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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Antecedents 

Entre les disposicions que regulen l’activitat de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana i que fonamenten el present Informe poden citar-ne: 

- L’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes (LSC), que estableix: 

 “Els informes referents als Comptes Generals hauran de pronunciar-se, 
necessàriament, sobre els següents punts: 

a) Determinar si la informació financera es presenta adequadament, d’acord 
amb els principis comptables que hi són d’aplicació. 

b) Determinar si s’ha complit amb la legalitat vigent en la gestió dels fons 
públics. 

c) Avaluar si la gestió dels recursos humans, material i dels fons 
pressupostaris s’ha desenvolupat de forma econòmica eficient. 

d) Avaluar el grau d’eficàcia en l’aconseguiment dels objectius prevists.” 

- L’article 7 de la Llei de Sindicatura de Comptes assenyala que “per al 
desenvolupament de les seues funcions, la Sindicatura de Comptes podrà 
utilitzar tots els mitjans adequats per a la consecució dels seus objectius, inclosos 
els de caràcter informàtic i la contractació d’experts. El Consell també podrà 
contractar amb empreses consultores o d’auditoria per al compliment del seu 
programa anual d’actuació”. 

 L’article 11.1 de la mateixa Llei estableix expressament que: “En l’exercici de la 
seua funció fiscalitzadora, la Sindicatura de Comptes proposarà les mesures que 
considere que han d’adoptar-se per a la millor gestió econòmica i administrativa 
del sector públic valencià, així com aquelles mesures més idònies per a 
aconseguir-ne un control més eficaç.” 

- L’article 58 del Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, 
estableix que “en l’exercici de la funció fiscalitzadora, s’avaluarà adequadament 
el control intern de les institucions, organitzacions o entitats fiscalitzades”. 

Per a complir de forma satisfactòria les seues funcions fiscalitzadores en els entorns 
tecnològics avançats on actualment operen i desenvolupen la seua activitat totes les 
institucions públiques, singularment en l’àmbit de la gestió econòmica, financera i 
pressupostària, la Sindicatura de Comptes, com va quedar recollit en els objectius 
estratègics dels seus plans triennals, ha introduït en els últims anys noves eines 
informàtiques d’auditoria i ha desenvolupat metodologia de treball innovadora adaptada 
a les actuals circumstàncies en què ha d’exercir la seua activitat. 
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L’adopció de noves eines informàtiques i metodològiques, juntament amb 
l’aprofundiment en l’aplicació d’un enfocament d’auditoria basat en l’anàlisi dels riscs, 
permet a la Sindicatura ser més eficaç i eficient en la realització de les seues tasques 
fiscalitzadores; això es reflecteix, entre altres coses, en dos aspectes fonamentals: 

a) Proporcionar un major grau de seguretat als equips de fiscalització, en 
auditar la informació financera en entorns informatitzats, respecte de les 
garanties sobre la validesa, integritat, exactitud, confidencialitat i 
disponibilitat que ofereix aqueixa informació. 

 Aquest fet permet, conseqüentment, incrementar de forma notable el 
nivell de qualitat dels nostres informes de fiscalització de regularitat. No 
obstant això, tot i la seua importància per al pronunciament d’acord amb 
els apartats a) i b) de l’article 8.3 de l’LSC, el resultat d’aquest treball no 
necessàriament ha de recollir-se en aquests informes. 

b) Per a assolir l’objectiu anterior s’han de revisar exhaustivament els 
sistemes de gestió i de control intern de les entitats fiscalitzades, els seus 
procediments o processos de gestió més significatius, i avaluar l’eficàcia 
d’aquests sistemes i processos (tant manuals com informatitzats) en el 
compliment dels seus objectius de gestió i de control. 

 El resultat d’aquest treball, tot i estar subordinat a l’objecte principal de 
la fiscalització derivat dels apartats a) i b) de l’article 8.3 de l’LSC, 
permet atendre també el que preveuen els apartats c) i d) del mateix 
article, i aportar un important valor afegit addicional al treball de 
fiscalització. 

 Aquest treball pot ser de gran utilitat, no només als parlamentaris i 
ciutadans, destinataris finals de tots el informes de la Sindicatura, sinó, 
especialment, als gestors de les entitats fiscalitzades, ja que és el resultat 
d’un treball exhaustiu realitzat per un equip pluridisciplinari i inclou 
recomanacions que sens dubte han de contribuir a millorar l’eficàcia i 
l’eficiència en la gestió i control intern de les entitats auditades. 

 Aquesta circumstància aconsella que les observacions, conclusions i 
recomanacions resultants es recullen de forma detallada en un informe 
separat de l’informe de fiscalització de regularitat. 

D’acord amb l’anterior, com a part de la fiscalització de l’exercici de 2010 de la 
Generalitat, s’ha realitzat una auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de 
control intern mitjançant els quals es gestiona la nòmina del personal sanitari de la 
Generalitat. 

En particular, s’ha revisat l’eficàcia dels control generals dels sistemes d’informació, i 
dels control implantats en les aplicacions informàtiques utilitzades per a donar suport al 
procés de gestió de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat, així com el procés 
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de generació dels apunts comptables relacionats amb aquesta gestió que es traslladen a 
la informació financera. 

Un bon govern dels entorns de tecnologies d’informació (TI) en els quals, a través de 
les aplicacions informàtiques, es gestionen les principals activitats i processos de les 
institucions públiques és una qüestió de capital importància, donat el gran impacte que 
els dits sistemes i la seua constant actualització produeixen en una organització, en els 
seus processos de gestió, en la seua estructura organitzativa, cultura, presa de decisions, 
gestió de recursos, relació amb els usuaris, etc. 

Les aplicacions utilitzades per a gestionar la nòmina del personal sanitari de la 
Generalitat són un element essencial en l’activitat de la Generalitat i té un impacte molt 
significatiu en els comptes anuals. 

Per això, a més de perseguir objectius d’eficiència, els sistemes informàtics han de ser 
dotats de controls i mesures de seguretat adequats que estiguen alineats amb la 
informació que s’emmagatzema, processa i hi circula, tot minimitzant els riscs suportats 
fins al nivell que es considere assumible. 

1.2 Objecte de l’auditoria 

La nòmina del personal sanitari de la Generalitat és gestionat en la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat. 

La Llei d’Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana crea l’Agència Valenciana de 
la Salut (d’ara endavant AVS) per a dur a terme una adequada gestió i administració del 
sistema valencià de salut i de la prestació sanitària de la Comunitat Valenciana. 

L’AVS és un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit a la Conselleria de 
Sanitat, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les 
seues finalitats, que es regeix pel que disposa l’esmentada Llei i per les disposicions 
reglamentàries que en dicten en el seu desenvolupament. 

L’AVS inicia les seues activitats el 8 de maig de 2005, segons el que estableix el Decret 
25/2005, de 4 de febrer, del Consell, que aprova els seus Estatuts. L’AVS continua 
pressupostàriament i comptablement integrada en el Compte de l’Administració de la 
Generalitat, raó per la qual es fiscalitza de manera conjunta. 

Les dotacions pressupostàries de l’AVS es troben incloses dins de la secció 10 
“Sanitat”, servei pressupostari 02, i estan compostes pels programes de despesa que 
mostrem en el quadre 1, que inclou també el detall de les obligacions reconegudes en el 
capítol 1, “Despeses de personal”, per a cadascun dels programes de despesa en 
l’exercici de 2010. Al conjunt d’aquests programes els denominem PASCS (Programes 
d’Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat). 

Hi ha diversos factors que contribueixen a què la gestió de la nòmina sanitària siga 
particularment complexa i que els control interns establits en els sistemes d’informació 
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que suporten la seua gestió adquiresquen una importància molt significativa; entre els 
principals factors en podem citar: 

a) Elevat volum pressupostari 

 El capítol 1 de la Conselleria de Sanitat representa el 39,7% de les obligacions 
reconegudes totals d’aquesta Conselleria i el 45,% de les corresponents a tot el 
capítol 1 del Compte de l’Administració. El detall per programes pressupostaris 
és el següent, en milions d’euros: 

Programa pressupostari 
Obligacions 
reconegudes 

31320 Direcció General de Drogodependències 1,0 0,0%

41160 Anàlisi i avaluació de l’atenció al pacient 1,0 0,0%

41222 Assistència sanitària 2.259,6 93,1%

41223 Prestacions farmacèutiques 2,0 0,1%

41224 Prestacions externes 0,0 0,0%

41225 Administració i serveis generals 4,6 0,2%

41226 Personal sanitari resident 99,2 4,1%

41227 Prestacions externes complementàries 0,0 0,0%

41228 Assistència sanitària de mitjana i llarga estada 59,2 2,4%

  Total de PASCS, capítol 1, “Despeses de personal” 2.426,6 100,0%

Figura 1 

b) Elevat nombre de perceptors 

 L’important volum pressupostari del capítol 1 es correspon amb l’elevat nombre 
de persones que presten els seus serveis en la Conselleria de Sanitat. D’acord 
amb la informació continguda en la memòria del Compte de l’Administració de 
la Generalitat de 2010, el volum de treballadors de les institucions sanitàries en 
aqueix exercici, la nòmina dels quals es gestiona a través de les aplicacions i 
sistemes objecte del present Informe, és el següent: 
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Categories Nre. de perceptors 

Alts càrrecs 0 

Personal funcionari i estatutari 29.989 

Personal laboral 295 

Personal eventual 0 

D’altres (interins, temporals, guàrdies, etc.) 42.612 

Total 72.896 

Figura 2 

 La plantilla (RLT) de la Conselleria de Sanitat representa un 39,0% del total de 
l’Administració de la Generalitat. 

c) Alt grau de substitucions i contractacions 

 La diferència entre l’RLT de la Conselleria (47.128 persones) i els perceptors de 
nòmina en 2010 (72.896 persones) és per causa de les característiques peculiars 
del sector i del personal sanitari entre les quals en podem assenyalar les 
següents: 

- Elevat nombre de substitucions quan, per distintes raons, són quasi 
automàtiques en molts casos i necessàries per a mantenir atés el servei. 

