DGERE/SFCPE
Exp. AC 01/2017
Províncies Castelló i València
Pròrroga 1a
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. En data 2 de juny de 2017, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública va dictar
una resolució per a la convocatòria de l’acció concertada per a la gestió, l’organització i la
tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada
mitjançant hemodiàlisi, que va ser publicada en DOGV núm. 8069, de data 23/06/2017; i una
posterior correcció d’errors, publicada en el DOGV núm. 8077, de data 05/07/2017.
SEGON. En data 27 de desembre de 2017, es formalitza un acord d’acció concertada per a la
gestió, l’organització i la tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia
renal crònica avançada mitjançant hemodiàlisi per a les províncies de Castelló i València entre la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i Alcer Castalia, publicat en el DOGV núm. 8212,
de data 15/01/2018, i corresponent a l’expedient AC 01/2017.
TERCER. En data 17 de desembre de 2018, la Direcció General d’Assistència Sanitària manifesta
i motiva la necessitat de procedir a prorrogar la prestació del servei a l’empara dels acords d’acció
concertada subscrits en l’expedient AC 01/2017 amb Alcer Castalia i amb l’Associació Alacantina
per a la Lluita contra les Malalties del Renyó (Alcer Alacant).
QUART. Amb data 17 de desembre de 2018, el representant legal Alcer Castalia manifesta la
seua conformitat respecte a la pròrroga anual de l’acord d’acció concertada subscrit en l’expedient
AC 01/2017 i indicat en l’antecedent segon.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. La disposició 6 de la convocatòria de l’acció concertada per a la gestió, l’organització i la
tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada
mitjançant hemodiàlisi, reguladora de la vigència de l’acord, estableix la possibilitat de pròrroga “de
forma successiva, anualment i de mutu acord fins a una durada màxima de cinc anys, incloent-hi
les pròrrogues”.
SEGON. La clàusula deu de l’Acord d’acció concertada per a la gestió, l’organització i la tramitació
dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada mitjançant
hemodiàlisi per a les províncies de Castelló i València, subscrit el 27 de desembre de 2017, entre
la Conselleria de Sanitat Universal i Alcer Castalia, estableix que “el règim del present acord
d’acció concertada tindrà una vigència d’un any des de la data de la formalització, i podrà
prorrogar-se de forma successiva, anualment i de mutu acord fins a una durada màxima de cinc
anys, incloent-hi les pròrrogues”.
CONSIDERANT el que es disposa en els articles 8 i 13 de l’Ordre 3/2017, d’1 de març, de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula l’acció concertada per a la
prestació de serveis a les persones en l’àmbit sanitari, així com el règim de competències establit
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en el 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 (DOGV núm. 8343, de 20.07.2019),
RESOLC
PRIMER. Prorrogar l’acord d’acció concertada per a la gestió, l’organització i la tramitació dels
desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada mitjançant
hemodiàlisi per a les províncies de Castelló i València, subscrit el 27 de desembre de 2017 i en
vigor des que va ser formalitzat, entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i Alcer
Castalia pel període comprés entre el 27 de desembre 2018 i el 26 de desembre de 2019 (dotze
mesos).
SEGON. L’import de la pròrroga esmentada en l’apartat anterior és de 53.186,34 euros per a la
província de Castelló i de 86.800,25 euros per a la província de València, exempt d’IVA per
l’aplicació de l’article 20.1.2 de la Llei 37/1992 de l’Impost sobre el Valor Afegit, pel fet que es
tracta d’una prestació de serveis sanitaris per part de personal sanitari.
La distribució per aplicació pressupostària és la següent per a la província de Castelló:

Aplicació pressupostària

Import 2019

Import mensual

10.02.91.0101.412.24.255.03

7.421,35 €

618,45 €

10.02.91.0201.412.24.255.03

25.768,58 €

2.147,38 €

10.02.91.0205.412.24.255.03

19.171,82 €

1.597,65 €

10.02.91.0250.412.24.255.03

824,59 €

68,72 €

Total Castelló

53.186,34 €

4.432,20 €

La distribució per aplicació pressupostària és la següent per a la província de València:

Aplicació pressupostària

Import 2019

Import mensual

10.02.91.0301.412.24.255.03

7.265,22 €

605,43 €

10.02.91.0401.412.24.255.03

12.905,32 €

1.075,44 €

10.02.91.0501.412.24.255.03

14.052,46 €

1.171,04 €

10.02.91.0601.412.24.255.03

13.765,68 €

1.147,14 €

10.02.91.0701.412.24.255.03

2.007,49 €

167,29 €

GRAL. VALÈNCIA

17.589,48 €

1.465,79 €

10.02.91.0901.41.24.255.03

10.897,83 €

908,15 €
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10.02.91.1101.412.24.255.03

7.552,00 €

629,33 €

10.02.91.0280.412.24.255.03

764,76 €

63,73 €

Total València

86.800,25 €

7.233,35 €

Notifiqueu la present resolució als interessats amb l’advertiment que esgota la via administrativa i
que podrà interposar-s’hi en contra, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l’òrgan
que ha dictat aquest acte en el termini d’un mes a comptar de l’endemà del dia en què siga
notificat, o bé es podrà presentar, directament, un recurs contenciós administratiu davant de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà del dia en què siga notificat. Tot això sense
perjudici que s’utilitze qualsevol altra via que s’estime procedent.
València, a 26 de desembre de 2018
La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Ana Barceló Chico
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