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1. INTRODUCCIÓ 

Els crèdits definitius del capítol 2, “Compres de béns corrents” en 2013 
del Compte de l’Administració de la Generalitat van pujar a 3.308,1 
milions d’euros, distribuïts per conselleries tal com mostra el quadre 
següent. La Conselleria de Sanitat (CS) gestiona un 74,0% del total. 

 

Seccions/Conselleries Milions d'euros 

Presidència i Agricultura, Pesca, Aliment. i Aigua 29,8 0,9% 

Hisenda i Administració Pública 100,7 3,0% 

Infraestructures, Territori y Medi Ambient 43,5 1,3% 

Educació, Cultura i Esport 254,3 7,7% 

Sanitat 2.448,8 74,0% 

Economia, Indústria Turisme i Ocupació 10,3 0,3% 

Benestar Social 261,5 7,9% 

Despeses diverses 23,4 0,7% 

Governació i Justícia 127,0 3,8% 

Resta secciones 8,8 0,3% 

Pressupost definitiu Capítul 2 3.308,1 100,0% 

Quadre 1 

La gestió de les compres (tant de capítol 2 com de capítol 6) de la CS es 
realitza de manera descentralitzada, a través dels 24 departaments 
sanitaris en què es divideix el territori de la Comunitat Valenciana. 
Aquesta gestió es realitza utilitzant diverses aplicacions informàtiques, 
les principals són: 

ORION-LOGIS Gestió de compres, magatzems i manteniment 

CONTAG-SIP Comptabilitat pressupostària i pagaments 

CAIXA FIXA Tramitació de pagaments de fins a 12.000 euros 

RUF Registre de Factures de la Generalitat 

Hi ha altres aplicacions que suporten altres subprocessos relacionats 
amb el procés de compres (FARMASIST, MDIS, ALUMBRA,...), que no 
entren dins de l’abast d’aquest treball. 

La implantació de l’aplicació ORION-LOGIS en els departaments de salut i 
altres unitats de gestió sanitària va començar en 2008 i es va realitzar de 
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manera progressiva, finalitzant en desembre de 2013. No hi està 
integrada la gestió de compres dels serveis centrals de la CS. 

Les dades següents relacionades amb l’aplicació ORION-LOGIS en 2013 
posen de relleu la seua importància en la gestió de la CS: 

 
Nombre usuaris ORION-LOGIS 6.372 

Nombre de factures 415.011 

Import total factures 1.568.836.965 euros 

Nombre d'articles 90.635 

Nombre de proveïdors 4.675 

Quadre 2 

La  Sindicatura ha inclòs en el Programa Anual d’Actuació de 2014 la 
revisió dels procediments de gestió de compres, dels sistemes 
informatitzats que els suporten i dels controls interns establits. 

Cal 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 (Direcció General de 
Recursos Econòmics, Subdirecció de Sistemes d’Informació per a la Salut, 
especialment del responsable del projecte ORION-LOGIS, i dels 
departaments de salut visitats), el que ha facilitat la bona marxa dels 
treballs d’auditoria el resultat dels quals s’aplega en aquest Informe. 

En l’annex I d’aquest Informe es descriu en detall el procés de gestió de 
compres de la CS. 

2. OBJECTIUS I ABAST DE L’AUDITORIA 

Els objectius d’aquest treball han consistit a determinar si el grau 
d’eficàcia dels controls existents en els sistemes d’informació, tant en els 
procediments manuals com en les aplicacions informàtiques, aporta un 
nivell de confiança raonable per garantir que els processos de gestió 
compres de béns i serveis i inversions de la CS s’executen correctament, 
que les transaccions es comptabilitzen adequadament i per reduir el risc 
d’errors i irregularitats. 

Així mateix, en l’Informe es pretén oferir mesures correctores a les 
possibles deficiències de control intern observades en el curs de 
l’auditoria, per a la qual cosa es formulen les recomanacions pertinents 
que contribuïsquen a incrementar l’eficàcia del sistema de control intern 
i l’eficiència dels processos de gestió. 

L’abast d’aquesta auditoria ha comprés: 
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a) L’anàlisi dels procediments de gestió de compres de béns i serveis i 
inversions de la CS, els sistemes d’informació i de control intern, en 
particular els controls inclosos en l’aplicació ORION-LOGIS. 

 Atesa l’amplitud i complexitat dels dits processos s’ha revisat un 
subconjunt de controls del procés de gestió que s’han considerat 
més rellevants. 

La fase final de pagament no s’ha revisat en aquest Informe, ja que 
no forma part d’ORION-LOGIS, està integrada en el sistema general 
de pagaments de la Generalitat i es fiscalitza en l’Informe del 
Compte de l’Administració. 

En l’annex I es pot consultar el mapa de processos relacionats amb 
la gestió de compres i la descripció succinta dels dits processos. 

b) Revisió dels controls generals de les tecnologies de la informació 
(CGTI) que subjauen darrere de l’aplicació ORION-LOGIS. 

c) Revisió de les interfícies d’intercanvi automatitzat d’informació 
entre ORION-LOGIS i les aplicacions de RUF I Caixa Fixa. 

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

Ateses les limitacions inherents a qualsevol sistema de control intern i, 
en concret, dels controls implantats en el procés de gestió de compres de 
la CS poden existir fets motivats per errors o irregularitats que no hagen 
sigut detectats en la revisió efectuada. 

El període revisat ha sigut l’exercici 2013 i els primers mesos de 2014, i 
s’hi mostra la situació dels controls implantats en els procediments de 
gestió revisats existents en finalitzar el treball de camp en juny de 2014.  

3. CONCLUSIONS GENERALS 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2, cal 
concloure que el nivell de control existent en els procediments de gestió 
de compres i en els sistemes d’informació no aporta un nivell de 
confiança raonable per garantir que s’executa correctament, que es 
comptabilitzen adequadament les transaccions realitzades i la validesa, 
integritat, exactitud, confidencialitat i disponibilitat de la informació 
relacionada. 

Hem identificat debilitats materials de control intern que representen un 
risc elevat per a la fiabilitat de la informació i les quals els òrgans de 
govern i direcció de la Conselleria de Sanitat s’han de comprometre de 
manera clara i decidida a resoldre. Les més importants es refereixen a: 
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- Absència d’un control pressupostari automatitzat, previ a la 
realització de la despesa, a causa bàsicament de la insuficient i no 
realista assignació pressupostària de les despeses per a compres de 
béns i serveis necessaris en la gestió de la sanitat pública. Aquesta 
situació a més d’incompliments legals impedeix garantir en tots els 
casos l’adquisició de productes als millors preus disponibles en el 
mercat. 

- Deficiències en els controls basats en la segregació de funcions 
incompatibles en el procés de compres. 

- Múltiples i generalitzades deficiències de control en les polítiques i 
procediments de gestió d’usuaris, d’identificació i assignació de 
permisos d’accés a funcionalitats dels sistemes i aplicacions 
informàtiques. 

- No s’emmagatzemen còpies de seguretat de la informació d’ORION-
LOGIS en na ubicació externa a l’edifici que alberga el centre de 
procés de dades, de manera que un incident greu en aquestes 
instal·lacions podria afectar tant la informació dels servidors com 
les còpies de seguretat. 

A més, durant la realització del treball s’ha identificat un conjunt de 
deficiències de control que es detallen en els apartats següents i s’han 
formulat les recomanacions que se’n deriven, la implantació de les quals 
pot contribuir a incrementar l’ambient de control i a reduir la 
probabilitat que hi haja incorreccions en els comptes anuals. 

Les deficiències de control intern i recomanacions que s’apleguen en els 
apartats següents han sigut comentades en detall pels interlocutors de la 
Sindicatura amb els distints departaments responsables de la Conselleria 
de Sanitat. 

4. METODOLOGIA DE TREBALL 

L’enfocament metodològic està fonamentat en les “Normes tècniques 
d’auditoria” aplegades en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes.1 

En particular, se n’han aplicat en aquest treball les referides a l’auditoria 
dels controls generals de tecnologies de la informació (Secció 850 del 
Manual) i a l’auditoria de les compres (Secció 862 del Manual). 

En l’annex II es descriu succintament la metodologia de treball que s’ha 
seguit en l’auditoria dels sistemes d’informació i de control intern 
aplegada en el present Informe. 

                                                            
1 Accessible en la pàgina web de la Sindicatura: www.sindicom.gva.es 
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Ateses les característiques especials del treball que s’ha de realitzar 
sobre els sistemes d’informació, aquest l’ha efectuat personal de la 
Unitat d’Auditoria de Sistemes d’Informació de la Sindicatura de 
Comptes, conjuntament amb l’equip de fiscalització del Compte de 
l’Administració de l’exercici 2013 i ha comptat amb la col·laboració 
d’experts externs. 

