019 per a personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

Si l’execució d’aquestes OPO no es dilatara en el temps, l’impacte en l’índex de temporalitat 
calculat per la Sindicatura seria significatiu, ja que es reduiria de manera notòria la 
proporció de contractes temporals. 

Gràfic 21. Impacte en el percentatge de temporalitat en considerar les places previstes 
en les OPO 2014-2019  

Font: Elaboració pròpia. 

No obstant això, les demores en l’execució d’aquests processos impediran reduir a aquests 
nivells la temporalitat, ja que caldrà cobrir de manera interina les vacants que s’hagen 
produït per jubilacions o altres motius l’any 2020, així com les que ocórreguen en exercicis 
posteriors. En definitiva, a causa de la mateixa naturalesa de la forma d’accés a l’ocupació 
pública, sempre hi haurà una proporció de contractes interins, que ha de ser la CSUSP qui 
per mitjà d’una gestió eficient minimitze en els pròxims anys.  
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A més del problema quantitatiu derivat d’unes ofertes d’ocupació pública restringides als 
límits legals establits en les lleis de pressupostos, la 
gestió pròpia de les convocatòries té com a 
conseqüència la dilació dels terminis i, per tant, que 
la cobertura efectiva de les places siga ineficient, ja 
que el ritme de jubilacions entre una plantilla 
d’elevada edat mitjana (vegeu subobjectiu 1.6) és 
superior al dels nomenaments definitius de 
funcionaris. 

La CSUSP va agrupar les places de l’OPO dels anys 2014, 2015 i 2016 de manera que es 
pogueren anar publicant en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) les 
convocatòries corresponents a les places de les mateixes especialitats, categories o cossos 
de les tres OPO de manera conjunta i escalonadament a partir de finals de l’any 2016. 

En relació amb aquestes OPO (2014-2016), es va convocar el 100% de les places previstes 
i el termini mitjà transcorregut des de la publicació de les OPO fins a la convocatòria de les 
places va ser de 20 mesos per a les places de facultatius i de 17 mesos per a les places 
d’infermeria. 

Fins a la data de realització del nostre treball, s’havien adjudicat i nomenat funcionaris de 
carrera al 71,3% de les places de facultatius convocades en aquestes OPO i el termini mitjà 
transcorregut des de les convocatòries fins als nomenaments va ser de 33 mesos.  

Quadre 25. Informació sobre les ofertes d’ocupació pública dels anys 2014 a 2016: 
facultatius (a 31 d’octubre de 2020) 

 2014 2015 2016 

Data publicació OPO 01/12/2014 18/05/2015 27/09/2016 

Places segons OPO 192 239 331 

Places convocades fins a 31/10/2020 192 239 331 

Nomenament fins a 31/10/2020 96 189 258 

% de places convocades 100% 100% 100% 

% de nomenaments 50% 79,1% 77,9% 

Temps mitjà transcorregut des d’OPO fins a 
convocatòria (mesos) 

35 24 8 

Temps mitjà transcorregut des de 
convocatòria fins a nomenament (mesos)46 

35 33 31 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades disponibles en el lloc web de la CSUSP. 

                                                                        

46 El temps mitjà s'ha calculat únicament per a les places que ja han sigut ocupades a 31 d'octubre 
de 2020. Per exemple, respecte a les places de l’OPO 2014, es van convocar 192 places el 16 d'octubre 
de 2017 i 96 van ser ocupades per nomenament definitiu el 31 d'agost de 2020. 

El ritme de jubilacions 
entre una plantilla 
d'elevada edat mitjana és 
superior al dels 
nomenaments definitius 
de funcionaris 
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En infermeria, únicament s’havien nomenat, en la data del nostre treball, com a personal 
estatutari fix set aspirants aprovades en el concurs oposició per a la provisió de vacants 
d’infermer o infermera SAMU, és a dir, tan sols el 0,8% del total de places oferides per a 
personal d’infermeria en el període 2014-2016. 

Quadre 26. Informació sobre les ofertes d’ocupació pública dels anys 2014 a 2016: 
infermeria 

 2014 2015 2016 

Data publicació OPO 01/12/2014 18/05/2015 27/09/2016 

Places segons OPO 0 289 637 

Places convocades fins a 31/10/2020 0 289 637 

Nomenament fins a 31/10/2020 0 0 7 

% de places convocades – 100% 100% 

% de nomenaments – 0% 1,1% 

Temps mitjà transcorregut des de l’OPO fins 
a convocatòria (mesos) 

– 29 12 

Temps mitjà transcorregut des de 
convocatòria fins a nomenament (mesos) 

– – 29 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades disponibles en la pàgina web de la CSUSP. 

Els baixos percentatges de nomenament i els extensos terminis transcorreguts des de les 
convocatòries fins als nomenaments són conseqüència de la complexitat de gestionar la 
planificació i execució de processos selectius multitudinaris, que requereixen recursos 
materials, físics i humans molt significatius i que obliguen, a més, a resoldre nombroses 
reclamacions i recursos en diferents nivells judicials, amb els retards consegüents en la 
tramitació dels processos. Aquesta problemàtica és extensible a altres comunitats 
autònomes.  

La dilació en la celebració dels processos selectius s’ha vist agreujada en 2020 per la situació 
de crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19, que ha suposat la paralització 
dels processos selectius en vigor i l’ajornament de les noves convocatòries. Així, respecte a 
les OPO de 2016, 2017 i 2019, que també han sigut agrupades, les primeres convocatòries 
van ser publicades a l’octubre de 2020 i a penes arriben al 9% de les places previstes per a 
facultatius en el conjunt d’aquestes OPO i cap en el cas d’infermeria. Per tant, la cobertura 
definitiva d’aquestes places, que hauria de mitigar parcialment l’alta temporalitat, no serà 
efectiva a mitjà termini. 

En conclusió, les limitacions pressupostàries i les consegüents restriccions en la taxa de 
reposició durant els últims exercicis i la dilació dels terminis en la gestió dels processos 
selectius han impedit a la CSUSP aconseguir l’objectiu de reduir la temporalitat entre el 
personal facultatiu i el d’infermeria, que se situa per damunt de la taxa de temporalitat en 
la sanitat pública a nivell agregat, que va arribar al 33%. 
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La CSUSP ha de dotar dels recursos necessaris per a, en el context temporal actual i tenint 
en compte les característiques pròpies de processos selectius multitudinaris, garantir la 
celeritat de la cobertura de les places creades i previstes en les actuals ofertes d’ocupació 
pública i reduir així l’elevada temporalitat persistent, que pot condicionar negativament la 
prestació del servei sanitari. 

Subobjectiu 1.6: S’ha constatat un envelliment continuat de la plantilla? 

La distribució per edat dels professionals aporta informació fonamental per a tractar 
d’anticipar la possible evolució futura de les necessitats d’incorporar nous sanitaris. 

De l’anàlisi de les dades de plantilla reflectides en les dades contingudes en CIRO, s’observa 
que l’edat mitjana47 dels facultatius és de 49,2 anys i que el percentatge de professionals 
que superen els 60 anys es va situar en 2019 en el 23,0% del total de la plantilla, incloent-
hi personal amb relació laboral fixa i temporal.  

L’envelliment és més acusat entre les persones que ocupen places de manera fixa, perquè 
la mitjana d’edat puja fins als 56,4 anys i el 40,0% té més de 60 anys. 

En comparació amb el conjunt d’Espanya, i a falta d’un registre oficial del nombre de 
facultatius a escala estatal, segons un estudi48 d’investigadors que ha realitzat una estimació 
de les necessitats de facultatius, hi havia en 2018 un total de 138.797 metges especialistes 
a Espanya treballant en el Sistema Nacional de Salut i el percentatge de professionals 
mèdics amb 60 i més anys es va situar en el 20,5%, per la qual cosa en un termini aproximat 
de cinc anys, un de cada cinc facultatius de l’SNS arribarà a l’edat de jubilació.  

                                                                        

47 Nota metodològica per a càlcul de l'edat mitjana. S'ha pres com a data de càlcul l'edat a 31 de 
desembre de 2019, ponderant en funció del temps efectivament treballat durant l'exercici 2019. 
Exemple: 

Edat a 31 de 
desembre (i) 

Mesos 
treballats en 

2019 (ii) 

Temps efectivament 
treballat 

(iii = ii / 12 ) 

Edat 
ponderada 
(iv = i x iii) 

50 12 1,00 50 

55 12 1,00 55 

61 12 1,00 61 

66 2 0,17 11 

36 10 0,83 30 

 48 4,00 51,8 
 

L'edat mitjana d'aquest col·lectiu de cinc facultatius, un dels quals únicament va treballar 2 mesos, és 
51,8 anys i és el resultat de la suma de l'edat ponderada (50+55+61+11+30) dividit pel temps 
efectivament treballat (4). 

48 Barber Pérez, Patricia; González López-Valcárcel, Beatriz (2018). La estimación de la oferta y 
demanda de médicos especialistas. España 2018-2030. Universitat de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Medicina familiar i comunitària 

Entre els professionals de medicina familiar i comunitària, l’edat mitjana d’aquells que tenen 
una plaça fixa ha arribat als 58,9 anys en 2019, amb un 55,9% dels metges majors de 60 
anys. 

En el conjunt de metges de família, amb independència de la relació laboral, la situació és 
igualment preocupant i és previsible que hi haja tensions de reposició a curt termini, perquè 
1.332 facultatius tenen més de 60 anys49 (el 38,2% del total), una proporció més elevada 
que en el conjunt del país, que té una proporció mitjana del 27,5% segons l’estudi estimatiu 
de les necessitats de facultatius esmentat anteriorment. 

Quadre 27. Evolució de l’edat mitjana i proporció de majors de 60 anys de metges de 
família segons relació laboral 

 2016 2017 2018 2019 Major de 60 

Fix 57,6 58,3 58,5 58,9 55,9% 

Atenció continuada 49,9 49,6 49,4 49,3 24,6% 

Acumulació tasques 43,7 41,9 41,2 40,8 7,2% 

Interinitat 51,1 51,5 51,8 50,5 26,0% 

Substitució 46,4 46,0 45,2 44,0 13,3% 

Promoció interna temporal 59,1 59,2 59,9 60,5 69,9% 

Total 53,8 54,0 53,8 53,3 38,2% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

L’edat mitjana més elevada entre el col·lectiu de facultatius de medicina familiar i 
comunitària correspon al departament de salut de València-La Fe (56,9 anys) i la més 
reduïda al de Vinaròs (49,2 anys). 

Pediatria (atenció primària) 

En pediatria, l’índex d’envelliment de la plantilla amb relació fixa és inferior a l’observat 
entre el col·lectiu de metges de família, perquè els majors de 60 anys representen el 39,6% 
del col·lectiu, amb una edat mitjana de 56,3 anys en 2019. 

En l’agregat de pediatres d’atenció primària, amb independència de la relació laboral, l’edat 
mitjana és de 49,7 anys i un 25,2% del col·lectiu té més de 60 anys (205 facultatius). 

  

                                                                        

49 Aquest nombre de facultatius està ponderat en funció del temps efectiu treballat per cada un d'ells 
durant l'exercici 2019. Seguint amb l'exemple de la nota metodològica explicada anteriorment, el 
nombre de facultatius majors de 60 anys a l'efecte de les nostres anàlisis seria d’1,17 (un facultatiu de 
61 anys que va treballar 12 mesos i un facultatiu de 66 anys que va treballar 2 mesos). 
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Quadre 28. Evolució de l’edat mitjana i proporció de majors de 60 anys de pediatres 
d’atenció primària segons relació laboral 

 2016 2017 2018 2019 Major de 60 

Fix 55,7 56,1 56,0 56,3 39,6% 

Atenció continuada – – – – – 

Acumulació tasques 48,2 46,1 42,5 45,7 16,5% 

Interinitat 44,7 44,7 44,8 44,6 14,4% 

Substitució 44,5 44,5 44,4 44,5 13,2% 

Promoció interna temporal 56,6 – – – – 

Total 50,5 50,2 49,9 49,7 25,2% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

Els pediatres en el departament de la Plana tenen l’edat mitjana més baixa (41,8 anys) i els 
de València-Doctor Peset arriben a l’edat mitjana més elevada (55,2 anys). 

Especialistes 

Sense considerar els caps de servei ni de secció, l’edat mitjana dels facultatius en atenció 
especialitzada va arribar als 46,6 anys i la proporció de majors de 60 anys és del 13,4%. No 
obstant això, la situació del col·lectiu de facultatius que tenen plaça fixa resulta més 
preocupant perquè l’edat mitjana puja fins als 54,6 anys i un 28,3% té més de 60 anys. 

Quadre 29. Evolució de l’edat mitjana i proporció de majors de 60 anys facultatius 
d’atenció especialitzada segons relació laboral 

 2016 2017 2018 2019 Major de 60 

Fix 54,1 54,7 54,6 54,6 28,3% 

Atenció continuada 36,2 35,8 36,3 36,4 0,9% 

Acumulació tasques 36,7 36,3 35,9 35,9 1,6% 

Interinitat 42,6 43,1 43,3 43,5 5,3% 

Substitució 40,3 40,7 40,9 40,8 2,9% 

Promoció interna temporal 51,8 52,5 53,1 53,7 24,7% 

Total 46,7 46,8 46,7 46,6 13,4% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

Les especialitats que tenen major nombre de facultatius majors de 60 anys en 2019 són 
psicologia clínica, anestesiologia i reanimació, i cirurgia general i de l’aparell digestiu. 
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Quadre 30. Edat mitjana i nombre de facultatius majors de 60 anys. Facultatius 
d’atenció especialitzada. Any 2019  

Especialitat 
Edat 

mitjana 
Majors de 60 
(facultatius) 

Majors de 60 
(proporció) 

Psicologia clínica 53,2 66 24,6% 

Anestesiologia i reanimació 45,7 51 10,5% 

Cirurgia general i de l’aparell digestiu 47,0 50 16,3% 

Psiquiatria 47,4 49 16,6% 

Radiodiagnòstic 46,8 44 15,1% 

Oftalmologia 48,4 42 19,8% 

Obstetrícia i ginecologia 44,7 38 10,6% 

Medicina interna 46,1 37 13,7% 

Otorrinolaringologia 49,8 33 22,4% 

Cirurgia ortopèdica i traumatologia 46,4 31 10,2% 

Anàlisis clíniques 51,9 31 26,4% 

Resta 45,8 304 11,1% 

Total 46,6 775 13,4% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

Els departaments de salut de Castelló i la Plana són els que tenen menor proporció de 
facultatius majors de 60 anys amb un 9,7% i un 9,5% respectivament, mentre que València-
Hospital General i València-Arnau-Llíria presenten la taxa més elevada (22,3% i 16,2%). 

