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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que es preveu en el 
Programa Anual d'Actuació de 2008, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si les “Despeses per subvencions concedides” registrades en els comptes 
anuals de l'exercici de 2007 de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat 
Valenciana (IMPIVA), es presenten de forma adequada, d'acord amb els principis 
comptables que hi són d'aplicació; així com verificar el compliment de la legalitat 
vigent en la gestió dels fons públics durant el citat exercici, en relació amb l'àrea 
fiscalitzada. 

Així mateix, i amb caràcter preferent, la fiscalització ha consistit en la revisió i 
avaluació del sistema de gestió i control intern de les despeses per subvencions, amb 
especial èmfasi en la revisió dels sistemes d'informació. En els diferents apartats 
d'aquest Informe s'assenyalen aquelles situacions que hauran de ser objecte d'atenció i 
millora per part dels òrgans responsables de l'Entitat. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l'IMPIVA estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2007, el 
compte de pèrdues i beneficis i la memòria corresponents a l'exercici terminat en la dita 
data, i els adjuntem íntegres -acompanyats de l'informe d'auditoria- en l'annex del 
present Informe. Aquests comptes foren formulats pel director general de l'IMPIVA 
amb data 30 de març de 2008, aprovats pel Comité de Direcció amb data de 25 de juny 
de 2008 i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
Generalitat (IGG), conformement a la normativa aplicable, el 27 de juny de 2008, 
juntament amb l'informe d'auditoria. 

El citat informe d'auditoria és el resultat de l'auditoria de comptes anuals que, atenent al 
que s'estableix en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza la IGG 
amb la col·laboració d'una firma privada d'auditoria. En aqueix informe s'emet una 
opinió sense advertiments. 

Conformement als objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a comprovar si la comptabilitat de les despeses per subvencions concedides i 
registrades per l'IMPIVA en l'exercici de 2007 ha sigut adequada; així com els 
procediments de gestió i control intern aplicables a aqueixes despeses, amb especial 
èmfasi en els sistemes informàtics, i a comprovar l'adequació de la formalització i 
presentació dels comptes anuals. 
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També hem comprovat el grau d'acceptació i implantació de les recomanacions 
efectuades en l'informe de fiscalització de l'exercici de 2006. 

D'acord amb això, hem practicat les proves d'auditoria financera que s'han considerat 
pertinents, conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector públic", 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans de Control Extern de l'Estat 
Espanyol, i a les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes. Els dits procediments han consistit en la realització de proves 
selectives, revisió del control intern i d'altres tècniques d'auditoria que han sigut 
aplicables en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l'abast assenyalat 
anteriorment. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Atenent als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, i amb l'enfocament 
descrit en l'apartat 1.2.1, hem revisat el compliment, per part de l'Institut, de la legalitat 
vigent en la gestió dels fons públics en relació amb la concessió de subvencions durant 
l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2007; així com l'adequació de la formalització i 
presentació dels comptes anuals. 

La dita revisió ha consistit en la verificació, per mitjà de proves selectives, del 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei 11/2006, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 2007. 

- Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i 
Administrativa i d'Organització de la Generalitat. 

- Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, text refós aprovat per 
Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat. 

- Llei de la Generalitat Valenciana 2/1984, de 10 de maig, de l'Institut de la Petita 
i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana. 

- Decret 111/2004, de 2 de juliol, del Consell de la Generalitat, per mitjà del qual 
s'aprova el Reglament de l'IMPIVA. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- Reial Decret 1.643/1990, de 20 de desembre, per mitjà del qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat, sobre 
reintegrament de transferències corrents i de capital. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat, que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de comptes a què 
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estan subjectes les entitats de la Generalitat Valenciana i les universitats 
públiques de la Comunitat Valenciana. 

- Resolució de 18 de juny de 1991 de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, per mitjà de la qual es determina la informació que han de retre les 
empreses públiques. 

- Ordre de 12 de desembre de 2006 de la Conselleria d'Empresa, Universitat i 
Ciència, sobre concessió d'ajudes per part de l'IMPIVA. 

- Resolució de 29 de desembre de 2006 del president de l'Institut de la Petita i 
Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana, per mitjà de la qual es 
convoquen les ajudes dirigides als instituts tecnològics de la Xarxa IMPIVA per 
a l'exercici de 2007. 

1.2.3 Revisió de l'àrea de sistemes d'informació 

L'abast de la present revisió ha comprés l'anàlisi dels sistemes d'informació de 
l'IMPIVA que suporten els serveis de tramitació d’expedients de subvenció, des de la 
recepció de la sol·licitud fins al pagament de l'ajuda. 

