
 

 

 

 

 

 

 

 

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA 

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 



Palau de les Arts Reina Sofia. Fundació de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2008 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que disposa 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 preveu el Programa 
Anual d'Actuació de 2009, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte determinar si 
les aplicacions informàtiques que suporten la gestió comptable i financera i en particular 
els processos de gestió de les despeses i inversions del Palau de les Arts Reina Sofia. 
Fundació de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant la Fundació) i l’ambient de 
control existent sobre els sistemes d’informació i els seus processos de gestió, aporten 
un nivell de confiança raonable sobre el procés de generació de la informació financera i 
garanteixen la integritat, disponibilitat, fiabilitat i confidencialitat de la informació. 

La fiscalització efectuada també ha tingut per objecte comprovar l’adequada aplicació 
de les disposicions transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de 
Comptabilitat, i si la presentació dels comptes anuals de l’exercici de 2008 de la 
Fundació s’han realitzat en temps i forma, i si acompleix les formalitat exigides per la 
normativa aplicable. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de la Fundació estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2008, 
el compte de pèrdues i beneficis i la memòria corresponents a l’exercici acabat en la dita 
data, i els adjuntem íntegres -acompanyats de l'informe d’auditoria- en l’annex del 
present Informe. Aquests comptes foren formulats per la Comissió Executiva de la 
Fundació el 14 de maig de 2009, aprovats pel Patronat de la Fundació el 27 de maig de 
2009 i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
Generalitat (IGG), el 10 d’agost de 2009, juntament amb l'informe d’auditoria. 

El citat informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent el 
que estableix 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 amb una limitació a l’abast (existien despeses facturades pels proveïdors que la 
Fundació no els trobava conformes i no els havia comptabilitzats) i amb un paràgraf 
d’incertesa (pel suport requerit de subvencions de la Generalitat). 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a comprovar si l’aplicació de les disposicions transitòries relacionades amb la 
introducció del nou Pla General de Comptabilitat i la formalització i presentació dels 
comptes anuals han sigut adequades. No ha format part dels objectius de la revisió, 
verificar l’adequació dels comptes anuals presentats per la Fundació als principis  
comptables aplicables. 
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D’acord amb això, hem practicat les proves d’auditoria financera considerades 
pertinents, conformement als "Principis i normes d’auditoria del sector públic", 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics 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 de l’àrea de sistemes d’informació 

L’abast de la present revisió ha comprés l’anàlisi de l’aplicació informàtica i els 
sistemes d’informació de la Fundació que suporten el procés de gestió de les despeses i 
les inversions realitzades per aquesta, i abasta des de l’aprovació de la despesa o la 
inversió fins al seu pagament, i inclou la generació de la informació relativa a aqueixos 
conceptes i el seu traspàs a l’aplicació comptable que permet d’elaborar els comptes 
anuals. 

Hem revisat si la gestió del dit procés i de l’aplicació informàtica que li dóna suport es 
realitza de forma adequada i si la informació generada té un grau suficient de garantia 
respecte a la seua integritat, fiabilitat, disponibilitat i confidencialitat. 

També hem revisat la situació dels controls generals dels sistemes d’informació de la 
Fundació, la seua efectivitat i si permeten garantir el bon funcionament dels dits 
sistemes. La responsabilitat del correcte disseny, implantació i adequat funcionament 
dels controls generals existents correspon als òrgans de direcció de la Fundació. 

No obstant això, ateses les inherents limitacions de qualsevol control intern i, en 
concret, dels implantats en la Fundació, poden existir fets motivats per errors i 
irregularitats que no hagen sigut detectats en la revisió efectuada. 

Encara que la fiscalització realitzada correspon a l’exercici de 2008, hem revisat la 
situació existent en aquest exercici i també en 2009, ja que la modificació i actualització 
de procediments han aconsellat que l’enfocament de la nostra revisió es focalitzés 
també en els procediments recentment implantats o la implantació dels quals s’estava 
finalitzant i efectuar les recomanacions que redundaran en la seua millora i en la de la 
gestió de la Fundació. 