5. CONTROLS GENERALS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

D’acord amb els objectius de l’auditoria hem revisat l’eficàcia dels 
controls generals dels sistemes d’informació (CGTI) relacionats amb les 
aplicacions informàtiques utilitzades per donar suport al procés de gestió 
de compres de la Conselleria de Sanitat. 

Els controls generals són les polítiques i procediments que s’apliquen a 
la totalitat o a gran part dels sistemes d’informació d’una entitat, 
incloent-hi la infraestructura tecnològica, que ajuden a assegurar-ne el 
correcte funcionament, i proporcionen, si funcionen adequadament, una 
garantia raonable sobre la seguretat, disponibilitat, integritat i 
confidencialitat de la informació. 

La taula i gràfic següents mostren el grau de compliment dels 47 controls 
generals que s’ha revisat en l’auditoria: 

 

Àrea 

Eficàcia dels controls 
Total 

controls 
revisatsEfectius 

Parcial-
ment 

efectius 

No 
efectius 

Marc organitzatiu 3 2 1 6 

Gestió de canvis 7 0 1 8 

Operacions dels sistemes 
d'informació 

3 1 0 4 

Accés a dades i programes 10 3 12 25 

Continuïtat del servei 2 1 1 4 

Total controls avaluats 
25 7 15 47 

53,2% 14,9% 31,9% 100,0% 

Quadre 3 
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 Aquesta circumstància representa un risc qualificat de mitjà en relació 
amb el compliment de les normes assenyalades. 

 La Conselleria ha de concloure les tasques d’adaptació als 
requeriments establits en els Esquemes Nacionals de Seguretat i 
d’Interoperabilitat, el que permetria augmentar els nivells de 
seguretat i facilitarà l’intercanvi d’informació entre 
administracions. 

3.  L’organització interna dels serveis de la Subdirecció General de 
Sistemes d’Informació per a la Salut (SGSIS) a nivell funcional no 
s’ha plasmat en l’esquema organitzatiu de la CS. 

 Aquesta situació representa un risc mitjà per a la concreció i identificació 
de les funcions i tasques assignades a les diferents unitats i persones de 
l’àrea. 

 Recomanem l’aprovació formal de l’assignació de funcions a 
cadascuna de les seccions dels serveis integrats en l’SGSIS. 

Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

4. Durant l’exercici 2013, la Conselleria de Sanitat no ha disposat 
d’una eina de control de versions que suporte i facilite la gestió de 
les versions i actualitzacions al llarg de tot el cicle de vida de 
desenvolupament de programari. 

 La inexistència d’una eina d’aquesta mena representa un risc mitjà que es 
puguen produir errors en les aplicacions de producció. 

 Recomanem implantar una eina de control de versions de 
programari i establir controls automàtics que permeten: 

- Eliminar procediments manuals per al desplegament 
d’actualitzacions de programari, el que disminuirà la 
probabilitat que es produïsquen errors. 

- Evitar conflictes produïts per la modificació simultània d’una 
mateixa peça de programari. 

- Evitar que s’esborre i/o modifique un objecte per part d’altres 
desenvolupadors. 

- Definició del fluix entre entorns, de manera que siga obligatori 
fer-ne el seguiment. 

- Traçabilitat de les modificacions realitzades. 
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- Mantenir un repositori de versions de les distintes peces de 
programari desenvolupades. 

Operacions dels sistemes d’informació 

5. L’accés a l’edifici on s’ubica el centre de procés de dades (CPD) de la 
Conselleria de Sanitat està controlat per personal de seguretat que 
exigeix identificació i controla l’accés de totes les persones (que han 
de disposar d’una targeta magnètica identificativa). A més el CPD 
està controlat per càmeres de vigilància per a controlar els accessos 
a la sala. 

 Com a regla general solament té accés físic al CPD el personal de la 
Unitat de Sistemes de la Conselleria, amb les excepcions següents: 
personal de neteja, de manteniment i de seguretat. L’accés 
d’aquestes persones ha de realitzar-se juntament amb personal de 
la Unitat de Sistemes. 

 S’han identificat 26 usuaris genèrics (18,4% del total) amb accés 
mitjançant targeta magnètica al CPD. 

 Aquest fet representa un risc mitjà que es produïsquen accessos no 
autoritzats al CPD juntament amb l’absència de la traçabilitat de la 
identitat dels dits usuaris. 

 Recomanem revisar la conveniència que hi haja usuaris genèrics o 
reduir-ne el nombre al mínim indispensable. 

 D’acord amb la informació facilitada per la CS en al·legacions, s’han 
reduït els usuaris genèrics de 26 a 1. 

Accés a dades i programes (seguretat lògica) 

6. S’han identificat un total de 6.372 usuaris amb accés a l’aplicació 
ORION-LOGIS, dels quals 1.127 (17,7%) són usuaris inactius des de fa 
més de sis mesos, i 591 (9,3%) no han accedit mai a l’aplicació. 
També hi ha 47 usuaris genèrics (0,7% del total). 

 En 2013 ha finalitzat la implantació d’ORION-LOGIS en els centres 
sanitaris, de manera que s’han donat d’alta 2.335 nous usuaris en 
l’aplicació, i se n’ha donat de baixa a 122 usuaris. Hem seleccionat 
una mostra de 25 altes i 10 baixes i s’han sol·licitat les evidències 
associades al procés de gestió d’usuaris. No ha sigut possible, en 
tots els casos, obtenir evidències que el dit procés es porte a terme 
de manera formalitzada. 

 La situació descrita representa un risc qualificat de mitjà que es 
produïsquen accessos no autoritzats a l’aplicació ORION-LOGIS, utilitzant 
algun usuari inactiu. 
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 Recomanem formalitzar un procediment de gestió d’usuaris i de 
permisos que considere els processos i la implicació dels 
responsables dels diferents departaments en les altes, en els canvis 
de lloc de treball i en les baixes dels usuaris. També s’hi ha 
d’incloure la realització de revisions periòdiques dels usuaris 
autoritzats i els permisos assignats en els sistemes i aplicacions, de 
manera que es garantisca que cada usuari disposa de les capacitats 
mínimes necessàries per a exercir les sues tasques i cap altra. S’ha 
de conservar la documentació acreditativa de les revisions 
realitzades, els resultats i les accions que s’han portat a terme. 

 D’acord amb la informació facilitada, la CS ha implantat amb 
posterioritat a la finalització del treball de camp un procediment de 
revisió periòdica semestral d’usuaris obsolets que preveu eliminar 
els usuaris inactius durant més de sis mesos. 

7. Les polítiques de configuració de les contrasenyes d’accés, tant a 
l’aplicació ORION-LOGIS com a la base de dades i als sistemes 
operatius dels servidors respectius no són tan estrictes com 
exigeixen les bones pràctiques en matèria de gestió de TI. 

 S’ha sol·licitat a la Conselleria de Sanitat els fitxers que contenen la 
configuració de la política de contrasenyes definida en el servidor 
d’aplicacions i s’ha realitzat una anàlisi del últim canvi de 
contrasenya dels usuaris del sistema operatiu. S’ha observat que la 
totalitat d’usuaris del servidor d’aplicacions Redhat 4 (22 usuaris) va 
realitzar l’últim canvi de contrasenya amb anterioritat a l’exercici 
2013 (un terç dels quals la va canviar per darrera vegada en 2008). 

 S’ha identificat que dels 23 usuaris del servidor de la base de dades 
Solaris 10, 19 (82,6%) no han canviat mai la contrasenya i 4 (17,4%) 
la van canviar en 2012. 

 Aquesta configuració deficient de les polítiques d’autentificació representa 
un risc alt d’accessos no autoritzats a l’aplicació, a les dades i als sistemes 
en general. 

Recomanem modificar les polítiques i paràmetres d’autenticació 
(contrasenyes) per a tots els sistemes i adaptar-les als paràmetres 
generalment acceptats (complexitat mínima, canvi de contrasenyes 
cada període entre 3 i 6 mesos, historial de contrasenyes mínim de 
5, bloquejos davant d’intents fallits, forçar el canvi inicial de 
contrasenya, etc.). 

8. Dels 22 usuaris amb accés al sistema operatiu Redhat 4 del servidor 
d’aplicacions se n’han identificat 6 (27,3% del total) que disposen 
d’identificadors d’accés genèrics. 
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 S’han identificat 34 usuaris (15,3% sobre el total d’usuaris) amb 
accés a la base de dades Oracle que disposen d’identificadors 
d’accés genèrics. 

 S’han identificat 5 usuaris (21,7% sobre el total d’usuaris) amb accés 
al servidor de la base de dades Solaris 10 que disposen 
d’identificadors d’accés genèrics. 

 Considerem que aquesta situació representa un risc alt d’accessos no 
autoritzats a les dades i als sistemes en general i de falta de control per 
pèrdua de la traçabilitat de les accions en les bases de dades i els sistemes. 