L'auditoria s'ha centrat especialment en les aplicacions per mitjà de les quals es realitza 
la tramitació dels expedients de subvenció, denominades "Gustavo" i "Ulises". A partir 
del seguiment del flux d'informació que genera la gestió a través d'aquestes aplicacions, 
s'han identificat i avaluat els principals riscs en cada fase de la tramitació i hem analitzat 
els controls automàtics continguts en les aplicacions mateixes per mitigar els riscs 
existents. L'objectiu ha sigut determinar el nivell de control de les dites aplicacions, a 
l'objecte de garantir la correcta tramitació dels expedients, disminuir el risc d'errors i 
irregularitats i garantir la integritat i confidencialitat de la informació. 

D'altra banda, com que les dites aplicacions estan suportades pels sistemes d'informació 
de l'IMPIVA, l'auditoria ha comprés encara l'anàlisi dels controls generals de l'entorn de 
les tecnologies d’informació de l'Entitat. 

No obstant això, ateses les limitacions inherents a qualsevol control intern, i en concret 
les del control que l'organització de l'àrea de sistemes de l'IMPIVA té implantat, poden 
existir fets motivats per errors o irregularitats que no hagen sigut detectats en la revisió 
efectuada. 

El treball, l'ha portat a efecte personal especialitzat de la Sindicatura de Comptes, amb 
la col·laboració d'experts externs independents, d'acord amb les següents normes 
d'auditoria: 

- Norma tècnica d'auditoria sobre "auditoria de comptes en entorns 
informatitzats", aprovada per Resolució de 23 de juny de 2003 de l'Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes. 
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- Els principis i normes d'auditoria de sistemes d'informació emesos per 
l'Associació per a l'Auditoria i Control dels Sistemes d'Informació (ISACA). 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.1, no s'han 
posat de manifest fets o circumstàncies que afecten de forma significativa l'adequació 
de l'epígraf "Subvencions concedides" del compte de pèrdues i beneficis, als principis 
comptables que hi són d'aplicació. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.2, no s'han 
detectat durant l'exercici de 2007 incompliments significatius de la normativa aplicable 
a la gestió dels fons públics, en relació amb l'àrea fiscalitzada. 

2.3 Revisió de l'àrea de sistemes d'informació 

La revisió duta a terme -amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.3- sobre l'organització i el 
funcionament de l'àrea de sistemes d'informació de l'IMPIVA i sobre la situació dels 
controls generals existents en l'organització (que són responsabilitat dels òrgans de 
direcció de l'IMPIVA), ha posat de manifest que l'ambient de control existent sobre els 
sistemes d'informació i els seus processos de gestió, aporta un nivell de confiança 
raonable sobre el procés de generació de la informació financera dins dels cicles de 
negoci i garanteix la integritat, disponibilitat i confidencialitat de la informació, i que els 
objectius de l'àrea de sistemes es troben alineats amb els objectius generals de l'Entitat i 
els recursos es gestionen de forma eficient. 

No obstant això, en l'apartat 5 del present Informe es destaquen una sèrie de fets i 
circumstàncies observats que, si persistien, podrien afectar la fiabilitat i seguretat dels 
sistemes d'informació de l'IMPIVA. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

L'IMPIVA es crea mitjançant la Llei de la Generalitat 2/1984, de 10 de maig. És una 
entitat de dret públic de les previstes en l'article 5.2 de la Llei d'Hisenda Pública, que ha 
d'ajustar les seues activitats a l'ordenament jurídic privat; tret de quan siga d'aplicació la 
Llei citada. 

L'IMPIVA té per objecte l'impuls i l'execució de la política de la Generalitat en relació 
amb la petita i mitjana empresa industrial. Dins d'aquest marc, serà objectiu fonamental 
de l'Institut la promoció de la innovació, coadjuvant al desenvolupament i la millora de 
la petita i mitjana empresa industrial valenciana. 

El seu Reglament es va aprovar per Decret 111/2004, de 2 de juliol, del Consell. 

Els òrgans de l'Institut, segons el seu Reglament, són: el president, el vicepresident, el 
Comité de Direcció i el director general. El Consell Assessor serà l'òrgan consultiu i 
assessor. Depén de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Les activitats realitzades durant l'any, segons la memòria dels seus comptes anuals, han 
tingut com a criteri preferent l'execució dels plans de competitivitat per als principals 
sectors consolidats i emergents de la Comunitat. 