El treball s’ha dut a terme per personal especialitzat de la Sindicatura de Comptes amb 
la col·laboració d’experts independents externs, d’acord amb les següents normes 
d’auditoria: 

- "Principis i normes d’auditoria del sector públic" de la Comissió de Coordinació 
d’Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol. 
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- Norma tècnica d’auditoria sobre “L’auditoria de comptes en entorns 
informatitzats”, aprovada per Resolució de 23 de juny de 2003 de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes. 

- 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 

D’acord amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.1 hem verificat que la Fundació ha 
aprovat i retut els estats comptables exigits per la legislació vigent. El Patronat de la 
Fundació va aprovar els comptes anuals el 27 de maig de 2009 i es van retre a la 
Sindicatura de Comptes el 10 d’agost de 2009, amb un cert retard respecte al termini del 
30 de juny establit en l’article 73.4 de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

No s’han posat de manifest fets o circumstàncies derivades del procés de transició al 
nou Pla General de Comptabilitat que afecten significativament l’adequada presentació 
dels comptes anuals. 

2.2 Revisió de l’àrea de sistemes d’informació  

Com a resultat del treball realitzat, d’acord amb els objectius i abast definits en l’apartat 
1.2.2 anterior, després de la revisió dels controls existents en els sistemes d’informació i 
en les aplicacions informàtiques que donen suport al procés de gestió de les despeses i 
inversions de la Fundació, així com dels controls aplicats sobre els procediments de 
gestió, s’ha identificat l’existència de debilitats de control (que detallem en l’apartat 5, 
juntament amb els suggeriments per a millorar-les) que, si no s’esmenen, podrien 
afectar la confiança del procés de generació de la informació comptable relacionada 
amb les despeses i inversions de la Fundació. 

Cal destacar que el grau d’implantació de les recomanacions realitzades en l’informe de 
la Sindicatura de l’exercici anterior ha sigut molt elevat, i s’hi han esmenat moltes de 
les debilitats observades en aqueixa auditoria. En l’apartat 6.2 detallem el seguiment 
realitzat que resumim en el gràfic següent: 

Grau d’implantació de les recomanacions

40,0%

40,0%

20,0%

57,7%
23,1% 

19,2% 

Totalment solventada 
Parcialment solventada 
No escomesa 

Controls generals 

Controls aplicació ingressos 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

El Palau de les Arts Reina Sofia. Fundació de la Comunitat Valenciana, es va constituir 
en 2005 per Acord del Consell de la Generalitat de 14 de gener de 2005. Es va inscriure 
en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana el 15 de febrer de 2005. 

La seua finalitat és la programació i gestió d’activitats de naturalesa artística en els 
espais escènics amb què es troba dotat el Palau de les Arts i en particular: 

a) Impulsar la lliure creació i representació de les arts líriques, musicals i 
coreogràfiques en totes les seues varietats. 

b) Protegir, conservar i promoure l’enriquiment dels béns que integren el patrimoni 
artístic; i la defensa, promoció i investigació del patrimoni líric i musical 
valencià.  

c) Fomentar la difusió, valoració i coneixement d’aquestes arts, així com 
l’assistència dels ciutadans a la seua programació i activitats. 

d) Estimular i incentivar la creació, la investigació, l’estudi i la formació com a 
mitjans principals de perfeccionament professional del Palau de les Arts. 

e) Prestar l’assessorament i la informació que li siguen requerides o que se’n 
deriven de convenis o contractes atorgats. 

f) Establir relacions de cooperació i col·laboració amb altres institucions, en 
particular amb centres de producció d’òpera, conservatoris i escoles de cant i 
dansa, nacionals i internacionals. 

La Fundació es regeix pels seus estatuts i les disposicions legals aplicables, en 
particular, per la Llei 8/1998, de 9 desembre de la Generalitat Valenciana, de 
Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

3.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Durant l’exercici de 2008 es desenvoluparen les activitats programades per a aquest 
període  en les programacions 2007/2008 i 2008/2009. 
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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 en la revisió de l’adequada formalització i presentació 
dels comptes anuals, no hem observat cap incidència significativa, excepte pel fet 
indicat en l’apartat 2.1 del retard en la rendició dels comptes. 