Infermeria 

També el grau d’envelliment en el col·lectiu d’infermeria és rellevant. El 44,3% del personal 
d’infermeria que ocupa una plaça fixa té més de 60 anys i l’edat mitjana és de 56,5 anys. El 
personal que ocupa plaça de manera temporal és sensiblement més jove, per la qual cosa 
la proporció global de majors de 60 baixa fins al 18,0% (2.882 persones) i l’edat mitjana se 
situa en els 45,9 anys. 

  



Auditoria operativa de la gestió del personal sanitari per la Conselleria de Sanitat Universal 

i Salut Pública. Exercicis 2016-2019 

74 

Quadre 31. Evolució de l’edat mitjana i proporció de majors de 60 anys. Personal 
d’infermeria segons relació laboral 

 2016 2017 2018 2019 Major de 60 

Fix 57,0 56,9 56,5 56,5 44,3% 

Atenció continuada 39,8 39,7 39,3 38,5 3,9% 

Acumulació tasques 32,1 32,1 31,6 31,1 0,5% 

Interinitat 42,6 43,3 43,4 43,2 3,9% 

Substitució 36,2 36,2 35,9 35,4 1,2% 

Promoció interna temporal 50,6 51,0 50,8 51,2 11,6% 

Total 47,9 47,6 46,7 45,9 18,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en CIRO. 

Per tant, l’envelliment de la plantilla de personal facultatiu i personal d’infermeria de la 
CSUSP és un fet constatable que està identificat per la mateixa Conselleria i documentat en 
els annexos estadístics que acompanyen el PORH i el Pla Anual de Gestió 2020. Per a 
abordar aquesta problemàtica, la mateixa CSUSP en el seu PORH “planteja que ha de fer-
ho centrant-se en dues dimensions d’un mateix problema: d’una banda, l’impacte de 
l’envelliment en unes certes categories professionals les tasques de les quals són més 
intensives en esforç físic requerirà comptar amb mecanismes que ajuden a alleujar la 
incidència de l’edat avançada en el correcte acompliment professional; i d’una altra, 
l’impacte d’una eixida massiva en unes certes categories i llocs intensius en coneixement i 
en coneixement expert, marcada per l’elevat nombre de professionals afectats en 
categories on hi ha una oferta en el mercat de treball escassa”. 

OBJECTIU 2:  LA CONSELLERIA COMPTA AMB ELS MITJANS SUFICIENTS 
PER A GARANTIR EL COMPLIMENT DELS DRETS I OBLIGACIONS DEL 
PERSONAL AL SERVEI DE LES INSTITUCIONS SANITÀRIES DE LA 
GENERALITAT? 

Subobjectiu 2.1: Els sistemes de control d’assistència són homogenis i 
s’han establit els mitjans necessaris per a fer-ne el seguiment en tots els 
centres sanitaris? 

El personal facultatiu i d’infermeria està subjecte a la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de 
l’Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut, i al Decret 137/2003, de 18 de 
juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual regula la jornada i horari de treball, permisos, 
llicències i vacances del personal al servei de les institucions sanitàries de la Generalitat 
dependents de la CSUSP. 

Aquest marc normatiu estableix les disposicions mínimes per a la protecció de la seguretat 
i salut del personal estatutari en matèria d’ordenació del temps de treball. Assenyala la 
normativa que es considera temps de treball únicament tot període durant el qual el 
personal estiga en el treball, a la disposició del centre i en exercici de la seua activitat i que 
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no ha de superar les 48 hores setmanals de mitjana en còmput anual, excepte situacions 
d’extrema necessitat assistencial. També indica quins són els períodes mínims de descans 
diari i de descans setmanal. 

Com a procediment d’auditoria que servisca d’evidència per a contestar a la pregunta 
formulada en aquest subobjectiu, s’ha sol·licitat a tots els departaments de salut de gestió 
pública una descripció dels sistemes de control d’assistència implantats en els centres de 
treball que permeten el registre de les entrades i eixides del personal. 

La prestació assistencial en els departaments de salut s’estructura en serveis, seccions i 
unitats, cada una d’aquestes divisions té assignada una persona responsable i cada una de 
les persones que hi treballen té al seu torn assignat un torn de treball. Aquest torn es 
gestiona mitjançant l’aplicació GESTUR i es notifica a cada treballador abans de l’inici de 
l’any natural. 

El control d’assistència l’efectuen els caps de servei o de secció o els coordinadors i 
supervisors respecte del personal que depén de la seua unitat, a partir de la programació 
horària realitzada i recolzada en els fulls d’anotacions amb els torns de treball i en la 
programació d’agendes amb les citacions de pacients. En els centres assistencials, i a 

diferència del que s’estableix en els serveis centrals 
de la Conselleria, no hi ha un sistema informatitzat 
de control horari (per exemple, un sistema de 
fitxatge per empremta digital), i per tant són els 
comandaments intermedis els qui tenen la 
responsabilitat de vetlar pel compliment de la 
jornada del personal al seu càrrec. Aquesta situació 
no és una qüestió específica a la Comunitat 
Valenciana, sinó que està generalitzada en els 

diferents serveis de salut autonòmics, i és l’argument general que la mateixa naturalesa de 
l’activitat desenvolupada en els centres sanitaris garanteix aquest compliment. 

Totes les incidències quant a absències al lloc de treball o incompliments de jornada són 
tramitades per mitjà de procediments fonamentalment manuals que finalitzen amb 
l’enregistrament de les incidències en diferents aplicacions (CIRO, NOMINA, GESTUR). Pel 
que fa a això, reproduïm a continuació el que ja va manifestar la Sindicatura en l’Informe 
de fiscalització de les despeses de personal de l’Administració de la Generalitat de l’exercici 
2019: 

“CIRO permet la gestió dels llocs una vegada creats i la gestió dels expedients del personal 
sanitari (dades personals, titulació acadèmica, historial administratiu…). La gestió dels llocs 
es transfereix a l’aplicació NOMINA a través d’una interfície automàtica, però quant a 
persones no existeix una interfície similar, per la qual cosa la informació ha d’introduir-se 
per duplicat en les dues aplicacions. S’efectua en un primer moment en CIRO i 
posteriorment en NOMINA, per a poder generar la nòmina mensual. La falta d’aquesta 
connexió automàtica impedeix garantir la integritat i la disponibilitat de la informació 
gestionada, a més de ser ineficient.” 

Són els comandaments 
intermedis els qui tenen la 
responsabilitat de vetlar 
pel compliment de la 
jornada del personal al seu 
càrrec 
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Per tant, resulta necessari que la CSUSP considere prioritari millorar les aplicacions 
relacionades amb la gestió del personal, integrant en un únic sistema informàtic tota la 
informació relacionada amb aquesta o, almenys, dissenyar processos automatitzats de 
transferència d’informació entre diferents eines. La supressió de processos manuals 
permetria reduir les càrregues administratives que suporten no sols els serveis de personal 
sinó també els comandaments intermedis assistencials. La integració de les aplicacions i la 
implantació d’eines tecnològiques avançades en els sistemes de control d’assistència 
possibilitarien un major control intern, una reducció de costos de gestió i una millora 
qualitativa de la informació de gestió, al mateix temps que permetria garantir el 
compliment dels requeriments normatius en relació amb la jornada laboral. 

La Direcció General de Recursos Humans ens ha informat que la integració de les dues 
aplicacions (CIRO i NOMINA) es desenvolupa en dues fases. La primera fase consisteix a 
integrar els llocs de treball quant a la seua creació, reconversió i amortització, que ja es 
troba desenvolupada i operativa. I la segona té com a finalitat integrar la presa de possessió 
i cessament dels nomenaments del personal en els esmentats llocs, etapa que es troba en 
fase d’estudi i viabilitat. També assenyala la DGRH que el procés ha de ser atés de forma 
compartida amb l’òrgan administratiu competent en matèria de nòmines, actualment la 
Sotssecretaria, en coordinació amb la Subdirecció General de Sistemes d’Informació per a 
la Salut. 

En conclusió, si bé els sistemes de control d’assistència són homogenis entre els diferents 
departaments de salut, es tracta de procediments excessivament antiquats, que incorporen 
elements de control manuals i mancats d’eines tecnològiques que sí que estan implantades 
de forma generalitzada en altres àmbits de l’Administració, que revelen l’existència d’indicis 
d’ineficiències per a la consecució dels objectius previstos. Atés que no hi ha un sistema de 
control horari informatitzat entre tots els departaments de salut, no hem pogut aplicar 
procediments d’auditoria eficients que ens permeten obtindre evidència adequada i 
suficient per a concloure si es garanteix íntegrament el compliment de l’efectiva realització 
de la jornada ordinària i de la complementària. Aquesta limitació a l’abast no ens permet 
formular conclusions sobre el compliment dels horaris de descans, així com de les 
compensacions horàries per possibles incompliments d’aquests i, si és el cas, dels possibles 
efectes retributius en el personal facultatiu i d’infermeria. 

Subobjectiu 2.2: Resulta efectiva la regulació del règim de prestació de 
l’atenció continuada i les guàrdies mèdiques en el servei d’atenció 
especialitzada? 

El règim de prestació de les guàrdies mèdiques en el servei d’atenció especialitzada es 
regula en l’Ordre de 21 de gener de 1999 i els següents són els aspectes més rellevants: 

1. La guàrdia de presència física del personal facultatiu d’atenció especialitzada és de 17 
hores (des de les 15.00 fins a les 8.00 hores de l’endemà) en els dies laborables (de 
dilluns a dissabte) i de 24 hores (de 8.00 hores a les 8.00 hores de l’endemà) els 
diumenges i dies festius, segons calendari laboral. 
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2. L’endemà del dia de guàrdia de presència física és dia de descans obligatori i 
remunerat. 

3. En el cas en què la guàrdia de presència física s’efectue el diumenge, el dia de descans 
corresponent és el dilluns i, a més dona dret a un dia de compensació que s’addiciona 
als períodes vacacionals. 

4. En el cas de les guàrdies realitzades en dissabte, el dia de descans obligatori és 
únicament el diumenge. 

5. El nombre màxim de guàrdies de presència física que pot realitzar un facultatiu 
obligatòriament és de tres guàrdies mensuals. No obstant això, de manera voluntària 
pot realitzar totes aquelles que desitge el facultatiu i li permeta el director de l’hospital, 
sempre que es complisca tota la normativa vigent en matèria de guàrdies mèdiques. 

6. Quan per necessitats assistencials justificades, durant els períodes vacacionals d’estiu, 
Nadal i Setmana Santa, resulte imprescindible un increment de guàrdies que supere el 
màxim de tres guàrdies mensuals per facultatiu, la direcció del centre podrà recórrer, 
per ordre, a l’oferta dels mateixos facultatius que desitgen realitzar-les de manera 
voluntària; en segon lloc, a la contractació de facultatius per a la prestació de serveis 
d’atenció continuada fora de la jornada, i, en tercer lloc, a la designació obligatòria de 
facultatius del mateix servei on s’haja produït la necessitat assistencial, en aquest cas 
distribuïdes de manera igualitària entre tots els facultatius. 

7. Cada tres dies o fracció de tres superior a les 36 guàrdies obligatòries a l’any dona dret 
a un dia de compensació que s’addicionarà als períodes vacacionals, independentment 
dels concedits per les guàrdies realitzades en diumenge. 

8. Els facultatius de 54 anys complits o més poden cursar al director de l’hospital una 
sol·licitud d’exempció de la realització de guàrdies de presència física. 

De manera anàloga, el Decret 72/2001, de 2 d’abril, del Govern Valencià, regula l’atenció 
continuada en l’àmbit de l’atenció primària. S’entén per atenció continuada l’atenció 
permanent que es presta a la població fora de l’horari ordinari del funcionament del centre 
i que es duu a terme en els punts d’atenció continuada (PAC), per mitjà de l’establiment de 
torns rotatius entre els professionals dels equips d’atenció primària. El règim de l’atenció 
continuada es resumeix en els punts següents: 

1. L’horari de funcionament dels PAC comença quan finalitza l’horari de funcionament del 
centre, és a dir, a les 15.00 hores en els centres que funcionen només en horaris de 
matí i a les 21.00 hores en els centres que funcionen en horari de matí i vesprada, 
segons les característiques del centre, i finalitzarà a les 8.00 hores de l’endemà. Els 
diumenges i festius els PAC funcionen les 24 hores.  

2. El nombre màxim d’hores d’atenció continuada a realitzar en atenció primària serà de 
425 hores/any, que es poden ampliar de manera voluntària fins a 850 hores/any. 



Auditoria operativa de la gestió del personal sanitari per la Conselleria de Sanitat Universal 

i Salut Pública. Exercicis 2016-2019 

78 

3. En cap cas la jornada de treball excedirà de 48 hores, inclòs el temps de treball dedicat 
a atenció continuada, per cada període de set dies, en còmput de 12 mesos. 

4. En el cas que foren necessaris reforços externs als equips d’atenció primària, per a 
cobrir-los s’atendrà el següent ordre jeràrquic: personal voluntari de la mateixa àrea de 
salut (sempre que no excedisca el nombre d’hores assenyalat en el punt 1), personal 
contractat de la borsa d’ocupació (segons el que es preveu en la normativa vigent) i, 
finalment, personal voluntari d’altres àrees (sempre que no excedisca el nombre 
d’hores). 

5. L’endemà d’haver realitzat atenció continuada, de manera obligatòria, serà dia de 
descans remunerat. En el cas que l’atenció continuada s’efectue en diumenge, el dia de 
descans corresponent serà el dilluns i, a més, donarà lloc a un dia de compensació que 
s’addicionarà als períodes vacacionals. 