Un segon criteri ha sigut el de posar en marxa mesures adreçades a potenciar la 
capacitat d'investigació i el desenvolupament tecnològic de les empreses i a estimular la 
investigació orientada a proporcionar solucions tecnològiques d'interés per al sistema 
productiu de la Comunitat Valenciana. 

Finalment, un tercer criteri ha sigut el d'impulsar actuacions de suport a emprenedors, 
potenciar la creació d'empreses amb una base tecnològica rellevant i desenvolupar 
instruments de prospectiva de noves oportunitats empresarials. 

En aquest marc, els programes de suport a la innovació convocades per l'IMPIVA en 
2007 s'han estructurat al voltant de quatre àmbits principals: 

- Mesures previstes en els plans sectorials de competitivitat elaborats en 
col·laboració amb associacions empresarials. 

- Suport a projectes empresarials en l'àmbit de la investigació, el desenvolupament 
tecnològic i la creació d'empreses de base tecnològica. 

- Actuacions realitzades a través dels instituts tecnològics i dels centres europeus 
d'empreses innovadores de la Xarxa IMPIVA, donant suport a la prestació de 
serveis tecnològics orientats a les PIMES. 
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- Foment de la innovació empresarial en aspectes organitzatius i de gestió, i suport 
a la posada en marxa d'iniciatives empresarials innovadores a través dels centres 
europeus d'empreses i innovació (CEEI) de la Xarxa IMPIVA. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LA 
FISCALITZACIÓ EFECTUADA 

4.1 Aspectes generals 

Com a resultat del treball efectuat per revisar si la formalització i presentació dels 
comptes anuals han sigut adequades, no hem observat cap incidència significativa. 

4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç de l'Institut a 31 de desembre de 2007, juntament amb les dades corresponents 
a l'exercici anterior, es mostren tot seguit, en euros. 

 
ACTIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Immobilitzat 

Immobilitzacions immaterials 

Immobilitzacions materials 

Immobilitzacions financeres 

Actiu circulant 

Deutors 

Inversions financeres temporals 

Tresoreria 

32.960.438 

2.405.166 

30.460.699 

94.573 

102.103.488 

33.100.738 

20.283.835 

48.718.915 

33.559.794 

2.463.544 

31.012.554 

83.696 

79.702.007 

46.537.545 

2.322 

33.162.140 

(1,8%)

(2,4%)

(1,8%)

13,0% 

28,1%

(28,9%)

- 

46,9% 

Total actiu 135.063.925 113.261.801 19,2% 
    

PASSIU 21-12-07 31-12-06 Variació 

Fons propis 

Patrimoni propi 

Aportacions G.V. comp. pèrdues 

Pèrdues i guanys 

Ingressos per a distribuir en diversos exercicis 

Provisions per a riscs i despeses 

Creditors a llarg termini 

Creditors a curt termini 

668.246 

668.246 

108.211.327 

(108.211.327)

32.258.481 

188.194 

33.710 

101.915.294 

668.246 

668.246 

92.773.688 

(92.773.688) 

32.880.736 

283.235 

20.201 

79.409.383 

- 

- 

16,6% 

16,6% 

(1,9%)

(33,6%)

66,9% 

28,3% 

Total passiu 135.063.925 113.261.801 19,2% 

Quadre 1 
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La variació més significativa s'ha produït en el compte d'"Inversions financeres 
temporals", a causa de la col·locació a la fi de l'any d'una punta de tresoreria de 
20.160.578 euros en bons de tresoreria de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani. 

El compte de pèrdues i beneficis de l'exercici de 2007, juntament amb les xifres 
corresponents a l'exercici anterior, es mostra a continuació, en euros. 

 
DESPESES 2007 2006 Variació 

Subvencions concedides 103.885.980 87.411.307 18,8% 

Despeses de personal 4.518.132 4.375.707 3,3% 

Dotacions per a amortització de l'immobilitzat 1.095.001 1.093.951 0,1% 

D'altres despeses d'explotació 3.863.186 3.088.155 25,1% 

Beneficis d'explotació - - - 

Despeses financeres 478 394 21,3% 

Resultats financers positius 2.042.587 539.568 278,6%

Beneficis de les activitats ordinàries - - - 

Pèrdues de l'immobilitzat 344 7.926 (95,7%)

Despeses extraordinàries 12.020 1.442 733,6% 

Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors 98.990 143.990 (31,3%)

Resultats extraordinaris positius 1.022.395 953.105 7,3%

Resultat de l'exercici (beneficis) - - - 
 

INGRESSOS 2007 2006 Variació 

Subvencions rebudes 470.512 484.492 (2,9%)