4.2 Transició al nou Pla General de Comptabilitat 

Els comptes anuals de l’exercici de 2008 s’han formulat aplicant l’adaptació del Pla 
General de Comptabilitat a les entitats sense finalitat de lucre aprovat pel RD 776/1998 
i el Pla General de Comptabilitat aprovat pel RD 1.514/2007. 

D’acord amb la disposició transitòria quarta del dit Reial Decret 1.514/2007, els 
comptes anuals de l’exercici de 2008 es consideren comptes anuals inicials. No obstant 
això, a efectes d’una millor comprensió de la situació economicopatrimonial, la 
Comissió Executiva de la Fundació va considerar incorporar les xifres de l’exercici de 
2007, amb les reclassificacions oportunes. Així els comptes anuals de 2008 inclouen els 
saldos de l’exercici de 2007 per la qual cosa les dades d’aquests últims s’han adaptat als 
criteris de classificació del nou pla de comptabilitat. 

La Fundació ha valorat els elements patrimonials per l’opció d’equivalència, que 
consisteix a valorar tots els elements patrimonials que s’han d’incloure en el balanç 
d’obertura d’acord amb els principis i normes vigents abans de l’entrada en vigor del 
nou Pla General de Comptabilitat. 

4.3 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç de la Fundació a 31 de desembre de 2008, juntament amb les dades 
corresponents a l’exercici anterior, en euros, és el següent: 
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ACTIU 31-12-08 31-12-07 Variació 

Actiu no corrent 6.970.403 6.554.151 6,4% 

Immobilitzat intangible 236.252 144.414 63,6% 

Immobilitzat material 6.734.151 6.409.737 5,1% 

Actiu corrent 20.388.732 13.043.850 56,3% 

Existències 729.090 1.006.069 (27,5%)

Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar 19.247.602 9.622.995 100,0% 

Inversions financeres a curt termini 8.600 6.800 26,5% 

Tresoreria 403.440 2.407.986 (83,2%)

Total actiu 27.359.135 19.598.001 39,6% 
       

PASSIU 31-12-08 31-12-07 Variació 

Patrimoni net (2.423.658) (2.751.643) 11,9% 

Fons propis (5.806.412) (5.164.947) (12,4%)

Dotació fundacional 30.000 30.000 0,0% 

Reserves - (25.314) - 

Excedents d’exercici anteriors (5.169.633) (541.669) (854,4%)

Excedent de l’exercici (666.779) (4.627.964) 85,6% 

Subvencions 3.382.754 2.413.304 40,2% 

Passiu no corrent - 31.768 (100,0%)

Provisions riscs i despeses - 31.768 (100,0%)

Passiu corrent 29.782.793 22.317.876 33,4% 

Deutes a curt termini entitats de crèdit 961.500 - - 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 24.524.909 16.107.436 52,3% 

Perioditzacions 4.296.384 6.210.440 (30,8%)

Total passiu 27.359.135 19.598.001 39,6% 

Quadre 1 
 

La variació més rellevant de les masses patrimonials del balanç correspon a l’increment 
dels saldos de la massa patrimonial, “Excedents d’exercicis anteriors”, per raó de la 
incorporació dels excedents negatius de l’exercici anterior. 

El patrimoni net de la Fundació és negatiu en 2.423.658 euros, situació que fa necessari 
un major suport financers per part de la Generalitat per a garantir el seu equilibri. La 
diferència entre actiu corrent i passiu corrent posa de manifest la possibilitat de tensions 
de tresoreria. 
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El compte de pèrdues i beneficis de l’exercici de 2008, juntament amb les xifres 
corresponents a l’exercici anterior, en euros, és: 

 
COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS 2008 2007 Variació 

Ingressos de l’entitat per activitat pròpia 47.200.142 36.162.075 30,5% 

Ajudes monetàries i d'altres (304.686) (307.147)  0,8% 

Aprovisionaments (12.120.202) (12.634.282)  4,1% 

Vendes i ingressos ordinaris 1.367.240 1.215.525 12,5% 

Despeses de personal (15.481.344) (13.991.243)  (10,7%)

