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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2015, ha auditat els sistemes d’informació 
i el control intern en la gestió de la prestació farmacèutica de la 
Conselleria de Sanitat de 2014. 

La despesa per la prestació farmacèutica gestionada per la Conselleria de 
Sanitat es comptabilitza en el capítol 4, “Transferències corrents” del 
pressupost de la Generalitat, en el programa 412.23, línia T0319, 
“Prestacions farmacèutiques”. Les obligacions reconegudes 
comptabilitzades en 2014 amb càrrec a aquesta línia de subvenció van 
ser de 1.162,9 milions d’euros, un 8,9% del total d’obligacions 
reconegudes no financeres en el pressupost de la Generalitat. 

La despesa per receptes és una de la més significatives de la Generalitat. 
Em el quadre següent es pot apreciar l’evolució de la seua importància 
relativa en el conjunt del pressupost de la Generalitat (en milions 
d’euros): 

 2014  2013 2012 2011 2010 2009 

Pressupost de la Generalitat * 13.045,0 12.414,2 14.024,7 13.428,9 13.811,8 14.337,4 

Despesa farmacèutica ** 1.162,9 1.445,8 1.377,0 1.267,9 1.658,5 1.679,0 

Participació en la despesa 8,9% 11,6% 9,8% 9,4% 12,0% 11,7% 

* Obligacions reconegudes no financeres (exclosos capítols 3, 8 i 9) 

** Font: Obligacions reconegudes 

Quadre 1 

Com s’ha assenyalat en els informes de fiscalització del Compte de 
l’Administració, hi ha un desfasament temporal en la comptabilització 
de la despesa de farmàcia dels últims mesos de cada any, de manera que 
l’evolució de les obligacions reconegudes no és l’indicador més precís per 
conéixer l’evolució real de la despesa en receptes. 

En el quadre següent es mostra, en milions d’euros, la despesa real de 
cada exercici, obtinguda de la Conselleria de Sanitat a partir de la 
facturació de les farmàcies, juntament amb la informació relativa al 
nombre de receptes expedides en la Comunitat Valenciana (en milions) i 
el càlcul del cost mitjà per recepta: 
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  2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Despesa farmacèutica real  
(milions euros) 

1.167,0 1.168,9 1.270,3 1.487,9 1.627,4 1.694,4 

Nombre de receptes (milions) 97,8 97,1 105,6 116,1 116,0 113,9 

Cost mitjà (euros) 11,9 12,0 12,0 12,8 14,0 14,9 

Quadre 2 

En el quadre anterior s’ha inclòs com a xifra de la despesa farmacèutica 
la facturació que han realitzat les oficines de farmàcia a la Conselleria de 
Sanitat, incloent-hi tots els productes sanitaris no hospitalaris finançats 
(tires reactives, productes dietoterapèutics, etc.) els descomptes previstos 
en la normativa i no inclou l’aportació realitzada pel ciutadà en l’oficina 
de farmàcia. 

La despesa en la prestació farmacèutica i el nombre de receptes 
expedides ha seguit una tendència decreixent en els últims exercicis. Els 
principals motius d’aquest descens en la despesa han sigut les 
reduccions de preus de medicaments i els descomptes regulats per 
l’Administració, una millora en l’ús racional dels medicaments i un 
major control de les receptes emeses, en bona mesura, facilitat per la 
introducció de la recepta electrònica i el copagament farmacèutic. 

Les dades estadístiques del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 
(MSSSI) sobre l’evolució de la despesa farmacèutica 2013/2014 a través de 
les receptes, reflecteixen una evolució interanual més moderada a la 
Comunitat Valenciana pel que fa al total nacional, inclosa la despesa 
mitjana per recepta. 

Això no obstant, la despesa mitjana per recepta continua essent un 6,6% 
superior a la mitjana nacional: 

  2014 2013 Variació 

Comunitat Valenciana 11,49 € 11,57 € -0,76% 

Mitjana nacional 10,78 € 10,68 € +0,87% 

Font: MSSSI.  

Les diferències amb les dades del quadre 2 són degudes al fet que 
en les estadístiques de l’MSSSI no s’inclouen les despeses 
corresponents a receptes de tires reactives i productes 
dietoterapèutics. 

Quadre 3 
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En el gràfic següent es recull l’evolució de la despesa de farmàcia i del 
nombre de receptes dispensades anualment. 

 

Gràfic 1 

La despesa anual mitjana per ciutadà per a la Generalitat en 2014, 
considerant que la població coberta1 a 31 de desembre de 2013 era de 
5.105.622 persones, va ser aproximadament de 228,6 euros. 