Ingressos per vendes i prestació de serveis 286.936 96.255 198,1% 

D'altres ingressos d’explotació 1.328.540 1.122.012 18,4% 

Pèrdues d'explotació 111.276.310 94.266.361 18,0%

Ingressos financers 2.043.065 539.962 278,4% 

Resultats financers negatius - - - 

Pèrdues activitats ordinàries 109.233.722 93.726.793 16,5%

Beneficis de l'immobilitzat - 2.155 - 

Subvencions de capital transferides al resultat 1.087.545 1.084.488 0,3% 

Ingressos i beneficis d'exercicis anteriors 26.384 - - 

Patrimoni d'afectació traspassat a resultats 19.820 19.820 0,0% 

Resultats extraordinaris negatius - - - 

Pèrdues abans d'imposts 108.211.327 92.773.688 16,6%

Resultat de l'exercici (pèrdues) 108.211.327 92.773.688 16,6%

Quadre 2 
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Les despeses en concepte de subvencions concedides en són les més rellevants, atesa 
l'activitat de l'Entitat, i en 2007 s'incrementaren en un 18,8%, respecte a l'exercici 
anterior. 

En l'apartat següent es comenten els resultats de la revisió efectuada sobre aquestes 
despeses. 

4.3 Subvencions concedides 

La "Subvencions concedides" constitueixen el 92,1% de les despeses de l'exercici de 
2007. El desglossament d'aquestes despeses, per programes, és el que detallem a 
continuació, en euros. 

 
Programes Import Pagat 

Ajudes I+D a IITT 23.350.285 22,5% 20.739.103 

Investigació i desenvolupament tecnològic (PIME i GE) 19.861.312 19,1% 7.902.257 

Pla de competitivitat i consolidació de la PIME 19.207.325 18,5% 8.903.790 

Innovació 18.828.981 18,1% 7.047.596 

Foment de la innovació (IITT) 7.300.981 7,0% 7.415.000 

Assistència a l'emprenedor (CEEI) 3.279.381 3,2% 1.500.000 

Promoció del disseny 3.049.972 2,9% 40.845 

Formació per a l'especialització professional (IITT) 1.843.738 1,8% 619.487 

"Expande" 1.563.581 1,5% - 

Generació de solucions de tecnologia avançada 1.553.081 1,5% 350.264 

Centres de reflexió estratègica d'oportunitats d'innovació 1.114.484 1,1% 41.740 

Alta especialització en tecnologies industrials (IITT) 992.094 1,0% 206.400 

Creació d'empreses de base tecnològica 775.318 0,7% 6.296 

Formació per a la competitivitat 510.431 0,5% 163.013 

Infraestructures (IITT) 400.000 0,4% 400.000 

Interreg IIIC (OMR-Tourisme, Ruisnet i Neac) 255.016 0,2% 220.360 

Total general 103.885.980 100,0% 55.556.150 

Quadre 3 
 

El programa amb major dotació pressupostària em 2007 va ser el d'”Ajudes d'I+D a 
instituts tecnològics”. Les obligacions reconegudes a càrrec d'aquest programa foren de 
23.350.285 euros, un 22,5% del total d'obligacions reconegudes de transferències 
corrents i de capital de l'IMPIVA en 2007 

L'execució del programa d'”Ajudes d'I+D a instituts tecnològics” ha sigut del 90,9% del 
pressupost definitiu, amb un grau de pagament del 88,8%. 
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En la tramitació i publicació de la convocatòria de les ajudes, s'ha observat que: 

- L'article 11 de la Resolució de 29 de desembre de 2006 del president de 
l'IMPIVA, per mitjà de la qual es convoquen les ajudes, estableix que, els 
integrants de la comissió que aplica els criteris de valoració, els nomena el 
director de l'IMPIVA. Però, segons l'article 22 de la Llei 38/2003, General de 
Subvencions, la composició detallada de la dita comissiós'ha d'establir en la 
convocatòria. 

- En la convocatòria no es fixa el termini per a justificar la subvenció (sí que es fa 
'a posteriori', en la comunicació de la resolució de concessió). Aquest termini, 
cal concretar-lo en la convocatòria, conformement a l'article 47.11.e) del Text 
Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat. 