6. El personal dels equips d’atenció primària major de 54 anys pot sol·licitar quedar 
exempt de l’obligació de realitzar atenció continuada. 

El compliment dels requeriments anteriors, tant en primària com en especialitzada, se 
sustenta en un sistema de control intern basat en elements manuals, i que de manera 
genèrica es resumeixen en:  

1. Inicialment el comandament intermedi (cap de servei facultatiu o coordinador en 
atenció primària) prepara el full d’anotacions mensual de guàrdies del personal del seu 
servei, respectant la normativa d’aplicació en relació amb quins facultatius han de fer 
guàrdies, el nombre màxim i el descans obligatori. 

2. Aquests fulls d’anotacions són remesos a la gerència del departament, que dona la 
seua conformitat verificant el compliment dels requeriments del nombre màxim de 
guàrdies i els descansos obligatoris. 

3. Una vegada autoritzats aquests fulls d’anotacions, es remeten al servei de personal 
perquè els registre en el procés d’elaboració de la nòmina. 

Els elements manuals en el control intern poden resultar menys fiables que els elements 
automatitzats pel fet que poden ser més fàcilment 
evitats, ignorats o eludits i també perquè estan més 
exposats a simples errors i equivocacions. És per això 
que es recomana a la Conselleria que redissenye el 
sistema de control intern, que hauria de basar-se en les 
tecnologies de la informació i resultar així més adequat 
atés l’elevat nombre d’accions involucrades en el 

procés de gestió de guàrdies mèdiques. En la nostra opinió, un sistema de control intern 
basat en les tecnologies de la informació permetria: 

 Aplicar de manera homogènia les normes d’actuació predefinides en relació amb 
l’autorització de les guàrdies a realitzar. 

Es recomana redissenyar 
el sistema de control 
intern, que hauria de 
basar-se en les tecnologies 
de la informació 
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 Millorar l’oportunitat, disponibilitat i exactitud de la informació. 

 Facilitar una anàlisi addicional de la informació. 

 Millorar la capacitat per a fer un seguiment del resultat de les activitats realitzades. 

 Reduir el risc que els controls manuals no siguen realitzats. 

 Millorar la capacitat d’aconseguir una segregació de funcions efectiva per mitjà de la 
implementació de controls de seguretat en les aplicacions, bases de dades i sistemes 
operatius. 

A conseqüència de la inexistència d’un sistema de control intern basat en elements 
automatitzats, de les limitacions derivades de l’absència d’un sistema informatitzat de 
control horari i la indisponibilitat d’un sistema d’informació complet sobre les guàrdies 
realitzades, juntament amb les restriccions en el nostre treball derivades de les mesures 
extraordinàries a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 (bàsicament pel que fa a 
visites als hospitals dels departaments de salut), no s’han pogut dur a terme procediments 
d’auditoria alternatius que ens permeten concloure sobre el compliment general del règim 
jurídic de les guàrdies mèdiques. 

Subobjectiu 2.3: Es registren taxes elevades d’absentisme entre el 
personal sanitari? 

L’absentisme laboral es refereix a tota absència d’una persona del seu lloc de treball, en 
hores que corresponguen a un dia laborable, dins de la jornada legal de treball.  

En atenció a la seua causalitat i justificació es diferencia entre absentisme injustificat, que 
és l’absència o abandó del lloc de treball sense autorització, incomplint les condicions 
establides en el contracte de treball i la correcció del qual exigeix l’adopció de mesures de 
caràcter disciplinari, i l’absentisme justificat, que és tota falta d’assistència al lloc de treball 
a conseqüència d’una causa o motiu justificat i que té el suport o empara legal 
corresponent. 

L’absentisme justificat pot ser derivat de la incapacitat laboral temporal (ILT), conseqüència 
de malaltia o accident, per les absències aïllades del lloc de treball derivades d’una malaltia 
o accident i en les quals no es requereix comunicat de baixa mèdica per ILT, o per altres 
causes, que inclouen tots aquells permisos legals retribuïts previstos en la normativa vigent, 
així com per vacances, reduccions de jornada, llicències, etc. 

En aquest informe hem considerat que l’índex d’absentisme és el quocient entre el sumatori 
de tots els dies de baixa per qualsevol motiu (excepte les absències justificades per 
vacances, dies de lliure disposició o dies de compensació horària) i el nombre de 
treballadors equivalent en el període. 

La tendència de l’absentisme és alcista en tots els col·lectius i en 2019 ha arribat a un índex 
del 12,6% en l’agregat de facultatius i infermeria. 
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Quadre 32. Evolució de l’índex d’absentisme  

 2016 2017 2018 2019 

Metge de família (AP) 7,7% 8,3% 9,6% 10,0% 

Pediatre (AP) 8,1% 10,3% 11,6% 12,1% 

Facultatiu (AE) 7,9% 8,1% 8,7% 9,7% 

Infermeria 11,3% 12,0% 13,0% 14,2% 

Mitjana de facultatius i infermeria 9,9% 10,6% 11,6% 12,6% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en NOMINA i en CIRO. 

El principal motiu d’absentisme és el derivat de processos d’incapacitat laboral temporal, 
que expliquen el 64,6% dels dies d’absència en el treball. 

Gràfic 22. Motius d’absentisme50 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en NOMINA i en CIRO. 

Dins del concepte “Altres“, hem inclòs principalment les absències de menys de 48 hores, 
les absències sense justificar de més de 48 hores i les suspensions provisionals de funcions 
en aplicació del règim disciplinari. Tal com hem descrit en el subobjectiu 2.1, la falta d’un 
sistema de control d’assistència informatitzat no ens permet formular conclusions sobre la 
integritat de l’índex d’absentisme, i en particular, sobre si totes les absències no justificades 
estan degudament registrades en CIRO. 

El nivell d’absentisme observat entre el personal facultatiu i d’infermeria és superior a la 
mitjana del sector de les activitats sanitàries a Espanya, i aquest és un dels sectors 

                                                                        

50 Les absències per permisos legals, les hores sindicals i fins i tot la reducció de jornada suposen la 
realització de menys hores treballades respecte de la jornada ordinària. Per analogia amb la 
metodologia de l'INE, hem inclòs aquestes hores com a absentisme, si bé no són comparables des 
del punt de la justificació amb les absències classificades en “Altres”. 

ILT
64,6%

Reducció jornada
12,4%

Permisos
9,1%

Maternitat/paternitat
7,6%

Sindicals
5,9%

Altres
0,3%



Auditoria operativa de la gestió del personal sanitari per la Conselleria de Sanitat Universal 

i Salut Pública. Exercicis 2016-2019 

81 

econòmics que compta amb major taxa d’absentisme, amb un índex uns tres punts 
percentuals superior al conjunt de l’economia espanyola. 

Gràfic 23. Absentisme laboral51 a Espanya 

Font: Informes trimestrals d’absentisme laboral (Randstad Research). 

Si bé les absències no justificades que han sigut registrades en CIRO són irrellevants, en la 
nostra opinió, seria recomanable que la Conselleria duguera a terme un pla de control52 de 

l’absentisme del personal, amb l’objectiu de reduir 
els índexs globals d’absència. Aquest pla de control 
hauria de completar les actuacions que duu a terme 
la Inspecció de Serveis Sanitaris53 de la CSUSP i 
dissenyar una estratègia amb actuacions concretes 
que permeten optimitzar la gestió de permisos i 

llicències, millorar les condicions de seguretat i salut laboral del personal sanitari i identificar 
les pràctiques abusives i injustificades causants d’absentisme. 

                                                                        

51 Les estimacions de Randstad es basen en una anàlisi de l'enquesta trimestral de cost laboral de 
l'Institut Nacional d'Estadística. La població absent s'estima a partir del nombre d'hores no treballades 
i l'enquesta de població activa (EPA). Els informes de Randstad consideren absentisme en un sentit 
ampli, que inclou tant les absències al lloc de treball degudes a l'existència d'una baixa mèdica 
(situacions d'incapacitat temporal, IT) com la resta d'absències. 

52 Al juny de 2012, el Consell va aprovar el Pla de Control de l'Absentisme del Personal de la 
Generalitat. 

53 En els plans anuals d'inspecció de serveis sanitaris, i en relació amb la inspecció i gestió de la 
prestació per incapacitat temporal del personal de la CSUSP i del personal de l'Administració del 
Consell, la Inspecció de Serveis Sanitaris de la CSUSP s'ha fixat els objectius següents: 

a)  Ajustar els índexs d'absència del personal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i 
de l'Administració del Consell. 

b)  Elaboració, estudi i difusió dels indicadors relatius a la incapacitat temporal corresponents a 
aquest personal, per a facilitar la gestió dels recursos per part dels corresponents departaments 
considerant la perspectiva de gènere. 

Es recomana implantar un 
pla de control amb 
l'objectiu de reduir els 
índexs globals d'absència 
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Subobjectiu 2.4: Es constata l’existència de diferències retributives dels 
professionals sanitaris en funció del compliment d’objectius de qualitat i 
eficiència? 

La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis 
de Salut, estableix en el seu article 43.2.c que entre les retribucions complementàries del 
personal estatutari s’inclou el “complement de productivitat, destinat a retribuir l’especial 
rendiment, l’interés o la iniciativa del titular del lloc, així com la seua participació en 
programes o actuacions concretes i la contribució del personal a la consecució dels 
objectius programats, amb l’avaluació prèvia dels resultats aconseguits”. 

Des de l’any 2004, en les lleis de pressupostos de la Generalitat s’introdueix el concepte del 
complement de productivitat variable, destinat a fer efectiva la diferenciació retributiva dels 
professionals sanitaris, en funció del compliment d’objectius de qualitat i eficàcia. 

Per al període 2016-2019, les corresponents lleis de pressupostos indiquen que, d’acord 
amb les dotacions pressupostàries que es prevegen anualment, el personal sanitari inclòs 
en l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del Personal 
Estatutari dels Serveis de Salut, i que preste serveis en els centres i institucions sanitàries 
dependents de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat 
podrà percebre una productivitat variable, que respondrà a la ponderació dels paràmetres 
següents: ús eficient dels recursos, qualitat assistencial, accessibilitat i grau d’implicació en 
activitats pròpies de l’organització.  

Aquesta manera de retribuir pot considerar-se com un sistema de pagament per 
acompliment (en anglés, Pay-for-Performance), bastant estés en el món anglosaxó, si bé 
l’escassa importància relativa en el conjunt de la remuneració anual del personal sanitari en 
l’àmbit de la Comunitat Valenciana implica que no siguen exactament comparables amb 
aquests sistemes de retribució.  

El procediment per a fer efectiva aquesta diferenciació retributiva entre els professionals 
sanitaris s’estableix en el Decret 38/2007, de 13 d’abril, del Consell, pel qual es regula el 
complement de productivitat variable del personal al servei de les institucions sanitàries de 
la CSUSP. 

En 2016, el crèdit total assignat a aquest concepte retributiu54 va experimentar un 
increment màxim, en termes anuals, de l’1% respecte de l’establit a 31 de desembre de 
2015.55 Per als exercicis següents (2017 a 2019), la quantia destinada al complement de 
productivitat no ha experimentat increment respecte a la vigent a 31 de desembre de 2016. 
Els imports abonats en nòmina durant el període 2016-2019 ascendeixen a una mitjana de 
18 milions d’euros. 

                                                                        

54 Codi retributiu 74, “Productivitat variable”. 

55 Article 28.5 de la Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'Exercici 
2016. 
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El marc de referència per a l’aplicació del model de retribució variable és l’acord de gestió, 
que és subscrit per tots els departaments de salut, amb caràcter anual i en el qual 
s’estableixen els seus objectius globals per a l’any. El grau de compliment dels objectius 
globals continguts en l’acord de gestió repercuteix en l’avaluació final dels treballadors 
adscrits, i és la Comissió Central de Seguiment de la Productivitat Variable qui avalua el 
grau de compliment dels objectius de cada departament de salut. 

Tal com detalla el Decret 38/2007, tots els professionals tenen dret a disposar també 
d’objectius individuals en el marc de la unitat funcional o centre al qual estiguen adscrits. 
Per a això, poden exigir al responsable de la unitat funcional o centre que els comunique 
per escrit els seus objectius individuals. En aquests casos, la quantitat a percebre per cada 
treballador, en concepte de complement de productivitat variable, dependrà del grau de 
consecució dels seus propis objectius individuals, així com dels objectius globals de la unitat 
funcional o centre al qual s’adscriu, de manera que en la seua avaluació, aquests tenen un 
pes del 40%, mentre que els objectius individuals representen l’altre 60%. 

Segons els informes de seguiment de la productivitat de l’any 2019,56 aproximadament dos 
terços dels treballadors pertanyents als grups A1 i A2 dels departaments de salut no van 
tindre punts propis individuals. La seua puntuació va estar determinada per la puntuació 
de la unitat funcional o centre al qual van estar adscrits durant aquell any. 

Aquesta metodologia de càlcul, juntament amb altres factors (congelació de la partida 
pressupostària, augment de la plantilla, diversitat en la composició de la plantilla segons 
categories professionals, proporció de dies efectivament treballats, etc.) fan que la relació 
entre l’import abonat de mitjana entre facultatius i personal d’infermeria i l’índex de 
consecució dels objectius continguts en els acords de gestió de cada departament no 
represente una regressió lineal perfecta. 

  

                                                                        

56 Informació disponible en ALUMBRA. 
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Gràfic 24. Correlació57 entre l’índex de consecució dels objectius previstos en els acords 
de gestió i l’import mitjà anual abonat en nòmina en concepte de complement de 
productivitat (euros per perceptor) 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en ALUMBRA i en NOMINA. 

A conseqüència de la congelació del crèdit pressupostari destinat al pagament del 
complement de productivitat i l’increment del nombre de perceptors en el període, 
s’aprecia una disminució en l’import mitjà abonat. 

Quadre 33. Evolució de l’import abonat en nòmina en concepte de complement de 
productivitat. Mitjana anual en euros per perceptor 

 2016 2017 2018 2019 

Metge de família (AP) 596 580 597 564 

Pediatre (AP) 622 600 629 586 

Facultatiu (AE) 644 627 642 611 

Infermeria 400 388 391 373 

Mitjana de facultatius i infermeria 486 470 478 457 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en NOMINA. 