- Contractació de personal d’atenció continuada per a serveis amb altes 
càrregues de treball. 

 Aquestes característiques, juntament amb les del sistema retributiu del personal 
sanitari que inclou complements variables que es meriten mes a mes, motiven 
una alta “variabilitat” de la nòmina que queda reflectida també en les següents 
dades: es gestionen una mitjana de 8.000 nous contractes mensuals i el volum 
d’incidències anuals arriba a 1.500.000. 

d) Descentralització en la gestió dels assumptes de personal 

 En la gestió de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat intervenen molts 
departaments de la Conselleria de Sanitat/AVS (CS/AVS). 

 A més a més dels diferents serveis dels departaments de salut que introdueixen 
les variacions de nòmina, els departaments que tenen majors responsabilitats en 
la gestió de la nòmina són els següents: 

- El Servei de Gestió Pressupostària de l’Àrea de Recursos Econòmics de 
la CS/AVS és el centre responsable de la gestió, en particular de 
l’aplicació NÒMINA i de la gestió centralitzada de la nòmina. 
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- L’Àrea d’informàtica, Telecomunicacions i Organització (AITO) és el 
centre directiu de suport de les tecnologies de la informació (TI) de la 
CS/AVS i en particular de les aplicacions que suporten la gestió de la 
nòmina. 

- La Intervenció General de la Generalitat i les seues intervencions 
delegades tenen assignada la responsabilitat sobre la fiscalització de les 
variacions de la nòmina. 

e) Diversitat de llocs i complexitat normativa 

 En funció del tipus de lloc de treball que ocupa, el personal que figura en la 
nòmina de les institucions sanitàries es classifica en: 

- Llocs de plantilla (LP). Són els treballadors que ocupen llocs en la 
plantilla oficialment aprovada de l’AVS. 

- Personal en formació (PF). Metges interns residents i d’altre personal en 
formació. 

- Atenció continuada (AC). Treballadors que ocupen llocs de treball creats 
per a cobrir guàrdies mèdiques. 

- Acumulació de tasques (AT). Llocs de treball creats en funció de 
necessitats concretes en determinades àrees o serveis. 

- Complements (CN). Es tracta de llocs creats per al personal sanitari 
estatutari ja jubilat al qual la normativa li reconeix un complement a la 
pensió de jubilació a càrrec de l’AVS o d’altre personal que no treballa 
en l’AVS però conserva drets de cobrament de determinats complements. 

 La normativa que regula el personal de les institucions sanitàries de la 
Conselleria de Sanitat de la Generalitat és molt diversa i, en funció del règim de 
personal aplicable, aquest personal pot ser funcionari, estatutari o laboral. 

 Les normes estatals més rellevants són les següents: 

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

- Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les Professions 
Sanitàries. 

- Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional 
de Salut. 

- Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març. 
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- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

f) Complexitat dels sistemes i aplicacions informàtiques que suporten el 
procés 

 Com detallem en els apartats següents, el procés de gestió de la nòmina 
involucra diverses aplicacions de gestió, sistemes operatius, de bases de dades i 
infraestructures de TI. La gestió d’aquests sistemes i de l’elevat nombre 
d’usuaris ubicats en moltes seus disperses geogràficament introdueix una gran 
complexitat en la seua gestió. 
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2. OBJECTIU I ABAST DE L’AUDITORIA 

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 amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2010, l’objectiu del present treball ha consistit a 
analitzar els sistemes d’informació i de control intern que suporten el procés de gestió 
de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat. 

Aquest treball inclou determinar si el grau d’eficàcia dels control existents en els 
sistemes d’informació, tant en les aplicacions informàtiques com en els procediments 
manuals, aporta un nivell de confiança raonable per a garantir la correcta execució dels 
processos de gestió de les nòmines i la seua adequada comptabilitat i per a reduir el risc 
d’errors o irregularitats. 

També hem comprovat si la informació generada pel sistema que s’incorpora a 
l’aplicació comptable té un grau suficient de garantia respecte a la seua validesa, 
integritat, exactitud, confidencialitat i disponibilitat. 

A més a més, pretenem oferir mesures correctores a les possibles deficiències de control 
intern trobades en el curs de l’auditoria, per a la qual cosa formulem les pertinents 
recomanacions que contribuïsquen a incrementar l’eficàcia del sistema de control intern 
i l’eficiència dels processos de gestió. 

L’abast de la present auditoria ha comprés: 

a) L’anàlisi del procés de gestió de les nòmines del personal sanitari incloent-hi les 
aplicacions i sistemes relacionats amb aquesta gestió així com la generació de la 
informació econòmica corresponent. A més a més, hem revisat la interfície1 amb 
l’aplicació comptable, que recull la informació subministrada per l’aplicació 
informàtica NÒMINA per a generar, juntament amb la resta d’informació 
econòmica, els comptes anuals de la Generalitat i l’AVS. 

 El procés de gestió de la nòmina abasta des de la fase de pressupost fins al seu 
pagament i possibles reintegraments, i inclou la generació de la informació 
econòmica relativa a aquests conceptes i la seua comptabilitat. 

 Donada l’amplitud i complexitat d’aquest procés de gestió, en el cas del personal 
sanitari, l’auditoria s’ha programat en diverses fases, i en aquest Informe 
l’anàlisi s’ha centrat principalment en el subprocés d’elaboració de la nòmina 
(que inclou la de gestió de les variacions de nòmina mensuals) i no s’han revisat 
en profunditat els control implantats en els subprocessos de gestió 
pressupostària, gestió de llocs de treball, persones, pagaments i reintegraments. 

                                                 
1 Una interfície és una utilitat que permet la transmissió d’informació entre dues aplicacions, sistemes o 

dispositius. En el present cas possibilita la transmissió de dades econòmics i comptables de l’aplicació 
informàtica de gestió de nòmina a l’aplicació comptable. 
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b) L’anàlisi dels sistemes d’informació que suporten la gestió de la nòmina del 
personal sanitari de la Generalitat i dels controls generals implantats en aquests 
sistemes d’informació. 

 En els cas dels control generals, la revisió quant als sistemes informàtics, que 
s’estructura en cinc àrees (vegeu apartat 4.2, Nivell dels sistemes d’informació 
A, B, C, D, i E), l’anàlisi s’ha centrat en les àrees de “Marc organitzatiu”, 
“Gestió de canvis en aplicacions i sistemes” i “Continuïtat de negoci”. 

 La revisió de les àrees d’“Operacions dels sistemes d’informació” i “Accés a 
dades i programes” s’ha limitat al subconjunt de controls que s’han considerat 
més rellevants d’acord amb l’objectiu i l’abast de la present auditoria. 

La revisió ha inclòs les següents aplicacions que suporten el procés de gestió de la 
nòmina del personal sanitari de la Generalitat: 

NÒMINA 

És l’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. 

Genera els documents comptables per a traspassar a la comptabilitat derivats de 
les despeses de la nòmina, els rebuts de nòmina de cada treballador i els fitxers 
bancaris per a enviar a les entitats financeres per al traspàs de les quantitats 
líquides de les nòmines als treballadors. 

MASTÍN 

És una aplicació transversal de tota la Generalitat utilitzada per a la gestió 
d’expedients. És l’aplicació utilitzada per a la gestió de 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 Conselleria de Sanitat. 

CIRO 

És l’aplicació utilitzada per a gestionar les dades personals dels treballadors dels 
llocs de treball. 

A més a més, hem analitzat de forma limitada unes altres aplicacions relacionades amb 
les anteriors: 

CRC (Catàleg de Recursos Corporatius) 

Aquesta aplicació gestiona els accessos dels usuaris a les aplicacions (CIRO i 
NÒMINA) que es fan servir per a la gestió de la nòmina, entre d’altres. 



Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern dels procediments de gestió de la 
nòmina del personal sanitari de la Generalitat. Exercici de 2010 

- 12 - 

SIP (Sistema d’Informació Pressupostària) 

És l’aplicació a través de la qual es comptabilitzen els ingressos i despeses de la 
Generalitat. S’ha revisat la interfície amb l’aplicació NÒMINA. 

Des del punt de vista tècnic, l’auditoria s’ha centrat especialment en l’aplicació 
NOMINA (i les bases de dades i sistemes operatius subjacents) donat que és l’aplicació 
informàtica que dóna suport principal a l’execució del procés de gestió de la nòmina; 
també han sigut objecte de revisió limitada les aplicacions, CIRO, de gestió de llocs de 
treball i dades dels treballadors, MASTÍN, de gestió d’expedients, CRC, de gestió 
d’accessos i SIP, de gestió comptable. 

Aquesta auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern ha sigut 
realitzada conjuntament amb la fiscalització de regularitat que anualment realitza la 
Sindicatura de Comptes sobre els comptes anuals de Generalitat (l’informe dels quals 
s’inclou en el Volum I de l’Informe de Fiscalització del Compte General de la 
Generalitat de l’exercici de 2010). Les incidències relacionades amb la revisió financera 
o del compliment de la legalitat, identificades en el curs de l’auditoria, es recullen en 
aquell informe. 

El disseny, implantació i bon funcionament dels controls en els processos de gestió i en 
els sistemes d’informació és una responsabilitat que correspon als òrgans de direcció de 
la Conselleria de Sanitat i de l’AVS. 