- La resolució de concessió no identifica de manera inequívoca els imports 
individualitzats concedits, els quals figuren en un annex sense autenticar. A fi de 
millorar els procediments de control intern, es recomana que en la resolució de 
concessió de les ajudes s'identifiquen de forma inequívoca els imports 
individualitzats concedits i que s'autoritze amb una signatura -o s'autentique 
d'alguna manera- la relació de subvencions a què es fa referència en la mateixa 
resolució, almenys mentre les autoritzacions no es facen per mitjà de 
procediments informàtics i/o telemàtics. 

Hem revisat una mostra d'expedients del programa d’”Ajudes d'I+D a instituts 
tecnològics” i s'ha comprovat que la tramitació, justificació i comptabilitat n'han sigut 
adequades. 

Tal com hem destacat anteriorment, la despesa per subvencions concedides de 
l'IMPIVA, per raó de l'activitat que desenvolupa, constitueix un percentatge molt elevat 
de la despesa de l'Entitat. El volum de recursos dedicats a fomentar la innovació i la 
tecnologia en el teixit empresarial valencià és molt important. En conseqüència, la 
Sindicatura analitza de forma recurrent i en profunditat aquests programes de 
subvencions. 

En 2006 es va fer una auditoria operativa, que posava un èmfasi especial en la 
consecució d'objectius de les activitats programades per l'IMPIVA i analitzava 
l'economia, eficiència i eficàcia en la gestió dels programes "Investigació i 
desenvolupament tecnològic" i "Alta especialització en tecnologies industrials". S'hi van 
posar de manifest una sèrie de conclusions i recomanacions relacionades amb: a) els 
recursos materials i humans assignats als programes; b) volum de gestió, objectius i 
indicadors; c) anàlisi dels procediments, documentació i terminis dels expedients 
tramitats. 

Tenint en compte que el benefici del treball de fiscalització no rau en les recomanacions 
efectuades, sinó en l'aplicació eficaç d'aquestes, adquireix una gran importància la 
realització d'un seguiment posterior de les mesures adoptades per a corregir les 
deficiències detectades. Per aquest motiu, en la present fiscalització s'ha fet el 
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seguiment de les recomanacions realitzades en l'informe d'auditoria operativa de les 
subvencions de 2006 i hem comprovat que moltes de les dites recomanacions han sigut 
dutes a la pràctica per l'IMPIVA. En l'apartat 6 del present informe es detalla la situació 
de les recomanacions esmentades. 

Així mateix, la rellevància que el suport de les tecnologies de la informació té en la 
gestió eficient dels recursos humans i econòmics, aconsella de realitzar en 2007 una 
anàlisi dels sistemes i aplicacions informàtiques que utilitza l'IMPIVA per a gestionar 
els expedients de subvenció i els controls dels processos -manuals i informàtics- aplicats 
en el tractament dels expedients, amb la finalitat de reduir el risc d'errors i irregularitats. 
Aquest és el principal objectiu de la fiscalització, el resultat de la qual es mostra en 
l'apartat 5 de l'Informe. 
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5. AUDITORIA DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ 

5.1 Introducció 

Els serveis de gestió de les ajudes i de tramitació dels expedients de subvenció, són 
d'una gran rellevància dins de l'activitat de l'IMPIVA; per tant, les aplicacions i els 
sistemes d'informació que els suporten adquireixen una importància especial, cada 
vegada són més crítics, requereixen una major disponibilitat i augmenten els requisits de 
confidencialitat i integritat per a les dades transmeses. Cal dotar-los d'uns requisits de 
seguretat adequats, conformes amb la informació que circula per aquests sistemes i 
xarxes, i que minimitzen els riscs suportats fins al nivell que l'entitat considere 
assumible. 

En el present treball analitzarem el nivell de seguretat dels sistemes d'informació de 
l'IMPIVA, posant un èmfasi especial en les principals aplicacions que suporten el flux 
de la tramitació de les ajudes, denominades "Gustavo" i "Ulises". 

 

 
 

També analitzarem la seguretat dels sistemes d’informació i, si escau, recomanaren 
mesures correctores a les possibles deficiències trobades. 

En síntesi, l'abast de la present revisió ha comprés l'anàlisi dels sistemes d'informació de 
l'IMPIVA que suporten els serveis de tramitació dels expedients de subvenció, des de la 
recepció de la sol·licitud, fins al pagament de l'ajuda. 

L'auditoria s'ha centrat especialment en les aplicacions per mitjà de les quals es porta a 
efecte la tramitació dels expedients de subvencions ("Gustavo" i "Ulises"). A partir del 
flux d'informació generada per la gestió dels dits expedients que es fa amb les 
aplicacions esmentades, hem avaluat els riscs principals en cada fase de la tramitació i 
analitzat els controls automàtics que contenen les mateixes aplicacions per a reduir els 
riscs existents. L'objectiu ha sigut determinar el nivell de control de les dites aplicacions 
per a garantir la correcta tramitació dels expedients, amb la finalitat de minvar el risc 
d'errors i irregularitats i de garantir la integritat i confidencialitat de la informació. 