D’altres despeses d’explotació (19.980.440) (14.001.853)  (42,7%)

Variació provisions de l’activitat (666.701) (30.000)  (2.122,3%)

Dotació amortitzacions immobilitzat (1.019.128) (955.511)  (6,7%)

Subvencions de capital traspassades a resultats 530.550 203.084 161,2% 

Resultats d’alienació d’immobilitzat (189.400) - - 

D’altres resultats 11.199 (230.838)  104,9% 

Resultat d’explotació (652.770) (4.570.190)  85,7% 

Ingressos financers 81.910 88.532 (7,5%)

Despeses financeres (84.960) (139.024) 38,9% 

Diferències de canvi (8.622) (3.354) (157,1%)

Resultat financer (11.672) (53.846) 78,3% 

Resultat abans d’imposts (664.443) (4.624.036) 85,6% 

Impost sobre beneficis (2.336) (3.928) 40,5% 

Excedent de l’exercici (666.779) (4.627.964) 85,6% 

Quadre 2  
 

Els ingressos per activitat pròpia s’han incrementat en un 30,5% i inclouen els derivats 
de la venda d’entrades per convenis de patrocini i les aportacions de la Generalitat. 
L’increment d’aquests ingressos en 2008 es deu fonamentalment a l’augment de les 
subvencions corrents de la Generalitat imputades al compte de resultats i a l’increment 
de la venda d’entrades. 

En l’apartat de despeses, els increments s’han produït principalment en l’apartat 
“D’altres despeses d’explotació”, que augmenta un 42,7% per les majors despeses 
d’arrendament i de publicitat. També les despeses de personal s’han incrementat en un 
10,7%. 

El resultat final és un excedent negatiu de l’exercici de 666.779 euros que s’acumula als 
resultats negatius d’exercicis anteriors. 
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5. AUDITORIA DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ 

5.1 Introducció 

L’abast de la present auditoria, tal com indiquem en l’apartat 1.2, comprén l’anàlisi dels 
sistemes d’informació de la Fundació que suporten el procés de gestió de les compres i 
inversions que fonamentalment està basat en l’aplicació SAP (i els sistemes subjacents). 

Mitjançant el seguiment del flux d’informació del procés de compres a través de 
l’aplicació SAP, s’han avaluat els riscs principals en cada fase del procés de gestió i 
s’han analitzat els controls automàtics inclosos en la dita aplicació per a mitigar els riscs 
existents. 

L’objectiu del treball realitzat ha sigut determinar el nivell de control existent en 
l’aplicació per a garantir la correcta execució del procés de compres i inversions i reduir 
el risc d’errors i irregularitats, garantint la integritat, fiabilitat, disponibilitat i 
confidencialitat de la informació. 

Puix que aquesta aplicació està suportada pels sistemes d’informació de la Fundació, 
l’auditoria comprén també l’anàlisi dels controls generals de l’entorn de tecnologies 
d’informació (TI), centrada en els aspectes següents: canvis a programa, accés lògic i 
operacions de TI. Per a poder confiar en el nivell de control de les aplicacions, cal que 
els controls generals de l’entorn de TI siguen efectius i, per tant, que garantisquen el 
bon funcionament de les aplicacions. En cas contrari no s’hi podria confiar. 

La progressiva evolució de les necessitats i de la complexitat dels sistemes, exigeix uns 
requisits de seguretat adequats, d’acord amb la informació que circula pels sistemes i 
xarxes, que minimitze els riscs fins al nivell que l’entitat considere assumible. En el 
present treball, hem analitzat el nivell de seguretat dels sistemes d’informació en la part 
de l’activitat de la Fundació a què hem fet referència i, basant-nos en la dita anàlisi 
plantegem mesures correctores a les debilitats observades referents a la seguretat dels 
sistemes d’informació. 

