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1. INTRODUCCIÓ 

El Registre de Factures de la Generalitat (RFG) va ser creat pel Decret 
134/2012, de 7 de setembre, per a disposar d'un complement al Sistema 
d'Informació Comptable de la Generalitat que proporcionés en qualsevol 
moment una informació real, concreta i completa de les obligacions que, 
per diversos motius, no havien pogut ser reconegudes ni, per tant, 
aplicades a l'exercici corrent tot i tractar-se de béns o serveis 
efectivament rebuts i possibilitar la seua comptabilització en els comptes 
409 o 411. 

L'aprovació del Decret 134/2012 ha comportat la implantació d'un nou 
procediment de registre de les factures de la Generalitat que estableix 
l'obligació d'inscriure totes les factures dirigides a la Generalitat com a 
requisit previ a la seua tramitació i pagament al proveïdor (article 4) i 
preveu sancions per als funcionaris que incomplisquen aquesta obligació 
(article 10). 

En l'Ordre 15/2012, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i 
Administració Pública es determinen les unitats de registre habilitades 
per a la inscripció de factures i es preveu la creació d'una aplicació 
informàtica per a gestionar el registre. 

Aquesta aplicació que es denomina RUF (Registre Unificat de Factures) va 
ser desenvolupada per la Generalitat i va entrar en funcionament  en 
setembre de 2012. L'aplicació RUF manté punts d'intercanvi d'informació 
amb altres aplicacions de gestió financera i comptable, principalment 
amb: 

- CONTAG-SIP, aplicació de gestió pressupostària i comptable. 

- CAIXA-FIXA, desenvolupada per a la gestió dels fons de caixa fixa. 

- En juliol de 2013 s'ha integrat amb ORION-LOGIS, aplicació de gestió 
de compres de la Conselleria de Sanitat. 

- En juny de 2014 s'ha integrat amb la Plataforma de Facturació 
Electrònica de la Generalitat, GE-FACTURA. 

En l'annex I es detalla el procés de registre de les factures de la 
Generalitat en l'aplicació RUF. 

Des de la posada en marxa del Registre en setembre de 2012 fins a febrer 
de 2014, s'han registrat un total d'1.003.746 factures de la Generalitat per 
un import total de 9.753 milions d'euros. 

Cal destacar que la col·laboració dels responsables i del personal dels 
departaments en què s'ha desenvolupat l'auditoria ha sigut completa en 
qualsevol moment (en especial de la Intervenció General de la 
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Generalitat i de la Direcció General de Tecnologies de la Informació), 
circumstàncies que han facilitat la bona marxa dels treballs d'auditoria 
que presentem en aquest Informe. 

2. OBJECTIUS I ABAST DE L'AUDITORIA 

Els objectius del present treball han consistit a determinar si el grau 
d'eficàcia dels controls existents, tant en les aplicacions informàtiques 
com en els procediments manuals, aporta un nivell de confiança 
raonable per a garantir la correcta execució dels processos que integren 
el registre de factures de la Generalitat, la seua adequada 
comptabilització i per a reduir el risc d'errors o irregularitats. 

De la mateixa manera es pretén oferir mesures correctores a les 
possibles deficiències de control intern trobades en el curs de l'auditoria, 
perquè es formulen 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 dels procediments de gestió del RFG, tant els manuals com 
les aplicacions i sistemes informàtics que suporten aquesta gestió, i 
de l'eficàcia dels controls interns existents. La principal aplicació 
informàtica revisada ha sigut RUF. 

b) Revisió dels controls generals de les tecnologies de la informació 
(CGTI), subjacents en l'aplicació RUF. 

c) Revisió de les interfícies d'intercanvi automatitzat d'informació 
entre les aplicacions RUF-CONTAG-SIP, RUF-CAIXA FIXA I RUF-
ORION LOGIS i dels controls existents. 

d) S'han realitzat una sèrie de proves massives de dades destinades a 
comprovar si la informació generada per RUF i que s'incorpora a 
l'aplicació comptable té un grau suficient de garantia pel que fa a la 
seua validesa, integritat i exactitud. 

El període revisat ha abastat principalment l'exercici 2013, però s'ha 
estès el alguns aspectes, mostrant la situació dels controls implantats en 
els procediments de gestió revisats existents en acabar els treballs en 
juliol de 2014. 

En l'annex I pot consultar-se el mapa de processos relacionats amb la 
gestió del registre de factures i la seua succinta descripció. 

El disseny, la implantació i el 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 les conselleries responsables dels 
processos revisats. 
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Ateses les limitacions inherents a qualsevol sistema de control intern i, 
en concret, dels controls implantats en la gestió del Registre de Factures 
de la Generalitat, poden existir fets motivats per errors o irregularitats 
que no hagen sigut detectats en la revisió efectuada. 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

Com a resultat d'aquest treball i amb l'abast descrit en l'apartat 2, podem 
concloure que el nivell de control implantat en els sistemes d'informació  
i en els procediments de gestió de Registre de Factures de la Generalitat, 
a la data d'acabament del treball (juliol de 2014) aporta un nivell de 
confiança raonable per a garantir la seua correcta execució, l'adequada 
comptabilització de les operacions realitzades i la validesa, integritat, 
exactitud, confidencialitat i disponibilitat de la informació relacionada, 
amb l'excepció següent: 

- L'engegament de procediments de gestió i comptabilitat 
excepcionals, tant automatitzats com manuals per al registre i 
comptabilitat de les factures incloses en els mecanismes de 
pagament a proveïdors aprovats pel Govern Central, va fer que 
alguns dels controls definits en el procés de registre i comptabilitat 
de factures no hagen sigut plenament efectius durant tot l'exercici 
de 2013. 

A més a més, cal indicar que el desenvolupament i implantació de 
l'aplicació RUF es va materialitzar en terminis excessivament breus 
marcats per la normativa aprovada, fet que va generar algunes 
incidències en el disseny de l'aplicació i càrregues inicials de dades que 
s'han solucionat posteriorment. En l'apartat 8 de l'Informe, indiquem les 
incoherències observades en les proves massives de dades que la IGG 
han d'analitzar i esmenar.  