D'altra banda, com que les dites aplicacions estan suportades pels sistemes informàtics 
generals de l'IMPIVA, l'auditoria ha comprés l'anàlisi dels controls generals de l'entorn 
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de tecnologies de la informació (TI) de l'Entitat: "canvis a programa", "accés lògic" i 
"operacions de TI". Per a poder confiar en el nivell de control de les aplicacions, és 
fonamental que els controls generals de l'entorn de TI de l'Entitat siguen efectius i que 
garantisquen el bon funcionament de les dites aplicacions. En el cas contrari, no s’hi 
podria confiar. 

El disseny, implantació i bon funcionament de tots aquests controls en els sistemes 
d'informació, constitueixen una responsabilitat que correspon als òrgans de direcció de 
l'Entitat. 

Ateses les limitacions inherents a qualsevol control intern -i en concret als controls que 
l'organització de l'àrea de sistemes de l'IMPIVA té implantats-, poden existir fets 
motivats per errors o irregularitats que no hagen sigut detectats en la revisió efectuada. 

La realització de les proves que s'han considerat necessàries en l'àmbit dels sistemes 
d'informació de l'IMPIVA, ha posat de manifest que l'ambient de control existent sobre 
els sistemes d'informació i sobre els mecanismes de gestió aporta un nivell de confiança 
raonable en el procés de generació de la informació financera dins dels cicles de negoci 
i que garanteix la integritat, disponibilitat i confidencialitat de la informació. No obstant 
això, també s'han posat de manifest àrees susceptibles de millora i s'han efectuat 
recomanacions la implantació de les quals contribuiria a incrementar l'ambient de 
control i a reduir la probabilitat i el risc d'existència d'errors i irregularitats. 

Les dites àrees de millora i les recomanacions han sigut comunicades íntegrament i en 
detall als òrgans directius de l'Entitat. Els hem comunicat tant les fortaleses, com els 
aspectes que es poden millorar, a més d'una proposta de pla d'accions correctores, 
relatives als controls generals dels sistemes d'informació i a les aplicacions "Gustavo" i 
"Ulises", amb indicadors (d'impacte, de cost i d'estat) per a establir prioritats en la 
implantació de les esmentades accions correctores. 

En els apartats següents s'assenyalen, de forma resumida, les àrees susceptibles de 
millora més rellevants. 

5.2 Àrea de controls generals dels sistemes d'informació 

En l'àmbit dels controls generals dels sistemes d'informació (SI), es detallen de forma 
succinta aquells aspectes o àrees de millora més rellevants. 

a) Cal aprovar, des del màxim nivell de direcció de l'Entitat, les polítiques generals 
i la normativa de seguretat relatives als SI que permeten sostenir tot l'ambient de 
control dels SI de l'Entitat. 

b) Cal elaborar i aprovar formalment un pla de continuïtat de negoci de l'Entitat 
que comprenga el pla de "recuperació de desastres" sobre els SI. 
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c) Una part de la configuració de la seguretat dels sistemes i bases de dades no 
compleix els estàndards generalment acceptats de bon govern dels sistemes 
d'informació (COBIT, normes ISO...). 

d) Cal assignar formalment les funcions i les responsabilitats en matèria de 
seguretat de la informació. 

e) Cal formalitzar i aprovar els procediments de gestió d'usuaris autoritzats dels SI. 

f) Cal elaborar un procediment de gestió de canvi i modificació de programes 
informàtics, formalitzat, documentat i homogeni, que definisca clarament el flux 
d'autoritzacions que s'hi ha de seguir, les funcions i responsabilitats en cada una 
de les seues fases, i que tinga en compte una adequada segregació de funcions. 

g) L'Entitat ha d'adaptar-se a totes les previsions de la Llei Orgànica de Protecció 
de Dades (LOPD). Això inclou l'elaboració d'un "document de seguretat" i la 
realització d'una auditoria biennal -d'obligat compliment- per als fitxers de nivell 
mitjà i alt. D'acord amb la informació facilitada, l'Entitat està realitzant els 
tràmits oportuns per a adequar-se a aqueixa normativa. 

h) Es recomana d'aprovar una política de formació-conscienciació plurianual sobre 
la seguretat en la utilització dels sistemes d'informació, que prenga en 
consideració les accions que hom preveu realitzar en cada exercici. 