En la gestió de les prestacions farmacèutiques participen, a més de la 
Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris (DGFPS) com a centre 
directiu, 1.384 centres connectats a GAIA, més de 3.200 facultatius 
d’atenció primària, alguns centenars de facultatius de centres privats 
col·laboradors en la gestió de la sanitat pública (facultatius d’entitats 
concessionàries, assistència sociosanitària, ...) la Inspecció de Farmàcia, 
els Serveis Territorials de la Conselleria de Sanitat (SSTT), la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG), els tres col·legis de farmacèutics (COF) i 
2.321 oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana (CV). 

En els últims exercicis s’ha implantat progressivament en tot el territori 
de la CV la recepta electrònica, i s’ha deixat a les receptes en paper una 
funció residual. En 2014 la recepta electrònica ja es trobava implantada al 
100% en tota la Comunitat Valenciana. 
  

                                                
1  Població empadronada i no empadronada a la Comunitat Valenciana inscrita en el 

Sistema d’Informació Poblacional per a la prestació d’assistència sanitària de la 
Conselleria de Sanitat. No tots tenen dret a prestacions farmacèutiques a càrrec de 
la Conselleria de Sanitat. 
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Gràfic 2 

El sistema de recepta electrònica o sistema de prescripció i dispensació 
electrònica, denominat GAIA, és un procediment tecnològic, model 
d’administració electrònica avançada, que permet portar a terme de 
manera automatitzada les funcions professionals de prescripció, 
dispensació de medicaments i facturació d’aquests. 

Per gestionar la prestació farmacèutica, amb un nombre tan elevat de 
receptes i de beneficiaris, amb els distints agents participants en la 
gestió repartits al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana, cal 
el suport d’uns sistemes d’informació potents i complexos que 
oferisquen un grau de fiabilitat i de disponibilitat total. 

En un sistema de gestió com el de les receptes de farmàcia, amb un 
volum tan important de recursos implicats, tant de materials com de 
personals, totalment dependent de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions, la ciberseguretat enfront d’amenaces creixents i 
sofisticades al conjunt del sistema i la capacitat de recuperació d’aquests 
sistemes enfront d’incidents potencials, accidentals o intencionats són 
aspectes molt rellevants que han de ser considerats a l’hora de dissenyar 
els controls que garantisquen que funcionen adequadament. 

En l’annex II d’aquest Informe es descriu en detall el procés de gestió de 
la prestació farmacèutica de la Conselleria de Sanitat. 

Totes les activitats relacionades amb la prescripció, dispensació i 
facturació de medicaments estan subjectes a una regulació prolixa i 
estrica (vegeu l’annex I) que ha de ser prevista en el desenvolupament 
manual o automatitzat dels procediments i controls de gestió. 

Ateses les característiques especials del treball que cal realitzar sobre els 
sistemes d’informació, aquest s’ha efectuat per 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 2014 i s’ha comptat, a més, amb la col·laboració d’experts 
externs en auditoria informàtica. 
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Cal destacar que la col·laboració del personal de la Conselleria de Sanitat 
ha sigut en tot moment completa (Direcció General de Farmàcia i 
Productes Sanitaris, Subdirecció General de Sistemes d’Informació per a 
la Salut, Serveis Territorials de la Conselleria de Sanitat, Inspecció 
Farmacèutica, IGG i especialment de l’equip de la Conselleria de Sanitat 
responsable del projecte GAIA), el que ha facilitat la bona marxa dels 
treballs d’auditoria el resultat dels quals es recull en aquest Informe. 

També hem comptat amb la col·laboració dels responsables i el personal 
del Col·legi de Farmacèutics de València, que participa, juntament amb 
la resta de col·legis de farmacèutics de la Comunitat Valenciana, en la 
gestió de la prestació farmacèutica, i on hem efectuat la revisió d’una 
sèrie de controls amb resultat satisfactori. 

En el Programa Anual d’Actuació de 2015 es preveia realitzar una 
fiscalització de regularitat del Compte de l’Administració de l’exercici 
2014, l’informe del qual recomanem llegir de manera conjunta amb el 
present. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DEL CONSELL DE LA GENERALITAT 

La responsabilitat de la gestió de les prestacions farmacèutiques 
correspon d’acord amb la normativa a la Conselleria de Sanitat i 
específicament a la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris 
(DGFPS). 

La gestió de les aplicacions informàtiques i dels actius que suporten i 
garanteixen una gestió adequada de la prestació farmacèutica li 
correspon a la Subdirecció General de Sistemes d’Informació per a la 
Salut (SDGSIS) dependent de la Secretaria Autonòmica de Sanitat. 