El quadre i el gràfic següents, mostren el grau d'eficàcia de la sèrie de 
controls que s'han analitzat en la present auditoria (s'han revisat 73 
controls de totes les àrees). 
 

Àrea 

Eficàcia dels controls 
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcial-
ment 

efectius 

No 
efectius 

Controls generals 34 16 3 53 

Controls d'aplicació 14 6 0 20 

Total controls avaluats 
48 22 3 73 

65,8% 30,1% 4,1% 100,0% 

Quadre 1 
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4. METODOLOGIA DE TREBALL 

L'enfocament metodològic està fonamentat en les normes tècniques 
d'auditoria recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes.1 

En l'annex II es descriu succintament la metodologia de treball seguida 
en l'auditoria dels sistemes d'informació i de control intern recollida en 
el present Informe. 

Ateses les especials característiques de treball que cal realitzar sobre els 
sistemes d'informació, aquest treball l'ha efectuat el personal de la 
Unitat d'Auditoria de Sistemes d'Informació de la Sindicatura de 
Comptes, de manera conjunta amb l'equip de fiscalització del Compte 
General de l'Administració de la Generalitat de l'exercici de 2013. 

5. CONTROLS GENERALS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

D'acord amb els objectius de l'auditoria, s'ha revisat l'eficàcia dels 
controls generals de les tecnologies de la informació (CGTI) relacionats 
amb les aplicacions informàtiques utilitzades per a recolzar el 
funcionament del Registre de Factures de la Generalitat. 

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 la infraestructura tecnològica, que ajuden a assegurar el seu 
correcte funcionament i proporcionen, si funciona adequadament, una 
garantia raonable sobre la seguretat, disponibilitat, integritat i 
confidencialitat de la informació. 

El grau d'eficàcia dels controls revisats posa de manifest un entorn 
general de control bo. La taula i el gràfic següents mostren el grau de 
compliment dels 53 controls generals que s'han revisat en l'auditoria: 
 

Àrea 

Eficàcia dels controls 
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcial-
ment 

efectius 
No efectius 

Gestió de canvis 14 5 0 19 

Operacions dels sistemes 
d'informació 

13 5 0 18 

Accés a dades i programes 5 4 0 9 

Continuïtat del servei 2 2 3 7 

Total controls avaluats 
34 16 3 53 

64,2% 30,2% 5,7% 100,0% 

Quadre 2 

                                                                 
1 Accessible en la pàgina web de la Sindicatura: www.sindicom.gva.es 
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projectes de desenvolupament que afecten RUF, la qual tindrà 
efectivitat en els canvis que s'executen a partir d'aquesta data. 

2. Hem detectat debilitats en la segregació de funcions en l'accés i 
transport a l'entorn real o de producció dels canvis en les 
aplicacions. Hi ha diversos usuaris que tenen accés a tots els 
entorns implicats en el desenvolupament d'aplicacions. 

 Hi ha la possibilitat que el personal amb capacitats de 
desenvolupament puga introduir modificacions no autoritzades a 
les dades i programes que estan en l'entorn de producció, ja siga de 
manera accidental o deliberada. Aquesta situació representa un risc 
mitjà d'incorreccions materials significatives en les dades 
processades. 

 Recomanem establir una adequada segregació de funcions en el 
desenvolupament d'aplicacions per als traspassos a l'entorn 
productiu. La capacitat de realitzar els traspassos a l'entorn de 
producció hauria d'estar restringida a personal que no tinga accés a 
l'entorn de desenvolupament. 

 En el cas de ser impossible establir aquesta segregació de tasques, 
caldria implementar controls compensatoris addicionals, com ara: 

- Revisar periòdicament els traspassos efectuats que 
garantisquen que únicament s'han realitzat els canvis 
autoritzats. 

- Incorporar avisos automàtics als responsables cada vegada 
que es realitze un traspàs per a garantir que cap passe 
inadvertit. 

 D'acord amb la informació facilitada per la DGTI, després de 
finalitzar el treball de camp, ja té implantat en 2014 un sistema 
d'avisos automàtics quan s'efectuen els traspassos de 
modificacions de l'aplicació a l'entorn de producció. 

3. La metodologia de desenvolupament de la DGTI considera 
l'aprovació de les sol·licituds de canvi en aplicacions i els canvis 
desenvolupats  pels responsables de les aplicacions. En alguns 
casos no queda constància formal de la dita aprovació. No consta 
tampoc l'aprovació formal de les proves per part dels responsables 
funcionals (usuaris finals) abans de la implantació dels canvis en 
producció. 

 La falta d'aprovació formal dels canvis comporta un risc, que hem 
valorat com a mitjà, que s'hi implanten modificacions no aprovades 
i de falta de traçabilitat d'aprovació dels canvis implantats en les 
aplicacions. 
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 Recomanem que els responsables de l'aplicació i els responsables 
funcionals aproven formalment en tots els casos les diferents fases 
dels canvis en les aplicacions abans d'implantar-les en l'entorn real. 

 El procediment de desplegaments a producció aprovat per la DGTI 
en 2014 considera un avís al responsable funcional de l'aplicació de 
les sol·licituds de desplegament i la tramesa d'un resum setmanal 
de les modificacions realitzades. 

Operacions dels sistemes d'informació 

4. La DGTI utilitza diverses eines per a fer un seguiment de la situació 
i rendiment de la xarxa, servidors i bases de dades. No obstant això, 
no s'han definit indicadors i valors objectius per als serveis 
considerats clau. 

 La falta d'indicadors i valors objectius per als serveis de TI 
comporta un risc baix de falta de reacció o sobrerreacció a 
situacions anòmales en els serveis de TI. 

 Recomanem la definició d'indicadors i valors objectius o normals 
per als diferents serveis de TI, així com un procediment que 
garantisca el seguiment periòdic dels valors reals. Caldria 
considerar l'assignació de responsabilitats de seguiment dels 
indicadors de serveis. 