5.3 Àrea de controls sobre els cicles de negoci i les aplicacions informàtiques 

El procés de gestió de les ajudes i de tramitació dels expedients de subvenció, es realitza 
de forma íntegra per mitjà de les aplicacions informàtiques denominades "Gustavo" i 
"Ulises". 

El flux de tramitació de les ajudes consta de diferents subprocessos: 

- fase d'inici, 

- fase d'instrucció, 

- fase de finalització, 

- fase de pagament: 

· subcircuit de pagament, 

· subcircuit d'incidències. 

Cada un d'aquests subprocessos consta al seu torn de diferents estats de tramitació dins 
de les aplicacions. 

L'auditoria dels sistemes d'informació s'ha portat a la pràctica sobre els quatre 
subprocessos principals (inici, instrucció, finalització i pagament), incloent els seus 
diferents estats de tramitació. Dins de la fase de pagament, el treball s'ha centrat 
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únicament en el subcircuit de pagament; no hem analitzat el subcircuit d'incidències, 
que comprén -entre altres- la tramitació de les minoracions, increment i renúncia a les 
ajudes. 

Per desenvolupar l'auditoria, hem fet el seguiment de la tramitació d'un expedient del 
"Programa d'I+D", dins del departament de Centres d'Innovació i Tecnologia, des de la 
recepció i registre, fins al pagament de l'ajuda. Durant el seguiment, hem anat 
identificant els riscs principals presents en cada una de les fases i s'han identificat així 
mateix els controls que minven els dits riscs. S'ha posat atenció especialment en els 
controls automàtics definits en les aplicacions, ja que els sistemes d'informació de 
l'IMPIVA constitueixen el principal objectiu de la fiscalització. 

En l'àmbit dels controls sobre els cicles de negoci i de les aplicacions informàtiques 
"Gustavo" i "Ulises", s'han detectat les següents àrees de millora: 

a) La definició del perfil dels usuaris és millorable. Les capacitats de cada usuari 
en el sistema s'han de restringir a les exclusivament necessàries per a realitzar 
les funcions que tinga assignades. 

b) L'assignació de funcions i capacitats en els sistemes d'informació, ha de 
considerar un adequat nivell de segregació de funcions. 
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6. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització, escau efectuar les recomanacions que 
assenyalem a continuació. Prèviament destacarem les recomanacions d'informes d'anys 
anteriors que han sigut ateses per l'Entitat. 

Es pot destacar que l'Entitat, mitjançant un escrit adreçat a aquesta Sindicatura de 
Comptes de data 20 de maig de 2008, ens ha comunicat les mesures adoptades per a 
atendre les incidències assenyalades en l'informe de l'exercici anterior. 

a) Durant l'exercici s'han atés les següents recomanacions, realitzades en informes 
anteriors: 

a.1) La documentació que actualment contenen els expedients de personal, 
caldria completar-la, pel que fa a la situació personal, acadèmica i laboral 
dels treballadors. 

a.2) Els processos selectius del personal temporal han d'atendre el criteri de 
publicitat i tots els aspectes assenyalats en el II Conveni Col·lectiu del 
Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica. 

a.3) Així mateix, els processos selectius per a cobrir de forma definitiva les 
places vacants, s'han de dur a terme amb una periodicitat raonable. 

a.4) Cal difondre adequadament, tant entre el personal que gestiona els 
programes, com entre el que hi col·labora de forma ocasional, el 
coneixement dels manuals de procediments que descriuen les actuacions 
que hom ha de seguir en cada cas. 

a.5) Igualment, s'ha de potenciar entre tots els treballadors de l'Institut la seua 
assistència als cursos de formació continuada, cosa que contribuirà a la 
seua actualització professional i a millorar la qualitat del treball realitzat. 

a.6) El seguiment efectiu de l'adequada aplicació dels fons a la finalitat 
prevista, és una part fonamental del procediment de gestió de les ajudes 
que els tècnics de l'IMPIVA han d'efectuar amb regularitat. 

a.7) En els expedients s'ha de fer constar adequadament si l'ajuda sol·licitada 
coincideix o concorre amb unes altres ajudes de caràcter autonòmic, 
estatal o europeu, a fi d'evitar-ne possibles duplicitats o que amb els 
recursos públics es financen projectes per una quantia superior al seu 
cost. 