El treball efectuat ha posat de manifest una millora en els processos de gestió de les TI 
en la Fundació, respecte de l'exercici anterior (vegeu l'apartat 6.2). Cal continuar el 
procés de millora, per tal d'assolir un nivell de confiança òptim en la generació de la 
informació financera dins dels processos d'activitat de la Fundació, i garantir la 
integritat, disponibilitat, fiabilitat i confidencialitat de la informació. 

Hem identificat àrees de millora i proposat recomanacions, la implantació de les quals 
contribuiria a incrementar el control i reduir la probabilitat que ocórreguen incidències. 
Aquestes àrees de millora i recomanacions han sigut comunicades íntegrament i en 
detall als òrgans directius de la Fundació. 

Cal destacar que la col·laboració dels responsables i del personal dels departaments 
implicats en la gestió TI i en la de gestió de compres i inversions ha sigut completa en 
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qualsevol moment, cosa que ha facilitat la bona marxa dels treballs d’auditoria dels 
sistemes d’informació. 

5.2 Principals fortaleses i debilitats observades 

Durant la realització del treball, hem identificat una sèrie de fortaleses en la gestió dels 
sistemes i aplicacions revisats que detallem a continuació: 

- El nivell de documentació general de les polítiques i procediments relacionats 
amb la gestió dels sistemes d’informació és adequat. En el Document de 
Seguretat de la Fundació es consideren la majoria dels procediments de seguretat 
que pot utilitzar la Fundació. 

- El nivell d’adequació de la Fundació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades és 
adient, encara que s’ha de reforçar l’aplicació dels procediments aprovats. 

- De manera habitual, tots els canvis rellevants en el programa són 
convenientment avaluats i se n’estableix la prioritat. Així mateix s’hi realitzen 
proves abans d’aplicar-los. 

- La política de contrasenyes d’accés al domini i a SAP, acompleix els 
requeriments de seguretat mínims. L’emmagatzemament de les contrasenyes 
dels usuaris i administradors dels diferents sistemes es realitza de manera 
adequada en un sobre guardat en un armari ignífug. 

En general, les principals debilitats de control identificades i les consegüents 
recomanacions són: 

- Cal formalitzar polítiques de seguretat corporativa, que hauran de ser aprovades 
peel Patronat o la Comissió Executiva de la Fundació. 

- S'ha d'elaborar un pla estratègic de sistemes d'informació, que haurà d'aprovar el 
Patronat o la Comissió Executiva, en el qual es definisquen els projectes i 
tasques que s'hagen de realitzar en un horitzó temporal de diversos anys. 

- S'ha de millorar la segregació de funcions tant en el transport de nous 
desenvolupaments d'aplicacions a producció, com en la definició dels perfils en 
l'aplicació SAP. 

 En les al·legacions, la Fundació informa de la impossibilitat material d'establir 
un major grau de segregació, a causa de les restriccions pressupostàries 
existents. 

- Els perfils definits en l’aplicació SAP presenten aspectes de millora pel que fa a 
la segregació de funcions i als permisos d’administració de sistemes assignats. 

- La Fundació no disposa d’un pla de continuïtat de negoci i de contingències 
informàtiques degudament aprovat, formalitzat i documentat. 
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- La Comissió Executiva de la Fundació hauria d’aprovar els procediments del 
procés de compres i inversions implantats i comunicar-los a tot el personal 
implicat en la gestió perquè els apliquen degudament. També s’han de definir 
amb major claredat algunes de les fases del procediment i les persones 
competents per a aprovar-les. La descripció de la fase de pagament resulta molt 
concisa i no considera el detall del procés i les excepcions que es poden 
presentar en la tramitació dels pagaments anticipats a proveïdors. 

- Així mateix, hem observat que les quanties fixades per a considerar els 
contractes de subministraments, serveis i d'altres contractes menors, difereixen 
de les establides en l'article 122.3 de la LCSP, el qual –segons el criteri de la 
Sindicatura– és d'aplicació a tot el sector públic. 

En els apartats següents 5.3 i 5.4, resumim els aspectes més rellevants susceptibles de 
millora. En l’apartat 6.2 analitzem el grau d’implantació de les recomanacions 
realitzades en l’informe de l’exercici de 2007. 

