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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados e das súas deputadas, Abel Losada Alvarez, Carmen 

Acuña do Campo, Carmen Gallego Calvar, José Manuel Gallego 

Lomba e María Quintas Alvarez,  a través do seu portavoz e ao abeiro do 

disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa 

a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 
 

Os e as socialistas vimos denunciando dende o ano 2009 que o cambio no 

sistema de financiamento para a construción do novo Hospital de Vigo, por 

parte do Goberno presidido polo Sr. Feijóo, ía a supoñer un maior custe 

para as arcas públicas, ademais dun empeoramento notable na calidade 

asistencial. 

 

Lamentablemente a realidade está a darnos a razón. Denunciamos dende o 

primeiro momento que era inexplicable, en termos económicos e 

administrativos, que a interventora xeral da Xunta de Galicia en aquel 

momento, a Sra. Muñoz Fonteríz, fose quen de en oito horas xustificar un 

cambio de modelo de financiación que nos ía custar aos galegos 1.400 

millóns de euros, unha cota de 70 millóns durante 20 anos. 

 

Este contrato de colaboración público - privada subscrito entre o Sergas e a 

“Sociedade concesionaria para o novo hospital de Vigo S.A.” contén 

numerosas irregularidades e incumprimentos que implicarían a súa 

previsible nulidade e a necesidade de recuperar a concesión realizada. 

 

Entre as que se poden citar: 

 

1. O incumprimento da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do 

sector público, coa cualificación indebida da licitación realizada, sen 

documento previo de valoración validamente realizado por un grupo de 

expertos, sen análises comparativos das diversas opcións para o seu 

financiamento, tendo en conta que a fórmula decidida de colaboración 

público - privada terá un considerable impacto a longo prazo sobre as 
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contas públicas, cuestións todas elas das que carece o informe que o 

goberno galego asignou (en contrato sen publicidade) á PwC. 

 

2. A fórmula utilizada terá un custe moito mais elevado que se fora 

financiado directamente pola administración, sen que se motivara tal 

decisión ca necesaria documentación é alleo ao principio constitucional de 

que a “a programación do gasto público responderá a criterios de 

eficiencia y economía”. 

 

Un sobrecuste que, soamente no que respecta á construción da 

infraestrutura, superará os 350 millóns de euros e que resulta contraria a 

propia sustentabilidade financeira de Galicia. A este respecto, a propia Lei 

2/2010, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade fi-

nanceira, establece o principio de eficiencia na asignación de recursos 

públicos, reflectindo que as políticas de gasto público deben planificarse, 

programarse e orzarse atendendo á situación económica e ao cumprimento 

do principio de sustentabilidade financeira, ao tempo que, de cara a garantir 

unha xestión dos recursos públicos orientada pola eficacia, pola eficiencia e 

pola calidade, o gasto público executarase aplicando políticas de 

racionalización para os actos administrativos, contratos e  convenios a 

realizar polo sector público autonómico. 

 

3. A decisión do Sergas foi unilateral, vulnerando así o dereito da 

cidadanía á participación social na formulación e execución da política 

sanitaria, tal e como establece a propia Lei 8/2008 de saúde de Galicia. 

 

4. Incumprimento dos criterios de risco establecidos polo Eurostat que, 

entre outras cuestións, establece que a externalización dos investimentos se 

baseará na efectiva transferencia de riscos ao axente privado, riscos de 

construción, de demanda e da dispoñibilidade da obra. Así en relación aos 

custes de construción iniciais, se excluíron determinadas partidas que non 

aparecen no proxecto executivo aprobado; como por exemplo, as 

correspondentes ao equipamento fixo, ás instalacións asociadas, ou de 

decisións unilaterais dos proxectistas, ou sobre a implantación da alta 

tecnoloxía. 
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5. En relación ao prazos de execución do contrato se establecía a entrega 