 D'acord amb la informació facilitada per la DGTI, els valors objectiu 
i els indicadors es troben posats en paràmetres en l'eina que s'usa 
en el control de la xarxa, dels servidors i les bases de dades. S'ha 
elaborat un esborrany de procediment per a la "Monitorització i 
gestió d'alarmes", encara que no consta que haja sigut aprovat. 

5. Els accessos al Centre de Procés de Dades (CPD) de la Conselleria 
d'Hisenda i Administració Pública (CHAP) consideren diverses 
mesures de seguretat: guàrdia jurat en els accessos, càmeres de 
vídeo vigilància, etc. 

 No obstant això, no s'ha aprovat una relació de persones 
autoritzades per a accedir al CPD ni es registren els accessos 
realitzats. L'absència d'aquests controls implica un risc mitjà 
d'accessos al CPD no autoritzats. 

 Recomanem que s'aprove una relació de totes les persones amb 
autorització per a accedir al CPD i la creació d'un registre en el qual 
s'anoten totes les entrades que es produïsquen. 

 D'acord amb la informació facilitada en al·legacions, s'ha aprovat el 
document denominat "Polítiques d'accés al CPD" que considera el 
registre d'entrades i eixides, i s'ha aprovat una llista de persones 
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autoritzades. Aquesta informació no ha sigut verificada per la 
Sindicatura. 

Accés a dades i programes 

6. Els dispositius de seguretat de la xarxa en la CHAP es troben 
duplicats i tenen configuracions per a garantir la seguretat. No 
obstant això, no hi ha polítiques ni procediments aprovats per a 
configurar la seguretat d'aquests elements. 

 La falta de polítiques i procediments de configuració degudament 
formalitzats dels elements de seguretat de la xarxa implica un risc 
mitjà per a la resolució en un termini adequat de problemes de 
configuració de la xarxa davant l'eventual absència del personal 
que posseeix els coneixements adequats. 

 Recomanem aprovar polítiques i procediments per escrit per a 
configurar els elements de seguretat de la xarxa de la Conselleria 
d'Hisenda i Administració Pública. 

7. Els accessos a la xarxa de la CHAP s'efectuen mitjançant la 
identificació i autentificació de l'usuari i la contrasenya o el 
certificat de la signatura electrònica. No obstant això, s'ha observat 
que per a determinats usuaris de gestió de TI s'utilitzen usuaris 
genèrics i/o compartits. 

 Emprar usuaris genèrics i/o compartits implica un risc mitjà 
d'impossibilitat de la traçabilitat de les accions realitzades en la 
xarxa davant dels accessos no autoritzats. 

 Recomanem que, tant com es puga, eliminar o reduir els usuaris 
genèrics i/o compartits per als accessos a la xarxa de la Generalitat. 

 D'acord amb la informació facilitada en al·legacions, s'han eliminat 
dels servidors els usuaris genèrics i s'han donat de baixa els usuaris 
l'ultima connexió dels quals era superior a un any. Aquesta 
informació no ha sigut verificada per la Sindicatura. 

8. Hi ha un procediment per a les altes i baixes d'usuaris en les 
aplicacions que considera totes les autoritzacions pertinents. Hem 
observat, però, que no totes les baixes d'usuaris es comuniquen en 
terminis raonables al departament de sistemes perquè es facen 
efectives en les aplicacions. 

 El retard en donar de baixa els usuaris que ja no treballen en la 
Generalitat o han canviat de lloc de treball, comporta un risc mitjà 
d'accessos no autoritzats a les aplicacions. 
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 Recomanem que s'hi establisquen procediments que garantisquen 
la ràpida comunicació al departament de sistemes de les baixes de 
personal o canvis en llocs de treball per a realitzar els canvis 
oportuns en els usuaris de les aplicacions. El procediment ha de 
considerar una revisió periòdica dels usuaris autoritzats per a 
l'accés a les aplicacions. 

Continuïtat en el servei 

9. La DGTI realitza diferents tipus de còpies de seguretat en 
ubicacions alternatives. Els períodes de retenció de les còpies s'han 
definit a criteri dels responsables de l'àrea de sistemes. 

 El fet que els responsables funcionals de les aplicacions no 
participen en la definició dels períodes de retenció de les còpies de 
seguretat comporta un risc mitjà que els períodes definits no 
s'ajusten a les necessitats reals operatives. 

 Recomanem que els responsables funcionals de les aplicacions 
aproven els períodes de retenció de les còpies de seguretat de les 
dades. 

10. El personal de la DGTI revisa la correcta execució de les còpies  de 
seguretat. Tanmateix, no hem identificat procediments i 
documentació que acrediten la realització de proves de restauració 
de les dites còpies. 

 El fet que no s'efectuen proves de restauració de les còpies de 
seguretat implica un risc mitjà que davant d'un incident de 
seguretat no es puguen restaurar les còpies realitzades o no es 
restauren en el termini necessari. 

 Recomanem realitzar proves periòdiques de restauració de les 
còpies de seguretat perquè es verifique que en el cas de desastre 
podrà recuperar-se la informació que hi contenen en els terminis 
concrets. Aquestes proves han de restar documentades. 

11. No consta que la DGTI haja aprovat un pla de continuïtat que 
garantisca la recuperació dels serveis considerats crítics en els 
terminis aprovats i la informació necessària. 

 Això implica un risc mitjà perquè davant d'un esdeveniment de 
seguretat no puguen recuperar els serveis crítics i les dades 
necessàries en els terminis previstos. 

 Recomanem que s'aprove un pla de continuïtat que garantisca la 
recuperació dels serveis crítics en els termini previstos. Els plans de 
recuperació de l'activitat s'hauran de basar en una anàlisi prèvia de 
riscos i identificació d'actius crítics i preveure plans de proves. 
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 Encara que el control indicat en aquesta recomanació no té 
procediment, en 2014 la IGG va revisar els procediments de gestió 
de l'RFG que comentem en l'apartat 7 següent. 

2. En el cas de rebuig d'una factura per algun motiu, l'aplicació permet 
la notificació al proveïdor, i assignar un número de registre d'eixida. 
Aquesta notificació és facultativa i pot ser omesa per l'usuari. 