5.3 Àrea de controls generals dels sistemes d’informació 

En l’àmbit dels controls generals dels sistemes d’informació, s’han detectat les àrees de 
millora següents: 

Govern de TI 

a) La més alta direcció de la Fundació haurà d’aprovar les polítiques generals i la 
normativa de seguretat que permeta fonamentar tot l’entorn de control dels 
sistemes d’informació. 

b) Caldrà aprovar un pla estratègic de sistemes d’informació on es definisquen els 
projectes i inversions futures. Per a garantir l’adequació d’aquest pla amb els 
objectius estratègics de la mateixa Fundació l’haurà d’aprovar la més alta 
direcció. 

Procediments de gestió de canvis de programes 

c) Recomanem definir un procediment de gestió de canvi de programes formalitzat, 
documentat i homogeni que establisca clarament el flux de les autoritzacions que 
s’han de seguir, funcions i responsabilitats en cada una de les seues fases. 

Aquest procediment hauria de considerar la segregació de funcions entre els 
desenvolupadors d’aplicacions i les persones encarregades de traspassar els 
programes desenvolupats a l’entorn de la producció real, ja que actualment els 
desenvolupadors tenen accés privilegiat a producció i són, a més a més, els 
encarregats de realitzar els transports. 

El curs que segueixen els canvis fins al programa, presenta aspectes de millora, 
per la qual cosa caldria establir controls addicionals. 

- 102 - 



Palau de les Arts Reina Sofia. Fundació de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2008 

Accés lògic 

d) Es recomana definir procediments per a revisar la configuració  de seguretat dels 
diferents sistemes i bases de dades: usuaris inactius, paràmetres de configuració 
incorrectes, etc. 

e) Els perfils definits en SAP presenten aspectes millorables pel que fa a la 
segregació de funcions i permisos d’administració. En aquest sentit recomanem 
avaluar la possibilitat de redefinir els perfils existents atenent els criteris de 
segregació de funcions i d’assignació dels mínims permisos necessaris per a 
realitzar les tasques assignades. 

f) Els procediments d’accés lògic definits en el document de seguretat no sempre 
se segueixen de forma estricta (p.e. gestió i revisió d’usuaris) S’han d’establir 
controls per a assegurar que els procediments definits en el document de 
seguretat es duguen a terme. 

g) No es realitzen procediments de revisió dels accessos al sistema dels usuaris 
privilegiats. Es recomana establir procediments periòdics per a dur a terme 
aquestes revisions. 

h) El centre de procés de dades de la Fundació no disposa de mecanismes 
d’extinció automàtica d’incendis ni detectors d’humitat. Recomanem que 
s’implanten aquestes mesures de seguretat. 

Operacions de TI 

i) Caldrà elaborar i aprovar formalment un pla de continuïtat de negoci i 
contingències informàtiques degudament detallat que incloga un pla periòdic de 
proves. 

j) Cal continuar l’esforç realitzat d’elaborar i aprovar procediments per a cada una 
de les tasques rellevants de gestió del departament de TI. 

k) No es realitzen proves de restauració periòdiques en el sistema SAP. S’han 
d’establir procediments periòdics per a realitzar aquestes proves. 

l) Actualment la Fundació no guarda en mitjans o llocs externs els suports de les 
còpies de seguretat. La totalitat dels suports de còpies es troben emmagatzemats 
en el centre de procés de dades de la Fundació. Aquesta situació comporta un 
risc en el cas que un desastre afectés les instal·lacions de la Fundació. 
Recomanem definir els procediments per a assegurar l’emmagatzemament 
extern de còpies de seguretat de les dades i dels sistemes. 

m) Es recomana definir els procediments per a la revisió periòdica dels registres de 
succeïts d’operació dels sistemes. No existeixen procediments formalitzats al 
respecte. 
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n) Recomanem realitzar periòdicament les proves d’intrusions i vulnerabilitats de 
la xarxa de comunicacions de la Fundació. 