                                                                        

57 Cada punt en el gràfic correspon a un departament de salut, segons el grau de consecució dels 
objectius previstos en l'acord de gestió i l'import mitjà abonat per perceptor (solament facultatius i 
infermeria). 
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En la nostra opinió, i si bé compartim que resulta positiu establir sistemes d’incentivació 
que puguen afavorir la consecució dels objectius de 
l’organització en el seu conjunt, les restriccions 
pressupostàries actuals limiten l’efectivitat del 
complement de productivitat variable com a 
mecanisme per a la diferenciació retributiva dels 
professionals sanitaris en funció del compliment 
d’objectius de qualitat i eficiència, perquè l’import 
mitjà abonat en el període 2016-2019 a penes 
representa l’1% de la remuneració anual del col·lectiu 
de facultatius i infermeria. 

Es recomana a la CSUSP que avalue la possibilitat de redissenyar el model actual, establint 
major rellevància per a la consecució d’objectius individuals i dotant d’un major crèdit 
pressupostari el complement de productivitat variable per a mitigar el risc que aquest 
concepte retributiu acabe sent anecdòtic i que el sistema dissenyat actualment resulte poc 
eficaç en la consecució del seu objectiu, sense que es perceba per part del personal sanitari 
una relació directa entre el seu acompliment i la seua remuneració global. 

Subobjectiu 2.5: Es resolen les reclamacions en matèria de personal 
interposades contra actes i resolucions dictats per òrgans de la 
Conselleria? 

La defensa jurídica dels drets individuals dels treballadors de la CSUSP davant de l’actuació 
de la mateixa Administració es troba protegida a través d’instruments de caràcter reactiu, 
com són les reclamacions i els recursos administratius. 

En el transcurs del nostre treball, hem requerit a la Direcció General de Recursos Humans 
la relació de les reclamacions i recursos en matèria de personal interposats contra actes i 
resolucions dictats per òrgans de la Conselleria diferents de les gerències dels 
departaments de salut en el període 2016-2019. 

En funció de les competències que el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria els 
atribueix, la Direcció General de Recursos Humans ens ha facilitat informació sobre: 

 Recursos interposats en matèria disciplinària, de què ens informa el Servei de Règim 
Jurídic de Personal. 

 Reclamacions en matèria de personal temporal-borsa de treball i recursos en matèria 
de selecció definitiva i provisió, de què ens informa el Servei de Planificació, Selecció i 
Provisió de Personal.  

 Reclamacions presentades en matèria retributiva, de què ens informa el Servei de 
Negociació Col·lectiva, Retribucions i Condicions de Treball.  

 Recursos en matèria de règim jurídic general la competència dels quals correspon al 
Servei de Règim Jurídic de Personal relacionats amb cessament de personal temporal, 

Les restriccions 
pressupostàries limiten 
l'efectivitat del 
complement de 
productivitat variable com 
a mecanisme per a la 
diferenciació retributiva 
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permisos, jornada, jubilació i compatibilitats, així com la tramitació dels recursos 
contenciosos administratius en aquesta matèria. 

A pesar de les limitacions ocasionades per la inexistència d’un sistema d’informació robust 
en matèria de reclamacions, hem observat que si bé, en termes absoluts, el nombre de 
reclamacions i recursos gestionats pels diferents serveis de la Direcció General de Recursos 
Humans és elevat (entorn d’una mitjana anual de 900), en relació amb el dimensionament 
de la plantilla gestionada per la CSUSP, la importància quantitativa és poc significativa, 
perquè en termes mitjans aquesta direcció general ha tramitat anualment uns 17 
expedients per cada 1.000 places gestionades per la Conselleria. 

Gràfic 25. Evolució del nombre de reclamacions i recursos gestionats en la Direcció 
General de Recursos Humans de la CSUSP 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació facilitada per la Direcció General de Recursos Humans. 

En 201958 el major nombre de reclamacions i recursos estan relacionats amb la selecció i 
provisió i amb les borses de treball. En relació amb les matèries retributives, en exercicis 
anteriors el nombre de reclamacions era anecdòtic. No obstant això, en 2019 es van rebre 
405 reclamacions sobre el complement de productivitat variable, si bé més de la meitat van 
ser desestimades. 

  

                                                                        

58 La falta d'homogeneïtat en la informació facilitada ens impedeix realitzar una anàlisi més exhaustiva 
sobre els motius de les reclamacions en exercicis anteriors. 
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Gràfic 26. Motius de les reclamacions i recursos gestionats en la Direcció General de 
Recursos Humans de la CSUSP en 2019 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació facilitada per la Direcció General de Recursos Humans. 

Quant al grau de resolució a favor dels treballadors, 241 de les 1.451 reclamacions i recursos 
de l’exercici 2019 tramitats per la Direcció General de Recursos Humans van ser estimats 
totalment o parcialment. No obstant això, la CSUSP no ens ha indicat el desenllaç en una 
proporció significativa de recursos (quasi el 20%), i per tant es desconeix el grau real de 
resolucions estimades per l’Administració. 

També s’ha requerit informació sobre reclamacions i recursos presentats davant les 
gerències dels diferents departaments de salut. Les dades facilitades presenten igualment 
importants biaixos a conseqüència dels sistemes heterogenis d’informació que hi ha, la 
majoria dels quals estan basats en bases de dades o fulls de càlcul dissenyats de manera 
particular per cada departament de salut, que impedeix manifestar-nos sobre la fiabilitat i 
integritat d’aquesta informació estadística. En qualsevol cas, i sobre la base de la 
documentació remesa, i encara que aquesta siga incompleta en alguns casos, estimem que 
el nombre d’expedients tramitats per les gerències en matèria de personal se situa en una 
mitjana anual de 67 per cada 1.000 places de plantilla. 

El motiu principal de reclamació està relacionat amb la sol·licitud del cobrament del 
complement de carrera i desenvolupament professional pel personal interí, que, si bé és 
desestimada en via administrativa pel gerent, sol acabar en un recurs contenciós 
administratiu i en última instància els tribunals es pronuncien en contra de l’Administració.  

La CSUSP ha assumit la jurisprudència, que determina no excloure el personal amb 
vinculació temporal, pel mer fet de ser-ho, de les retribucions inherents als diferents graus 
de la carrera professional. Així, al juliol de 2020, es va publicar el Decret 81/2020, de 24 de 
juliol, del Consell, de regulació del sistema de carrera professional del personal estatutari 
gestionat per la conselleria competent en sanitat, en el qual es reconeix el dret del personal 
temporal a sol·licitar l’avaluació dels seus serveis per a determinar si correspon la retribució 
d’un determinat grau de carrera. 
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Gràfic 27. Motius de les reclamacions i recursos presentats davant les gerències dels 
departaments de salut en 2019 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació facilitada per les gerències dels departaments de salut. 

Cal assenyalar igualment que la informació facilitada per les gerències és difícilment 
comparable perquè per a preparar la petició realitzada per la Sindicatura sobre la 
naturalesa, el moment, l’estat i el resultat dels recursos tramitats, els serveis administratius 
dels departaments de salut s’han vist obligats a obtindre de manera manual la informació 
sol·licitada o, en el millor dels casos, extraure-la de senzilles bases de dades, la qual cosa 
dificulta l’explotació estadística sobre els assumptes requerits, i fins i tot un departament 
de salut no ha pogut subministrar-nos cap mena d’informació.  

Sobre la base de la informació recopilada, l’11,4% de les reclamacions i recursos de l’exercici 
2019 tramitats per les gerències van ser estimats totalment o parcialment. La integritat 
d’aquesta dada és qüestionable perquè desconeixem el resultat de 1.213 expedients, un 
31,6% dels que ens han informat. Per tant, aquesta circumstància no ens ha permés 
conéixer el grau real de resolucions que han sigut estimades per l’Administració. 

En aplicació del principi d’eficiència, la CSUSP hauria de dissenyar i implementar un sistema 
de gestió documental dels expedients relacionats 
amb reclamacions del personal. Els gestors públics 
han de buscar fórmules que permeten optimitzar els 
processos i un sistema de gestió documental 
aportaria un considerable estalvi de temps, cosa que 
facilitaria la cerca, l’arxivament i la recuperació de 
qualsevol expedient. A més, permetria explotar i 
obtindre informació de gestió sobre la situació dels 
expedients, en funció de la naturalesa, origen, 

situació i resultat d’aquests de manera homogènia.  
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Subobjectiu 2.6: La feminització del sector sanitari té el seu reflex en una 
igualtat efectiva de dones i homes en els equips directius dels 
departaments de salut? 

L’article 27 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes, preveu que les administracions públiques, a través dels seus serveis de salut i dels 
òrgans competents en cada cas, desenvoluparan actuacions per a garantir “la presència 
equilibrada de dones i homes en els llocs directius i de responsabilitat professional del 
conjunt del Sistema Nacional de Salut”. 

Pel que fa a això i també com a resultat d’aplicar l’esmentada Llei Orgànica 3/2007, la 
Conselleria va determinar com a activitat estratègica en el Pla d’Ordenació de Recursos 
Humans de les Institucions Sanitàries, aprovat per l’Acord del Consell de 7 de juny de 2013, 
elaborar un pla d’igualtat entre homes i dones en l’àmbit de la CSUSP. 

Al juny de 2016 va entrar en vigor59 el I Pla d’Igualtat de la CSUSP, amb una vigència de 
quatre anys (2016-2019) i que està dirigit a tot el personal gestionat per la Conselleria. 
Queda fora del seu àmbit les treballadores i els treballadors que presten els seus serveis en 
centres gestionats per mitjà de concessió administrativa en règim diferent de l’estatutari, 
així com el personal adscrit als consorcis hospitalaris. 

En l’àmbit de la sanitat pública valenciana, les dades globals de personal permeten un 
coneixement més detallat des d’una perspectiva de gènere i permeten comprovar que hi 
ha una elevada taxa de feminització (entesa com el percentatge de dones sobre el total de 
la plantilla), perquè tres de cada quatre places gestionades per la Conselleria estan 
ocupades per dones.60 

En la distribució per categories professionals més nombroses, la més feminitzada és la 
d’auxiliars d’infermeria (més del 95%), seguida del personal diplomat, especialment 
infermeria (entorn del 82%), mentre que en el personal facultatiu, les dones representen el 
53% aproximadament, si bé hi ha importants diferències dins de les diferents especialitats, 
perquè es constata major presència femenina en algunes especialitats (pediatria, les 
relacionades amb laboratori, psicòlogues clíniques, etc.) i menor en les especialitats 
quirúrgiques (cirurgia, traumaortoprotètica, cardiovascular, etc.). 

Segons ja s’esmenta en el I Pla d’Igualtat, “és innegable la feminització del sector; no 
obstant això, quan analitzem la presència de la dona en càrrecs directius, tant superiors 
com intermedis, la seua presència disminueix dràsticament i es constata la persistència de 
l’anomenat sostre de vidre” (barrera invisible que impedeix veladament a les dones l’accés 
a llocs de responsabilitat). 

                                                                        

59 Resolució de 9 de juny de 2016, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (DOCV 7807, 
16/06/2016). 

60 Segons la Memòria de gestió 2019 de la CSUSP, les places gestionades ascendeixen a 57.089, de 
les quals 42.742 són ocupades per dones (74,8%). 
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L’objectiu número 3 previst en l’esmentat Pla d’Igualtat és “garantir l’accés i participació 
des de l’equitat, d’homes i dones, en els processos de selecció i promoció d’ocupació, i 
millorar la presència femenina quan hi haja infrarepresentació”. I es va establir una mesura61 
específica consistent a “augmentar la presència de dones en llocs directius, aplicant 
mesures objectives, per a trencar la inèrcia social de designar homes en aquests llocs”. 

Quadre 34. Taxa de feminització del personal directiu en els departaments de salut de 
la Comunitat Valenciana62 

 Homes Dones % feminització 

2014 2020 2014 2020 2014 2020 

Gerència 14 13 3 7 17,6 35,0 

Comissionat 4 3 1 1 20,0 25,0 

Direcció i subdirecció econòmica 22 20 17 15 43,6 42,9 

Direcció i subdirecció mèdica 26 24 20 27 43,5 52,9 

Direcció i subdirecció infermeria 15 21 44 40 74,6 65,6 

Total 81 81 85 90 51,2 52,6 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades contingudes en el I Pla d’Igualtat (dades del 2014) i recopilades dels diferents 
departaments de salut (dades del 2020). 

En el quadre superior s’observa que, de forma agregada, els llocs directius dels 
departaments de salut estan ocupats de manera equilibrada entre homes i dones, quasi en 
la mateixa proporció. No obstant això, no es pot considerar que es tracta d’una igualtat 
efectiva atesa l’elevada taxa de feminització en el conjunt de la sanitat pública valenciana. 

D’una banda, sí que s’aprecia una major presència de dones en els llocs de gerència i en les 
direccions i subdireccions mèdiques respecte a la 
situació abans de la posada en marxa del I Pla 
d’Igualtat, tot i que en el cas de les gerències encara 
hi ha un predomini d’homes que ocupen aquests 
càrrecs. 

No obstant això, la taxa de feminització en llocs de direcció i subdirecció d’infermeria ha 
disminuït, aspecte especialment significatiu atés que es tracta d’una categoria molt 
feminitzada (83,4%) i en canvi són els homes els qui continuen ocupant major proporció de 
llocs directius respecte a la seua representació global. S’aprecia, doncs, que en infermeria, 
l’àmplia presència laboral femenina no es veu reflectida en els llocs de responsabilitat. 
Aquestes diferències són menys acusades en el col·lectiu de facultatius, perquè la proporció 
de dones que ocupen llocs de direcció i subdirecció mèdica (52,9%) s’aproxima a la taxa de 
feminització (58,2%). 

                                                                        

61 Mesura 3.4. 

62 No s'inclouen els llocs de direcció en centres de salut pública. 
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Gràfic 28. Proporció de dones en col·lectius sanitaris. Taxa de feminització del personal 
directiu: facultatius i infermeria. Any 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades contingudes en el Pla Anual de Gestió de 2020 i recopilades dels diferents 
departaments de salut. 