do hospital en 31 meses, ca súa posta en marcha no primeiro semestre do 

2014. A prórroga (ou prórrogas) aprobadas polo Sergas pola existencia de 

problemas de financiamento, obedeceron a unha decisión da administración 

inxustificada en base ao contrato realizado, que non contemplaba tal 

vicisitude; por canto constituía a súa esencia mesma, e que xa debera levar 

parello a resolución do mesmo e a exixencia, no seu caso, da 

correspondente indemnización. Así o establece o propio prego de cláusulas 

administrativas particulares que figura como anexo ao contrato, que prevía 

como causa de revogación, o retraso no prazo total ou nos prazos parciais 

previstos. 

 

A empresa estaba obrigada a asumir expresamente o risco da construción e 

o financiamento necesario para logralo. Mais cando para conseguir o 

financiamento necesario para a realización da infraestrutura sanitaria, o 

contrato contemplaba que sería nun 100 % a risco e ventura da 

concesionaria, onde o 20 % correspondía a aportes de capital das empresas 

que formaban a sociedade adxudicataria e o 80 % restante (250 millóns de 

euros) debía obtelo a través de préstamos no mercado bancario. Sen 

embargo as entidades financeiras que conformaban inicialmente o seu 

financiamento sufriron procesos de transformación, e as empresas que 

conformaban a sociedade adxudicataria sufrían graves problemas de 

solvencia; o que ocasionou non obter o financiamento necesario e á 

paralización das obras, durante meses, incumprindo manifestamente os 

prazos comprometidos. 

 

6. Ademais a concesionaria inicial xa non existe como tal, dado que unha 

das construtoras, OCASA, foi denunciada por estafa e multada pola 

competencia, estando en suspensión de pagos; e as caixas de aforros 

abandonaron a Concessia Cartera, da que actualmente soamente forma 

parte o fondo de risco norteamericano “Hill International”. 

 

7. Para salvar os atrancos financeiros do proxecto, a propia Xunta de 

Galicia tivo que acudir ao rescate da concesionaria intermediando a 

tramitación  dun préstamo de 180 millóns de euros ante o Banco 

Europeo de Inversións. Polo que se incumpre unha das determinacións 

básicas da licitación realizada e aínda que o financiamento do centro 

hospitalario aparece como responsabilidade privada, na realidade, tal 

fundamento foi modificado e se realizará nunha gran parte (a maioritaria) 
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con fondos públicos. Incluso gran parte do financiamento “privado” correrá 

a cargo dos contribuíntes, debido ás axudas do Estado ás entidades 

financeiras que formaban parte de la UTE concesionaria. 

 

8. Sen embargo, todas as cuestións devanditas, non terán repercusión 

algunha á baixa sobre o canon anual a abonar pola Xunta de Galicia, e a 

empresas privada manterá os seus beneficios iniciais a pesares dos seus 

incumprimentos. 

 

9. No tocante aos riscos de dispoñibilidade e calidade, a concesionaria non 

cumpre cos servizos especificados no contrato ca calidade requirida, 

polos recortes e cambios introducidos, sen que se contemplen tampouco 

modificación algunha en relación ao pago do canon acordado. 

 

Así a calidade do proxecto é inferior ao previsto no proxecto básico e de 

execución, incumprindo a oferta técnica presentada pola concesionaria e o 

prego de prescricións técnicas, xa que, entre outras cuestións, non se 

alcanza a cualificación enerxética prevista, se modificaron e empeoraron a 

calidade construtiva dos acabados interiores e exteriores da edificación, 

non se respectaron as calidades nas prestacións establecidas para as 

instalacións en canto á habitabilidade, se incumpriron as prescricións en 

sustentabilidade medioambiental, se incumpren os criterios de seguridade e 

duración na calidade dos elementos estruturais e a súa axeitada resposta ao 

paso do tempo, etc... 