 L'absència de notificació obligatòria al proveïdor d'una baixa en 
l'RFG comporta un risc mitjà que es realitzen baixes improcedents 
que passen inadvertides, i que el compte 409 no registre les factures 
en la comptabilitat. 

 Recomanem modificar els controls implantats en l'aplicació per a 
configurar una notificació automatitzada al proveïdor de les baixes 
de les factures en l'RFG. En els casos en què no s'escaiga la 
comunicació al proveïdor, caldria considerar una doble aprovació 
de la baixa en l'aplicació. 

 D'acord amb la informació donada per la IGG en al·legacions, la 
notificació automàtica obligatòria de les baixes als proveïdors ha 
sigut implementada a partir del primer de juliol de 2014. 

3. En els exercicis 2012 i 2013, la Generalitat s'ha acollit als 
mecanismes extraordinaris de pagament de factures previstos en 
diverses normes dictades pel Govern d'Espanya. Aquests 
procediments impliquen modificar els procediments habituals de 
comptabilitat i pagament d'obligacions. 

 Per a evitar els pagaments duplicats, l'aplicació RUF incorpora un 
control que permet un bloqueig de factures incloses en mecanismes 
extraordinaris de pagament. No obstant això, no s'ha elaborat un 
procediment que regule amb claredat la forma, els terminis i 
responsabilitat per a activar aquests bloquejos, fet que representa 
un risc alt perquè no es realitzen de manera correcta i es generen 
duplicitats. 

 Recomanem elaborar i aprovar un procediment que regule la gestió 
i tramitació de les factures incloses en mecanismes extraordinaris 
de pagament als quals s'aculla la Generalitat i les circumstàncies, 
forma, terminis i responsabilitats per a activar els bloquejos de 
factures. 

4. Hem observat que hi ha incoherències en alguns registres en relació 
amb l'estat de la factura en RUF respecte a la situació en l'aplicació 
comptable CONTAG-SIP. 

 Aquesta circumstància implica un risc mitjà per a la coherència i 
integritat de la informació sobre les factures en RUF i CONTAG-SIP. 
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- Les conselleries i organismes (sense incloure Sanitat) necessiten 
millores en el procés d'inscripció de factures. 

- Totes les conselleries i organismes necessiten millorar els 
procediments de baixes. 

- Hi ha 1.060 factures de 2012 o anteriors que a 31 de desembre de 
2013 seguien en estat d'enregistrada o enviada per un import de 
21,7 milions d'euros. En maig de 2014 se n'havia depurat una part i 
en quedaven 421, per un import de 15 milions d'euros. 

- Hi ha factures en RUF imputades a subconceptes econòmics que no 
corresponen a RUF per un import de 19,6 milions d'euros. 

- En 2014 s'hi han inscrit 656 factures de l'exercici de 2012 i anteriors 
per un import de 7,0 milions d'euros. 

- Hi ha 62 duplicats no corregits per un import de 134.655 euros i 14 
possibles duplicats per un import de 40.710 euros. 

8. PROVES MASSIVES DE DADES 

S'han realitzat proves de tractament massiu de dades utilitzant eines 
informàtiques d'auditoria per a efectuar distintes validacions, entre 
altres: 

- Realitzar un subconjunt de proves orientades a avaluar la integritat 
i coherència de la informació introduïda en RUF. 

- Verificar si hi ha retards en l'anotació en el registre de les factures 
rebudes dels proveïdors i en la seua comptabilitat. 

Els resultats de les proves han posat de manifest les dades següents que 
la IGG haurà de revisar: 

a) Anàlisi d'integritat de la informació 

- Hi ha disset factures en què la data de registre és anterior a la 
data de factura (sobre el total d'1.003.746 factures registrades 
en el RUF). D'acord amb la informació facilitada per la IGG 
s'han introduït controls automàtics en l'aplicació perquè no es 
facen errors d'aquest tipus. 

- Hi ha 441 factures registrades en 2013 en què la data de 
comptabilització és anterior a la data del registre en RUF 
(sobre un total de 292.855 registres comptables analitzats). 

- El traspàs de RUF a CONTAG-SIP no sempre s'efectua de 
manera íntegra. Hi ha 149 documents comptables en 
comptabilitat (CONTAG-SIP) relatius a factures registrades en 
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RUF en 2013 que no contenen la informació de data de registre 
en RUF (sobre un total de 292.855 registres comptables 
analitzats). 

- A 31 de desembre de 2013 hi ha registrades en RUF 747 
factures en fase d'aplicades/comptabilitzades, de les quals no 
n'hem pogut verificar la comptabilitat per un total de 26,0 
milions d'euros (sobre un total de 267.498 factures registrades 
en 2013 en fase d'aplicades per un import de 3.816 milions 
d'euros, excloses les de caixa fixa). 

b) L'anàlisi dels terminis de registre de les factures ha posat de 
manifest que han existit retards importants en el registre de les 
factures. Hi ha 23.485 factures registrades en 2013 en les quals el 
termini de registre de la factura respecte a la seua data d'emissió 
supera els 200 dies (sobre un total de 611.691 factures registrades en 
2013). 

c) Anàlisi dels terminis de comptabilitat. Els terminis transcorreguts 
entre el registre de factures en RUF i la seua comptabilització també 
han sigut elevats. El període mitjà de comptabilització de les 
factures registrades en 2013 ha sigut de 131 dies (analitzades 
271.053 factures). Si considerem també les factures registrades en 
2012 i comptabilitzades en 2013, el termini mitjà ha sigut de 136 
dies (sobre 292.265 factures). 

d) Per a analitzar l'existència de possibles duplicats, hem extret les 
factures en què el CIF del proveïdor, el número de factura i l'import 
coincideixen. El resultat ha sumat una relació de 359 factures (sobre 
un total de 976.017 factures que no estan en fase de baixa). 

 Hem verificat que almenys en un cas es tractava d'una factura 
duplicada que, finalment, va ser donada de baixa pel centre gestor. 