Entre els departaments de salut, les menors taxes de feminització en equips directius es 
registren a Requena (sis homes i una dona) i Elx-General (huit homes i dues dones). Per 
contra, la taxa més elevada és la de Sagunt (1 home i 5 dones). 

En altres entorns geogràfics i referits a sectors aliens al sanitari, hi ha una tendència al fet 
que els legisladors tracten, amb diferents continguts i profunditat, aspectes relacionats amb 
la igualtat de gènere que influeixen en l’accés de la dona a l’alta direcció. Entre altres 
mesures, les legislacions inclouen mesures com l’anomenat sistema de quotes. No obstant 
això, aquest sistema de quotes no està exempt de crítiques perquè pot generar un rebuig 
si s’interpreta que pot promocionar-se dones amb independència de la seua preparació. 

En conseqüència, és recomanable que la Conselleria concentre l’esforç a impulsar el 
desenvolupament professional i estimular entre tot el personal facultatiu i d’infermeria el 
desig de progressar professionalment en l’àmbit de l’administració sanitària. Per a 
aconseguir una efectiva igualtat de gènere en els llocs directius, els plans d’igualtat han de 
preveure mesures concretes relacionades amb la identificació dels professionals amb talent 
i fer-los costat, com pot ser realitzar programes de desenvolupament i formació 
professional específics, que faciliten al personal amb sòlids coneixements tècnics en l’àrea 
de la salut adquirir habilitats directives i de gestió.
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Envelliment de la població 

Segons la projecció de població de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), si es mantenen les 
tendències actuals de fecunditat, mortalitat i migracions, hi haurà un creixement de la 
població del 5,4% a la Comunitat Valenciana en el període comprés des de 2018 a 2033 i 
s’arribaria a una població de 5.215.012 habitants. El percentatge de població de 65 anys i 
més, que actualment se situa en el 19,3% del total de la població, passaria a ser del 25,4% 
en 2033. 

Gràfic 1. Projecció de la proporció de població major de 65 anys a la Comunitat 
Valenciana. 2018-2033 

 

Font: INE. Projeccions de població: resultats per comunitats autònomes. Indicadors d’estructura de població. 

Aquest previsible envelliment de la població portarà amb si un increment de morbiditat 
amb elevada càrrega de cronicitat i que comportarà una major demanda d’atenció sanitària 
en algunes especialitats i al mateix temps que requerirà enfortir l’atenció en medicina de 
família i geriatria. 

En les últimes projeccions elaborades per l’INE,63 aquest organisme ha previst l’efecte de la 
COVID-19 i ha establit aquestes hipòtesis: 

 Es projecta una disminució dels moviments migratoris amb l’exterior, de manera que 
es trenca la tendència dels últims anys. El saldo migratori en 2020 seria positiu, però 
molt baix. Des de 2021 es projecta un gradual augment, però sense arribar als nivells 
observats en els anys anteriors. Això fa que la població cresca durant els primers anys 
de la projecció més lentament del que es preveu en projeccions anteriors. 

 Es projecta que la mortalitat es veurà afectada només durant 2020. L’any 2021 es 
projecta amb una mortalitat normal. 

                                                                        

63 Projeccions de Població 2020-2070, publicades el 22 de setembre de 2020. 
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 No es projecta cap impacte en els naixements, atés que no hi ha encara evidències de 
cap tipus. Tampoc s’introdueix cap hipòtesi addicional sobre les migracions interiors. 
Les evidències són insuficients per a establir noves hipòtesis sobre els canvis de 
residència entre províncies més enllà de l’alentiment observat en 2020. 

Infrafinançament autonòmic 

Les habituals dificultats de les comunitats autònomes per a proveir de serveis públics de 
qualitat i en la quantitat desitjada s’agreugen en el cas de la Comunitat Valenciana pel 
resultat discriminatori en el sistema de finançament autonòmic. La universalitat i igualtat 
d’accés als serveis públics previstes en la Constitució per al conjunt de la ciutadania es 
veuen compromeses quan la falta d’equitat en el finançament dificulta la seua implantació 
efectiva. 

Gràfic 2. Evolució de l’índex de finançament definitiu a competències homogènies per 
habitant ajustat de les comunitats autònomes de règim comú. 2002-2018 

 
Font: Estudios sobre la Economía Española - 2020/39 “La evolución de la financiación de las comunidades 

autónomas de régimen común, 2002-2018”, Ángel de la Fuente (FEDEA i Institut d’Anàlisi Econòmica). 

Aproximadament tres quartes parts de la despesa autonòmica valenciana recau en els 
denominats serveis públics fonamentals: sanitat, educació i serveis socials (incloent-hi la 
dependència). Són serveis d’una alta demanda i sensibilitat social, que no depenen del cicle 
econòmic i que de manera generalitzada tendeixen a agreujar-se durant els períodes 
recessius, la qual cosa provoca la necessitat de prioritzar aquests serveis i l’augment de la 
seua importància relativa en el pressupost. 

Edat mitjana plantilla de facultatius 

L’envelliment de la plantilla de la CSUSP és un fet constatable. En l’anàlisi de les dades de 
plantilla s’observa una elevada edat mitjana del personal pertanyent a determinats 
col·lectius, que supera els 50 anys d’edat, i fins i tot en algunes especialitats hi ha un elevat 
nombre de professionals amb edats compreses entre els 60 i els 70 anys, circumstància que 
comportarà una acumulació de jubilacions en els pròxims anys. 
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Gràfic 3. Distribució del personal sanitari llicenciat64 per trams d’edat. 2019 

 

Font: Pla Anual de Gestió de 2020 relatiu al Pla d’Ordenació de Recursos Humans 2019-2021 (Resolució de 14 de 

febrer de 2020, de la consellera). 

Formació 

L’eixida massiva en unes certes categories i llocs intensius en coneixement i en coneixement 
expert ocorre a més en un mercat de treball que té una important restricció: el procés 
formatiu d’un facultatiu abans d’arribar a disposar d’una plaça fixa en el sistema públic de 
salut té una duració mínima de 10-12 anys. 

La llicenciatura/grau de medicina és una de les més denses en contingut de totes les 
carreres superiors, amb una duració de sis cursos per a poder ser un titulat. És una de les 
carreres amb major nota de tall i per tant de més difícil accés. No obstant això, cal tindre 
en compte que el jove que ha aconseguit el grau en medicina ha obtingut el títol de metge, 
però en realitat solament nominalment perquè no està habilitat per a treballar en el Sistema 
Nacional de Salut. Per a això, ha de superar una prova selectiva, i alhora distributiva, per a 
accedir a l’etapa de formació especialitzada i ser metge intern resident (MIR). Aquesta etapa 
té una duració de quatre-cinc anys en la qual desenvolupen les seues funcions en un centre 
hospitalari d’Espanya.  

Segons es desprén d’estudis i informes publicats per agents socials relacionats amb el 
sector sanitari (col·legis oficials de metges, sindicats, societats científiques, degans i 
estudiants universitaris), existeix una falta d’adequació entre el nombre de titulats de les 
facultats de medicina i el nombre de places MIR tenint en compte les necessitats futures 
del sistema sanitari. 

                                                                        

64 Tot personal A1 que preste serveis sanitaris. Inclou, per exemple, tots els facultatius de qualsevol 
especialitat, inclosa salut pública, a més del personal que ocupa llocs de direcció i caps de servei i 
secció, els de documentació i admissió, el personal en formació (MIR)… 

Menors de 31 anys
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Més de 60 anys
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Gràfic 4. Evolució dels numerus clausus d’accés al grau de medicina, els titulats de les 
universitats espanyoles i les places de MIR oferides. Per any de convocatòria MIR 
(2007-2019) 

 

Font: José María Romeo Ladrero (editor del blog “MIRentrelazados”) i Ministeri d’Educació i Formació Professional. 

Durant les últimes dècades, l’oferta MIR anual excedia amb escreix el nombre de titulats en 
les facultats espanyoles i els graduats estrangers suplien i completaven la falta de candidats 
nacionals, cobrint el romanent de places de formació especialitzada. 

A conseqüència de l’augment dels numerus clausus entre els cursos escolars 2006-2007 a 
2011-2012, s’observa un creixement gradual dels titulats en universitats espanyoles, de 
manera que el nombre absolut de titulats s’ha aproximat al nombre de places MIR en els 
exercicis 2015 a 2018. La convocatòria de MIR de l’exercici 2019 torna a superar el nombre 
de titulats en medicina del curs universitari 2018-2019. 

No obstant això, cal tindre en compte que a les places oferides de MIR no sols poden 
accedir els acabats de titular d’universitats espanyoles, sinó també titulats de promocions 
anteriors així com procedents d’universitats estrangeres.65 

  

                                                                        

65 Tant per a ciutadans comunitaris, que no tenen limitat el seu accés, com per a extracomunitaris (en 
l'última convocatòria es va reservar un màxim de 300 places). 
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Gràfic 5. Comparativa del nombre de presentats a les proves selectives MIR: titulats de 
les universitats espanyoles (última promoció i promocions anteriors) i de les 
universitats estrangeres. Per any de convocatòria 

 

Font: José María Romeo Ladrero (editor del blog “MIRentrelazados”). 

En comparar les sèries, s’observa que les universitats espanyoles estan formant almenys 
500 metges anualment que no aconsegueixen plaça en la formació especialitzada sanitària 
(que representa entorn d’un 9% dels titulats en els últims anys) i en conseqüència no 
podran exercir la professió en el Sistema Nacional de Salut. 
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Gràfic 6. Comparativa del nombre de titulats de les universitats espanyoles i el nombre 
de places MIR adjudicades a titulats d’universitats espanyoles. Per any de 
convocatòria66  

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació disponible en el Ministeri d’Educació i Formació professional (titulats 

en Medicina) i en el Ministeri de Sanitat (resultats convocatòries MIR). 

Són aquests motius els que porten als anteriorment esmentats agents del sector sanitari a 
propugnar que no cal dotar d’un major nombre de facultats de medicina, perquè 
augmentarà la bretxa entre titulats i MIR, sinó d’ampliar la capacitat formativa del sistema 
hospitalari que permeta incrementar l’oferta de places MIR. Aquesta justificació també va 
lligada a un futur pròxim en el qual s’estima un elevat nombre de jubilacions en el col·lectiu 
de facultatius del Sistema Nacional de Salut. 

Aquesta lectura que realitzen col·legis oficials de metges, sindicats, societats científiques, 
degans i estudiants universitaris ha de ser matisada per dues qüestions. El primer matís és 
quantitatiu, i es refereix a la tendència alcista del nombre de sol·licitants extracomunitaris 
que comporta competir amb un major nombre de candidats procedents d’universitats 
estrangeres (en la convocatòria 2019, s’han presentat a les proves 4.895 titulats 
d’universitats estrangeres, un 9,7% més que l’any anterior). I el segon matís, de caràcter 
qualitatiu, que la reducció de numerus clausus ha d’estar acompanyada de mesures 
addicionals que milloren la qualitat formativa i en última instància la preparació acadèmica 
dels titulats de les facultats espanyoles per a augmentar les seues possibilitats d’aconseguir 
millors resultats en les proves del MIR que els titulats d’universitats estrangeres. 

  

                                                                        

66 En relació amb la convocatòria de 2019, l'ordre ministerial que aprova l'oferta de places i la 
convocatòria de proves selectives es va publicar al setembre de 2019, les proves es van realitzar al 
febrer de 2020 i la presa de possessió en la plaça es va reiniciar al maig de 2020. Per a aquesta 
convocatòria (2019) s'ha comparat el nombre de titulats en finalitzar el curs escolar 2018-2019 amb 
el nombre estimat (a falta de resultats definitius que ha de publicar el Ministeri) de titulats procedents 
d'universitats espanyoles. 
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Ofertes d’ocupació pública 

En finalitzar la formació MIR, els nous especialistes s’han d’enfrontar a la cerca activa 
d’ocupació dins del Sistema Nacional de Salut (SNS) i optar a les oposicions que les 
diferents comunitats autònomes convoquen dins de les seues ofertes d’ocupació pública. 

Després de molts anys durant els quals la taxa de reposició d’efectius ha sigut el principal 
instrument per a contindre la despesa pública en personal, la legislació pressupostària de 
l’Estat ha tornat a establir en els últims anys la possibilitat de cobrir la totalitat de les vacants 
a conseqüència de finalitzar la prestació de servei a l’Administració. És més, des de 2017 
s’ha autoritzat una taxa addicional per a determinats àmbits que consideren que 
requereixen un reforç addicional d’efectius quan concórrega alguna circumstància, com per 
exemple un elevat nombre de jubilacions esperades. 

Gràfic 7. Evolució de la taxa de reposició 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les lleis anuals de pressupostos de l’Estat. 

En els últims quatre anys, l’oferta acumulada de places d’ocupació pública per a facultatius 
en les diferents comunitats autònomes ha arribat a les 30.262 places,67 incloent-hi les de 
les ofertes d’ocupació pública de caràcter extraordinari per a la consolidació i estabilització 
d’ocupació temporal.  

  

                                                                        

67 En relació amb l'oferta d'ocupació pública del Servei Basc de Salut dels exercicis 2018 i 2019, no 
s'ha publicat la distribució entre les diferents categories de les 3.405 places que s'han aprovat en 
aquestes ofertes. Per al nostre informe, s'ha inclòs una estimació sobre la base de la distribució 
realitzada de les ofertes d'ocupació pública dels exercicis 2016 i 2017. 
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Quadre 1. Places per a facultatius en les ofertes d’ocupació pública. Per comunitat 
autònoma  

  2016 2017 2018 2019 Total 

Andalusia 993 867 684 688 3.232 

Aragó 166 1.032 158 229 1.585 

Astúries, Principat d’ 357 391 47 174 969 

Balears, Illes 68 1.068 0 91 1.227 

Canàries 60 290 1.459 261 2.070 

Cantàbria 176 305 0 31 512 

Castella i Lleó 245 40 1.329 1.025 2.639 

Castella-la Manxa 211 644 381 331 1.567 

Catalunya 0 1.542 357 297 2.196 

Comunitat Valenciana 331 1.329 909 336 2.905 

Extremadura 111 138 343 497 1.089 

Galícia 348 158 512 353 1.371 

Madrid, Comunitat de 400 0 3.613 1.000 5.013 

Múrcia, Regió de 139 1.132 94 109 1.474 

Navarra, Comunitat Foral de 80 34 96 129 339 

País Basc 0 915 0 934 1.849 

Rioja, La 38 49 64 74 225 

Ceuta 0 0 0 0 0 

Melilla 0 0 0 0 0 

Total 3.723 9.934 10.046 6.559 30.262 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació disponible en els webs de les diferents administracions sanitàries 
autonòmiques. 