Recomanem aprovar un procediment que preveja l’obligació que 
tots els usuaris dels diferents sistemes siguen nominatius. Quan no 
siga possible eliminar els usuaris genèrics en els distints nivells dels 
sistemes d’informació s’han de reduir al mínim indispensable i 
s’han d’implantar controls alternatius. 

9. S’han identificat canals insegurs de transmissió d’informació actius 
en els servidors de l’aplicació i de la base de dades que, per les 
seues característiques, haurien d’estar desactivats o restringits. 

 Aquesta situació representa un risc baix d’accessos no autoritzats a la 
informació del sistema. 

 Recomanem utilitzar les corresponents variants xifrades dels 
serveis i protocols de connexió. 

10. No hi ha eines que permeten traçar les accions realitzades pels 
usuaris ni en ORION-LOGIS ni en els sistemes operatius i bases de 
dades subjacents. 

 Això representa un risc mitjà que no es puga identificar la persona que ha 
realitzat una determinada acció en el sistema a través de l’usuari. 

 Recomanem implantar procediments i eines que permeten fer un 
seguiment de les activitats dels usuaris en els sistemes de manera 
que s’hi puga portar a terme una certa traçabilitat. 

11. S’han identificat 9 usuaris de la base de dades Oracle amb permisos 
d’administració (modificació de taules de la base de dades, 
configuracions crítiques de la base de dades, etc.). 

 L’existència d’un nombre elevat d’usuaris amb capacitats d’administració 
representa un risc alt que es puguen produir modificacions no autoritzades 
de taules i configuracions crítiques de la base de dades. 

 Recomanem realitzar revisions periòdiques d’usuaris i dels seus 
privilegis a fi de determinar si aquests privilegis resulten 
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imprescindibles per a l’exercici de les seues funcions i eliminar-ne 
els que no siguen necessaris. 

 D’acord amb el que indica en al·legacions la CS, els usuaris 
administradors existents en l’actualitat són necessaris per al 
funcionament correcte de l’aplicació ORION-LOGIS. 

Continuïtat del servei 

12. L’estratègia de recuperació de dades es basa en la realització de 
còpies de seguretat amb periodicitat diària i el Departament de 
Sistemes del Servei d’Infraestructures de Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (SITIC) disposa d’un procediment de 
còpies de seguretat documentat. 

 No obstant això, en l’actualitat no es disposa d’un procediment de 
proves periòdiques de recuperació de la informació 
emmagatzemada en les còpies de seguretat. A més les còpies no 
s’emmagatzemen externament. Tampoc s’ha elaborat ni aprovat un 
pla de continuïtat. 

 Aquesta situació implica un risc alt, en cas de desastre, que les còpies de 
seguretat emmagatzemades en la mateixa seu de la CS es destruïsquen 
juntament amb la informació dels servidors de producció o, altrament, que 
la còpia de dades no puga ser restaurada adequadament i no es puguen 
recuperar els serveis crítics per a l’entitat en els terminis i en els punts de 
recuperació requerits. 

 Recomanem emmagatzemar externament les còpies de seguretat i 
que es definisca un procediment de proves periòdiques de 
recuperació de la informació emmagatzemada en les còpies de 
seguretat. En les còpies de seguretat s’ha d’incloure el programari 
necessari per a restaurar totalment el sistema. 

 Així mateix, recomanem elaborar i aprovar al nivell directiu 
adequat (conseller) un Pla de Continuïtat que definisca i documente 
les accions necessàries per a recuperar i restaurar les activitats 
crítiques parcialment o totalment interrompudes, dins d’un temps 
predeterminat després d’una interrupció no prevista o desastre. 

En el gràfic següent es mostra la classificació de les recomanacions, 
segons els criteris combinats de risc potencial que cal mitigar, i el cost 
d’implantar-les (vegeu annex II). 
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mensuals sobre despeses realitzades d’acord amb indicadors i 
objectius definits en acords marc anuals. Aquestes despeses es 
registren en ORION-LOGIS però no es comptabilitzen en CONTAG-
SIP fins que es dota el pressupost necessari. 

 L’absència d’un control pressupostari, automatitzat, previ a la realització 
de la despesa constitueix un risc alt que es realitzen despeses no 
autoritzades degudament amb vulneració de les normes de gestió 
pressupostària i de contractació del sector públic, i que no es garantisca un 
preu competitiu. També representa un risc que els gestors incórreguen en 
incompliments de la normativa de gestió de compres que donen lloc a 
exigència de responsabilitats. 

 Recomanem implantar un control automàtic en l’aplicació ORION-
LOGIS per al control pressupostari de les despeses de compres 
corrents i inversions de la Conselleria de Sanitat. Per a una 
funcionalitat adequada del control, hauria d’estar integrat amb les 
dotacions pressupostàries introduïdes en CONTAG-SIP i que 
aquestes assoliren els imports necessaris per al funcionament 
adequat dels centres sanitaris d’acord amb estimacions realistes. 

2. La gestió de les compres de la Conselleria de Sanitat es realitza 
d’acord amb la normativa aplicable mitjançant l’aplicació ORION-
LOGIS, llevat de les relatives a serveis centrals, que segueixen els 
seus propis procediments i aplicacions. 

 Encara que hi ha instruccions per a aspectes concrets de la gestió 
de les compres (registre de factures, altes de proveïdors i articles en 
fitxers mestres, revisió de preus d’altres departaments, ...), no s’ha 
aprovat un procediment que tracte amb detall la tipologia, les fases 
i requisits de la tramitació d’aquesta gestió i les responsabilitats de 
cadascuna de les persones que hi intervenen. 

 La inexistència de procediments complets, detallats i aprovats i la falta 
d’assignació de responsabilitats ocasionen un risc mitjà que la gestió es 
realitze sense ajustar-se a la normativa aplicable, a la pèrdua de 
coneixements per a l’organització en cas de baixes de personal i a la falta 
de concordança entre les dades sobre comandes, albarans i factures en 
ORION-LOGIS. 

 Recomanem que s’elabore i aprove un procediment de gestió de 
compres detallat en el qual s’especifiquen les responsabilitats 
assignades als intervinents, incloent-hi les que no estiguen 
determinades en la normativa aplicable. Aquests procediments, així 
com l’ús d’ORION-LOGIS haurien d’incloure els serveis centrals. 

 Fins que no s’esmenen les insuficiències pressupostàries, com que 
és tracta d’una situació recurrent, el procediment ha d’incloure 
també la tramitació i comptabilització de les compres realitzades 
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sense consignació pressupostària, incloent-hi la fiscalització de les 
despeses, l’aprovació pels òrgans competents i els tràmits per 
determinar possibles responsabilitats derivades de la legislació 
vigent. Els controls interns que preveuen l’aplicació de criteris 
d’economia i eficiència i la prevenció de possibles irregularitats han 
d’incloure el 100% de les compres de la CS sense excepcions. 

3. No hi ha un procediment per al manteniment de les mesures de 
seguretat en els magatzem de productes en els departaments de 
salut. La revisió realitzada ha posat de manifest que hi ha diversitat 
quant a les mesures de seguretat aplicades per garantir la integritat 
dels productes emmagatzemats. Mentre que en un dels hospitals 
revisats les mesures de seguretat eren raonables, en un altre eren 
manifestament insuficients. 

 La inexistència d’un procediment per a la seguretat de magatzems i la falta 
d’implantació de suficients mesures de seguretat en la pràctica, representa 
un risc mitjà que els actius de la Generalitat ubicats en els magatzems dels 
departaments patisquen robatoris, pèrdues i o deterioracions. 

Recomanem elaborar unes instruccions per a la gestió dels 
magatzems que incloguen fixar unes mesures mínimes que 
garantisquen la seguretat dels actius que s'hi depositen.  

4. Actualment no es registren comptablement les existències de 
productes en els magatzems dels departaments de salut. A 31 de 
desembre de 2013, les existències registrades en l'aplicació ORION-
LOGIS pujaven a 67,8 milions d'euros. No es controlen tampoc les 
existències de productes que ixen dels magatzems centrals dels 
departaments de salut que no són de consum immediat. 

 La falta de registre en la comptabilitat de la Generalitat de les existències 
en magatzems implica que un volum important d'actius no es reflecteix en 
els estats financers i un risc mitjà sobre la integritat d'aquests actius que 
no es registren comptablement. 

 Recomanem elaborar un procediment perquè les existències en el 
magatzem es comptabilitzen en els estats financers de la 
Generalitat, i que incloguen les existències de productes que ixen 
dels magatzems que no són de consum immediat. 