La Intervenció General de la Generalitat , en qualitat de centre gestor de 
la comptabilitat pública, és responsable d’elaborar el Compte de 
l’Administració de la Generalitat. El Compte de l’Administració de la 
Generalitat corresponent a 2014 va ser elaborat per l’interventor general i 
presentat a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la normativa 
d’aplicació, el 30 de juny de 2015. 

El Consell (en particular els òrgans de direcció de la Conselleria de 
Sanitat) i la IGG han de garantir que les activitats de gestió de la 
prestació farmacèutica, operacions pressupostàries relacionades i la 
informació que figura en els comptes anuals són conformes amb les 
normes aplicables i establir els sistemes de control intern que consideren 
necessaris per permetre preparar i presentar els comptes anuals lliures 
d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

Per tant, el disseny, implantació i bon funcionament dels controls en el 
procés de gestió de la prestació farmacèutica i en els sistemes 
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d’informació és una responsabilitat que correspon als òrgans de direcció 
de la Conselleria de Sanitat i a la IGG. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre el sistema de 
control intern basada en la nostra auditoria. 

En particular l’objectiu d’aquest treball ha 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 l’execució correcta 
dels procediments de gestió de la prestació farmacèutica de la 
Conselleria de Sanitat, la comptabilització adequada de les transaccions i 
per reduir el risc d’errors o irregularitats. 

Hem portat a terme la nostra auditoria conformement amb els Principis 
fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb 
les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. 

Els dits principis exigeixen que complim els requeriments d’ètica, com 
també que planifiquem i executem l’auditoria de manera que obtinguem 
un coneixement adequat dels procediments utilitzats en la gestió de les 
activitats auditades, els riscos existents i els controls, tant de manuals 
com d’automàtics, implantats pels òrgans directius per a mitigar-los. Els 
procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la 
valoració dels riscos d’incorrecció material deguda a frau o error. 

L’abast d’aquesta auditoria ha comprés: 

a) L’anàlisi dels procediments de gestió de la prestació farmacèutica, 
els sistemes d’informació i de control intern, en particular els 
controls que ofereix l’aplicació GAIA. 

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

b) La revisió dels controls generals de les tecnologies de la informació 
(CGTI) que subjauen darrere de l’aplicació GAIA. 

c) La revisió de les interfícies d’intercanvi automatitzat d’informació 
entre GAIA i l’aplicació de SICOF dels col·legis oficials de 
farmacèutics de la Comunitat Valenciana. 

Ateses les limitacions inherents a qualsevol sistema de control intern i, 
en concret, dels controls implantats en el procés de gestió de la prestació 
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farmacèutica de la Conselleria de Sanitat, poden existir fets motivats per 
frau o error que hagen sigut detectats en la revisió efectuada. 

El període revisat ha sigut l’exercici 2014 i els primers mesos de 2015, i 
s’hi mostra la situació dels controls implantats en els procediments de 
gestió revisats existents en acabar el treball de camp en juny de 2015. 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona 
una base suficient i adequada per a la nostra opinió d’auditoria amb 
excepcions sobre el control intern. 

4. FONAMENTS DE LA CONCLUSIÓ AMB EXCEPCIONS 

D’acord amb la metodologia i abast del treball detallats en l’annex V, 
s’han revisat 120 controls de diferents àrees i subprocessos de gestió. El 
quadre i gràfic següents mostren el grau de compliment dels controls 
que s’han analitzat en aquesta auditoria. 

Àrea 

Eficàcia dels controls Total 
controls 
revisats Efectius 

Parcialment 
efectius 

No 
efectius 

Controls Generals TU 47 14 13 74 

Procediment de gestió de la 
prestació farmacèutica 

26 18 2 46 

Total controls revisats 
73 32 15 120 

60,8% 26,7% 12,5% 100,0% 

Quadre 4 

 

Gràfic 3 

Efectius 73
Parcialment 

efectius 
32

No efectius 
15
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La interpretació de les dades anteriors sobre el nivell de control intern 
existent, i l’eficàcia global del sistema de control intern s’ha de realitzar 
de manera conjunta amb la resta d’observacions que contenen els 
annexos III i IV d’aquest Informe, en el qual es detallen, resumides, les 
deficiències de control intern observades en l’auditoria. 