 La IGG ens ha comunicat que moltes de les factures corresponen a 
documents registrats que no són factures  i que es donaran de baixa 
en el registre (rebuts d'assegurança) o factures correctes. No obstant 
això, tal com indiquem en l'apartat 7, l'informe de control financer 
facilitat per la IGG ha detectat 62 factures duplicades i altres 14 
possibles duplicats pendents d'investigar. 

e) Hem analitzat una mostra de 150 factures dels exercicis de 2013 i 
anteriors, a fi de verificar l'adequat registre en l'aplicació de les 
dades més rellevants de les factures (número de factura, data de la 
factura, nom o raó social de l'expedidor, NIF, import i data en el 
registre en RUF) i la correspondència entre la situació real de la 
factura a 31 de desembre de 2013 i la fase en què es trobava la 
factura en RUF en aqueixa data (registrada, enviada, disponible, 
aplicada o baixa). 
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 En l'execució  del treball han existit les limitacions següents: 

- Quatre factures, un 2,7% de la mostra analitzada, no es van 
trobar en la conselleria en què, d'acord amb l'aplicació, 
estaven assignades total o parcialment per a tramitar-les, i no 
van poder ser revisades. Segons la informació obtinguda es 
trobaven en una altra conselleria. 

- Vint-i-set factures, un 18,0% de la mostra analitzada, no van 
ser preparades per a revisar-les abans de la data d'emissió de 
l'esborrany de l'Informe i no pogueren ser revisades. 

Del total de 119 factures que sí que van ser revisades, en 94 casos, un 
79,0% del total, la informació inscrita en RUF és correcta. En la resta, les 
incidències detectades van ser les següents: 

- En nou factures, un 7,6% de les revisades, no es va facilitar la 
documentació justificativa de la fase en què es trobava la 
factura (registrada, enviada, disponible, aplicada o baixa). 

- En quatre factures, un 3,4% de les revisades, per un import de 
262.176 euros, la fase en què figuraven no era correcta. Les 
quatre figuraven com a baixes quan tres haurien d'haver estat 
en fase disponible i una en fase d'aplicada. 

- Unes altres quatre factures per un import d'1.875.014 euros, 
figuren en fase d'aplicada i van ser comptabilitzades pel seu 
import total quan van ser informades amb disconformitat 
parcial. El pagament es va produir  per l'import correcte 
(import de la factura menys l'abonament per falta de 
conformitat parcial). No es va produir la devolució de la 
factura ni es va exigir factura d'abonament. 

- Dues de les factures, un 1,7%, es van donar de baixa en RUF 
per modificació de dades bancàries. Aquesta modificació no 
havia d'afectar la informació en RUF. 

- En dues factures donades de baixa, no hem pogut revisar la 
factura de la baixa, encara que sí la corresponent corregida i 
donada d'alta. En altres dues factures, els números de factura 
introduïts en l'aplicació eren erronis. 

- També s'han detectat els errors següents que han afectat a 
una sola factura de les revisades: registre d'un esborrany de 
factura i falta del segell del registre de RUF. 

Pel que fa a aquestes incidències recomanem que s'actualitze, 
millore i aprove el procediment de gestió del registre de factures, de 
manera que es considere amb major detall tota la casuística de 
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registre de factures i la forma de resoldre els casos atípics 
(assignació de funcions, verificacions que s'han de fer en el registre, 
motius de baixa, documentació que s'ha d'elaborar o arxivar de la 
baixa, etc.). 

També recomanem dur a terme una planificació d'accions 
formatives per a totes les persones que intervenen en el 
procediment de registre de factures, de manera que es garantisca 
l'adequat coneixement dels procediments i de la forma de resoldre 
excepcions i errors. 

f) Hem comparat les factures de RUF registrades en 2013 en fase 
d'aplicades (comptabilitzades) a 31 de desembre de 2013 (458.425 
factures), amb els registres comptables de la comptabilitat de la 
Generalitat de 2013 dels capítols 2, "Despeses de funcionament"; 4, 
"Transferències corrents" i 6, "Inversions reals". 

 La comparança ha donat lloc a una taula de 747 factures registrades 
en RUF a 31 de desembre de 2013 en fase d'aplicades que no es van 
trobar en comptabilitat usant el número RUF per a la recerca. 

 Seleccionada una mostra de deu d'aquestes factures, es va verificar 
que sí que estaven comptabilitzades i que inicialment no es 
localitzaren en comptabilitat perquè l'aplicació de la comptabilitat 
no exigeix introduir el número RUF per a comptabilitzar les factures 
en determinats conceptes econòmics (pròtesi, endopròtesi, 
sentències judicials, ...). 

 Recomanem millorar el control comptable de les factures de 
manera que s'exigisca el número de RUF en la comptabilitat de les 
factures de pròtesi i endopròtesi i en aquelles altres en què es puga 
identificar unívocament les classificacions pressupostàries 
(orgànica, econòmica i funcional) en què solament s'hagen de 
comptabilitzar factures de proveïdors. 

 La revisió sobre l'adequat registre comptable de les factures 
registrades en RUF no aplicades a pressupost, s'inclou en el treball 
relatiu a l'Informe del Compte de l'Administració de la Generalitat 
de 2013. 

9. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes en el qual es va tenir coneixement de 
l’esborrany de l’Informe de fiscalització, es va trametre als gestors del 
Consorci, perquè, en el termini concedit, formularen, en el seu cas, 
al·legacions. 
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Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal 
assenyalar el següent: 

1) Les entitats han formulat, en el seu cas, al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l’Informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

3) Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de 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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la Generalitat i de l'entorn tecnològic 

 

 

 
  



Registre de Factures de la Generalitat 
Auditoria de sistemes d'informació i de control intern. Exercici de 2013 

Annex I: Descripció del funcionament del Registre de Factures de la Generalitat i de 
l'entorn tecnològic 

3 

A.  DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE GESTIÓ 

Tot seguit detallem de manera resumida les diferents fases del procés de 
gestió del Registre de Factures de la Generalitat. 