5. S'han identificat usuaris amb permisos en l'aplicació ORION-LOGIS 
que tenen assignades en l'aplicació capacitats (realitzar comandes, 
acceptar albarans, conciliar factures, etc.) que no són necessàries 
per a efectuar les tasques del seu lloc de treball i que presenten 
conflicte des del punt de vista de la segregació de funcions. Així: 

- Trenta-quatre usuaris (0,5% del total d'usuaris actius) poden 
completar tot el cicle de gestió de compres. 
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- 451 usuaris (6,67% del total d'usuaris actius) poden completar 
dos subprocessos crítics del cicle de compres (peticions i 
sol·licituds, comandes, gestió de magatzems i conciliació de 
factures). 

Aquesta situació implica un risc alt d'accessos no autoritzats  a l'aplicació, 
d'introducció d'operacions no autoritzades i d'existència d'errors o 
irregularitats. 

Els usuaris de l'aplicació s'han de configurar sota el principi 
d'atribuir  les mínimes capacitats necessàries per a executar les 
tasques assignades i de segregació de tasques incompatibles, per 
tant, recomanem revisar les capacitats dels usuaris en l'aplicació 
ORION-LOGIS per assegurar que cada usuari de l'aplicació disposa 
dels permisos mínims necessaris d'acord amb els dos principis 
indicats. 

Atès l'elevat nombre d'usuaris de l'aplicació, és recomanable 
adoptar una gestió dels usuaris de l'aplicació que es base en els 
perfils preconfigurats per als llocs de treball tipus. 

També cal fer revisions periòdiques dels usuaris autoritzats i els 
permisos assignats. S'ha de conservar la documentació acreditativa 
de les revisions realitzades, els resultats i les accions dutes a terme. 

En el cas que es considere necessari que hi haja usuaris amb un 
elevat nivell de privilegis i no es puguen evitar els conflictes per 
falta de segregació de funcions, aconsellem que s'implanten 
controls compensatoris, com ara activar les opcions de traçabilitat 
juntament amb la revisió periòdica de les accions realitzades pels 
dits usuaris. 

6. L'aplicació ORION-LOGIS disposa d'una utilitat que permet als 
usuaris de cada departament de salut consultar els preus als quals 
s'està comprant un determinat producte en la resta de 
departaments. La Conselleria de Sanitat ha elaborat i comunicat 
una instrucció que preveu la consulta d'aquesta utilitat en les 
"adquisicions directes" per a aconseguir millors preus. 

 La consulta dels preus d'adquisició d'altres departaments és un 
procediment optatiu en l'aplicació, fet que implica un risc mitjà que no 
s'use correctament i s'adquerisquen productes a costos superiors als oferits 
en altres departaments. 

 Recomanem implantar en l'aplicació ORION-LOGIS controls 
automàtics que impedisquen realitzar comandes de productes no 
centralitzats d'un determinat article a preus superiors al millor 
pactat en qualsevol departament de la Conselleria de Sanitat. En la 
configuració d'aquest control s'haurien considerar excepcions per 
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als casos justificats que haurien de ser autoritzats en l'aplicació per 
més d'un responsable de compres. 

 També recomanem obtenir i afegir a la base de dades dels preus 
dels productes sanitaris, els de les adquisicions realitzades pels 
gestors de les àrees de salut gestionades per concessió. 

7. L'Oficina de Dades Mestres de la Conselleria de Sanitat és 
l'encarregada de donar d'alta articles en els fitxers mestres. La 
Conselleria de Sanitat ha creat comissions tècniques per a la 
correcta unificació de referències dels articles sanitaris i les seues 
unitats de mesura per a una correcta definició de preus. 

 No obstant això, en la revisió realitzada hem verificat que, en 
ocasions, les unitats de mesura dels articles no estan definides 
adequadament, fet que dificulta la comparança de preus. 

La incorrecta definició dels articles i les unitats de mesura comporta un risc 
mitjà d'incórrer en majors costos en les adquisicions en impedir una 
correcta valoració dels preus dels productes. 

Recomanem revisar la definició i la unitat de mesura dels articles 
definits en les taules mestres d'aplicació ORION-LOGIS. Tant com es 
puga i, preferentment les unitats de mesura de referència per a 
comparar els preus, caldria referir-se a unitats de longitud, 
superfície, volum o pes, tant per a productes en general com per a 
productes farmacèutics. 

8. En la revisió del procediment de compres hem verificat que moltes 
de les comprovacions i autoritzacions es realitzen en suport paper 
sobre documentació en suport paper (factures, recepcions, 
certificacions,...). 

 Encara que existisquen algunes interfícies automàtiques, moltes de 
les dades de les compres que s'introdueixen en alguna de les 
aplicacions involucrades, s'introdueixen a mà una altra vegada en 
una altra aplicació, amb la consegüent pèrdua d'eficiència i la 
possibilitat que es produïsquen errors i incoherències en la 
informació proporcionada per les diferents aplicacions. Ens referim  
especialment a la doble introducció de les dades de compres en 
ORION-LOGIS i en comptabilitzar-se en CONTAG-SIP. 

 La falta d'incorporació dels documents, autoritzacions i verificacions en 
suport digital i l'absència d'interfícies automatitzades en determinades 
fases del procediment de compres, implica un risc alt d'ineficiència en la 
gestió i d'existència d'errors. 

 Recomanem incorporar al procés de compres tècniques de gestió 
documental en suport electrònic, gestió dels processos per 
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signatures electròniques i portasignatures electrònics, així com 
interfícies que permeten traspassar de manera automatitzada la 
informació entre les aplicacions involucrades, sota la regla que una 
sola dada s'ha d'introduir en el sistema una vegada. 

 La Conselleria de Sanitat ens ha informat que ha efectuat estudis 
per a integrar la gestió d'ORION-LOGIS amb CONTAG-SIP a fi 
d'evitar duplicitats en la introducció manual  d'informació de les 
dues aplicacions, i ha estimat un estalvi anual en cost de mà d'obra 
de 718.000 euros. Fins a avui, la dita integració no si ha produït. 

9. En el procediment de compres de la Conselleria de Sanitat per a 
casos determinats es permet la compra de productes o serveis 
sense tramitar una comanda prèvia en l'aplicació ORION-LOGIS. 
També permet conciliar (donar la conformitat) factures sense que 
hi haja una comanda prèvia i/o albarà o document d'acord amb el 
servei. 

 L'absència d'una comanda prèvia per a determinats tipus de compres 
comporta un menor control de les adquisicions i un risc mitjà que es 
realitzen compres sense les autoritzacions pertinents. La inexistència d'un 
control automàtic en la conciliació (conformitat) de factures sobre la 
recepció de productes o conformitat dels serveis implica un risc mitjà que 
s'aproven i paguen factures corresponents a productes no rebuts, serveis 
no prestats o que no s'ajusten a la qualitat contractada. 

 Recomanem revisar el procediment de compres per a exigir en tots 
els casos l'existència de comanda prèvia a la compra i implantar un 
control automatitzat que impedisca la compra o la recepció sense 
que hi haja comanda prèvia o document de recepció de productes o 
serveis degudament aprovats. 

10. La Conselleria de Sanitat disposa d'un procediment  abreujat per a 
computar les obligacions reconegudes inferiors a 3.000 euros, que 
tenen el seu origen en una instrucció de la IGG de 1994 que no 
compta actualment amb suport normatiu adequat. 

 L'existència d'un procediment abreujat per a comptabilitzar les despeses de 
reduïda quantia sense un suport normatiu adequat implica un risc alt 
d'incompliment legal. 

 La Conselleria de Sanitat ha de tramitar la comptabilitat dels 
documents comptables d'acord amb el que preveu el TRLHP i 
sol·licitar, si ho considera oportú, la modificació de la normativa 
sobre la fiscalització de la despesa per a donar suport a un 
procediment abreujat de comptabilitat de les despeses de reduïda 
quantia. 
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L'òrgan responsable de la gestió del procés de compres ha posat de 
manifest en les al·legacions, la seua intenció de posar en pràctica, tant 
com siga possible, les recomanacions incloses en l'Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l’informe motivat que s’hi 
ha emès, que han servit per a la seua estimació o desestimació per 
aquesta Sindicatura, s’adjunten en els annexos III i IV d’aquest Informe. 

 



APROVACIÓ DE L'INFORME 

D'acord amb els articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i 60.e del seu Reglament 
i, en compliment del Programa Anual d'Actuació de 2014 d'aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 15 
de desembre de 2014, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 15 de desembre de 2014 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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A més de l'ORION-LOGIS, les aplicacions més importants que interactuen 
amb el procés de compres són les següents: 

 

CONTAG-SIP Comptabilitat pressupostària 

CAIXA FIXA Tramitació de pagaments fins a 12.000 euros. 
Tots els menors de 400 euros. 

RUF Registre de Factures de la Generalitat. 

MDIS Programari de gestió de lliuraments de 
medicaments a pacients externs. 

FARMASYST Programari de gestió de lliuraments de 
medicaments a pacients interns. 