Això representa que es demanen més de 3.000 llocs de treball en el sistema públic de salut 
per damunt de les places de formació MIR convocades en aquest període (2016-2019), que 
van ascendir a 27.150. 

  



Auditoria operativa de la gestió del personal sanitari per la Conselleria de Sanitat Universal 

i Salut Pública. Exercicis 2016-2019 

10 

Gràfic 8. Comparativa del nombre de places MIR i el nombre de places convocades 
segons ofertes d’ocupació pública. Per any de convocatòria 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació disponible en els webs de les diferents administracions sanitàries 

autonòmiques i en el Ministeri de Sanitat (resultats convocatòries MIR). 

En conclusió, l’oferta de formació especialitzada constitueix una barrera per a exercir la 
medicina en l’SNS i al seu torn constitueix una eina de planificació. Si bé algunes comunitats 
autònomes han fet esforços de planificació i exercicis numèrics per al seu àmbit territorial, 
comparant projeccions d’entrades a la professió amb les d’eixides per jubilació, cal tindre 
en compte que a Espanya hi ha districte únic per al grau de medicina, que el mercat MIR 
és d’àmbit estatal i a més que les homologacions i reconeixements de títols també ho són, 
per la qual cosa la planificació regional s’enfronta a importants restriccions que obliguen 
l’Estat a realitzar una més que necessària labor de coordinació a nivell nacional. 

En definitiva, la millor distribució de metges especialistes a Espanya i la correcta adequació 
de les places de formació MIR a les necessitats del país és un enorme repte que ha 
d’afrontar el conjunt de l’administració sanitària, no sols la Comunitat Valenciana de 
manera aïllada.
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Definició d’especialitats mèdiques 
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Al·lergologia: S’ocupa del diagnòstic, prevenció i tractament de les al·lèrgies, que són 
reaccions del sistema immunològic davant la presència de determinades substàncies, ja 
siga en l’aire, la llar, els aliments, els medicaments o els teixits, picades d’insectes i objectes 
d’ús diari. 

Anàlisis clíniques: Actuacions a través de proves de laboratori (preferentment en les àrees 
d’hematologia i microbiologia) per a ajudar a confirmar o descartar un diagnòstic mèdic. 

Anatomia patològica: S’ocupa, per mitjà de tècniques morfològiques, de l’estudi de les 
malalties (causa, evolució i les seues conseqüències), analitzant les cèl·lules de teixits i 
tumors de l’organisme. Important pel seu valor de diagnòstic. 

Anestesiologia i reanimació: S’encarrega de l’atenció i cures especials dels pacients 
durant les intervencions quirúrgiques i l’emergència, així com la cura del pacient crític en 
les unitats de cures intensives o de reanimació postoperatòria. 

Angiologia i cirurgia vascular: Especialitat medicoquirúrgica dedicada a l’estudi, 
prevenció, diagnòstic clínic i instrumental i tractament de la patologia vascular (aparell 
circulatori: venes i artèries) i sistema limfàtic. 

Aparell digestiu: S’ocupa de les malalties del tracte digestiu i òrgans glandulars associats 
així com de la repercussió de les malalties digestives sobre la resta de l’organisme humà i 
inversament, les repercussions de les malalties de la resta de l’organisme sobre el sistema 
digestiu. 

Bioquímica clínica: Actuacions a través de proves de laboratori (preferentment en l’àrea 
de la biologia molecular) per a ajudar a confirmar o descartar un diagnòstic mèdic. 

Cardiologia: S’encarrega de l’estudi, diagnòstic i tractament de les malalties del cor i de 
l’aparell circulatori. 

Centre d’investigació: Té com a missió la realització d’investigacions científiques (d’àmbit 
multidisciplinari) orientades a afrontar problemes clínics actuals i plantejar tractaments més 
eficaços per als pacients i la societat en general. 

Cirurgia cardiovascular: S’ocupa dels trastorns i malalties del sistema cardiocirculatori el 
tractament dels quals requereix la realització d’una intervenció quirúrgica. 

Cirurgia general i de l’aparell digestiu: S’ocupa del diagnòstic i tractament de les 
malalties el tractament de les quals requereix generalment la realització d’una intervenció 
quirúrgica i l’origen de les qual siga benigne, traumàtic o relacionat amb un càncer. El seu 
camp d’intervenció és l’aparell digestiu, paret abdominal, mama, pell, sistema endocrí, 
afeccions externes de cap i coll, etc. 

Cirurgia maxil·lofacial: S’ocupa de l’estudi, prevenció, diagnòstic, tractament i 
rehabilitació de les patologies del crani (cara, cap i coll, cavitat oral, maxil·lars i dents) 
inclosos els traumàtics. 
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Cirurgia ortopèdica i traumatologia: Especialitat medicoquirúrgica encarregada de 
l’estudi de les lesions de l’aparell locomotor i que busca la conservació i el restabliment de 
la forma i les seues funcions. 

Cirurgia pediàtrica: La seua activitat es refereix al diagnòstic i tractament quirúrgic de les 
patologies del fetus, el lactant i en general els xiquets fins a l’edat de 14 anys. 

Cirurgia plàstica i reparadora: S’ocupa de corregir defectes físics d’origen congènit 
(malformacions) sobrevinguts o d’origen involutiu que requerisquen reparació o reposició, 
o que afecten la forma i/o funció corporal. 

Cirurgia toràcica: Especialitzada en els processos patològics que afecten tota la cavitat 
toràcica, en concret els bronquis, costelles, diafragma, esòfag, mediastí, pleura, pulmons i 
tràquea. 

Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia: Encarregada de l’estudi, diagnòstic i 
tractament de les malalties que afecten la pell, mucoses, cabell i ungles, així com de les 
malalties venèries i de transmissió sexual. 

Endocrinologia i nutrició: S’ocupa de l’estudi de la fisiologia i les patologies del sistema 
endocrí i, per tant, de les malalties metabòliques en general i els trastorns de nutrició. 

Farmàcia hospitalària: S’encarrega d’atendre la necessitat farmacèutica i el seu ús racional 
a l’hospital (adquisició, conservació, dispensació i elaboració), així com del seguiment sobre 
els medicaments a utilitzar en el centre i aquells que requereixen una especial vigilància, 
supervisió i control. 

Farmacologia clínica: S’ocupa de l’avaluació dels efectes dels medicaments en les 
persones i de promoure la seua correcta utilització, tant a nivell col·lectiu com en pacients 
concrets. Té entre els seus objectius la personalització dels tractaments farmacològics. 

Geriatria: S’ocupa de l’estudi, prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties pròpies 
de l’envelliment, d’una forma integral i completa, tant en els aspectes mèdics com 
psicològics i socials.   

Ginecologia: Se centra en la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell 
reproductor femení (úter, vagina i ovaris) i la menopausa. 

Hematologia i hemoteràpia: S’ocupa de les malalties produïdes per l’alteració dels 
diferents components de la sang o els trastorns dels òrgans que la produeixen, així com de 
la seua utilització o algun dels seus components per al tractament de diversos problemes 
de la salut. 

Immunologia: L’estudi, diagnòstic i tractament de les malalties relacionades amb el 
sistema de defensa de la integritat biològica de l’organisme davant la presència d’agents 
patògens externs (bacteris, virus, paràsits, toxines, etc.). 
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Medicina familiar i comunitària: Encarregada de proporcionar una atenció continuada en 
relació amb tots els camps de la salut, sense distinció de sexe i edat en l’àmbit de l’atenció 
primària de la salut. 

Medicina física i rehabilitació: El seu àmbit d’actuació concerneix les malalties o lesions 
(físiques o neurològiques) que afecten l’aparell locomotor i tractar de restaurar la seua 
funcionalitat a través de mitjans físics terapèutics d’ús extern. 

Medicina intensiva: Dedicada al subministrament de suport vital o de suport als sistemes 
orgànics (hipotensió o hipertensió, compromís respiratori o el fracàs renal) en els pacients 
que estan críticament malalts, que generalment també requereixen supervisió i 
monitoratge intensiu.  

Medicina interna: S’ocupa dels problemes de salut dels pacients adults, quan no 
necessiten ser tractats quirúrgicament i en coordinació amb altres especialistes per a 
aconseguir un tractament adequat. És una especialitat mèdica que aporta una atenció 
global al malalt, assumint la completa responsabilitat d’aquesta, d’una forma contínua des 
de la consulta externa a les unitats d’hospitalització. 

Medicina nuclear: Utilitza els isòtops radioactius, radiacions nuclears i les variacions 
electromagnètiques dels components del nucli al costat de tècniques biofísiques afins per 
a la prevenció, diagnòstic, terapèutica i investigació mèdica. 

Medicina preventiva i salut pública: S’encarrega de preservar i promoure la salut i el 
benestar, previndre la malaltia i incapacitat, i facilitar el diagnòstic precoç i tractament de 
la malaltia de totes les persones, a través d’accions col·lectives i socials. 

Microbiologia i parasitologia: Encarregades de l’estudi dels microorganismes que 
provoquen malalties infeccioses que afecten la salut humana. 

Nefrologia: S’ocupa de l’estudi, la prevenció, el diagnòstic i el tractament de totes les 
malalties que poden afectar els renyons i la seua funcionalitat. 

Neurocirurgia: Tracta les malalties del sistema nerviós, si necessiten un tractament 
quirúrgic o en poden necessitar més avant. Tant les del sistema nerviós central com les del 
perifèric i el sistema de nervis autònom. 

Neurofisiologia clínica: S’encarrega de l’exploració funcional del sistema nerviós central i 
perifèric, utilitzant tecnologia altament especialitzada, com l’electroencefalografia, la 
cartografia cerebral, l’electromiografia, etc. amb finalitats diagnòstiques i d’orientació 
terapèutica. 

Neurologia: S’ocupa de l’estudi, la prevenció, el diagnòstic, el tractament i rehabilitació de 
totes les malalties que puguen afectar el conjunt del sistema nerviós, incloent-hi el sistema 
nerviós central i el perifèric. 
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Obstetrícia i ginecologia: Se centra en la prevenció, diagnòstic i tractament de les 
malalties de l’aparell reproductor femení en la preparació per a l’embaràs, el seu seguiment 
i el part i postpart. 

Oftalmologia: Especialitat medicoquirúrgica que es relaciona amb el diagnòstic i 
tractament dels defectes i de les malalties de l’aparell de la visió. 

Oncologia mèdica: Dedicada al diagnòstic i tractament del càncer en l’àmbit hospitalari 
amb un plantejament multidisciplinari i integral. Assisteix el malalt en el diagnòstic, el 
tractament, l’evolució del seu procés i el seguiment posterior. 

Oncologia radioteràpica: Encarregada del tractament per a destruir les cèl·lules 
canceroses i reduir o demorar el creixement del tumor sense danyar el teixit sa pròxim a 
través de radiacions ionitzants. 

Otorrinolaringologia: S’ocupa de l’anatomia, la fisiologia i les malalties de l’orella, el nas i 
la gola, així com el tractament medicoquirúrgic de qualsevol patologia que els afecte, 
incloses les oncològiques i traumàtiques. 

Pediatria: S’ocupa, de manera integral, del diagnòstic i tractament de les malalties del 
xiquet, des que naix fins a l’adolescència, i del control dels xiquets sans a través de la 
prevenció de malalties. 

Pneumologia: Se centra en la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell 
respiratori i, de forma més específica, els pulmons, el mediastí i la pleura. 

Psicologia clínica: Tracta, de manera genèrica, la salut mental en persones amb algun tipus 
d’afectació mental o de conducta desadaptativa, amb la finalitat de restaurar l’equilibri 
psicològic. 

Psiquiatria: S’encarrega de l’estudi dels trastorns mentals, els efectes bioquímics i 
ambientals sobre la dinàmica del comportament i el seu tractament. 

Radiodiagnòstic: S’ocupa d’obtindre exploracions i imatges internes del cos a través de 
radiacions nuclears (raigs X, ressonància magnètica, PET, TAC, etc.), per al diagnòstic i el 
tractament més adequat de malalties. 

Radiofarmàcia: Estudia els aspectes farmacèutics, químics, bioquímics, biològics i físics 
dels medicaments radiofàrmacs (que contenen isòtops radioactius), per al seu disseny, 
producció, preparació, control de qualitat i dispensació. 

Radiofísica hospitalària: Encarregat de la dosimetria (mesurar i valorar les dosis de 
radiacions) administrades a pacients sotmesos a radiacions ionitzants en les teràpies i 
diagnòstics per imatge. 

Reumatologia: S’encarrega de les malalties del teixit connectiu (tendons, lligaments, 
cartílags, etc.) i de l’aparell locomotor (ossos, músculs i articulacions) que, generalment, 
s’expressen per dolor persistent i inflamació. 
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Unitat hospitalització a domicili: Servei propi de l’hospital, format per personal mèdic i 
d’infermeria, enfocat a proporcionar atenció especialitzada de caràcter hospitalari a 
pacients en la seua pròpia casa, de manera puntual, i fins a l’estabilització o solució del 
motiu que va generar l’ingrés. 

Urgència hospitalària: És l’aparició fortuïta (imprevista o inesperada), dins del recinte 
hospitalari, d’un problema de salut de causa diversa i gravetat variable, que genera una 
necessitat imminent d’atenció per part del subjecte que la pateix. 

Urologia: Especialitat medicoquirúrgica encarregada de la patologia del tracte urinari 
d’homes i dones i del tracte genital masculí. 