1. INTRODUCCIÓ 

L'RFG es va crear mitjançant el Decret 134/2012, de 7 de setembre, del 
Consell de la Generalitat, per a registrar i obtenir informació real de totes 
les obligacions de la Generalitat, incloses aquelles que per distints 
motius no haguessen pogut ser reconegudes ni, per tant, aplicades a 
l'exercici corrent tot i tractar-se de béns i serveis efectivament rebuts en 
el dit exercici. 

D'acord amb l'article 1.2, el Decret és aplicable a tots els òrgans de la 
Generalitat i les seues entitats autònomes de caràcter administratiu, i 
l'article 4.1 estableix que la inscripció en el registre és un requisit 
necessari per a tramitar el reconeixement de l'obligació. 

La responsabilitat funcional de l'RFG correspon a la IGG. La gestió, 
anotació i inscripció de la informació correspon a les subsecretaries de 
les diferents conselleries o òrgans equivalents de les entitats autònomes 
administratives i les unitats de registre que es creen. 

El Decret 134/2012, es va desenvolupar amb l'Ordre 15/2012, de 27 de 
desembre, en la qual es preveu el suport tecnològic de l'RFG (aplicació 
RUF) i es creen les unitats de registre habilitades per a l'anotació i 
inscripció de factures. 

Els proveïdors han d'inscriure totes les factures adreçades a la 
Generalitat en el Registre de Factures de la Generalitat. Una vegada 
registrada una factura en l'aplicació RUF pot trobar-se classificada en 
una de les fases següents: 

Registrada Es troba en aquesta fase la factura que arriba a un punt del 
registre fins que es tramet al centre gestor encarregat de 
verificar-la i tramitar-la. 

Enviada La factura s'ha tramés dels del punt de registre al centre 
gestor que realitzarà les comprovacions oportunes. 

Disponible Després de donar el vistiplau a les factures enviades, el 
centre gestor les canvia d'estat en RUF, a fase de disponible, 
prèviament a la proposta de comptabilització en l'aplicació 
CONTAG-SIP. 
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Aplicada Es troben en aquesta fase —en 2014 ha passat a denominar-
se Comptabilitzada— les factures la comptabilitat de les 
quals ha proposat el centre gestor i enregistrat en l'aplicació 
CONTAG-SIP. 

 En el cas de factures tramitades per caixa fixa, l'aplicació de 
la factura es registra en RUF després de la fiscalització i 
comptabilització en CONTAG-SIP. 

 Una vegada en fase d'aplicada i amb la fiscalització prèvia 
dels documents comptables per part de la Intervenció, les 
factures es registren pressupostàriament en CONTAG-SIP. 
En 2014 s'ha modificat el procediment i es registren en RUF 
en fase de Comptabilitzada en el moment de ser 
comptabilitzades. 

Baixa Es troben en aquest estat les factures que una vegada 
revisades pels centres gestors, no han sigut trobades de 
conformitat i han sigut tornades als proveïdors perquè les 
esmenen. 

La Generalitat registra en la comptabilitat financera (comptes 409 i 411) 
l'import global de les factures enregistrades en RUF en les fases registrada 
i enviada i disponible al tancament de l'exercici. 

Els terminis de tramitació establits mitjançant la Resolució  de la 
Secretaria Autonòmica d'Hisenda i Pressupost de 28 de maig de 2013, 
són: 

Registrada L'enregistrament en RUF s'ha de fer només es reba la 
factura i en un màxim de dos dies hàbils es trametrà a la 
unitat de destinació. 

Disponible Verificar la conformitat en un màxim de sis dies hàbils des 
que la unitat de destinació responsable de gestionar-la, l'ha 
rebuda. 

Aplicada Computar les despeses pressupostàriament en un termini 
màxim de set dies hàbils. 

Baixa Tornar-les en un màxim de sis dies hàbils si no són 
trobades de conformitat. 

Els centres de gestió poden redistribuir els terminis anterior sense 
superar els quinze dies hàbils des de la recepció de la factura fins a la 
seua comptabilització pressupostària. 
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de trenta dies des del lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació 
del servei. 

Anotades totes les dades a què fa referència l'article 7 del Decret 
134/2012, de 7 de setembre, les factures resten en el registre en fase de 
Registrada. Si no reuneixen les dades necessàries, la factura es torna al 
proveïdor i es registra la devolució Baixa en l'aplicació. 

Després les factures es trameten al departament o unitat administrativa 
que va sol·licitar el servei o subministrament i s'anoten en el registre 
com a Enviada. A partir d'aquest moment el departament o unitat de 
destinació pot visualitzar-les en l'aplicació RUF per a tramitar-les. 

3. TRAMITACIÓ I VERIFICACIÓ DE LES FACTURES 

Una vegada assignades les factures a una unitat de destinació  en 
l'aplicació RUF (estat Enviada), aquestes unitats revisaran la conformitat 
de la factura. En el cas de no ser conformes, es tornarà la factura al 
proveïdor, s'anotarà la devolució en el registre i es comunicarà la 
devolució al proveïdor. Les factures queden anotades en el registre com s 
Baixa. 

Si, pel contrari, els responsables de la unitat de destinació a qui 
correspon la tramitació del reconeixement de l'obligació, considera 
conformes les factures, s'anota en l'aplicació el subconcepte econòmic i 
subprograma pressupostari a què s'ha d'aplicar la despesa. 

En els departaments dependents de la Conselleria de Sanitat, la 
verificació i tramitació de la conformitat de la factura es realitza 
mitjançant l'ús de l'aplicació informàtica ORION-LOGIS que disposa 
d'una interfície automàtica amb RUF per a l'intercanvi de les dades de les 
factures. 

Una vegada verificada la conformitat de les factures, bé manualment o 
bé per mitjà d'alguna aplicació, com ara ORION-LOGIS, es registren en 
l'aplicació RUF en fase o estat Disponible. A partir d'aquest moment tenen 
la possibilitat de comptabilitzar-se pressupostàriament. 