5.4 Àrea de controls sobre processos de negoci i aplicacions informàtiques 

L’anàlisi dels procediments i controls implantats en l’aplicació informàtica que suporta 
els processos de gestió de compres i inversions ha posat de manifest els següents 
aspectes millorables: 

a) Els procediments de compres i inversions implantats han de ser aprovats per la 
Comissió Executiva de la Fundació i comunicar-los al personal implicat en la 
gestió econòmica perquè siguen degudament aplicats. 

 També s’han de definir amb major claredat algunes de les fases d’aprovació de 
despeses i les persones competents per a aprovar-les. La descripció de la fase de 
pagament resulta molt concisa i no considera el detall del procés i les excepcions 
que actualment existeixen en la tramitació dels pagaments anticipats a 
proveïdors. 

b) El nivell directiu escaient ha d’aprovar l’organigrama del departament de 
sistemes i comunicar-lo als empleats de la Fundació. S’hi definiran les funcions i 
responsabilitats de cada una de les persones del departament, així com les 
dependències funcionals del departament dins de la Fundació. 

c) Els procediments de pagament utilitzats s’han d’adaptar als poders atorgats als 
representants de la Fundació. 

d) Es recomana establir controls automàtics perquè el control pressupostari es 
realitze de manera automàtica amb l’aplicació SAP. l’Àrea Economicofinancera 
realitza manualment el control perquè les compres de cada departament no 
superen el pressupost assignat. 

 També recomanem elaborar un desenvolupament del pressupost aprovat per la 
Fundació que siga suficient per a implantar un control adequat basant en els 
centres de cost existents en SAP. 

e) Es recomana de revisar els perfils dels usuaris en SAP per tal d'adaptar-los a les 
necessitats de les tasques que tenen assignades. Els permisos s'ha de donar 
basant-se en el principi d'atorgar-ne els mínims suficients per a dur terme 
aqueixes tasques. En l'actualitat existeixen treballadors que tenen assignats 
permisos dins del procés de compres que no es corresponen amb les necessitats 
pròpies del seu lloc de treball. 

f) Es recomana de desenvolupar i aprovar un procediment extraordinari per a 
l'emissió de cartes de pagament corresponents a comandes no alliberades de 
forma completa a través de l'aplicació SAP, la seua aprovació prèvia per part 
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dels òrgans de direcció (intendent i director d'administració) i el seu reflex 
immediat en l'aplicació SAP. 

g) Es recomana implantar un control automatitzat en l’aplicació SAP per a 
controlar que no existisca la possibilitat d’emetre successives cartes de 
pagament per a una mateixa comanda. Aquest és realitzat actualment de forma 
manual per l’Àrea Economicofinancera. 

h) Es recomana implantar un control automatitzat que impedisca la creació de 
comandes sense que existisca una sol·licitud prèvia degudament alliberada. 

i) Es recomana elaborar i aprovar un procediment per a aprovar i comptabilitzar 
les despeses realitzades que sent conformes no es corresponen amb les 
sol·licituds i les comendes introduïdes en el sistema. 

j) Recomanem que es donen instruccions clares al personal involucrat en la gestió 
de compres i inversions perquè introduïsquen en l’aplicació SAP els 
alliberaments i les autoritzacions en els terminis prevists. Caldria establir un 
procediment per a autoritzar i reflectir les despeses realitzades i no autoritzats, 
quan no siga possible emetre les autoritzacions corresponents. En determinats 
períodes de l’any, pròxims al tancament de l’exercici, es comptabilitzen 
determinades despeses en fase de sol·licitud de comanda o comandes que no han 
sigut alliberats o rebuts, però dels quals es té constatació que el subministrament 
s’ha realitzat o el servei s’ha prestat. 

k) El nivell directiu escaient ha d’aprovar la circular sobre l’acompte i 
l’autorització de despeses de desplaçament, manutenció i representació. Aquesta 
norma ha de considerar un termini màxim de justificació de les despeses i els 
imports o límits de cada un dels conceptes anticipats o liquidats. 
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6. RECOMANACIONS 

6.1 Recomanacions de l’exercici 

En l’apartat 2 del present Informe hem indicat les incidències més significatives resultat 
del treball de fiscalització, respecte de les quals els responsables de la Fundació han 
d’adoptar mesures correctores per a evitar que tornen a produir-se en els exercicis 
futurs. 