a.8) Els informes tècnics realitzats per avaluar els projectes presentats en la 
sol·licitud d'ajuda, han d'identificar la persona que els realitza. A més a 
més, quan aquesta persona no pertany a l'IMPIVA, s'ha de deixar 
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constatació en l'expedient de la revisió dels dits informes efectuada pels 
tècnics de l'Institut. 

a.9) L'IMPIVA, com a administrador i gestor de recursos públics autonòmics, 
estatals i europeus, ha de vetlar per l'adequat compliment de la normativa 
que regula la gestió i concessió dels dits recursos, i promoure i finançar 
aquells projectes que s'ajusten als objectius prevists en els programes. 

b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions, proposades en 
informes d'exercicis anteriors: 

b.1) Es recomana d'implantar a l'Institut una comptabilitat de costs que 
permeta identificar i estimar tots els costs imputables a la gestió de cada 
un dels programes o activitats que gestiona. 

b.2) Recomanem que el pressupost de les quanties que financen les ajudes 
concedides, es realitze amb major rigor, a fi d'evitar l'elevat volum de 
modificacions pressupostàries que s'hi han produït. 

 Addicionalment, el pressupost s'ha de fer seguint les directrius previstes 
en el Programa Operatiu Integrat de la Comunitat Valenciana i en el Pla 
Valencià d'Investigació Científica, Desenvolupament Tecnològic i 
Innovació 2001-2006, en els quals s'emmarquen els programes d'ajudes 
analitzats. 

 Quant a això, l'Institut assenyala que l'import i la composició del 
pressupost de l'IMPIVA destinat a ajudes, ve determinat per les línies 
pressupostàries aprovades en el pressupost de la Generalitat, i que la seua 
distribució interna entre programes al principi de l'exercici és una 
previsió que va adequant-se a les necessitats que sorgeixen al llarg de 
l'any. I encara hi ha més modificacions, ja que el pressupost ha de 
reflectir totes les generacions i ampliacions que van produint-se durant 
l'exercici. 

b.3) Recomanem que els objectius bàsics dels programes, així com les línies 
d'actuació previstes per a assolir-los, que es defineixen en els 
pressuposts, es quantifiquen adequadament i que detallen els criteris i 
indicadors que serviran per a mesurar el compliment dels objectius, a fi 
de poder efectuar el seguiment dels avanços experimentats en la 
consecució de tals objectius. 

b.4) Recomanem que, en tant com siga possible, les ajudes del Programa 
d'I+D es dirigisquen bàsicament a promoure i finançar projectes 
d'investigació i desenvolupament entre les petites i mitjanes empreses, 
majoritàries en la composició del nostre teixit productiu, amb la finalitat 
d'incrementar la seua competitivitat. En qualsevol cas, les dotacions 
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previstes a aqueix efecte no s'han de veure minvades per la introducció 
de noves línies dirigides a finançar uns altres sectors. 

b.5) La imputació al pressupost de documents comptables s'ha de fer després 
d'haver dictat els actes administratius corresponents. 

b.6) D'altra banda, recomanem que s'estudien els suggeriments rebuts dels 
perceptors d'ajudes, en relació amb la preferència per un increment dels 
percentatges d'ajuda. En aquest sentit, la gestió d'un menor nombre de 
projectes, derivada de l'increment dels percentatges d'ajuda, permetria un 
millor control per part de l'Administració i una major satisfacció dels 
sol·licitants. 

b.7) És necessari recomanar que l'Entitat adopte les mesures oportunes per a 
aprovar la corresponent relació de llocs de treball, i que aquesta incloga -
a més de l'adscripció orgànica i la classificació retributiva- la definició de 
les funcions, competències i responsabilitats de cada lloc de treball. 

c) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes que s'han posat de 
manifest en la fiscalització de l'exercici: 

c.1) En l'apartat 4.3 hem assenyalat diversos defectes en el procediment de 
tramitació de les subvencions, els quals, encara que no es consideren 
incompliments significatius de la normativa aplicable, han de ser objecte 
d'atenció per tal d'esmenar les deficiències i d’introduir les millores de 
control intern oportunes. 

c.2) Es recomana d'implantar (amb la deguda planificació i amb les mesures 
de seguretat apropiades, entre les quals es troba la signatura electrònica), 
les autoritzacions o aprovacions per mitjà de procediments informàtics, 
per a tots els nivells de responsabilitat implicats en el procediment de 
tramitació dels expedients d’ajudes. 

c.3) Pel que fa als sistemes d’informació revisats, en els apartats 5.2 i 5.3 
hem indicat les àrees de millora en què cal actuar per a minimitzar els 
riscs relacionats amb el processament i gestió de la informació. 
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