4. COMPTABILITZACIÓ DE LES FACTURES 

Una vegada les factures registrades en RUF han sigut verificades i 
conformades pels departament o unitats de destinació responsables de 
la tramitació del reconeixement de l'obligació, es comptabilitzen. 

El procediment de comptabilització és diferent en funció del tipus de 
despesa que es tracte. 



Registre de Factures de la Generalitat 
Auditoria de sistemes d'informació i de control intern. Exercici de 2013 

Annex I: Descripció del funcionament del Registre de Factures de la Generalitat i de 
l'entorn tecnològic 

7 

a) Per a despeses inferiors a 12.000 euros, el departament de destinació pot 
tramitar i comptabilitzar les obligacions corresponents a les factures 
registrades mitjançant el procediment de despeses de caixa fixa 

En aquest procediment les despeses es gestionen per mitjà de 
l'aplicació "Caixa fixa" que disposa d'interfícies automatitzades 
amb l'aplicació RUF per al traspàs de la informació de les factures. 

L'aplicació ORION-LOGIS de la Conselleria de Sanitat també disposa 
d'una interfície per al traspàs de la informació de les factures 
verificades a l'aplicació de "Caixa fixa". 

Aquest procediment implica una gestió abreujada de la despesa i 
del pagament de la factura que es realitza mitjançant comptes 
bancaris especialment habilitats. La comptabilitat pressupostària de 
les despeses tramitades per caixa fixa es realitza automàticament 
mitjançant la interfície CONTAG-SIP/Caixa fixa, amb la rendició 
prèvia dels corresponents comptes justificatius a la IGG. 

b) Tramitació general de despeses mitjançant propostes comptables de 
despesa 

El procediment normal de comptabilitat de les factures s'executa 
amb la introducció manual de propostes de despeses en l'aplicació 
CONTAG-SIP. 

Quan es tracta de classificacions econòmiques assignades a 
l'aplicació RUF, CONTAG-SIP no permet comptabilitzar si no 
s'introdueix el número RUF que va ser assignat automàticament a 
la factura quan es va anotar en aquesta aplicació. La interfície 
automàtica entre RUF i CONTAG-SIP verifica la coincidència de 
determinades dades de les factures de RUF amb les introduïdes en 
l'aplicació de comptabilitat. 

Per a comptabilitzar pressupostàriament les factures d'acord amb 
els procediments a i b anteriors, cal que hi haja crèdit pressupostari 
adequat i suficient. Una vegada comptabilitzades 
pressupostàriament, la interfície CONTAG-SIP/RUF actualitza l'estat 
de la factura en RUF a Comptabilitzada. En l'exercici 2013, aquesta 
fase es denominava Aplicada. 

Si no hi ha crèdit pressupostari o per altres motius les factures 
estan registrades en RUF en alguna de les fases anteriors a la 
Comptabilitzada, la IGG registra manualment el seu import en 
finalitzar l'exercici en comptes no pressupostaris del balanç perquè 
tinguen el seu reflex comptable. 



Registre de Factures de la Generalitat 
Auditoria de sistemes d'informació i de control intern. Exercici de 2013 

Annex I: Descripció del funcionament del Registre de Factures de la Generalitat i de 
l'entorn tecnològic 

8 

B. ENTORN TECNOLÒGIC 

L'entorn tecnològic que suporta  el funcionament de l'RFG està format 
fonamentalment per les aplicacions següents. 
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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 economicofinancera 

Ja que el procés de gestió i les aplicacions informàtiques revisades 
estan suportades pels sistemes d'informació generals de la 
Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, l'auditoria ha inclòs  
l'anàlisi dels controls generals de l'entorn de tecnologies  de la 
informació que estableixen un marc general de confiança respecte  
del 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 les diferents nivells que conformen el sistema 
d'informació, la revisió dels CGTI s'ha estructurat en les àrees que 
detallem tot seguit, que es concreta en l'anàlisi dels aspectes 
següents: 

 Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

 Adquisició d'aplicacions i sistemes 

 Desenvolupament i manteniment d'aplicacions 

 Operacions dels sistemes d'informació 

 Operacions de TI 

 Seguretat física 

 Serveis externs 

 Accés a dades i programes (seguretat lògica) 

 Protecció de xarxes i comunicacions 

 Procediments de gestió de drets d'accés a les aplicacions 

 Procediments de gestió de drets d'accés als sistemes 

 Continuïtat del servei 

 Còpies de seguretat 

 Gestió de la continuïtat del servei 
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b) Revisió dels controls interns del procés de gestió de l'RFG 

 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 implementats; 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 inserits en les 
aplicacions informàtics com 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 (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. 

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

Criteris d'avaluació dels controls interns 

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

 
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. La seua divisió en categories s'ha establit en 
funció dels criteris de risc i cost d'implantació. 
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El principal criteri de priorització suggerit per a abordar la seua resolució 
es basa en el risc potencial que representa la incidència detectada. Les 
primeres actuacions que es duran a terme són aquelles que mitiguen els 
riscos de nivell alt. Seguidament s'hauria d'actuar  sobre les accions que 
mitiguen els riscos de nivell mitjà i, en última instància, aquelles que 
mitiguen els riscos de nivell baix. 

També es fa una orientació del cost o la complexitat d'implantació del 
control suggerit, de manera que es puga efectuar una avaluació 
cost/benefici de les recomanacions proposades. 

Els criteris de categorització emprats són els següents: 

 
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 el control 
intern o poden representar un risc d'incorrecció material 
en els comptes anuals. 

Mitjà 

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

Baix 

Deficiències de control intern que no afecten 
significativament el control intern, ni és probable que 
arriben a representar un risc d'incorrecció material en 
els comptes anuals, però que en la nostra opinió han de 
ser considerades per la direcció de l'entitat. 

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 per a resoldre la deficiència de control. 

Segons la secció 850 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes, les incidències detectades en la revisió dels controls interns 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 a la 
seua direcció en el curs ordinari de les operacions, prevenir o 
detectar errors o irregularitats en un termini raonable. Poden ser 
deficiències 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 
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adequadament dissenyat no opera tal com va ser dissenyat o la 
persona que l'executa no el 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 molt remota que una 
manifestació errònia en els comptes anual, que no és clarament 
trivial, no siga previnguda o detectada. 