 

 

 

 

 

ANNEX III 

Correlació entre el dimensionament dels equips d’atenció 
primària i factors sociodemogràfics
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Segons l’enquesta realitzada entre les gerències dels departaments de salut, els factors més 
rellevants que determinen el nombre de targetes sanitàries assignades a cada un dels 
metges de família i pediatres són l’exercici de funcions de coordinació dels equips d’atenció 
primària i la dispersió geogràfica de la zona atesa, especialment, en les zones rurals i 
muntanyoses de l’interior. 

Gràfic 1. Factors que determinen el nombre de targetes assignades a metges de família 
i pediatres 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’enquesta d’opinió a les gerències dels departaments de salut. 

Si bé la dispersió en relació amb la recta de regressió és rellevant en alguns dels 
departaments de salut, els gràfics confirmen que factors com la dispersió geogràfica de la 
zona atesa, l’envelliment de la població assignada, l’estat de salut d’aquesta i la 
freqüentació poden determinar d’una forma significativa el dimensionament dels equips 
d’atenció primària. 

Dispersió geogràfica de la zona atesa 

En cada departament de salut, els equips d’atenció primària presten principalment els seus 
serveis en centres de salut, però també es traslladen a consultoris auxiliars per a acostar 
l’assistència sanitària a la població i evitar desplaçaments al centre de salut de referència. 
En departaments de salut que cobreixen una extensió geogràfica significativa i amb baixa 
densitat poblacional68 (Vinaròs, Castelló, Requena, Xàtiva-Ontinyent), les ràtios de 
facultatius de medicina familiar i comunitària són menors que en aquells departaments amb 

                                                                        

68 Densitat poblacional: nombre d'habitants / km2 de superfície del territori. 

0 0,4 0,8 1,1 1,5 1,9 2,3 2,6 3
Raó Gens rellevant Molt rellevant

Edat del facultatiu   

Antiguitat del facultatiu en el lloc de treball    

Nombre de consultes realitzades pel facultatiu en 
períodes anteriors    

Coneixement dels sistemes informàtics assistencials 
per part del facultatiu    

Exercir de tutor de formació sanitària especialitzada      

Dret a la lliure elecció de facultatiu per part dels 
usuaris      

Dispersió geogràfica de la zona atesa       

Proporció de pacients assignats amb edat superior a 
65 anys/amb edat compresa entre 0 i 24 mesos      

Proporció de pacients assignats amb estat de salut sa
     

Factors socioeconòmics de la població protegida 
(índex d'alfabetització, taxa d'atur, proporció de 
població immigrant,...)      

Proporció de població estacional     

Altres   
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major concentració, com poden ser els departaments de salut que inclouen la població de 
les ciutats de València i Alacant. 

Gràfic 2. Correlació entre la densitat poblacional i la ràtio de població assignada per 
facultatiu de medicina familiar i comunitària. 2016-2019. Per departament de salut  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Sistema d’Informació Poblacional i del Portal Estadístic de la 

Generalitat Valenciana. 

Envelliment de la població assignada 

Una elevada proporció de població d’edat avançada també afecta significativament la 
càrrega assistencial, perquè és previsible que a conseqüència de la morbiditat d’aquests 
pacients la taxa de freqüentació siga superior a altres grups d’edat. La població assignada 
al departament de salut de Requena té l’índex d’envelliment69 més elevat a la Comunitat 
Valenciana i és el departament amb menor ràtio de targetes assignades a cada un dels 
facultatius de medicina familiar i comunitària. 

  

                                                                        

69 Índex d'envelliment: població de 65 anys o més / població de menys de 15 anys. 
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Gràfic 3. Correlació entre l’índex d’envelliment i la ràtio de població assignada per 
facultatiu de medicina familiar i comunitària. 2016-2019. Per departament de salut  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Sistema d’Informació Poblacional i del Portal Estadístic de la 

Generalitat Valenciana. 

Estat de salut de la població assignada 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública classifica la població protegida en funció 
del seu estat de salut segons les patologies identificades. Es distingeix, doncs, entre la 
població que té un estat de salut sa i la que presenta alguna història de malaltia aguda 
significativa, malaltia crònica menor única, malaltia crònica menor en múltiples sistemes 
orgànics, malaltia dominant o crònica moderada única, malaltia significativa crònica en 
múltiples sistemes orgànics, malaltia dominant crònica en tres o més sistemes orgànics, 
neoplàsies dominants, metastàtiques i complicades, o amb necessitats sanitàries elevades. 

La població assignada al departament de salut de Requena presenta el menor índex de 
població amb estat de salut sa, factor que incideix en el menor nombre de targetes 
assignades per facultatiu de medicines familiar i comunitària. 
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Gràfic 4. Correlació entre l’índex d’estat de salut70 de la població i la ràtio de població 
assignada per facultatiu de medicina familiar i comunitària. 2016-2019. Per 
departament de salut 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Sistema d’Informació Poblacional i d’ALUMBRA. 

Freqüentació de consultes de la població assignada 

La freqüentació és un indicador de les consultes ordinàries per habitant (població 
assignada) i any. Aquest indicador resulta fonamental per a gestionar eficientment les 
consultes programades de medicina de família, organitzant l’atenció a pacients crònics i 
“hiperfreqüentadors” de manera que es limite la utilització inadequada del servei. 

S’observa que hi ha una relació inversament proporcional entre la taxa de freqüentació71 
de pacients majors de 15 anys als centres de salut i la ràtio de facultatius en atenció primària 
per departament de salut. 

  

                                                                        

70 Índex d'estat de salut: població protegida classificada com a població amb estat de salut sa / total 
població protegida. 

71 Taxa de freqüentació: nombre total de consultes / mitjana de la població assignada. 
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Gràfic 5. Correlació entre la taxa de freqüentació i la ràtio de població assignada per 
facultatiu de medicina familiar i comunitària. 2016-2019. Per departament de salut  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Sistema d’Informació Poblacional i d’Alumbra. 

Espera estructural 

Un altre indicador rellevant de la pressió assistencial és el relatiu a l’espera estructural,72 és 
a dir, el nombre de dies d’espera dividit entre el nombre de consultes realitzades en l’àmbit 
i període d’estudi (per departament i any). 

En aquest cas, l’output resultant (l’espera estructural) és major amb caràcter general en 
aquells departaments de salut que presenten una major ràtio de targetes assignades per 
metge de família.  

  

                                                                        

72 Espera estructural: espera atribuïble a l'organització i recursos disponibles i no deguda a la lliure 
elecció de metge. 

900

1.200

1.500

1.800

7 8 9 10 11

R
àt

io
 t

ar
ge

te
s 

p
er

 M
FC

Taxa de freqüentació



Auditoria operativa de la gestió del personal sanitari per la Conselleria de Sanitat Universal 

i Salut Pública. Exercicis 2016-2019 

7 

Gràfic 6. Correlació entre la ràtio de població assignada per facultatiu de medicina 
familiar i comunitària i l’espera estructural. 2016-2019. Per departament de salut  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Sistema d’Informació Poblacional i d’ALUMBRA.  
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ANNEX IV 

Situació actual i prospecció futura de les especialitats 
mèdiques a la Comunitat Valenciana
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En el transcurs del nostre treball, hem remés un qüestionari d’opinió a tots els departaments 
de salut de la Comunitat Valenciana (excepte les concessions). La totalitat d’enquestats van 
remetre el qüestionari degudament emplenat entre el 28 d’abril i l’1 de juliol de 2020. 

La Sindicatura va sol·licitar l’opinió de les gerències dels departaments en relació amb el 
dimensionament actual de la plantilla i en relació amb les necessitats futures en atenció 
primària i especialitzada. 

La pregunta respecte a la dimensió actual de la plantilla es va formular en els termes 
següents: 

“En relació amb aquest departament de salut, cal assenyalar per a cada una de les 
especialitats quina considera que és la situació actual quant a la disponibilitat de facultatius 
especialistes en relació amb les necessitats assistencials actuals. (Seleccioneu entre 
“Superàvit”, “Equilibri” o “Dèficit”, on “Superàvit” implica que hi ha un excés significatiu de 
facultatius que actualment presten els seus serveis en relació amb la demanda dels serveis; 
“Equilibri” implica que no hi ha tensions rellevants entre la demanda i l’oferta, i “Dèficit” 
implica que es tracta d’especialitats molt deficitàries que requereixen un augment rellevant 
de recursos disponibles per a atendre la demanda assistencial actual.)” 

Els gràfics següents resumeixen l’opinió reflectida en els 21 qüestionaris recopilats. 

Gràfic 1. Situació actual de les especialitats clíniques  

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’enquesta d’opinió a les gerències dels departaments de salut. 

Especialitat Dèficit Equilibri Superàvit

Al·lergologia i immunologia      

Anestesiologia i reanimació    

Aparell digestiu       

Cardiologia      

Endocrinologia i nutrició      

Geriatria     

Hematologia i hemoteràpia      

Medicina del treball      

Medicina familiar i comunitària (AP)    

Medicina física i rehabilitació      

Medicina intensiva      

Medicina interna      

Medicina preventiva i salut pública   

Nefrologia     

Pneumologia       

Neurologia      

Oncologia mèdica      

Oncologia radioteràpica      

Pediatria (AE)          

Pediatria (AP)      

Psicologia clínica      

Psiquiatria        

Reumatologia    
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Gràfic 2. Situació actual de les especialitats de laboratori  

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’enquesta d’opinió a les gerències dels departaments de salut. 

Gràfic 3. Situació actual de les especialitats quirúrgiques i medicoquirúrgiques  

Font: Elaboració pròpia a partir d’enquesta d’opinió a les gerències dels departaments de salut. 

Quant a les necessitats futures de plantilla, la pregunta es va formular en els termes 
següents: 

“En la seua opinió, en relació amb la necessitat d’augmentar o disminuir el nombre de 
facultatius especialistes per a atendre les necessitats futures segons l’evolució de factors 
com el desenvolupament tecnològic, l’evolució de la morbiditat, la demografia..., quina serà 
la tendència previsible en un termini aproximat de 10-15 anys per a cada una de les 
especialitats? (Seleccioneu entre “Decreixent” si penseu que seran necessaris menys 
facultatius, “Estable” si considereu que no seran necessaris ajustos significatius en la 
plantilla, o “Creixent” si és previsible una major necessitat de facultatius.)” 

Els gràfics següents resumeixen l’opinió reflectida en els 21 qüestionaris recopilats. 
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Gràfic 4. Prospecció futura de la demanda. Especialitats clíniques 

Font: Elaboració pròpia a partir d’enquesta d’opinió a les gerències dels departaments de salut. 

Gràfic 5. Prospecció futura de la demanda. Especialitats de laboratori 

Font: Elaboració pròpia a partir d’enquesta d’opinió a les gerències dels departaments de salut. 
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Gràfic 6. Prospecció futura de la demanda. Especialitats quirúrgiques i 
medicoquirúrgiques 

Font: Elaboració pròpia a partir d’enquesta d’opinió a les gerències dels departaments de salut. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS  

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveuen les seccions 1220 i 3200 del 
Manual de fiscalització de la Sindicatura, es va remetre als gestors de l’entitat el document 
de treball que recollia els principals aspectes de la fiscalització realitzada (objectiu i abast 
de l’auditoria, conclusions, recomanacions, observacions i evidències obtingudes), una 
vegada finalitzada la fase del treball de camp per a l’anàlisi i perquè ens enviaren els seus 
comentaris i observacions. 

En l’esborrany de l’informe elaborat a partir del document de treball esmentat es van 
recollir, si era el cas, les observacions i es van efectuar les modificacions que es 
consideraven oportunes per la Sindicatura, derivades de la fase a què s’ha fet referència 
adés. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la 
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.c del Reglament de 
Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, així com de l’acord del Consell d’aquesta 
institució pel qual va tindre coneixement de l’esborrany de l’Informe, aquest es va remetre 
el 19 de febrer de 2021 a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per tal que hi 
formulara les al·legacions que estimara convenients, amb un termini que va finalitzar el 5 
de març de 2021. 

Dins del termini concedit, es van presentar al·legacions que s’inclouen en l’annex V d’aquest 
informe.  

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

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

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

En els annexos V i VI s’incorporen el text de les al·legacions formulades i l’informe motivat 
que se n’ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura les estimara o desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME  

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, 
de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la Generalitat 
Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim 
Interior i dels programes anuals d’actuació de 2019, 2020 i 2021 d’aquesta institució, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 15 de març de 2021, va aprovar 
aquest informe de fiscalització. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEX V 

Al·legacions presentades 

 



   
  
 

  

 
Ref.: DGRH/SGRH/FJI/nob 

 

 

SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
Al·legacions que es formulen a l’esborrany de l’informe de fiscalització d’auditoria operativa 
del personal sanitari per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Exercicis 2016-2019 
 

 
- PRIMERA AL. LEGACIÓ 

Apartado “Subobjetivo 1.5” en el apéndice 3, páginas 59 y 60 (nota de pie de página). 

 
A lo largo del texto del borrador se han tenido en cuenta para la determinación de la temporalidad 

todos los nombramientos temporales que suscribe esta Conselleria en relación con el personal estatutario 
objeto de la auditoría. 

 
Además, esta forma de determinación de la temporalidad sirve de base para las afirmaciones 

contenidas en el subobjetivo 1.5 (página 59) al hacer referencia al Acuerdo incorporado en la ley de 
Presupuestos para la reducción de la temporalidad al 8%, y así mismo se utiliza para definir el índice de 
temporalidad (llamada 43 de la página 60). 

 
Por ello, nos vemos en la necesidad de precisar lo siguiente: 
 
 La ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 

salud, con el fin de asegurar la asistencia sanitaria a la población los 365 días del año durante las 24 horas 
del día, prevé, a diferencia de lo que ocurre en otras Administraciones Públicas, la existencia de plantillas 
estructurales por un lado y, por otro, de nombramientos de naturaleza temporal. 

 
 Para estos últimos, la mencionada norma establece una tipología de nombramientos temporales. 

En concreto, su artículo 9 los reconduce a 3, a saber, de interinidad, de carácter eventual o de sustitución, 
definidos de la siguiente forma: 

-El nombramiento de carácter interino se expedirá para el desempeño de una plaza vacante de los 
centros o servicios de salud. 
-El nombramiento de carácter eventual se expedirá en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, 
coyuntural o extraordinaria. 
b) Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los 
centros sanitarios. 
c) Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria. 