El resultat de la fiscalització relacionada amb las dues primeres 
s'expressa en l'Informe de fiscalització de la Compte de l'Administració 
de 2013.  

Pel que fa al Registre de Factures de la Generalitat i l'aplicació RUF, s'ha 
emès l'informe especial Auditoria dels sistemes d'informació i de control 
intern del Registre de Factures de la Generalitat 2013. 

Les dues últimes aplicacions no estan incloses en l'abast de l'auditoria 
d'enguany. 

Les principals interfícies2 entre les aplicacions són: 

RUF>ORION Introdueix les factures rebudes que es 
gestionaran en els departaments de salut a 
ORION-LOGIS (passen en RUF a estat enviades). 

ORION>RUF Introdueix les factures revisades RUF (passen a 
estat disponible). 

ORION>CAJA FIJA Registra les factures verificades en ORION-LOGIS 
a Caixa fixa (quan es paguen per aquest 
procediment; <400 euros i altres casos).  

ORION>CONTAG-SIP Informa manualment de les factures verificades 
per a comptabilitzar-les en CONTAG-SIP. 

MDIS>ORION Registra les eixides de farmàcia lliurades a 
pacients externs a ORION-LOGIS. 

FARMASYST>ORION Introdueix els lliuraments de productes 
farmacèutics a planta 

                                                            

2  Una interfície és una connexió entre dos dispositius, aplicacions o sistemes d'origen i 
destinació, per la qual s'intercanvia informació. 
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Les dues últimes interfícies no estan incloses  en l'abast de l'auditoria 
d'enguany. 

L'esquema tecnològic del procés de gestió de compres de la Conselleria 
de Sanitat es pot representar esquemàticament així: 

 

 

 

2. CÀLCUL DE LES NECESSITATS PRESSUPOSTÀRIES  I APROVACIÓ 

El càlcul de les necessitats pressupostàries de la Conselleria de Sanitat i 
els seus departaments, es realitza des de la Direcció General de Règim 
Econòmic (Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària), basant-se en la 
informació disponible de cada centre de gestió, dades sobre despeses 
incorregudes en exercicis anteriors i els objectius aprovats de gestió. 
Després d'integrar-les amb la resta d'entitats pressupostàries, les Corts 
aproven  la Llei de Pressupostos de la Generalitat. 

Històricament, s'ha produït el fet que els pressupostos aprovats per les 
Corts de la Conselleria de Sanitat contenen un dèficit de pressupostació 
inicial important. 

A fi de garantir la bona gestió, la sostenibilitat i la contenció de la 
despesa per a millorar l'ús dels recursos, la Conselleria de Sanitat i els 
departaments de salut estableixen un acord marc de gestió per a cada 
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any, que inclou 48 indicadors amb valors objectius de gestió, alguns 
referits a mesures d'eficiència i contenció de la despesa.  

Ja que els pressupostos aprovats no s'ajusten a les necessitats reals, fet 
que impedeix la comptabilitat de la despesa meritada, el càlcul dels 
indicadors de gestió es realitza sobre les dades reals de la despesa i no 
sobre els imports comptabilitzats. El seguiment dels resultats dels 
indicadors es realitza amb una periodicitat mensual. 

Les direccions econòmiques dels departaments mostren mensualment 
les despeses reals incorregudes en el mes i el percentatge de desviació 
pel que fa a la previsió establida en l'acord marc de gestió. 

3. GESTIÓ DE MAGATZEM I SOL·LICITUD DE PRODUCTES 

Com a norma general, els departaments disposen d'un magatzem central 
de productes sanitaris i un altre de productes farmacèutics ubicats 
normalment en l'hospital corresponent. Aquests magatzems centrals 
són la destinació de les compres realitzades. 

La gestió de les existències es realitza habitualment de manera manual 
ja que, tret d'excepcions, no es disposa de sistemes automàtics de 
recepció i seguiment (codi de barres). 

Es realitzen periòdicament controls d'existències programats per a 
conciliar les dades proporcionats per l'aplicació ORION-LOGIS amb la 
situació real. 

Els distints centres d'activitat (plantes hospitalàries, subministraments, 
farmàcia, manteniment i centres assistencials externs) amb capacitat de 
petició de material, comuniquen diàriament les seues necessitats de 
productes. Aquest procés s'efectua bàsicament de dues manera, o bé 
mecànicament amb la introducció de la petició de la necessitat en 
l'aplicació ORION-LOGIS, o per escrit (document formalitzat de petició en 
paper), mitjançant l'Ordre de Moviment que fan arribar al magatzem 
central del departament corresponent. 

Hi ha almenys una persona per centre d'activitat, generalment un 
supervisor que té usuari i rol d'accés a l'aplicació ORION-LOGIS per a 
poder realitzar sol·licituds de material. Aquest usuari té associada una 
plantilla (en la qual s'inclouen els articles que habitualment són 
utilitzats en una planta o centre de salut) que és configurable i que li 
permet la gestió de les sol·licituds de material del seu centre d'activitat. 

Els departaments disposen també de dues aplicacions addicionals MDIS 
(utilitzada per al control, registre i dispensació de medicaments a 
pacients externs) i FARMASYST (programa de gestió de medicaments per 
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a les prescripcions monodosi dels pacients ingressats en l'hospital) que 
es comuniquen mitjançant una interfície amb ORION-LOGIS. 

La informació sobre les despeses tramitades amb ORION-LOGIS es pot 
gestionar amb una altra aplicació denominada ALUMBRA. 

Una vegada rebudes les peticions de  de necessitat dels diferents centres  
d'activitat, se segueixen dos camins. 

- En el cas que al magatzem hi haja els articles sol·licitats es prepara 
el seu lliurament al destinatari i es genera una eixida d'existències 
en el programa, tot considerant l'article lliurat com a consumit, 
independentment que estiguen emmagatzemats en els 
submagatzems dels distints serveis o no. 

- En el cas que l'article no estiguera disponible al magatzem, es 
genera una ordre de demanda al proveïdor seguint els 
procediments descrits en els apartats següents. 

4. OFICINA DE DADES MESTRES (ODM) 

La gestió dels mestres de proveïdors i d'articles la realitza exclusivament 
l'ODM, integrada en la Direcció General de Règim Econòmic de la 
Conselleria de Sanitat. És l'única que té la potestat  de donar altes, 
modificar i donar de baixa els articles i proveïdors que necessiten els 
distints departaments de salut. 

Els departaments disposen d'instruccions i models estandarditzats que 
han de formalitzar i enviar a aquesta Oficina quan necessiten donar 
l'alta un proveïdor o un article, o realitzar modificacions. 

És requisit necessari per a donar l'alta a nous articles que s'expresse la 
unitat de mesura a què estan referenciats per a poder ser comparats amb 
altres articles de les seues mateixes característiques però de distintes 
presentacions. 

Hi ha un comité de compres que s'encarrega de revisar els articles d'aquest 
mestre i proposa les baixes/modificacions que calguen, així com aprovar 
els procediments i requisits necessaris per a donar d'alta nous articles. 

L'Oficina de Dades Mestres s'encarrega també d'enregistrar els articles o 
serveis de contractes de compres centralitzades que se subscriuen per a 
comprar material i que vinculen la Conselleria. Els acords gestionats 
mitjançant la Central de Compres, primen sobre qualsevol altre sistema 
de compra, de manera que aquests articles no es poden contractar amb 
altres proveïdors i l'aplicació ORION-LOGIS no ho permet. 
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5. CONTRACTACIÓ I COMANDES 

Les persones autoritzades tramiten les comandes en l'aplicació (amb un 
perfil d'usuari adequat) per a realitzar comandes. Aquestes persones no 
coincideixen necessàriament amb les persones amb competències legals 
per a realitzar les compres, encara que posteriorment les comandes es 
formalitzen en paper i les persones responsables les autoritzen. 

Les comandes es poden efectuar en l'aplicació ORION-LOGIS bé 
directament o bé a partir de la planificació de comandes prèviament 
creada en l'aplicació. 

Per a efectuar les comandes als proveïdors de béns i serveis, tant els 
articles sol·licitats com els proveïdors que els subministren han d'estar 
donats d'alta en l'aplicació ORION-LOGIS, i assignats al departament que 
generarà la comanda. 

Hi ha diversos procediments per a realitzar les comandes de compra que 
pretenen automatitzar el procés tant com siga possible. 

a) Planificació de màxims-mínims de magatzem. 

b) Atenent les sol·licituds al magatzem central no previstes en la 
planificació. 

c) Planificacions temporals i programades per fer front a 
aprovisionaments durant les vacances o campanyes de vacunació o 
similars. 

d) Peticions individualitzades. 