Les àrees de millora i recomanacions que es recullen en els següents apartats han sigut 
comunicades íntegrament i en detall als interlocutors amb la Sindicatura d’aquests 
departaments. Els hi han comunicat tant les fortaleses com els aspectes de millora i una 
proposta de plans d’accions correctores relatives als controls generals dels sistemes 
d’informació i a les aplicacions que suporten la gestió de la nòmina, per tal que puguen 
establir prioritats en la implantació d’accions correctores. 

S’ha de destacar que la col·laboració dels responsables i del personal dels departaments 
de sistemes d’informació i d’administració dels processos de gestió auditats ha sigut en 
tot moment completa (amb especial dedicació de l’AITO, del Servei de Gestió 
Pressupostària i dels departaments de salut de La Plana i La Fe), cosa que ha facilitat la 
bona marxa dels treball d’auditoria, el resultat dels quals recollim en el present Informe. 

Donades les limitacions inherents a qualsevol sistema de control intern i, en concret, 
dels control implantats en la CS/AVS, poden existir fets motivats per errors o 
irregularitats que no hagen sigut detectats en la revisió efectuada. 
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3. CONCLUSIÓ GENERAL 

D’acord amb els objectius i abast definits en l’apartat anterior, la present revisió ha 
considerat els controls existents en els sistemes d’informació i aplicacions 
informàtiques que donen suport al procés de gestió de la nòmina del personal sanitari de 
la Generalitat, així com els aplicats sobre els procediments de gestió. 

Fruit d’aquest treball, podem concloure que el nivell de control aplicat sobre els 
sistemes d’informació aporta un grau de confiança raonable per a garantir la seua 
correcta execució, l’adequada comptabilitat de les transaccions realitzades i la integritat, 
disponibilitat i confidencialitat de la informació. 

No obstant això, durant la realització del treball hem identificat un conjunt de 
deficiències de control que detallem més endavant. Encara que hem pogut evidenciar 
que aquestes debilitats de control no s’han traduït en errors materials en els comptes 
presentats de l’exercici de 2010, la seua esmena permetria incrementar el nivell de 
control existent sobre els sistemes d’informació i els seus processos de gestió, 
administració i explotació, i en conseqüència reduir el risc d’errors o irregularitats. 

El següent quadre i gràfic mostra el raonable grau de compliment de la sèrie de controls 
que hem analitzat en la present auditoria (hem revisat 63 control de totes les àrees): 

Àrea 

Eficàcia dels controls Total de 
controls 
revisats Efectius 

Parcialment 
efectius 

No efectius / 
no verificables 

Controls generals TI 13 11 10 34 

Controls del procés nòmina 15 9 5 29 

Total de controls avaluats 
28 20 15 63 

44,4% 31,7% 23,8% 100,0% 

Figura 3 – Total de controls avaluats 

 

Figura 4 
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La interpretació de les dades que figuren en aquest quadre i en el gràfic sobre el nivell 
de control intern existent en l’Entitat i l’eficàcia global del sistema de control intern, ha 
de realitzar-se de forma conjunta amb la resta d’observacions detallades i 
recomanacions contingudes en els apartats següents del present Informe. 

Paral·lelament podem destacar que durant la realització del treball s’ha identificat una 
sèrie de fortaleses, que les principals són les que detallem tot seguit: 

- S’ha evidenciat un alt grau de compromís per part dels responsables del procés 
analitzat (servei de gestió pressupostària, departaments de salut, intervencions 
delegades i l’AITO) per la millora del control en la gestió de la nòmina del 
personal sanitari. 

- L’esquema organitzatiu de l’AITO i la seua ubicació en l’organigrama de 
l’Entitat garanteixen la seua independència de les àrees funcionals i possibiliten 
una adequada segregació de tasques. 

- Podem destacar l’esforç realitzat durant l’exercici de 2010 per a la millora 
d’aspectes clau, com ara la seguretat de la informació i la gestió de canvis en 
aplicacions, així com en la integració automatitzada de les aplicacions que 
suporten la gestió de la nòmina. 

- Des del punt de vista de la formalització d’un marc de control complet per la 
gestió dels sistemes d’informació, l’AITO ha posat en marxa distintes iniciatives 
orientades a la definició i aprovació de procediments que homogeneïtzen 
l’operativa i la implantació de les quals es preveu que incremente el nivell de 
control existent en l’actualitat. 

En aquest sentit cal que el suport existent des dels òrgans de direcció de la Conselleria 
de Sanitat/AVS per a escometre aquestes iniciatives es mantiga de manera continuada 
en el temps i, per a determinades iniciatives, aquest suport es veja reforçat. 

Pel que fa als aspectes de millora / deficiències de control identificats, tot seguit citem 
els que considerem més rellevants, que se’n poden consultar els detalls en seccions 
posteriors del present Informe: 

- Estan pendents de formalització les polítiques de seguretat de la informació de la 
Conselleria de Sanitat/AVS. Segons que s’ha informat, l’aprovació d’aquestes 
polítiques està pendent de la publicació de les polítiques generals de la 
Generalitat. És imprescindible que, per a obtenir els beneficis de la seua 
existència, la seua aprovació es realitze al més alt nivell de la Conselleria, que 
siguen publicades i comunicades a tots els usuaris dels sistemes d’informació. 

- Quant al compliment de normativa relacionada amb els sistemes d’informació, la 
Conselleria de Sanitat/AVS ha elaborat el document de seguretat per a la 
protecció de dades personals i ha realitzat una auditoria sobre la situació en 
2010. D’acord amb els resultats de la citada auditoria, existeixen punts pendents 
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per a la total adequació a les previsions de l’LOPD i la seua normativa de 
desenvolupament. 

 D’acord amb la informació facilitada s’ha iniciat un projecte per a implantar les 
mesures que permeten aconseguir aqueixa adequació i reagrupar els fitxers de 
dades personals i la seua inscripció en l’Agència de Protecció de Dades. 

- Quant al desenvolupament i manteniment d’aplicacions, tot i que s’han 
identificat procediments que suporten determinades fases del procés basats en 
les normes de MÈTRICA 3, la Conselleria de Sanitat/AVD no compta amb una 
metodologia formalitzada i implantada de manera homogènia que considere les 
tasques i controls per a aplicar en totes les etapes del cicle de vida de 
desenvolupament dels programes, per tal d’assegurar l’adequat funcionament de 
les aplicacions que suporten l’activitat. 

 De forma concreta, les limitacions associades a la falta d’una metodologia 
formalitzada de desenvolupament han derivat en debilitats en el nivell de control 
en etapes del cicle de vida del desenvolupament com ara l’aprovació de 
requeriments, la realització de proves o el passe a producció. 

 Encara que durant l’exercici de 2010 la CS/AVD no ha disposat d’una aplicació 
per a gestionar amb seguretat els desplegaments dels desenvolupaments 
d’aplicacions a l’entorn de producció o real, situació que comporta un risc sobre 
l’adequat funcionament de les aplicacions. D’acord amb la informació facilitada 
aquesta situació ha sigut resolta en 2010. 

- La CS/AVS té un pla de continuïtat de l’activitat referit a un sol dels processos i 
aplicacions rellevants per a la gestió sanitària (atenció ambulatòria/Abucasis). 
Sense perjudici de mantenir les mesures actualment adoptades, és important 
ampliar l’àmbit del pla de gestió de la continuïtat de l’activitat perquè abaste tots 
els processos de gestió i aplicacions crítiques realitzades per la CS/AVS. El pla 
ha de ser aprovat formalment pels alts òrgans de la Conselleria. 

- Quant als controls del procés de gestió de la nòmina hem verificat l’existència de 
validacions implantades en l’àmbit de les aplicacions, orientades a automatitzar 
gran part dels punts de control associats al procés. 

 No obstant això, existeixen riscs associats a la introducció de dades personals en 
determinats processos exempts de fiscalització prèvia, per als quals les 
aplicacions no consideren els controls necessaris per a cobrir-los (en 
substitucions realitzades amb personal de nou ingrés). En aquest sentit, des del 
Servei de Gestió Pressupostària han informat que hi ha una línia de treball per a 
cobrir aquesta debilitat. 

 També hem observat riscs no coberts adequadament en l‘assignació de 
complements de grup salarial a persones i en els control presencials de la jornada 
laboral. 
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En els apartats 5.2, 5.3 i 6 següents detallem, resumides, les àrees de millora i les 
recomanacions que se’n deriven, la implantació de les quals pot contribuir a incrementar 
l’ambient de control i a reduir la probabilitat i el risc d’existència d’incidències de 
control. 
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4. ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

4.1 Descripció general 

El treball realitzat s’ha estructurat en tres grans blocs: 

- Revisió dels control generals establits en els sistemes d’informació que donen 
suport al procés de gestió revisat i a la gestió econòmica i financera. 

 Atés que el procés de gestió i les aplicacions informàtiques revisades estan 
suportades pels sistemes d’informació generals de la Conselleria de Sanitat, 
l’auditoria ha inclòs l’anàlisi dels control generals de l’entorn de tecnologies de 
la informació que estableixen un marc general de confiança respecte del 
funcionament dels control en els processos i aplicacions de gestió. 

 Per a poder confiar en els controls implantats en les aplicacions informàtiques és 
requisit fonamental que els control generals de l’entorn de TI de l’Entitat siguen 
efectius i, per tant, permeten garantir el seu bon funcionament, ja que, en cas 
contrari, no es podrà confiar en els controls automàtics encastat en aquelles 
aplicacions. 

- Revisió dels control interns del processos de gestió de la nòmina del personal 
sanitari de la Conselleria de Sanitat. 