-El nombramiento de sustitución se expedirá cuando resulte necesario atender las funciones de 
personal fijo o temporal, durante los períodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de 
carácter temporal que comporten la reserva de la plaza. 
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 Por lo tanto, de conformidad con esta regulación, los nombramientos de interinidad serán los 

únicos que constituirán la plantilla estructural, y que, a nuestro juicio, deberían ser objeto de 
consideración a la hora de determinar el índice de temporalidad del sistema; el resto de los 
nombramientos no fijos, o bien tienen carácter coyuntural (los eventuales) o bien son sustituciones de 
personal que ocupa plantilla estructural. 

 
 El objeto de las Ofertas de Empleo Público viene definido en la normativa como las necesidades en 

recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de 
personal de nuevo ingreso (artículo 69.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público). En consecuencia, a los efectos de poder determinar las plazas que serán ofertadas mediante los 
sistemas de selección de personal de carácter definitivo, debemos acudir a las plazas que integran las 
plantillas estructurales. Así viene establecido en la normativa estatal básica que configura las ofertas de 
empleo público. Concretamente, la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado (Ley 6/2018, de 3 
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada en los ejercicios 2019 y 
2020), en su artículo 19, regula con carácter básico la Oferta de Empleo Público, señalando, en relación 
con el cálculo de las tasas de reposición de efectivos, que: 

 “Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa máximo fijado se aplicará 
sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario 
anterior, dejaron de prestar servicios en cada uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o 
categorías, y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido 
ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde 
situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en 
la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de 
excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la 
extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de 
puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa. 
Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los concursos de traslados a otras 
Administraciones Públicas.” 

 
 Así mismo, cuando este artículo regula las tasas adicionales para la estabilización de empleo 

temporal en su apartado noveno, señala que en ellas se incluirán “las plazas de naturaleza estructural que, 
estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente 
al menos en los tres años anteriores a…”. 

 
 Por lo tanto, para calcular el número de plazas a incluir en una OPE o para determinar las que 

deben comprender las tasas adicionales de estabilización, únicamente podemos acudir a las plantillas 
estructurales de una Administración Pública.  

 
En conclusión, si para poder ofertar plazas en una OPE o en el proceso de estabilización únicamente 

se pueden tener en cuenta los datos de las plazas de plantilla presupuestaria existentes en el año 
inmediato anterior (tasa de reposición) o en los tres últimos años (estabilización), y dichos datos son en 
los que se basa el Acuerdo para determinar el porcentaje (8%) de temporalidad que se pretende 
conseguir, no parece lógico calificar de fallido el incumplimiento de ese porcentaje cuando no se tienen en 
cuenta en la medición los mismos parámetros.  
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Debemos asimismo matizar la afirmación de la página 59 que declara “la CSUSP considera que los 

contratos eventuales para la realización de acúmulos de tareas (principalmente formalizados para cubrir 
los planes de vacaciones) o para sustituciones no son estrictamente contratos temporales, sino que el 
concepto de temporalidad se restringe únicamente a los contratos de interinidad…”, en el sentido hasta 
ahora expresado de que, para la determinación de las plazas a ofertar en una OPE o en un proceso de 
estabilización, por imperativo de la normativa básica vigente (EBEP, EM, leyes de Presupuestos), 
defendemos que únicamente deberían tenerse en cuenta las plazas existentes de plantilla estructural, y 
nunca las coberturas de sustituciones, contratos eventuales o acúmulos de tareas. Y esta es la información 
que requieren tanto la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico como el Ministerio de Hacienda 
cuando solicitan los datos necesarios para aprobar la OPE y, una vez aprobada, para el control del gasto 
del Capítulo I.   

 
Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente informamos de que esta conselleria, desde el año 

2015, ha ido incorporando en las Ofertas de Empleo Público de los años 2016 al 2020 el número de plazas 
máximo que le ha permitido la normativa vigente. 

 
 
 

- SEGONA AL. LEGACIÓ 

Apartado “3. Conclusiones” página 12, epígrafe 3.1 punto 5 
 
Hay que entenderla en lógica concatenación con la primera alegación, en relación con lo expuesto 

para el subobjetivo 1.5, pues se habla de tasas de temporalidad que se elevan por encima del 50% para la 
atención primaria y del 60% para la especializada. En coherencia con nuestras tesis, defendemos que la 
temporalidad que debe considerarse a estos efectos es exclusivamente (a diferencia de lo que detalla la 
nota de pie de página nº 5) la interinidad, sin recoger sustituciones, promociones internas, acumulo de 
tareas, atención continuada…, en cuyo caso la temporalidad quedaría por debajo del 30% y, por tanto, 
perfectamente comparable a la que se da a nivel estatal.  

 
 
 

- TERCERA AL. LEGACIÓ 

Apartado “Subobjetivo 2.5” página 88, primer párrafo 

La afirmación expuesta debe matizarse. Los recursos en materia de régimen jurídico general 

relacionados con ceses de personal temporal, permisos, jornada, jubilación y compatibilidades, así como 

la tramitación de los recursos contencioso-administrativos en esta materia, no corresponden en sentido 

estricto “… al resto de unidades que integran la Dirección General de Recursos Humanos,…”, tal y como se 

expone literalmente en el citado párrafo, sino al Servicio de Régimen Jurídico de Personal, de conformidad 

con el art. 19.2.2 del Decreto 93/2018, de 13 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico y Funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
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- QUARTA AL. LEGACIÓ 

Apartado “Subobjetivo 2.5” página 89, párrafo tercero 

 

En el párrafo tercero aparece una afirmación que se presta a confusión cuando declara que “El 
motivo principal de reclamación (…) si bien son desestimadas en vía administrativa por el gerente, suelen 
acabar en un recurso contencioso-administrativo…” 

 
Al respecto procede puntualizar que, si por reclamación se entiende una mera solicitud 

administrativa en demanda de una determinada pretensión, sí debe ser resuelta por la Gerencia o la 
Dirección del centro de que se trate, en el caso de que así proceda por atribución competencial, de cuyo 
resultado podrá seguirse, a instancia del interesado, bien un recurso en vía administrativa bien 
directamente un recurso contencioso-administrativo. Ahora bien, si por reclamación se está refiriendo a 
un recurso administrativo en sentido estricto, la competencia para su resolución no corresponde a 
aquéllos, sino a la dirección general de Recursos Humanos, con la particularidad de que, si la cuestión 
debatida tiene relación con el régimen retributivo, su tramitación corresponde a la Dirección Territorial 
correspondiente.  

 
La anterior alegación se expone a los solos efectos de contribuir a perfeccionar la redacción y 

exposición de las conclusiones contenidas en el Subobjetivo 2.5 del borrador de informe, pues nótese que 
en el cuerpo del apartado y en los epígrafes de los gráficos que se acompañan se hace mención indistinta 
tanto al término “reclamaciones” como “recursos,” dando a entender, salvo interpretación en contrario, 
que la referencia es al mismo concepto, es decir, a los recursos administrativos, con la naturaleza y alcance 
que se determinan en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

 
En este sentido, resulta sintomático que ya el propio título del Subobjetivo 2.5 haga referencia 

expresa al término “reclamaciones”. 
 
Por lo expuesto, abogamos por que en la redacción definitiva del informe de auditoría que nos 

ocupa, se utilice únicamente el término “recurso” para referirse a las vías de impugnación en sede 
administrativa. 

 
 

- QUINTA AL. LEGACIÓ 

Apartado “Subobjetivo 2.5.” página 87, primer punto del párrafo 3º. 

 

“[…] Recursos interpuestos en materia de disciplinaria, informados por el Servicio de 

Régimen Jurídico de Personal” 

 

Al respecto procede señalar que, a tenor de lo establecido en el artículo 19.1c) del Decreto 

93/2018, de 13 julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria 
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de Sanidad Universal y Salud Pública, no compete al Servicio de Régimen Jurídico de Personal 

emitir informes en relación con los recursos interpuestos en materia de disciplinaria.  

No obstante, lo anterior, cabe reseñar que la normativa reguladora de la tramitación del 

procedimiento administrativo para la resolución de los recursos en materia disciplinaria no 

contempla, como uno de sus trámites, la emisión de informes por parte del referido Servicio. 

 

 

 

La directora general de Recursos Humanos 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’AUDITORIA OPERATIVA DE LA 
GESTIÓ DEL PERSONAL SANITARI PER LA CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA. EXERCICIS 2016-2019 

Per mitjà d’un escrit de 4 de març de 2021 de la directora general de Recursos Humans es 
van remetre les al·legacions a l’esborrany de l’informe esmentat, respecte de les quals 
s’assenyala el següent: 

Primera al·legació 

Apartats de l’esborrany de l’Informe 

Apartat “Subobjectiu 1.5” en l’apèndix 3, pàgines 59 i 60 (nota a peu de pàgina). 

Comentaris 

L’entitat fiscalitzada discrepa del nostre criteri sobre la consideració de quin tipus de 
contractacions s’han d’incloure en l’índex de temporalitat. Al seu parer, i atés que les ofertes 
d’ocupació pública tan sols poden incloure les places existents de plantilla estructural, els 
nomenaments de caràcter conjuntural (els eventuals), les substitucions de personal que 
ocupa plantilla estructural i les acumulacions de tasca no s’han de considerar “temporals”, 
i únicament ha de computar-se com a temporalitat els nomenaments d’interinitat. 

La Sindicatura de Comptes considera que en contraposició als nomenaments definitius de 
personal estatutari, la relació laboral del qual té naturalesa fixa i indefinida entre el 
treballador i l’ocupador, la resta de contractacions previstes en la Llei 55/2003, de 16 de 
desembre, de l’Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut (els nomenaments 
de caràcter interí, els de caràcter eventual i els de substitució), impliquen indubtablement 
l’existència d’una relació laboral de caràcter temporal. En conseqüència, aquesta institució 
no pot obviar l’existència d’un nombre significatiu de treballadors que mantenen un vincle 
definit en el temps amb l’Administració, no ja només per ocupar de manera interina una 
plaça estructural, sinó també a conseqüència de la de substitució de personal estructural o 
per acumulació de tasques. 

És cert que la Conselleria ha incorporat en les ofertes d’ocupació pública dels anys 2016 a 
2019 el nombre de places màxim que li ha permés la normativa vigent. No obstant això, 
també és cert que la prestació d’un mateix servei de forma continuada en el temps per un 
mateix treballador és un indici sobre la insuficiència de la plantilla estructural. Si fora així, i 
aquesta és l’opinió que hem recollit en el nostre informe, la Conselleria hauria de crear més 
places en la plantilla estructural i incorporar-les en ofertes d’ocupació pública futures. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 
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Segona al·legació 

Apartats de l’esborrany de l’Informe 

Apartat 3, “Conclusions”, pàgina 12, epígraf 3.1, punt 5. 

Comentaris 

L’al·legació de la Conselleria insisteix novament que la temporalitat només hauria de fer 
referència a la interinitat i no a la resta de motius pels quals un treballador presta els seus 
serveis a l’Administració de manera temporal en el temps, sense que existisca una relació 
duradora i indefinida. 

No obstant això, discrepem de l’opinió de la Conselleria, tal com s’ha comentat en la 
primera al·legació. La taxa de temporalitat en la sanitat pública en l’àmbit estatal (33%) es 
desprén de les dades de l’enquesta de població activa, és a dir, deixant de banda criteris 
interpretatius i subjectius, i en la nostra opinió, és perfectament comparable amb l’índex de 
temporalitat calculat per la Sindicatura i reflectit en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartats de l’esborrany de l’Informe 

Apartat “Subobjectiu 2.5”, pàgina 88, primer paràgraf. 

Comentaris 

Els recursos en matèria de règim jurídic general relacionats amb cessaments de personal 
temporal, permisos, jornada, jubilació i compatibilitats, així com la tramitació dels recursos 
contenciosos administratius en aquesta matèria, corresponen al Servei de Règim Jurídic de 
Personal. 

Conseqüències en l’Informe 

Canviar la redacció del seté paràgraf del subobjectiu 2.5, que queda redactat de la manera 
següent: 

 “Recursos en matèria de règim jurídic general la competència dels quals correspon 
al Servei de Règim Jurídic de Personal relacionats amb cessament de personal 
temporal, permisos, jornada, jubilació i compatibilitats, així com la tramitació dels 
recursos contenciosos administratius en aquesta matèria.” 

  



Auditoria operativa de la gestió del personal sanitari per la Conselleria de Sanitat Universal 

i Salut Pública. Exercicis 2016-2019 

4 

Quarta al·legació 

Apartats de l’esborrany de l’Informe 

Apartat “Subobjectiu 2.5”, pàgina 89, paràgraf tercer. 

Comentaris 

En el context del subobjectiu 2.5, el terme “recurs” no s’ha de restringir únicament a la 
figura del recurs contenciós administratiu, sinó que engloba la tipologia de recursos 
administratius existents i previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Addicionalment, el terme 
“reclamació” utilitzat en el nostre informe es refereix a qualsevol sol·licitud administrativa 
iniciada per un treballador que sustenta una demanda dels seus propis interessos (que seria 
per exemple qualsevol escrit presentat davant la gerència d’un departament de salut). 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartats de l’esborrany de l’Informe 

Apartat “Subobjectiu 2.5”, pàgina 87, primer punt del paràgraf tercer. 

Comentaris 

La Conselleria matisa que el Servei de Règim Jurídic de Personal no està obligat per norma 
legal a informar sobre els recursos interposats en matèria disciplinària. 

La paraula “informe” utilitzada en el subobjectiu 2.5 té el sentit que el Servei de Règim 
Jurídic ha informat la Sindicatura, sense pretendre per part nostra indicar que aquest servei 
tinga o no l’obligació d’emetre un informe en el transcurs de la tramitació dels recursos. 

Conseqüències en l’Informe 

Substituir en els tres punts després del tercer paràgraf del subobjectiu 2.5 les paraules “amb 
informe” per l’expressió “de què ens informa”. 
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