Abans de realitzar la compra material, el responsable té a la seua 
disposició en l'aplicació un visor d'articles que li permet comparar tant 
per producte com per genèric els preus a què estan comprant els altres 
departaments de salut, a fi de negociar amb el proveïdor els preus de 
compra. És una eina de negociació important enfront de tercers. 

En els cas d'articles no sotmesos a compres centralitzades, els 
departaments de salut arriben a acords amb proveïdors concrets per a 
subministrar els materials a preus determinats per a un període concret.  
Els departaments registren aquests acords en l'aplicació ORION-LOGIS i, 
encara que sols són vàlids per al departament que els ha formalitzats, la 
informació està disponible per a ser visualitzada per tots els 
departaments. 

Aquest acord de comanda oberta subscrita entre el proveïdor i un 
departament, és un mitjà per a automatitzar comandes posteriors i 
repetitives, però no limita ni restringeix la seua adquisició, ja que 
l'aplicació permet comprar directament qualsevol article amb qualsevol 
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proveïdor que el subministre amb les úniques limitacions d'estar 
prèviament d'alta en els mestres corresponents. 

Els contractes d'articles gestionats mitjançant la Central de Compres 
primen sobre qualsevol altre mitjà de contractació. No es poden tramitar 
en l'aplicació  ORION-LOGIS comandes d'articles marcats com de compra 
centralitzada a proveïdors  distints, excepte amb l'autorització de l’ODM 
que l'habilita temporalment per a aquest cas concret. 

En el cas d'existència de crèdit pressupostari, la compra es pot realitzar 
per qualsevol dels procediments que estableix l'LCSP. En el cas de no 
existir crèdit pressupostari, la compra es fa amb un contracte menor 
fraccionat, si cal, per a no superar l'import màxim permès. 

Una vegada conformada la comanda, s'envia al proveïdor mitjançant un 
intercanvi electrònic de dades (EDI) i s'assigna automàticament un 
número de comanda que és únic i inequívoc per a les dues parts. En el 
cas que el proveïdor no estiga donat d'alta en el sistema EDI, la comanda 
s'envia per correu electrònic. 

El procés de comanda a proveïdors no requereix protocols ni 
autoritzacions (signatura digital) addicionals. El sistema genera un 
document en paper amb la descripció de les comandes realitzades que 
els responsables del departament signen en paper (director econòmic, 
gerent i peticionari).  

Aquest document una vegada signat, s'arxiva i serveis de justificant del 
procés de petició de la comanda. 

6. RECEPCIÓ DE COMANDES I FACTURES. CONCILIACIÓ DE FACTURES. 

Generalment tots els enviaments són rebuts en el magatzem central del 
departament corresponent, tret de casos especials en departaments de 
major grandària o per les característiques de la comanda que per 
logística puguen ser lliurats en magatzems o destinacions diferents. 

L'encarregat del magatzem rep la comanda que ha d'anar acompanyada 
del seu corresponent albarà. El personal de magatzem comprova 
físicament les característiques de quantitat, qualitat i preu especificats 
en la comanda i dóna entrada en l'aplicació del material, tant dels 
lliuraments totals com dels parcials. 

En el cas de trobar irregularitats manifestes en el material lliurat, 
defectes, o que no corresponguen a l'ordre de la comanda, es torna al 
proveïdor i l'aplicació genera una ordre de devolució. 

Quan es tracta de prestacions de serveis, els responsables de la 
supervisió certifiquen la conformitat dels serveis prestats. 
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Les factures rebudes dels proveïdors es registren en el Registre de 
Factures de la Generalitat mitjançant l'aplicació RUF, i després s'assignen 
als departaments de destinació responsables de les comandes 
realitzades. 

Una vegada assignades, els departaments de destinació poden 
visualitzar mitjançant ORION-LOGIS les seues factures i importar-les 
amb una interfície automatitzada entre les dues aplicacions. 

Les factures rebudes les concilien els departaments responsables 
individualment amb la seua corresponent comanda (quan hi ha 
comanda prèvia) i albarà de lliurament o document d'acord amb el 
servei. La conciliació de factures inclou la revisió i conformitat de preus, 
quantitat i qualitat dels béns i serveis subministrats i la seua posterior 
aprovació per part de les persones responsables. 

Aquesta aprovació es realitza amb la signatura sobre les factures de les 
persones autoritzades (normalment el gerent i el director econòmic). Una 
vegada marcada en ORION-LOGIS com a conforme, les factures passen 
en l'aplicació RUF a la fase de "disponible" amb una interfície 
automatitzada. 

7. COMPTABILITAT I PAGAMENT 

La comptabilització de les factures tramitades en la Conselleria de 
Sanitat i els seus departaments es realitza de manera manual una 
vegada tramitades les comandes i conciliades les factures, i implica que 
tota la informació ha de tornar a introduir-se manualment en l'aplicació 
CONTAG-SIP per a comptabilitzar-la. 

Aquest procediment manual pot ser evitat opcionalment en el cas que 
les despeses tramitades pel procediment de Caixa Fixa, mitjançant 
l'aplicació amb el mateix nom que disposa d'una interfície 
automatitzada que permet carregar les dades de factures conciliades en 
ORION-LOGIS a l'aplicació de Caixa Fixa. 

Igual ocorre amb els proveïdors. Per a comptabilitzar compromisos de 
despeses i obligacions reconegudes en l'aplicació CONTAG-SIP els 
proveïdors han d'estar donat d'alta en el mòdul de tercers d'aquesta 
aplicació. Aquest mòdul està gestionat per la IGG i és completament 
independent del d'ORION-LOGIS, de manera que un proveïdor donat 
d'alta en ORION-LOGIS si no existeix en CONTAG-SIP haurà de tramitar 
l'alta en aquesta última aplicació prèviament a la comptabilitat. 

Per comptabilitzar les despeses en CONTAG-SIP i Caixa Fixa és 
necessària l’existència de crèdit pressupostari, ja que aquestes 
aplicacions inclouen un control automatitzat a l’efecte. 
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CONTAG-SIP també disposa d'una interfície automatitzada que impedeix 
comptabilitzar  una factura que no tinga número RUF i que no estiga en 
RUF en la fase "disponible". (Hi ha alguns conceptes econòmics que no 
exigeixen els número RUF en CONTAG-SIP: endopròtesi, exopròtesi,...). 
Una vegada comptabilitzades les obligacions de les despeses en 
CONTAG-SIP la interfície entre aquesta aplicació i RUF les marca en 
aquesta última en la fase "aplicades". 

Els procediments habilitats en els departaments de salut de la 
Conselleria de Sanitat consideren les distincions següents: 

- Despeses tramitades per Caixa Fixa. Es tramitaran per aquest 
procediment, en general, totes les despeses menors de 400 euros i 
opcionalment fins a un màxim de 12.000 euros. 

 Les despeses tramitades per Caixa Fixa i, per mitjà de l'aplicació 
del mateix nom, es paguen mitjançant comptes bancaris habilitats 
en els departaments per a aquest procediment. La 
comptabilització de les despeses es realitza en CONTAG-SIP amb 
la rendició mensual dels comptes justificatius. 

- Despeses directes. Es tracta de factures per un import igual o 
inferior a 3.020 euros que els departaments de salut 
comptabilitzen en CONTAG-SIP de forma directa sense 
fiscalització prèvia. 

- La resta de despeses tramitades d'acord amb les normes de gestió 
pressupostària de la Generalitat i que inclouen la fiscalització 
prèvia per part de la IGG. 

A més dels procediments comptables. Les factures gestionades que no 
han pogut ser comptabilitzades pressupostàriament per falta de crèdit 
queden en ORION-LOGIS com a "deute". 

El manteniment i actualització de la informació sobre la comptabilitzat i 
pagament de les factures en ORION-LOGIS són manuals i depenen de 
cada departament gestor, raó per la qual la informació no és fiable. 

La IGG comptabilitza en el balanç de situació de la Generalitat a 31 de 
desembre, en comptes de balanç no pressupostàries (409 i 411), les 
factures de despeses realitzades sense crèdit suficient. 



 

 

 

 

ANNEX II 

Enfocament metodològic de l'auditoria de sistemes 
d'informació 
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Controls interns 

El treball realitzat s'ha estructurat en dos grans blocs: 

a) Revisió dels controls generals establits en els sistemes 
d'informació que donen suport al procés de gestió revisat i a la 
gestió econòmica i financera. 

 Ja que el procés de gestió i l'aplicació informàtica revisada estan 
suportats pels sistemes d'informació, l'auditoria ha inclòs l'anàlisi 
dels controls generals de l'entorn de tecnologies de la informació, 
que estableixen un marc general de confiança pel que fa al 
funcionament dels controls en els processos i aplicacions de 
gestió. 