 La finalitat és determinar si el nivell de control existent en les aplicacions i 
l’eficàcia dels control clau garanteixen la correcta execució dels processos de 
gestió revisats, i mitiguen el risc d’errors i irregularitats i garantir la validesa, 
integritat i exactitud de la informació. En síntesi, el procediment seguit ha 
consistit a: 

1er. Adquirir una comprensió adequada del procés de gestió auditat i 
identificar els riscs que hi ha en cada fase del procés i els controls que la 
Conselleria de Sanitat ha posat en pràctica; conèixer i entendre els 
sistemes informàtics concernits, els fluxos de dades que generen les 
operacions i com impacten en els estats financers. 

2on. Analitzar tant els controls automàtics inclosos en les aplicacions 
informàtiques com els control manuals establits per a mitigar els riscs 
existents. 

 El propòsit d’aqueixa avaluació és determinar si els controls 
implementats en els processos són suficients i són eficaços en disseny 
(estan dissenyats adequadament per a cobrir els riscs d’errors en els estats 
financers en cadascun dels processos analitzats), i identificar els control 
rellevants o controls clau. 

3er. Comprovar, mitjançant les oportunes proves d’auditoria, si els controls 
clau seleccionats són eficaços en el seu funcionament operatiu. 
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- Realització de proves de tractament massiu de dades, destinades a verificar la 
integritat i coherència de la informació associada a la gestió de les despeses de 
personal i el seu reflex en la comptabilitat. 

El treball s’ha dut a terme d’acord amb les següents normes tècniques d’auditoria: 

- Principis i Normes d’Auditoria del Sector Públic, elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l’Estat Espanyol. 

- El manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 

- Els principis i normes d’auditoria de sistemes d’informació 
internacionalment acceptats, en particular els definits per l’Associació 
per a l’Auditoria i Control dels Sistemes d’Informació. 

L’auditoria l’ha realitzada personal especialitzat de la Sindicatura de Comptes, amb la 
col·laboració d’experts independents externs. 

Totes les deficiències de control intern observades i les recomanacions han sigut 
comunicades íntegrament i detallada als òrgans directius de l’Entitat. 

4.2 Revisió dels Controls  Generals de TI (CGTI) 

Els controls generals són les polítiques i procediments que s’apliquen a la totalitat o a 
gran part dels sistemes d’informació de l’Entitat, incloent-hi la infraestructura 
tecnològica del sistema d’informació auditat (que s’ha representat gràficament en la 
figura 7). 

El propòsit dels controls generals en un entorn informatitzat és establir un marc 
conceptual de control general sobre les activitats del sistema informàtic i assegurar 
raonablement la consecució dels objectius generals de control intern i el correcte 
funcionament dels controls d’aplicació. 

Els controls generals afecten tots els àmbits dels sistemes d’informació, tot i que estan 
relacionats amb molta major intensitat amb aquells àmbits de caràcter general que 
afecten tota l’organització i els sistemes TI. És a dir, els controls generals poden 
establir-se en els àmbits següents: 

- En l’àmbit de l’Entitat 

 Els controls en aquest àmbit es reflecteixen en la forma de funcionar d’una 
organització i inclouen polítiques, procediments i d’altres pràctiques d’alt nivell 
que marquen les pautes de l’organització. Són un component fonamental del 
model COSO2 i han de tenir en compte les operacions TI que recolzen la 

                                                 
2 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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informació financera. La identificació dels CGTI ha d’integrar-se en l’avaluació 
general de controls realitzada en l’àmbit de l’Entitat. 

 Aquests controls tenen influència significativa sobre el rigor amb què el sistema 
de control intern és dissenyat i opera en el conjunt dels processos. L’existència 
d’uns CGTI rigorosos en aquest àmbit, com ara, per exemple, unes polítiques i 
procediments ben definits i comunicats, amb freqüència suggereixen un entorn 
de control més eficaç i fiable. En sentit contrari, les organitzacions amb uns 
controls febles en aquest àmbit és més probable que tinguen dificultats a l’hora 
de realitzar activitats de control regularment. 

- En l’àmbit dels processos i aplicacions de gestió 

 Els processos de gestió són els mecanismes que fa servir una entitat per a 
desenvolupar la seua missió i prestar un servei als seus destinataris o usuaris. 
Les entrades, el processament i les eixides són aspectes dels processos de gestió 
que cada vegada estan més automatitzats i integrats en complexos sistemes 
informàtics. 

 Una vegada revisats els CGTI en l’àmbit de l’entitat i dels sistemes informàtics 
generals, se n’ha d’avaluar i comprovar l’eficàcia en aquells processos i 
aplicacions que han de ser revisades, abans de fer treball d’auditoria sobre els 
seus controls d’aplicació. 

 Els controls generals en aquest àmbit consisteixen en les polítiques i 
procediments establits per a controlar determinats aspectes relacionats amb la 
gestió de la seguretat lògica, control d’accés, gestió de la configuració i 
d’usuaris. 

- En l’àmbit dels sistemes informàtics 

 Els serveis de tecnologia de la informació constitueixen la base de les operacions 
de l’Entitat i són prestats a través de tota l’organització. Normalment inclouen la 
gestió de xarxes, la gestió de bases de dades, la gestió de sistemes operatius, la 
gestió de magatzematge, la gestió de les instal·lacions i els seus serveis i 
l’administració de seguretat. 

 Els controls en aquest àmbit estan formats pel processos que gestionen els 
recursos específics del sistema TI relacionats amb el seu suport general o amb 
les aplicacions principals. 

 Aquests control són més específics que els establits en l’àmbit de l’entitat i 
normalment estan relacionats amb un tipus determinat de tecnologia. Dins 
d’aquest àmbit hi ha tres camps tecnològics que s’han d’avaluar separadament: 

- Sistemes de gestió de les bases de dades (SGBD) 

- Sistemes operatius dels servidors i de xarxa 



Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern dels procediments de gestió de la 
nòmina del personal sanitari de la Generalitat. Exercici de 2010 

- 20 - 

- Infraestructura física 

Tenint en consideració els diferents àmbits que conformen el sistema d’informació de 
gestió de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat, la revisió dels CGTI s’han 
estructurat en les àrees que detallem tot seguit i que concretem en l’anàlisi dels aspectes 
següents (que inclouen 38 controls rellevants identificats): 

A Marc organitzatiu 

A.1 Organització i personal d’àrea TI 

- Anàlisi de l’estructura organitzativa. 

- Descripció formal de funcions i responsabilitats. 

A.2 Planificació, polítiques i procediments 

- Planificació i gestió de projectes TI significatius. 

- Identificació de tasques crítiques. 

- Polítiques i procediments de seguretat establits per al control de la 
infraestructura TI. 

A.3 Compliment normatiu 

- Document de seguretat de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 
(LOPD). 

- Fitxers notificats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

- Informe de la darrera auditoria biennal del Reglament de Mesures 
de Seguretat de l’LOPD. 

- Elaboració de plans d’adaptació als Reials Decrets 3 i 4 de 2010, 
que aproven els Esquemes Nacionals de Seguretat (ENS) i 
Interoperabilitat (ENI). 

B Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

B.1 Adquisició d’aplicacions i sistemes 

B.2 Desenvolupament i manteniment d’aplicacions 

- Segregació de funcions. 

- Procediment d’aprovació final i traspàs a producció de canvis. 

- Personal amb accés a l’entorn de producció. 
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C Operacions dels sistemes d’informació 

C.1 Operacions de TI 

- Procediment de gestió d’incidències (Help-Desk). 

- Aplicacions d’antivirus. 

C.2 Seguretat física 

- Controls d’accés: gestió i control d’accés físic a les instal·lacions. 

C.3 Serveis externs 

- Contractes de manteniment establits en l’àmbit informàtic. 

- Gestió de proveïdors (aplicacions). 

D Accés a dades i programes (seguretat lògica) 

D.1 Protecció de dades i comunicacions 

- Entorn de xarxa i seguretat perimetral. 

D.2 Procediments de gestió de drets d’accés a les aplicacions 

- Gestió d’altes/baixes/modificacions d’usuaris. 

- Directives de contrasenyes. 

- Directives d’auditoria. 

- Perfils d’usuari. 

D.3 Procediments de gestió de drets d’accés als sistemes 

- Gestió i control d’accessos d’usuaris privilegiats en l’entorn de 
producció dels servidors i base de dades que donen suport a les 
aplicacions. 

E Continuïtat del servei 

E.1 Còpies de seguretat 

- Planificació de còpies de seguretat i monitorització. 

- Procediments formalitzats per a la realització i restauració de 
còpies de seguretat. 
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E.2 Plans de continuïtat 

- Pla de continuïtat de l’activitat. 

- Pla de recuperació davant desastres. 

4.3 Revisió dels processos i aplicacions de gestió 

Com ja hem indicat, l’objectiu de la revisió dels processos i aplicacions de gestió ha 
consistit a avaluar els procediments de gestió i de control intern, tant de manuals com 
d’automatitzats, establits sobre les aplicacions corporatives per a la gestió de la nòmina 
(NÒMINA, SIT, CIRO, i MASTÍN) quant al procés, analitzant l’alineament dels control 
establits amb els riscs identificats, és a dir, l’eficàcia dels control per a mitigar aquests 
riscs. 

Basant-nos en l’anterior hem realitzat una anàlisi de l’entorn, dels riscs identificats, dels 
procediments de gestió, de les activitats de control i dels controls establits. D’altra 
banda, hem efectuat una anàlisi dels mecanismes de monitorització dels controls. 

Les principals activitats executades en aquesta fase són les següents: 

- Anàlisi de processos, subprocessos i les seues funcionalitats 

- Avaluació de requeriments i identificació de riscs 

- Establiment d’objectius de control 

- Identificació de controls 

- Elaboració de matrius de controls incloent-hi els detalls de les activitats 
de control 

- Prova de controls (automàtics i manuals) i/o de rutines mitjançant 
tècniques d’auditoria assistida per ordinador 

4.4 Realització de proves de tractament massiu de dades 

Estan destinades a verificat la integritat i coherència de la informació associada a la 
gestió de la nòmina i el seu reflex en la comptabilitat. 