- Una debilitat material és una deficiència significativa en el control 
intern o una combinació de deficiències respecte de les quals 
existeix una raonable possibilitat que una manifestació errònia 
significativa en els comptes anuals no siga previnguda o detectada i 
corregida en el termini oportú. 

Proves de dades 

Els treballs d'auditoria en entorns informatitzats requereixen l'anàlisi i la 
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 l'anàlisi exhaustiva de 
les bases de dades que contenen la informació econòmica i comptable. 

Els elevats volums de dades per revisar fa necessari utilitzar tècniques i 
eines d'auditoria d'anàlisi i extracció de dades, juntament amb la 
metodologia que permeta explotar tot el seu 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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ANNEX IV 

Informe sobre les al·legacions presentades  



ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’AUDITORIA DELS SISTEMES 
D’INFORMACIÓ I DE CONTROL INTERN DEL REGISTRE DE FACTURES DE LA 
GENERALITAT DE 2013 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 25 i 26 de novembre de 2014 i 
respecte a aquestes informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 5, punt 3 de l'Informe 

Comentaris: 

L’al·legació assenyala que l’actual metodologia de gestió de canvis 
(gvLOGOS) considera l’acceptació formal dels canvis per part del 
responsable de l’aplicació abans de la implantació en l’entorn real. 

No obstant això, la documentació revisada referida a canvis concrets de 
l’aplicació RUF el 2013 patia de deficiències quant a la formalitat i 
acreditació inequívoca de l’aprovació dels canvis pels responsables 
funcionals i de l’aplicació. 

El procediment de desplegaments a producció aprovat per la DGTI el 
2014 indica un avís al responsable funcional de l’aplicació de les 
sol·licituds de desplegament i l’enviament d’un resum setmanal de les 
modificacions realitzades. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es modifica l’Informe per a afegir al final de l’apartat 5.3 el paràgraf 
següent: 

“El procediment de desplegaments a producció aprovat per la DGTI el 
2014 indica un avís al responsable funcional de l’aplicació de les 
sol·licituds de desplegament i l’enviament d’un resum setmanal de les 
modificacions realitzades.” 

Segona al·legació 

Apartat 5, punt 4 de l'Informe 

Comentaris: 

S’al·lega que actualment ja es troba aprovat el document “monitorització 
i gestió d’alarmes” i que l’aprovació dels documents no es realitza 
formalment sinó que es consideren aprovats mitjançant la seua 
publicació interna. 
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Quant a això, considerem que els procediments de gestió que siguen 
obligatoris han de ser aprovats expressament pel responsable que 
corresponga. A més a més, en el document aportat no es concreten els 
nivells crítics de paràmetres que han de generar les alarmes. 

Conseqüències in l’Informe: 

No modifica l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 5, punt 5 de l'Informe 

Comentaris: 

D’acord amb l’al·legació, s’ha aprovat i publicat el document “Polítiques 
d’accés al CPD”. També s’indica que hi ha un relació de persones 
autoritzades i un registre d’entrades/eixides. 

Encara que ens han facilitat un esborrany del document, no tenim 
constància de la seua aprovació. Tampoc no tenim constància de la 
relació de persones autoritzades per a l’accés al CPD. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es modifica el paràgraf final de l’apartat 5.5 que se substitueix pel 
següent: 

“D’acord amb la informació facilitada en al·legacions, s’ha aprovat el 
document denominat “Polítiques d’accés al CPS” que indica el registre 
d’entrades i eixides i s’ha aprovat una llista de persones autoritzades. 
Aquesta informació no sigut verificada per la Sindicatura.” 

Quarta al·legació 

Apartat 5, punt 6 de l'Informe 

Comentaris: 

S’al·lega que el document “Configuració d’elements de seguretat” ja s’ha 
aprovat. L’aprovació no es realitza formalment i s’entén realitzada amb 
la seua publicació interna. 

Com s’ha indicat en una al·legació anterior, considerem que els 
procediments de gestió que siguen obligatoris han de ser aprovats 
expressament pel responsable que pertoque. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’Informe. 
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Cinquena al·legació 

Apartat 5 punt 7 de l'Informe 

Comentaris: 

S’al·lega que a data de presentació de les al·legacions, s’han eliminat dels 
servidors els usuaris genèrics i s’han donat de baixa els usuaris l’última 
connexió dels quals era superior a un any. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’afegeix al final de l’apartat 5.7 el paràgraf següent: 

“D’acord amb la informació facilitada en al·legacions, s’han eliminat dels 
servidors els usuaris genèrics i s’han donat de baixa els usuaris l’última 
connexió dels quals era superior a un any. Aquesta informació no ha 
sigut verificada per la Sindicatura.” 

Sisena al·legació 

Apartat 6 punt 2 de l'Informe 

Comentaris: 

S’al·lega, en primer lloc, que la notificació automàtica de les baixes en 
l’aplicació de registre de factures, que es recomana en l’apartat 6.2 de 
l’esborrany de l’Informe, ja es troba implementada des de l’1 de juliol de 
2014. 

En segon lloc, l’IGG discrepa del control d’una doble aprovació de les 
baixes quan no siga procedent la devolució al proveïdor, per no aportar 
garanties addicionals i no ser compatible amb la normativa. 

Pel que fa a aquest punt, hem d’assenyalar que una doble aprovació de 
baixes millora el grau de control, perquè d’aquesta manera les baixes no 
depenen d’una sola persona, i una possible baixa indeguda necessitaria 
la col·laboració de, si més no, dues persones. No s’indiquen en l’al·legació 
les normes que podrien ser incompatibles amb aquest control. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’esborrany de l’Informe i afegir el paràgraf següent al final de 
l’apartat 6.2: 

“D’acord amb el que informa l’IGG en al·legacions, la notificació 
automàtica obligatòria de les baixes als proveïdors ha sigut 
implementada a partir de l’1 de juliol de 2014.” 
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