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

 Considerant els diferents nivells que conformen el sistema 
d'informació de la Conselleria de Sanitat, la revisió dels CGTI s'ha 
estructurat en les àrees que detallem tot seguit, i que concretem 
en l'anàlisi dels aspectes següents (que inclouen els controls 
rellevants identificats): 

 
A Marc organitzatiu 

A.1 Organització i personal d'àrea TI 
A.2 Planificació, polítiques i procediments 
A.3 Compliment normatiu (LOPD) 

B Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

B.1 Adquisició d'aplicacions i sistemes 
B.2 Desenvolupament i manteniment d'aplicacions 
B.3 Gestió de canvis 

C Operacions dels sistemes d'informació 

C.1 Operacions de TI 
C.2 Seguretat física 
C.3 Serveis externs 

D Accés a dades i programes (seguretat lògica)  

D.1 Protecció de xarxes i comunicacions 
D.2 Procediments de gestió d'usuaris 
D.3 Mecanismes d'identificació i autenticació 
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D.4 Gestió de drets d'accés 
 
E Continuïtat del servei 

E.1 Còpies de seguretat 
E.2 Plans de continuïtat 

b) Revisió dels controls interns del procés de gestió de compres de la 
Conselleria de Sanitat 

 La finalitat és determinar si el nivell de control existent en les 
aplicacions i l'eficàcia dels controls rellevants garanteixen la 
correcta execució del procés de gestió revisat i mitiguen el risc 
d'errors i irregularitats, garantint la validesa, integritat i exactitud 
de la informació. En síntesi, el procediment seguit ha consistit a: 

- Adquirir una comprensió adequada del procés de gestió 
auditat i identificar els riscos existents en cada fase del procés 
i els controls posats en pràctica per la Conselleria de Sanitat; 
conèixer i entendre els sistemes informàtics involucrats, els 
fluxos de dades que generen les operacions i com impacten en 
els estats financers. 

- Analitzar tant els controls automàtics inclosos en les 
aplicacions informàtiques com en els controls manuals 
establits per a mitigar els riscos existents. 

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

- Comprovar, mitjançant les oportunes proves d'auditoria, si els 
controls rellevants seleccionats són eficaços en el seu 
funcionament operatiu. 

Interlocució 

L'avaluació dels controls s'ha realitzat analitzant les evidències 
obtingudes en el transcurs de la revisió i s'ha contrastat en les reunions 
mantingudes amb els interlocutors següents: 
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Càrrec / Responsabilitat Temes tractats 

Responsables del Servei de 
Planificació Coordinació de recursos 
Econòmics i de l'ODM 

 Procediment de gestió de compres, controls 
implantats i assignació de funcions. 

Directors econòmics en dos 
departaments de salut 

 Procediment de gestió de compres, controls 
implantats i assignació de funcions i dades sobre 
gestió de recursos. 

Responsables de gestió de compres 
en dos departaments de salut 

 Procediment de gestió de compres, controls 
implantats i assignació de funcions i gestió de 
magatzems.

Responsables de comptabilitat en dos 
departaments de salut 

 Procediments per a registrar factures i la 
comptabilitat de despeses de compres. 

Director del projecte ORION-LOGIS  

 Procés de gestió de compres. 
 Controls d'aplicació.  
 Gestió d'usuaris de l'aplicació. 
 Gestió de canvis en l'aplicació ORION-LOGIS. 

Responsable Unitat Sistemes (SITIC)  Gestió d'usuaris del sistema operatiu i la base de 
dades 

 Gestió de còpies de seguretat. 
 Treballs planificats. 
 Gestió de vulnerabilitats 
 Seguretat física.

Responsable grup GTEC (Sistemes) 

Responsable grup GADIT (Sistemes) 

Responsable Unitat Comunicacions   Gestió de comunicacions.

Criteris d'avaluació dels controls interns 

A fi de facilitar la comprensió de l’eficàcia dels controls, aquests s’han 
categoritzat en els nivells següents: 

Efectius Parcialment efectius No efectius 

El control s’ha implantat 
en la seua totalitat i no 
presenta debilitats de 

cap tipus. 

El control no s’ha 
implantat en la seua 
totalitat o presenta 

alguna debilitat. 

El control no s’ha arribat a 
implantar o es realitza un 

control irregular de 
l’activitat o no es guarda 

evidència del control. 

Criteris per a la categorització de les recomanacions 

Les recomanacions efectuades estan basades en les deficiències de 
control intern detectades. Les seues categories s'han establit en funció 
dels criteris de risc i cost d'implantació. 

El principal criteri de priorització suggerit per a abordar la resolució 
d'aquestes deficiències es basa en el risc potencial que representa la 
incidència detectada. Les primeres actuacions que s'han de dur a terme  
seran aquelles que mitiguen els riscos de nivell alt. Seguidament s'hauria 
d'actuar sobre les accions que mitiguen riscos de nivell mitjà i, en última 
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instància es tractaran aquelles accions que mitiguen riscos de nivell 
baix.  

També s'indica el cost o la complexitat d'implantació del control 
suggerit, de manera que es puga efectuat una avaluació cost/benefici de 
les recomanacions proposades. 

Tot seguit detallem els criteris de categorització emprats: 
 

Criteri Descripció Nivell 

Risc 

Probabilitat de 
contingència o 
vulnerabilitat 
acord a l'impacte 
potencial de la 
incidència 
detectada. 

Alt 
Aspectes de control o debilitats materials que poden arribar a 
afectar de forma molt significativa al control intern o poden 
representar un risc d'incorrecció material en els comptes. 

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 l'afecten 
significativament, ni és probable que arriben a representar un 
risc d'incorrecció material en els comptes anuals. 

Cost 

Valoració 
aproximada o 
estimativa dels 
recursos que s'han 
de destinar a 
l'execució de 
l'acció recomanada 

Alt 
Aspecte de control o deficiència que té una solució complexa 
i/o requereix un temps d'implantació més llarg i/o un cost 
elevat. 

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

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

Segons la secció 850 del Manual de fiscalització de la Sindicatura, les 
incidències detectades en la revisió es classifiquen de la manera següent: 

- Una deficiència de control intern existeix quan el disseny o el 
funcionament d'un control no permet al personal de l'entitat o 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 deficiències de funcionament (quan un control 
adequadament dissenyat no opera tal com va ser dissenyat o la 
persona que l'executa no ho realitza eficaçment). 

- Una deficiència significativa és una deficiència en el control intern o 
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, 
d'acord amb els principis o normes comptables i/o pressupostàries 
aplicables, i hi ha una probabilitat —que és més que remota—, que 
una manifestació errònia en els comptes anuals, no clarament 
trivial, no siga previnguda o detectada. 
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- Una debilitat material és una deficiència significativa en el control 
intern o una combinació respecte a les quals hi ha una possibilitat 
raonable que una manifestació errònia significativa en els comptes 
anuals no siga previnguda o detectada i esmenada en el termini 
oportú. 

Proves de dades 

Els treballs d'auditoria en entorns informatitzats requereixen l'anàlisi i 
revisió d'un volum cada vegada més important d'informació en suport 
informàtic.  

La comprovació de l'adequat funcionament de les interfícies entre 
aplicacions, de la integritat de la informació financera, la identificació de 
diferents tipus de transaccions i altres moltes proves necessàries per a 
formular les conclusions d'auditoria, requereixen una anàlisi exhaustiva 
de les bases de dades que contenen la informació econòmica i 
comptable. 

Els elevats volums de dades que cal revisar, obliguen a utilitzar tècniques 
i eines d'auditoria d'anàlisi i extracció de dades, juntament amb la 
metodologia que permeta explotar-ne tot el potencial. 

La Sindicatura de Comptes descriu en la secció 593 del seu Manual de 
fiscalització (vegeu els detalls en el document publicat en la web) la 
metodologia que utilitza en la realització de les proves de dades.  
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME D'AUDITORIA DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ I DE CONTROL 
INTERN DE LA GESTIÓ DE COMPRES DE LA CONSELLERIA DE SANITAT DE 
2013 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 20 de novembre de 2014 i respecte a 
aquestes informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 5, punt 1 de l’Informe 

Comentaris: 

Indica que van a dur a cap els procediments per a realitzar l’auditoria 
prevista en la legislació de protecció de dades personals que indica 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 5, punt 2 i 3 de l’Informe 

Comentaris: 

Assenyala que s’estudiarà la forma adequada per a implementar les 
indicacions de l’Informe sobre els esquemes nacionals de seguretat i 
interoperabilitat i l’assignació formal de funcions. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 5, punt 4 de l’Informe 

Comentaris: 

Indiquen que, tot i que tenen d’una aplicació per al control de versions 
de programari, no es pot aplicar a ORION-LOGIS per les seues 
característiques tècniques. Estan analitzant la viabilitat d’incloure el 
control recomanat en la pròxima evolució tècnica del projecte. 
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Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 5, punt 5 de l’Informe 

Comentaris: 

Assenyalen en l’al·legació que s’han reduït els usuaris genèrics per a 
accessos al CPD de 26 a 1. Aquesta actuació està en línia amb la 
recomanació indicada en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es modifica l’Informe i s’afegeix el paràgraf següent al final de l’apartat 
5.5: 

“D’acord amb la informació facilitada per la Conselleria de Sanitat en 
al·legacions, s’han reduït els usuaris genèrics de 26 a 1.” 