Inclouen l’anàlisi de les interfícies NÒMINA – SIP i CIRO – NÒMINA de 
determinades taules mestres de l’aplicació NÒMINA i determinats conceptes dels rebuts 
de nòmina de l’exercici de 2010. 

4.5 Criteris d’avaluació dels controls interns 

A fi de facilitar la comprensió de l’eficàcia dels controls, aquests controls s’han 
categoritzat en els nivells “Efectiu”, “Parcialment efectiu” i “No efectiu/no verificable”. 
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Aquests nivells de compliment estan representats pel següents símbols, per a visualitzar 
l’eficàcia del control d’una manera més intuïtiva i fàcil: 

Simbologia Estat Descripció 

 
Efectiu 

El control s’ha implantat totalment i no presenta 
debilitats de cap mena. 

 
Parcialment efectiu 

El control no s’ha implantat del tot o presenta alguna 
debilitat. 

 
No efectiu o  
no verificable 

El control no s’ha arribat a implantar o es fa un control 
irregular de l’activitat o no es conserva cap prova del 
control. 

Figura 5 

4.6 Criteris per a la categorització de les recomanacions 

Les recomanacions efectuades com a resultat del treball estan basades en les 
deficiències de control intern detectades. La seua categorització s’ha establit en funció 
dels criteris de risc i cost d’implantació. 

El principal criteri de priorització suggerit per a abordar la seua resolució es base en el 
risc potencial que representa la incidència3 detectada. Les primeres actuacions per a dur 
a cap seran aquelles que mitiguen els riscs de nivell alt. Seguidament s’hauria d’actuar 
sobre les accions que mitiguen els riscs de nivell mitjà i, en última instància, 
s’abordaran aquelles accions que mitiguen riscs de nivell baix. 

També s’assenyala una indicació del cost o la complexitat d’implantar el control 
suggerit, de manera que es puga fer una avaluació cost/benefici de cadascuna de les 
recomanacions proposades. 
  

                                                 
3 Segons la secció 850 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes: 

 
7. Avaluació de les incidències detectades 

 Les incidències detectades en la revisió dels CGTI es classifiquen de la següent manera: 

- Una deficiència de control intern existeix quan el disseny o el funcionament d’un control no permet al personal 
de l’entitat o a la seua direcció, en el curs ordinari de les operacions, prevenir o detectar errors o irregularitats en 
un termini raonable. Poden ser deficiència de disseny del control (quan un control necessari per a aconseguir 
l’objectiu de control no existeix o no està adequadament dissenyat) o deficiència de funcionament (quan un control 
adequadament dissenyat no opera com va dissenyat o la persona que l’executa no ho realitza eficaçment). 

- Una deficiència significativa és una deficiència en el control intern,  una combinació de deficiències, que afecten 
adversament la capacitat de l’entitat per a iniciar, autoritzar, registrar, processar o reportar informació financera o 
pressupostària de forma fiable, conformement amb els principis o normes comptables i/o pressupostàries 
aplicables i existeix una probabilitat que és més que remota que una manifestació errònia en els comptes anuals, 
que no és clarament trivial, no siga previnguda o detectada. 

- Una debilitat material és una deficiència significativa en el control intern o una combinació d’elles, respecte de 
les que existeix una raonable possibilitat que una manifestació errònia significativa de les comptes anuals no siga 
previnguda o detectada i corregida en termini adient. 
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Tot seguit detallem el criteri de categorització emprat: 

Criteri Descripció Nivell 

Risc 

Probabilitat de 
contingència o 
vulnerabilitat 
concorde amb 
l’impacte potencial 
de la incidència 
detectada. 

Alt 
Aspectes de control o debilitats materials que 
poden arribar a afectar molt significativament el 
control intern o a la integritat de la informació. 

Mitjà 

Aspectes de control o deficiències significatives 
que no representen una bona pràctica i que podrien 
repercutir en el sistema de control intern o en la 
integritat de les dades. 

Baix 
Deficiències de control intern que no afecten 
aquest significativament, però que la direcció de 
l’entitat ha de tenir en compte. 

Cost 

Valoració 
aproximada o 
estimativa dels 
recursos que 
l’organització ha de 
destinar a 
l’execució de 
l’acció recomanada 

Alt 
Aspecte de control o deficiència que té una solució 
complexa o requereix un temps de implantació més 
llarg o un cost alt. 

Mitjà 
Aspecte de control o deficiència que té una solució 
intermèdia en duració i en dificultat.  

Baix 
Aspecte de control o deficiència que té una solució 
fàcil i ràpida. 

Figura 6 
  



Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern dels procediments de gestió de la 
nòmina del personal sanitari de la Generalitat. Exercici de 2010 

- 25 - 

5. RESUM GENERAL 

5.1 Descripció de l’entorn tecnològic 

Els principals sistemes que suporten els processos de gestió de la nòmina del personal 
sanitari de la Conselleria de Sanitat objecte de revisió són l’aplicació NÒMINA, CIRO i 
MASTÍN. L’aplicació SIP reflecteix comptablement les despeses derivades de la gestió 
de la nòmina 

El suport tecnològic d’aquestes aplicacions és el següent: 

 - Utilitzen l’aplicació CRC com a frontal d’accés. 

- El magatzematge de dades i els servidors d’aplicació es basen en 
tecnologia Oracle. 

- El sistema operatiu sobre el qual operen les aplicacions és Solaris. 

- El sistema operatiu que controla els accessos a la xarxa és Window 
Server. 

Les dades comptables derivades de la gestió de la nòmina de Sanitat es traspassen 
mitjançant una interfície automatitzada a l’aplicació comptable SIP, que gestiona la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

 

Figura 7 

Quant a les comunicacions, la xarxa de la Conselleria de Sanitat/AVS és un node la 
xarxa principal de la Generalitat, el control perimetral del qual depén d’una altra 
conselleria (actualment de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública). 
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La xarxa de la Conselleria de Sanitat/AVS està formada per distints nodes, 
corresponents a les distintes ubicacions geogràfiques on es troben els centres, que la 
majoria estan connectats a través d’una xarxa MPLS. 

5.2 Control Generals de les Tecnologies de la Informació (CGTI) 

L’objectiu principal de la revisió ha sigut obtenir una visió del grau d’eficàcia dels 
CGTI existent en els sistemes d’informació de l’AVS i la Conselleria de Sanitat. 

El següent gràfic mostra el grau de compliment dels 34 control generals que s’han 
revisat en l’auditoria, la qual cosa indica l’existència d’un entorn general raonable de 
control en l’Entitat: 

Àrea 

Eficàcia dels controls Total de 
controls 
revisats Efectius 

Parcialment 
efectius 

No efectius / no 
verificables 

Marc organitzatiu 4 3 3 10 

Gestió de canvis 3 4 2 9 

Operacions TI 3 1 0 4 

Accés a dades i programes 3 3 1 7 

Continuïtat de servei 0 0 4 4 

Total CGTI 
13 11 10 34 

38,2% 32,4% 29,4% 100,0% 

Figura 8 – Eficàcia dels CGTI 

 

Figura 9 
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Els principals aspectes susceptibles de millora que s’han identificat després de la revisió 
efectuada són: 

Marc organitzatiu 

1. La política general de seguretat de la informació de la Conselleria de 
Sanitat/AVS que garantisca el compromís de l’Entitat amb la seguretat de la 
informació i l’assignació de funcions en aquesta matèria no ha sigut aprovada a 
l’adequat nivell directiu (director gerent AVS o conseller). 

2. L’Entitat disposa d’un “Pla Estratègic de Sistemes de Tecnologies de la 
Informació i Telecomunicacions” elaborat pel l’Àrea de Sistemes d’Informació, 
en el qual s’especifiquen els objectius estratègics de l’Àrea i les accions que 
s’han d’abordar a mitjà termini per a la seua consecució. Aquet Pla, però, no es 
troba quantificat ni aprovat a l’adequat nivell directiu. 

3. L’organització interna de l’AITO funcionalment no s’ha plasmat en l’esquema 
organitzatiu de la CS/AVS. Aquesta situació dificulta la concreció i identificació 
de les funcions i tasques assignades a les diferents unitats i persones de l’Àrea. 

4. La CS/AVS ha realitzat accions encaminades al compliment de la Llei Orgànica 
de Protecció de Dades 15/1999 i disposa del document de seguretat LOPD. No 
obstant això, a data actual no ha completat l’adequació a les mesures tècniques, 
legals i organitzatives establides en el reglament que la desenvolupa (RD 
1720/2007), sense complir, per tant, tots els requisits establits en aqueixa 
normativa. 

 Quant a això, cal assenyalar que l’Entitat ha realitzat un projecte, en 
col·laboració amb un proveïdor extern, per a completar l’adequació a la 
normativa vigent. 

5. La CS/AVS no disposa dels plans d’adequació prevists en l’RD 3/2010 i l’RD 
4/2010 pels quals s’aproven els Esquemes Nacionals de Seguretat i 
d’Interoperatibilitat. No obstant això, s’han elaborat plans de millora de la 
seguretat de la informació que incorporen una part de les mesures de seguretat 
indicades en aquestes normes. 

Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

6. La CS/AVS no disposa en l’actualitat d’una metodologia de desenvolupament 
completa que considere la totalitat de les principals etapes del cicle de vida de 
desenvolupament de programari. 

 Si bé hom compta amb procediments associats a la posada en producció i la 
realització d’un subconjunt de les proves tècniques, queda pendent el 
desenvolupament dels següents procediments: 

- Formalització de requisits i aprovació. 
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- Definició del pla de proves funcionals i la seua execució. 

- Definició de proves de certificació i la seua execució. 