 

10. Incluso se chega a modificar á baixa a superficie construída 

prevista; recortes que se tentan compensar con superficies dispoñibles de 

escasa ou nula utilidade, incumprindo as condicións do prego inicial 

aprobado. Ademais os custes de movementos de terra, cimentación e 

estruturas tampouco se axustan ao prego, provocando o desequilibrando no 

presuposto da obra. 

 

11. Igualmente se incumpre o Proxecto Sectorial de Incidencia 

Supramunicipal xa que, entre outras cuestións, se sitúa unha parte das 

prazas de aparcamento subterráneo en superficie; se introducen variacións 

no sistema viario de acceso a urxencias; se imputan á edificabilidade das 

instalacións a usos sanitarios, co conseguinte prexuízo para a 

administración, se incumpren as condicións da urbanización en relación á 

tipoloxía da ponte de acceso principal e na urbanización dos espazos 
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exteriores se cambia a tipoloxía das instalacións e non se incorporan as 

condicións técnicas acordadas, especialmente as que inciden na actividade 

asistencial das áreas ambulatorias, hospitalarias e críticas (UCI, quirófanos, 

urxencias). 

 

12. Tampouco se respecta o proxecto orixinal no tocante á inclusión de 

determinados servizos, tal e como acontece co laboratorio, que de xeito 

inexplicable agora é excluído do centro hospitalario, cas graves 

consecuencias que deste feito se derivarían. 

 

Neste contexto de arbitrariedade e malgasto inxustificables, o propio 

goberno galego non ofrece información axeitada ao respecto, incluso non 

dando resposta ás solicitudes de información realizadas polos diversos 

Grupos no Parlamento de Galicia, nomeadamente polo Grupo Socialista. 

Tendo ademais externalizados os labores de seguimento e control que 

deberan corresponder á propia administración, co que as dificultades de 

control increméntanse notablemente. En vista do conxunto de 

incumprimentos continuos no tempo. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

1. Proceder ao rescate inmediato da concesión do novo Hospital de Vigo, 

en base ás irregularidades na Lei de contratos do Estado e na lexislación 

europea sobre colaboración público-privada. 

2. Reintegralo ao Sistema sanitario público. 

3. Recuperar o proxecto de Hospital Estratéxico para a área Sur de Galicia, 

que devolva ao CHUVI os Servizos de Referencia, trasladados 

indebidamente a outros hospitais. As seguintes especialidades: oncoloxía 

radioterapia, cirurxía torácica, neurocirurxía, cirurxía plástica, cirurxía 

pediátrica, cardioloxía intervencionista (unidades de hemodinámica) e 

cirurxía cardíaca. 

4. Crear unha Comisión integrada por todos os sectores implicados (Xunta 

de Persoal, responsables dos servizos asistenciais, persoal sanitario, 

técnicos da Consellería de Sanidade, Comisión de Participación da Área 
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Sanitaria e o Concello de Vigo) para avaliar os problemas e deficiencias do 

edificio, accesos e servizos asistenciais e de apoio e elaborar un plan de 

recuperación do centro a curto e medio prazo (laboratorio, camas, 

quirófanos, equipamento tecnolóxico, edificios e servizos) segundo os 

previsto no Plan funcional. 

5. Recuperar o proxecto inicial dun hospital de 1.450 camas, que permitirá 

que o conxunto da Área Sanitaria de Vigo acade as 2.000 camas de 

hospitalización.    

 

 Pazo do Parlamento, 7 de marzo de 2016 

 

 Asdo.: Abel Losada Alvarez 

   Carmen Acuña do Campo 

   Carmen Gallego Calvar 

   José Manuel Gallego Lomba 

   María Quintas Alvarez 

 Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/03/2016 09:43:17 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 07/03/2016 09:43:24 

 
Carmen Gallego Calvar na data 07/03/2016 09:43:29 
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José Manuel Gallego Lomba na data 07/03/2016 09:43:34 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 07/03/2016 09:43:42 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 07/03/2016 09:45:48 

 