Cinquena al·legació 

Apartat 5, punt 6 de l’Informe 

Comentaris: 

Indiquen que s’està desenvolupant un procediment general de gestió 
d’usuaris, que es realitzen revisions periòdiques (com ja s’indica en 
l’Informe) i que està prevista la posada en marxa d’un projecte de gestió 
d’identitats corporatiu. 

També indiquen que apliquen el criteri d’assignar els mínims permisos 
als usuaris i que està en estudi l’elaboració de procediments de control 
sobre l’ús dels permisos. 

Totes aquestes actuacions van en la línia d’allò que recomanem en 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 
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Sisena al·legació 

Apartat 5, punt 7 de l’Informe. 

Comentaris: 

S’assenyala que es modificaran els criteris d’assignació i caducitat de 
contrasenyes i es normalitzaran les polítiques d’accés, en línia amb el 
que indiquen en la recomanació. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 

Setena al·legació 

Apartat 5, punt 8 de l’Informe 

Comentaris: 

Indiquen en l’al·legació que els usuaris genèrics que hi ha en els sistemes 
Red Hat i Solaris que suporten ORION-LOGIS es consideren necessaris. 
No indiquen res quant als usuaris genèrics (34) de la base de dades 
Oracle. 

L’anàlisi i decisió sobre l’existència i necessitat d’aquest tipus d’usuaris 
correspon a la Conselleria de Sanitat que analitzarà riscos i necessitats 
funcionals. En la recomanació s’indica que “s’han de reduir al mínim 
indispensable i s’han de considerar controls alternatius”. No indiquen 
res en l’al·legació sobre possibles controls alternatius. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 

Vuitena al·legació 

Apartat 5, punt 9 de l’Informe 

Comentaris: 

Indiquen que van a estudiar la utilització de variants xifrades dels 
serveis i protocols de connexió, d’acord amb la recomanació de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 
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Novena al·legació 

Apartat 5, punt 10 de l’Informe 

Comentaris: 

Indiquen en l’al·legació que s’estudiarà la viabilitat de registrar la 
traçabilitat en ORION-LOGIS, que el sistema Red Hat no ho permet i que 
els Solaris 10 registren els inicis de sessió d’usuaris i l’escalada de 
privilegis. 

També indiquen que han implantat la traçabilitat completa en la base de 
dades per als usuaris administradors. 

Tot i que s’està avançant en la direcció de la recomanació de l’Informe, la 
seua implantació no és completa. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 

Desena al·legació 

Apartat 5, punt 11 de l’Informe 

Comentaris: 

S’assenyala que el nombre d’usuaris administradors de la base de dades 
que suporta ORION-LOGIS és necessari per a una correcta funcionalitat. 

La determinació dels nivells de serveis necessaris i la disponibilitat de les 
aplicacions correspon a la Conselleria de Sanitat. Si aquests nivells 
exigeixen un elevat nombre d’administradors, la situació és correcta. No 
obstant això, la recomanació es refereix a la realització de revisions 
periòdiques que permeten verificar que els usuaris que hi ha continuen 
sent necessaris en cada moment. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es modifica l’Informe i s’afegeix al final de l’apartat 5.11 el paràgraf 
següent: 

“D’acord amb el que la Conselleria de Sanitat ha indicat en al·legacions, 
els usuaris administradors que hi ha en l’actualitat són necessaris per al 
correcte funcionament de l’aplicació ORION-LOGIS.” 
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Onzena al·legació 

Apartat 5, punt 12 de l’Informe 

Comentaris: 

Indiquen en l’al·legació que s’està completant el procediment de còpies 
que en considera les comprovacions pertinents. També estan preparant 
els enviaments de còpies de la informació a una ubicació externa, 
d’acord amb la recomanació realitzada. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 

Dotzena al·legació 

Apartat 6, punt 1 de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació assenyala les causes per les quals la Conselleria de Sanitat 
pateix de manera recurrent insuficiències pressupostàries: creixement 
de les despeses sanitàries sense el corresponent augment dels ingressos. 
Això genera “deute” i costos pels interessos de demora. 

També indiquen que la sanitat valenciana és la de més baix cost per 
càpita, quan s’està destinant un percentatge més elevat de la despesa 
pública a causa de l’insuficient finançament. D’acord amb el que s’ha 
al·legat, la sanitat valenciana es caracteritza per una major dosis 
d’eficiència en la gestió per un volum de prestació assistencial 
equivalent a la mitjana nacional. Posa de manifest l’esforç de 
transparència i millores en els procediments de contractació per a 
obtenir millores en preus. 

Les circumstàncies pressupostàries i de gestió indicades en l’al·legació 
recolzen, en general, la necessitat d’implantar les recomanacions 
contingudes en l’Informe, ja que, a més a més, la situació pressupostària 
impedeix en moltes ocasions implementar les mesures d’eficiència 
planificades. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 
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Tretzena al·legació 

Apartat 6, punt 2 de l’Informe 

Comentaris: 

Al·leguen que per a implantar l’aplicació ORION-LOGIS en la gestió de la 
Conselleria de Sanitat, serveis centrals, es requereix un procediment 
contractual amb repercussió pressupostària. La implantació s’està 
portant a cap d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. 

El que indiquen en l’al·legació no qüestiona les incidències i 
recomanacions incloses en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 

Catorzena al·legació 

Apartat 6, punt 3 de l’Informe 

Comentaris: 

S’indica en l’al·legació que estudiaran la manera d’implantar les 
recomanacions. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 

Quinzena al·legació 

Apartat 6, punt 4 de l’Informe 

Comentaris: 

Indiquen en l’al·legació que se sol·licitarà a la Intervenció General de la 
Generalitat un procediment per a comptabilitzar les existències. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 
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Setzena al·legació 

Apartat 6, punt 5 de l’Informe 

Comentaris: 

S’al·lega que la concentració de funcionalitats de compres en 
determinats usuaris es produeix en els centres de dimensions reduïdes 
per les necessitats de les seus mateixes gestions. 

En les anàlisis realitzades es va observar concentració de funcionalitats 
de compres en determinats usuaris en tot tipus de centres. A més a més, 
en els casos en què les necessitats de gestió requerisquen aquesta 
situació (centres petits amb poc personal) la recomanació inclosa en 
l’Informe considera que s’han d’implantar controls compensatoris. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 

Dissetena al·legació 

Apartat 6, punt 6 de l’Informe 

Comentaris: 

Al·leguen que l’eina de visor de preus permet major poder de negociació 
en les compres als departaments, mesura que es complementa amb la 
incorporació gradual del nombre de referències. 

Per bé que és cert que el visor de preus és un control important per a 
millorar l’eficiència en les adquisicions, durant el treball realitzat s’ha 
observat que el control no és efectiu en el seu disseny ni en la seua 
implementació pels motius següents: 

- No s’ha configurat com a obligatori en l’aplicació la utilització del 
preu més econòmic per a cada producte. 

- Els preus que introdueixen els departaments en el visor no es 
mantenen de forma adequada; hi ha preus no vigents. 

- En la pràctica diària de les adquisicions no es verifica l’existència de 
preus millors en uns altres departaments en tots els casos. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 
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Divuitena al·legació 

Apartat 6, punt 7 de l’Informe 

Comentaris: 

Indiquen en l’al·legació que es tindrà en consideració la recomanació de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 

Dinovena al·legació 

Apartat 6, punt 8 de l’Informe 

Comentaris: 

Al·leguen que ja han realitzat intents d’integració de les aplicacions 
ORION-LOGIS i CONTAG-SIP per a evitar duplicitats i que continuaran 
treballant en aquesta línia. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 

Vintena al·legació 

Apartat 6, punt 9 de l’Informe 

Comentaris: 

Al·leguen que van a revisar el procediment de compres mitjançant la 
integració de les aplicacions HERA Y CONCERTS amb ORION-LOGIS per a 
resoldre la problemàtica plantejada en l’Informe en els controls sobre 
comanda prèvia i albarà o document de recepció de productes o serveis. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 

Vint-i-unena al·legació 

Apartat 6, punt 10 de l’Informe 

Comentaris: 

Al·leguen que la Conselleria de Sanitat sol·licitarà a la Intervenció 
General de la Generalitat l’elaboració d’una instrucció que done suport a 
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un procediment abreujat de comptabilització de despeses de reduïda 
quantia. 

Aquesta actuació va en la línia de la recomanació de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 
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