 En línia amb l’anterior, per a un subconjunt dels projectes analitzats, no ha sigut 
possible identificar evidències que garantisquen l’adequada implantació de 
control associats a les etapes anteriors. 

7. No hom disposa d’una eina de control de versions que suporte i controle la 
modificació de les peces de programari durant el cicle de vida de 
desenvolupament. D’acord amb la informació facilitada, aquesta situació ha 
segut esmenada en 2010. 

Operacions dels sistemes d’informació 

8. La gestió dels proveïdors de serveis de TI no considera, en tots els casos, acords 
de nivell de servei que garantisquen una adequada qualitat del servei. No consta 
que s’hagen definit indicadors que permeten l’avaluació dels serveis prestats i 
que s’haja fet un seguiment d’aquests nivells. 

Accés a dades i programes (seguretat lògica) 

9. De l’anàlisi del procediment seguit per a la gestió d’usuaris en els aplicacions 
que donen suport a la gestió de la nòmina, hem detectat que: 

- Únicament s’han establit les pautes per a la sol·licitud de creació 
d’usuaris, a través d’un formulari predefinit. Aquest procediment ha de 
ser formalitzat i considerar que aquestes sol·licituds siguen aprovades 
pels responsables dels processos. 

- Han d’elaborar-se procediments anàlegs per als processos de modificació 
dels processos. 

10. Hem observat l’existència d’alguns usuaris genèrics o que no compleixen 
paràmetres de construcció de nom d’usuari cosa que pot dificultar o impedir la 
traçabilitat de les accions realitzades en el sistema i per tant l’assignació de 
responsabilitats. 

11. No s’ha aprovat un procediment per a la revisió periòdica d’usuaris actius i els 
seus privilegis. En algun cas, existeixen usuaris actius amb perfils que no es 
corresponen amb els de les persones amb funcions o tasques en el departament 
corresponent. 

12. Les polítiques d’accés i de configuració de les contrasenyes a les aplicacions 
revisades no són tan robustes com exigeixen les bones pràctiques en matèria de 
gestió de TI. 
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 La CS/AVS està treballant en un projecte de gestió d’identitats que pretén 
abastar totes les aplicacions rellevants de l’Entitat. L’objectiu és incrementar el 
nivell de seguretat dels accessos a les aplicacions i millorar l’eficiència en la 
gestió dels usuaris i perfils. D’acord amb la informació facilitada, el projecte es 
troba en una fase avançada de desenvolupament prèvia a la seua implantació. 

Continuïtat de l’activitat 

13. Després de l’anàlisi de les iniciatives parcials implantades per a assegurar certa 
capacitat de recuperació dels sistemes, podem concloure aquestes iniciatives es 
basen en la realització de còpies de seguretat. En aquest sentit, si bé des de la 
Conselleria s’ha informat de l’existència de plans de còpia de seguretat i 
recuperació, durant la realització del treball no ha sigut possible obtenir-ne 
evidència. 

14. La CS/AVS té un pla de continuïtat de l’activitat que preveu els procediments de 
recuperació dels sistemes d’informació per a un dels processos crítics de l’àmbit 
d’actuació de l’Entitat (atenció ambulatòria/Abucasis). D’acord amb la 
informació facilitada, està previst ampliar el nombre de processos de gestió 
considerats en el pla. 

 El pla de continuïtat, ampliat, ha de permetre que, en cas que ocórrega una 
contingència greu en el centre de procés de dades de la Conselleria de 
Sanitat/AVS, es puga recuperar en un termini raonable (fixat en el pla) 
l’operativitat dels sistemes d’informació que suporten tots els processos 
rellevants per a l’activitat de la CS/AVS. El pla l’han d’aprovar formalment els 
alts òrgans. 

5.3 Procés de gestió de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat 

L’objecte de la revisió ha sigut el procés de gestió de la nòmina del personal sanitari de 
la Generalitat que esquemàticament es pot representar de la següent forma: 

 

Figura 10 
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El procés de gestió de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat s’estructura en 
les següents etapes o fases: 

Pressupost 

Aquesta etapa s’inicia en l’exercici anterior, amb la revisió de les necessitats de 
crèdit de la nòmina per part del Servei de Gestió Pressupostària de la Conselleria 
de Sanitat, que finalment es tramita formant part de la Llei de Pressuposts de la 
Generalitat. 

El propòsit d’aquesta fase és realitzar una estimació dels costs que suposen tant 
els llocs de treball de plantilla com les previsions associades a substitucions, 
atenció continuada, personal en formació, complements de pensió, etc. 

Les previsions realitzades inclouen els següents conceptes: 

- Complements fixos (sou base, nivell, complement específic). 

- Complements variables de la nòmina (torns, guàrdies, transplantaments, 
etc.). 

- Els conceptes associats a la seguretat social (i d’altres mutualitats) a 
càrrec de l’empresa. 

Actualització dels conceptes retributius i projecció anual de la nòmina 

A l’inici de l’exercici, una vegada hi ha els pressuposts aprovats i utilitzant-hi 
l’aplicació NÒMINA, es realitzen els següents tasques: 

- Actualització dels conceptes retributius, si aquests han patit variacions. 

- Realització de la projecció anual de les despeses de la nòmina del 
personal de sanitat, per a la comptabilitat dels compromisos de despesa 
derivats de les nòmines. 

La  comptabilitat dels compromisos de despesa dels llocs de treball fixos de la 
nòmina es realitza a l’inici de l’any i considera la despesa per a incórrer durant 
tot l’exercici. Posteriorment, en els tancaments de nòmina mensuals, es 
comptabilitzen els compromisos derivats de les variacions de nòmina, 
substitucions i complements variables. 

Gestió dels llocs de treball i de les persones en nòmina 

La gestió dels llocs de treball i de les persones en nòmina de sanitat es realitza 
des dels centres gestors i la Conselleria de Sanitat a través de les aplicacions 
MASTÍN i CIRO. 
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La gestió dels llocs de treball, realitzada a través de l’aplicació MASTÍN, inclou 
la creació, modificació i amortització de llocs. 

Les gestions anteriors solen ser iniciades pels centres gestors, i la seua aprovació 
és cursada a través del Servei de Plantilles i Registre de Personal de la CS/AVS i 
inclou la necessitat d’obtenir distintes autoritzacions abans de realitzar les 
modificacions sol·licitades. Entre aquestes es troba, per exemple, l’aprovació de 
la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació (actualment Conselleria 
d’Hisenda i Administracions Públiques) basada en l’existència de crèdit 
disponible, en els casos en els quals la modificació implique necessitat de crèdit. 

La tramitació de la sol·licitud es duu a cap tot utilitzant l’aplicació MASTÍN, 
aplicació transversal a distintes conselleries de la Generalitat. Una vegada 
finalitzada la tramitació, l’aplicació MASTÍN actualitza automàticament el 
conjunt de llocs inclosos en la nòmina de sanitat, que posteriorment seran 
tractats amb l’aplicació CIRO. 

Aquesta aplicació permet la gestió dels llocs (una vegada creats) així com la 
gestió dels expedients del personal sanitari, que inclou les dades personals, 
titulacions, historial administratiu, etc. 

Per al càlcul de la nòmina, a través de l’aplicacio NÒMINA, caldrà comptar amb 
les dades tant quants als llocs com a les persones. En aquest sentit, podem fer la 
següent distinció: 

La gestió dels llocs, realitzada amb l’aplicació CIRO, es transfereix de manera 
automàtica a l’aplicació NÒMINA, a través d’una interfície automàtica posada 
en marxa durant l’exercici de 2010. 

Pel que fa a les persones, en l’actualitat no existeix una interfície semblant. Per 
això, aquesta informació ha de ser introduïda per duplicat, és a dir, en l’aplicació 
CIRO que és la que suporta tota la gestió corresponent a les persones (preses de 
possessió, reconeixement de triennis, etc.) i posteriorment en l’aplicació 
NÒMINA, per a poder generar la nòmina mensual. 

La Conselleria de Sanitat/AVS té obert un projecte per al desenvolupament 
d’una interfície automàtica entre les aplicacions CIRO i NÒMINA que, de 
manera anàloga a la desenvolupada per als llocs de treball, permeta la unificació 
en la gestió de les dades de persones. 

Gestió de les variacions i incidències de nòmina 

Mensualment s’introdueixen en l’aplicació NÒMINA totes les variacions i 
incidències de nòmina (altes, baixes o modificacions de les nòmines). Aquest 
subprocés finalitza amb la comptabilitat de les obligacions reconegudes 
derivades de la nòmina mensual. 
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Aquesta etapa és la que genera un major volum de gestió. Els expedients de 
variacions de nòmina arriben a les unitats de personal de cada departament de 
salut juntament amb la documentació suport de la variació. És el personal 
d’aquests departaments el responsable de registrar en l’aplicació NÒMINA la 
variació, una vegada s’ha revisat la documentació justificativa. 

Cal destacar com a element diferencial de la nòmina del personal sanitari que, 
per la seua pròpia regulació, existeixen molts complements retributius que són 
variables i que han de ser justificats mensualment en base a l’acompliment de 
cada perceptor de nòmina durant cada mes concret. Aquest és el cas de la 
realització de guàrdies, torns, transplantaments, etc. Aquesta circumstància, 
juntament amb l’elevat nombre de substitucions que es donen mensualment, fa 
que el volum de gestió de les variacions de nòmina siga molt elevat, en 
comparació amb les nòmines d’un altre tipus de personal. 

Una vegada registrades les variacions de nòmina en l’aplicació passen a les 
intervencions delegades de la Generalitat per a ser fiscalitzades, en els casos en 
què la Llei preveu la necessitat de realitzar fiscalització prèvia. 