A més a més, en els apartats 5.3 i 5.4 hem indicat situacions susceptibles de millora i 
efectuat determinades recomanacions, a les quals ens remetem per a no resultar 
repetitius. 

6.2 Seguiment de les recomanacions de l’exercici anterior 

Hem analitzat la situació en què es trobaven a la data de realització dels treballs de 
fiscalització de l’exercici de 2008 (setembre i octubre de 2009) les recomanacions 
efectuades en l’informe de l’exercici anterior i n’hem obtingut la informació sobre el 
nivell d’implantació. 

6.2.1 Seguiment de les recomanacions en l’àrea de controls generals 

D’acord amb la revisió de les recomanacions efectuades respecte l’àrea de controls 
generals de TI, evidenciem grans avanços en aquest apartat. 

Tot seguit mostrem un gràfic en el qual podem observar la distribució de les 
recomanacions realitzades en l’any anterior en funció del seu estat en el moment de 
finalitzar la nostra revisió. 

Controls generals 

 

 

57,7%

19,2% 

23,1% 

Totalment esmenada

Parcialment esmenada

No escomesa 

- 106 - 



Palau de les Arts Reina Sofia. Fundació de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2008 

Les recomanacions que no han sigut esmenades figuren com a aspectes de millora en 
l’apartat 5.3 anterior.  

6.2.2 Seguiment de les recomanacions al procés de gestió d’ingressos per venda 
d’entrades 

La revisió de la situació de les recomanacions efectuades sobre els processos de gestió 
dels ingressos revisats en l’exercici anterior han evidenciat un grau significatiu 
d’implantació. 

Tot seguit mostrem un gràfic en el qual podem observar la distribució de les 
recomanacions realitzades en l’any anterior en funció del seu estat en el moment de 
finalitzar la nostra revisió. 

 

Procés de gestió d’ingressos per venda d’entrades 

 

 

40,0%

40,0% 

20,0% 

Totalment esmenada 
Parcialment esmenada

No escomesa 

La situació en què es trobaven a la data de revisió les incidències comentades en 
l’informe anterior que no han sigut totalment esmenades, és la següent: 

a) Els òrgans de direcció de la Fundació, d’acord amb la recomanació efectuada, 
han elaborat un procediment per al control i seguiment del procés de devolució o 
anul·lació d’entrades i abonaments. Perquè el citat procediment siga plenament 
eficaç realitzem les observacions següents: 

- Ha de ser comunicat explícitament al personal implicat en la gestió del 
procediment i revisada la seua aplicació efectiva. 

- Es considera com a responsable per a l’autorització de determinat tipus 
d’anul·lacions a l’”Administrador del sistema”; però el departament de 
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sistemes no hauria d’intervenir en el procés de gestió dels abonaments i 
les entrades. 

- Cal considerar en el procediment un mecanisme de revisió periòdica de 
les anul·lacions aprovades. 

- El procediment l’ha aprovat el director d’Administració. Es recomana 
que l’aprove també la intendent. 

b) D’acord amb les recomanacions efectuades, s’ha elaborat un procediment per a 
la gestió de les invitacions, del qual hem de fer les observacions següents: 

- Ha de ser comunicat explícitament al personal implicat en la gestió del 
procediment i revisar la seua aplicació efectiva. 

- El procediment l’ha aprovat el director d’Administració. Recomanem 
que l’aprove també la intendent. 

- Es recomana que el procediment siga revisat i es concreten diversos 
aspectes. 

- En el procediment s’ha de considerar un mecanisme de revisió periòdica 
de les invitacions aprovades. 

c) S’ha de desenvolupar i formalitzar un procediment per a controlar i fer el 
seguiment de les vendes per abonaments, que reculla el procés de cobrament o 
l’anul·lació dels abonaments no pagats. 