Complits tots els tràmits anteriors, el Servei de Gestió Pressupostària de la 
Conselleria de Sanitat/AVS realitza les verificacions que considera adients i es 
generen el documents comptables derivats de la nòmina mensual, així com les 
relacions de transferències de la nòmina. 

Els documents comptables es remeten a la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació (Hisenda i Administració Pública) per a la seua comptabilitat i les 
relacions de transferències a la Tresoreria de la Generalitat per al seu pagament. 

Pagament de la nòmina 

El pagament de la nòmina és realitzat per la Tresoreria de la Generalitat en base 
als imports comptabilitzats. Prèviament al pagament, la Intervenció Delegada del 
Tresor de la Generalitat realitza la intervenció formal i material del pagament. 

Gestió de reintegraments 

El subprocés de reintegraments inclou la revisió de les nòmines pagades i, si 
pertoca, la tramitació del corresponent expedient per a fer el reintegrament dels 
imports pagats indegudament. Aquesta tramitació inclou l’obertura d’un 
expedient per l’import que ha sigut pagat de forma indeguda i la notificació a 
l’interessat. 

Una vegada finalitzat l’expedient, en el cas que la persona continue en nòmina, 
es descompten de la nòmina els imports corresponents o, si ja no hi figura, es 
tramita l’expedient per a materialitzar el cobrament, que la seua gestió correspon 
a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació (Hisenda i Administració 
Pública). 
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El treball realitzat ha considerat l’anàlisi del procés complet de gestió de la nòmina. No 
obstant això, la revisió en profunditat del nivell de control intern s’ha centrat 
principalment en el subprocés d’elaboració de la nòmina, si bé s’han realitzat proves 
d’un subconjunt de control corresponents a unes altres fases del procés. 

El següent gràfic mostra el grau de compliment dels 29 controls interns del procés de 
gestió de despeses de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat que han sigut 
analitzats en el present treball i en base al quals s’inclou de forma satisfactòria sobre el 
nivell de control intern. 

 

Figura 11 

Els principals aspectes susceptibles de millora en el procés de gestió de la nòmina i en 
les aplicacions informàtiques (NÒMINA, MASTÍN i CIRO) que s’han identificat en la 
revisió efectuada són els següents: 

1. Durant 2010, la CS/AVS ha implantat una interfície automàtica per a 
l’actualització dels llocs de treball en l’aplicació NÒMINA, a partir de la 
gestió realitzada en les aplicacions MASTÍN i CIRO. No obstant això,  
existeixen diferències entre els llocs existents en les aplicacions anteriors, 
derivats de la gestió manual anterior al desenvolupament de la interfície, 
que no han sigut totalment depurats. 

 L’existència d’aquest llocs suposa un risc que puguen ser utilitzats per a 
la incorporació no autoritzada d’una persona en la nòmina del personal 
sanitari (el risc és menor en els procediments subjectes a la fiscalització 
prèvia). 
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 A més a més, existeixen diferències entre la informació sobre 
treballadors en bases de dades de les aplicacions CIRO i NÒMINA. La 
CS/AVS ha iniciat un projecte per a integrar la informació dels 
treballadors gestionada en CIRO amb l’aplicació NÒMINA. 

 L’adequada implantació d’aquest projecte, que d’acord amb la 
informació facilitada està en fase avançada, permetrà millorar l’eficiència 
del procés, en evitar introduir les dades dels treballadors en les dues 
aplicacions, i facilitarà la coherència de la informació sobre treballadors 
entre totes dues aplicacions. 

2. A l’inici de cada exercici s’introdueixen els imports aprovats per a cada 
concepte retributiu en l’aplicació NÒMINA. Els imports introduïts són 
revisats en l’execució del procés però no queda constància documental de 
la revisió realitzada. 

3. Els imports del conceptes retributius són essencials per a tots el càlculs 
de la nòmina i la seua comptabilitat, però no hom compta amb un 
bloqueig posterior a la introducció i revisió que garantisca la integritat de 
les dades. 

4. Prèviament a la validació de la projecció anual de la nòmina es realitzen 
nombroses verificacions i operacions sobre els imports calculats per 
l’aplicació NÒMINA. Encara que aquestes verificacions són controls 
essencials per a la integritat de la informació, no en guarden constància 
documental, per la qual cosa no resulten visibles. 

5. No s’han identificat procediments aprovats per a la gestió de les 
variacions de nòmina que garantisquen tota la documentació necessària 
per a cada cas, i que els procediments són homogenis en tots els centres 
de gestió. 

6. Determinades variacions de nòmina mensuals (en concret, atenció 
continuada i substituts) es troben excloses de fiscalització prèvia per la 
Intervenció Delegada, d’acord amb la normativa aplicable. No obstant 
això, quan aquest tipus de variacions suposa l’alta de personal nou, cal 
fiscalitzar els NIF i els comptes bancaris dels treballadors. 

 En la revisió efectuada s’ha detectat que existeix la possibilitat que no es 
realitze aquest control. El sistema també permet substitucions en jornada 
distinta a la de la persona substituïda. Han d’introduir-se controls 
automàtics en l’aplicació NÒMINA sobre aquests aspectes de la gestió. 

7. La data de finalització del contracte és informació crítica per al càlcul de 
la nòmina. S’han d’introduir controls addicionals sobre la gravació 
d’aquesta informació per a garantir la seua integritat. 
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8. No consta l’existència d’un procediment aprovat per a la comunicació de 
baixes de personal al departament de personal de cada centre. 

9. No s’ha establit un control automatitzat que impedisca que un treballador 
del departament de personal introduïsca les seues pròpies variacions de 
nòmina. No obstant això, el risc associat es troba mitigat parcialment per 
la fiscalització prèvia realitzada per la Intervenció Delegada. 

10. No s’han establit controls automatitzats que, en funció del lloc o grup 
salarial, limiten els complements de nòmina que es puguen associar al 
treballador que ocupa aquest lloc. 

 Llevat de comptades excepcions, el sou base que cobra el treballador està 
determinat per la classificació del lloc de treball que ocupa. En els casos 
amb excepció (corresponents a un conjunt tancat de llocs de treball) el 
càlcul de la meritació depén del grup retributiu del professional, en 
comptes de l’associat al lloc de treball. 

 En aquest sentit, hem detectat que l’aplicació NÒMINA no disposa de 
controls que garantisquen adequadament la integritat en l’assignació del 
sou base. 

 Les deficiències detectades han sigut comunicades en detall als 
responsables del procés per a la seua revisió. La CS/AVS ha de procedir 
a revisar aquesta incidència i esmenar els errors que, si pertoca, s’hagen 
pogut cometre. 

 Un altre exemple d’aquesta casuística són els complements per guàrdies, 
que malgrat d’estar únicament indicats per a personal sanitari, l’aplicació 
permet assignar aquest tipus d’incidència a llocs diferents als esmentats. 

11. Entre els control del procés mensual de nòmines existeix un de manual 
sobre nòmines d’imports elevats. Aquest control ha d’automatitzar-se en 
l’aplicació. 

12. L’aplicació permet la introducció de variacions de nòmina d’imports 
molt elevats (fins al límit del crèdit pressupostari). Encara que el risc es 
troba mitigat per la fiscalització de la Intervenció Delegada, s’han de 
considerar control automatitzats en variacions de nòmina per imports 
superiors al límit que s’aprove com a raonable. 

13. No consta l’existència d’un procediment aprovat per a comunicar al 
departament de personal errors en nòmina. 

14. No s’han establit control obligatoris que garantisquen la verificació del 
compliment presencial de la jornada laboral en els treballadors sanitaris. 
Aquesta circumstància és aplicable respecte a l’acreditació de la 
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realització en les guàrdies i torns en els complements d’atenció 
continuada i, per tant, de la meritació dels esmentats complements. 

 No obstant això, podem assenyalar que en alguns departaments s’ha 
establit, a iniciativa dels seus responsables, un procediment manual 
(basat en la signatura per part del personal) per al control del compliment 
presencial. 

5.4 Resultats de les proves de tractament massiu de dades 

L’abast de les proves de tractament massiu de dades ha inclòs la realització de les 
següents validacions: 

- Verificar la integritat de la interfície entre l’aplicació de gestió NÒMINA 
i l’aplicació de registre comptable de les despeses, SIP. 

- Realitzar un subconjunt de proves orientades a avaluar la integritat i 
coherència de la informació associada a les nòmines del personal sanitari. 

Els resultats de les proves han sigut, en general, satisfactoris, ja que ha sigut possible 
comprovar que la informació registrada en comptabilitat es correspon amb la informació 
processada en l’aplicació de NÒMINA, sense que s’hagen detectat incoherències o 
diferències. 

No obstant això, s’han identificat aspectes susceptibles de millora, relacionats amb les 
diferències entre els llos i els treballadors entre les aplicacions CIRO i NÒMINA o amb 
les percepcions en concepte de sou base, que han sigut comentades en l’apartat anterior 
per estar relacionades amb controls del procés de gestió de les depeses de personal. 

A més a més, hem observat que el nombre de perceptors de nòmines de personal sanitari 
de 2010, d’acord amb les bases de dades de l’aplicació NÒMINA, és de 68.263. En la 
memòria del Compte General de l’Administració de 2010, figuren 72.896 perceptors. 
La diferència es perquè en aquesta darrera quantitat es compten dues vegades els 
treballadors que han ocupat llocs de diversos grups retributius al llarg de l’exercici. 
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6. RECOMANACIONS 

Com a conseqüència del controls no efectius o parcialment efectius que s’han observat 
en el curs de la revisió, es dedueixen una sèrie de recomanacions encaminades a la 
resolució de les deficiències de control intern detectades. 

6.1 Control generals TI 

En el següent quadrem resumim les recomanacions més rellevants que resulten de la 
revisió dels CGTI en la present auditoria. Aquestes recomanacions han sigut elaborades 
a partir de les deficiències assenyalades en l’apartat 5.2, incloent-hi una avaluació del 
risc que representen (segons els criteris exposats en l’apartat 4.6) i del cost o 
complexitat d’implantació de la recomanació. Seguint aquesta classificació, proposem 
les següents accions: 
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Núm. 
Àrea 
CGTI 

Recomanació Risc Cost 

1 
Marc 

organitzatiu 

Cal aprovar la política de seguretat de la informació de l’entitat que tinga en 
compte l’estructura organitzativa en aquesta matèria i l’assignació de 
responsabilitats. 

Alt Baix 

2 
Marc 

organitzatiu 
Cal aprovar, al més alt nivell organitzatiu, el Pla Estratègic de Sistemes. Baix Baix 

3 
Marc 

organitzatiu 
Cal aprovar l’estructura organitzativa de l’AITO i documentar i aprovar els 
principals procediments o tasques de gestió de l’àrea de TI. 

Baix Mitjà 

4 
Marc 

organitzatiu 
Cal completar la adequació a l’LOPD i l’RDLOPD d’aquells aspectes que 
n’estan pendents. Alt Alt 

5 
Marc 

organitzatiu 
Cal elaborar els plans d’adequació a l’ENS i l’ENI. Mitjà Mitjà 

6 
Gestió de 

Canvis 

Cal completar l’abast dels procediments associats al desenvolupament de 
programari de manera que es normalitzen els relatius a les etapes de 
formalització de requeriments i de proves funcionals i de certificació. 

Una vegada definits, cal dissenyar un pla perquè els equips de 
desenvolupament d’aplicacions els implanten progressivament. 

Mitjà Alt 

7 
Gestió de 

canvis 
Cal implantar una eina de gestió de les versions de les peces de programari 
al llarg de totes les etapes del cicle de vida de desenvolupament. Alt Alt 

8 
Operacions 

de TI 

Cal incloure en tots els contractes de prestació de serveis de TI clàusules 
que tinguen en compte els acords de nivell de serveis requerits i establir 
procediments per a fer-ne un seguiment. 

Baix Baix 

9 
Controls 
d’accés 

Cal completar el procediment per a la gestió d’usuaris en els diversos 
entorns informàtics de l’entitat de manera que es formalitze l’assignació de 
responsabilitats i que incloga un procediment periòdic de revisió d’usuaris. 

Mitjà Mitjà 

10 
Controls 
d’accés 

Cal eliminar els usuaris genèrics en les aplicacions i habilitar usuaris 
assignats personalment de manera que es permeta la traçabilitat de les 
accions. 

Mitjà Mitjà 

11 
Controls 
d’accés 

Cal implantar els mecanismes que permeten de registrar activitats dels 
usuaris en les aplicacions de la nòmina i els procediments de revisió 
periòdica d’aquesta activitat. 

Baix Alt 

12 
Controls 
d’accés 

Cal enfortir la configuració de determinats paràmetres d’accessos per a 
seguretat de l’entorn de les aplicacions MASTÍN, CIRO i NÒMINA. Mitjà Baix 

13 
Continuïtat 
del servei 

Cal elaborar un pla de còpies de seguretat que tinga en compte almenys els 
aspectes següents: sistema, periodicitat, rotació, contingut, ubicació de les 
còpies de seguretat (amb inclusió de les còpies externes), planificació de 
proves de restauració aleatòria. 

Baix Baix 

14 
Continuïtat 
del servei 

El Pla de continuïtat de l’activitat de la CS/AVS s’ha d’ampliar per a 
englobar tots els processos de gestió que es consideren crítics per a 
l’activitat de l’entitat. Aquest Pla l’han d’aprovar els alts òrgans de la 
CS/AVS. 

Mitjà Alt 

Figura 12 

En el següent gràfic mostrem la classificació de les recomanacions segons els criteris 
combinats de risc potencial per a mitigar i cost de la seua implantació, assenyalats en 
l’apartat 4.6: 
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Figura 13 – Recomanacions CGTI prioritzades 

 

6.2 Procés de gestió de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat 

En el següent quadre resumim les recomanacions més rellevants que resulten de la 
revisió del procés de gestió de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat.  

Aquestes recomanacions han sigut elaborades a partir dels deficiències assenyalades en 
l’apartat 5.3, i inclouen una avaluació del risc que representen (segons els criteris 
exposats en l’apartat 4.6) i del cost o complexitat d’implantació de la recomanació. 
Seguint aquesta classificació, proposem les següents accions: 
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Núm. Recomanació Risc Cost 

1 

Cal revisar i depurar les dades de llocs de treball existents abans de la implantació de la 
interfície CIRO-NÒMINA de manera que els llocs que figuren en les dues aplicacions siguen 
coincidents i es corresponguin amb els aprovats. 

Cal donar suport al projecte ja iniciat per a automatitzar la interfície sobre dades de 
treballadors entre les aplicacions CIRO i NÒMINA i agilitar-lo. 

Baix Mitjà

2 
Cal documentar els processos de revisió del procés d’actualització de conceptes de la nòmina 
de manera que quede registre d’aquesta revisió i del personal que l’ha portada a efecte. Baix Baix 

3 
Cal implantar un control que permeta el bloqueig de les taules en què es registren els 
conceptes retributius. 

Mitjà Baix 

4 
Cal documentar els processos de revisió del procés de generació de la projecció de la nòmina 
de manera que quede registre d’aquesta revisió i del personal que l’ha portada a efecte. 

Baix Baix 

5 
Cal aprovar un procediment de gestió de variacions de nòmina que tinga en compte els 
requisits que s’han d’exigir en cada cas per a la seua tramitació. Mitjà Mitjà

6 

En el cas de les altes de treballadors substituts, cal modificar el procediment i l’aplicació per a 
assegurar que la introducció de les dades personals estiga subjecta a fiscalització prèvia. 

Igualment, recomanem d’implantar controls addicionals en les altes de dobles substituts en 
relació amb la jornada laboral perquè no puguen ser contractats substituts amb jornades 
diferents de les que corresponen a la plaça substituïda. 

Alt Alt 

7 
Cal implantar controls addicionals sobre els contractes temporals que garantesquen que les 
dates d’acabament dels contractes són les aprovades.. Mitjà Mitjà

8 
Cal aprovar un procediment per a comunicar les baixes de personal al departament de 
nòmines. 

Baix Mitjà 

9 
Cal implantar un control perquè un treballador del departament de nòmines no puga introduir 
variacions de la seua pròpia nòmina. Baix Mitjà

10 
Cal implantar un control addicional que impedesca d’assignar complements retributius de 
grup o altres complements no corresponents als de la plaça si no és procedent. Alt Alt 

11 

Entre els controls que es fan mensualment sobre les nòmines, cal incloure’n un de destinat a
detectar i, si escau, validar les nòmines d’imports anormalment alts. 

Respecte a la realització d’aqueixos controls mensuals, recomanem que el procediment tinga en
compte el registre de les revisions efectuades i el personal que les ha portades a cap. 

Baix Mitjà

12 
Cal establir un control automatitzat en l’aplicació NÒMINA que impedesca variacions de 
nòmina superiors a determinat import alt sense una doble validació. 

Baix Mitjà

13 
Cal elaborar i aprovar procediments perquè tant el personal com els departaments puguen 
comunicar errors en la nòmina. Baix Mitjà 

14 

Cal implantar un procediment comú i obligatori per a controlar l’assistència i l’horari dels 
treballadors de l’AVS 

Cal implantar procediments q2ue permeten de controlar la presència física en guàrdies 
mèdiques i torns i l’eficient acreditació documental per al pagament dels complements 
meritats en la nòmina. 

Amb aquesta finalitat, es podrien utilitzar aplicacions que ja hi ha en l’actualitat, 
desenvolupades en un departament de la CS/AVS. 

Alt Alt 

Figura 14 

En el gràfic següent mostrem la classificació de les recomanacions segons els criteris 
combinats de risc potencial per a mitigar i el cost de la seua implantació, assenyalats en 
l’apartat 4.6: 
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Figura 15 – Recomanacions prioritzades del procés de gestió  
de la nòmina de personal sanitari 
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7. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la reunió del dia 22 de 
desembre de 1986 i també de l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes pel 
qual va tenir coneixement de l’esborrany i de l’informe de fiscalització sobre l’auditoria 
d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern dels procediments de gestió de 
la nòmina del personal sanitari de la Generalitat, l’esborrany esmentat es va trametre als 
gestors perquè, en el termini concedit, hi formulassen, si calia, al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal fer les precisions 
següents: 

1) L’òrgan fiscalitzat ha formulat, si era el cas, al·legacions i consideracions que 
afecten determinades parts o qüestions de l’Informe. 

2) Totes les al·legacions ha sigut analitzades amb deteniment. 

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de l’Informe 

El text de les al·legacions formulades i l’informe motivat que s’ha emès sobre aquestes, 
les quals han servit de base perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o no, 
s’adjunten en l’annex del present Informe. 

 



INFORME DE FISCALITZACIÓ DEL COMPTE 
GENERAL DE LA GENERALITAT DE 

L’EXERCICI  DE 2010  

 

- Volum I Compte de l’Administració de la Generalitat  

- Volum II Entitats autònomes 

- Volum III Empreses públiques i d’altres ens 

- Volum IV Fundacions del sector públic de la Generalitat  

- Volum V Informes especials de fiscalització 

- Annexos: Annex I: Comptes anuals dels comptedants 

 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes 
sobre les dites al·legacions  

 

Aquest volum, amb els informes que hi conté, va ser aprovat pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en la seua 
reunió del dia 12 de desembre de 2011.  

València, 12 de desembre de 2011 
EL SÍNDIC MAJOR 
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