En aquest sentit, encara que la valoració global del sistema de control és 
positiva, hem identificat algunes debilitats materials de control intern 
que representen un risc elevat per a la fiabilitat i seguretat de la 
informació i la disponibilitat del sistema de recepta electrònica, les 
quals, per la seua gran transcendència, els òrgans de govern i direcció de 
la Conselleria de Sanitat i de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic 
(apartat d) s’han de comprometre de manera clara i decidida a esmenar-
les. Les més importants es refereixen a: 

a) La Conselleria no disposa d’un pla de recuperació de l’activitat 
aprovat pel conseller que garantisca la recuperació, en els termes 
preestablerts, dels elements crítics del sistema davant 
esdeveniments adversos potencials que afecten greument els actius 
(instal·lacions, programes i dades) dels sistemes d’informació de la 
Conselleria de Sanitat. 

 Aquesta debilitat material de control és especialment greu, ja que 
afecta no sols el sistema de recepta electrònica, sinó tots els 
sistemes informàtics de sanitat, que per la seua finalitat 
requereixen un alt grau de disponibilitat i seguretat. 

b) Els controls pel que fa a la gestió i revisió d’usuaris autoritzats per a 
accedir i operar en els sistemes d’informació són millorables, ja que 
el procediment general existent no preveu tots els controls 
necessaris per una execució correcta: identificació inequívoca de les 
persones que han d’autoritzar els accessos, registres i canals de 
comunicació per a sol·licituds i autoritzacions, comunicació de 
baixes i revisions periòdiques d’usuaris. 

 En el conjunt de proves realitzades no hem detectat que s’hagen 
produït vulneracions de la seguretat però el risc existeix. 

c) El procediment que segueix la Conselleria de Sanitat per a revisar, 
determinar i descomptar les dispensacions de les receptes que no 
es consideren conformes no preveu un control adequat sobre les 
devolucions aprovades i els reintegraments aplicats en factura i, en 
2014, no s’ha aplicat d’acord amb el que indica la normativa. 

 L’absència de control adequat i els endarreriments en la deducció 
dels imports que s’han de reintegrar poden ocasionar que 
s’aconseguisca recuperar tots els imports aprovats o que s’haurien 
d’haver aprovat. 
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d) L’allargament dels terminis de pagament ha generat demandes que 
impliquen el pagament d’interessos de demora per la prestació 
farmacèutica que incrementen la despesa pública. 

5. CONCLUSIÓ GENERAL 

En la nostra opinió, excepte pels efectes de les debilitats materials de 
control intern descrites en l’apartat anterior, cal concloure que el nivell 
de control existent en els procediments de gestió de la prestació 
farmacèutica i en els sistemes d’informació que hi donen suport aporta 
un nivell de confiança raonable per garantir que s’executen 
correctament, que es comptabilitzen adequadament les transaccions 
realitzades i la validesa, integritat, exactitud, confidencialitat i 
disponibilitat de la informació relacionada. 

6. RECOMANACIONS 

Durant la realització del treball s’ha identificat un conjunt de deficiències 
de control que es detallen en els annexos III i IV i s’han formulat les 
recomanacions que se’n deriven, la implantació de les quals pot 
contribuir a incrementar l’eficàcia del sistema de control intern i 
l’eficiència dels processos de gestió, i reduir la probabilitat que hi haja 
incorreccions en els comptes anuals. 

Les deficiències de control intern i recomanacions que s’indiquen en els 
annexos assenyalats han sigut comentades detalladament amb els 
interlocutors de la Sindicatura en els distints departaments responsables 
de la Conselleria de Sanitat perquè puguen establir prioritats en la 
implantació d’accions correctores. 

7. 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 responsables 
de la Conselleria de Sanitat l’esmentat esborrany per tal que, en el 
termini concedit, formularen, en el seu cas, al·legacions. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal 
assenyalar el següent: 

1) L’òrgan fiscalitzat ha formulat 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. 
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El text de les al·legacions formulades, així com l’informe motivat que s’hi 
ha emès, que ha servit per a la seua estimació o desestimació per part 
d’aquesta Sindicatura, s’adjunten en els annexos VIII i IX d’aquest 
Informe. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Normativa aplicable 
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La normativa que regula la prescripció i dispensació de receptes és molt 
extensa. La més rellevant a l’efecte d’aquesta fiscalització és la següent: 

Normativa estatal 

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

- Llei 29/2006 de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels 
Medicaments i Productes Sanitaris. 

- Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la 
cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el 
procediment per a actualitzar-los. 

- Reial Decret 1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i 
ordres de dispensació. 

- Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de Mesures Urgents per 
Garantir la Sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i Millorar la 
Qualitat i Seguretat de les Prestacions. 

- Reial Decret 177/2014, de 21 de març, el qual es regula el sistema de 
preus de referència i agrupacions homogènies de medicaments en 
el SNS, i determinats sistemes d’informació en matèria de 
finançament i preus dels medicaments i productes sanitaris. 

- Resolució de 18 de desembre de 2013, de la Direcció General de 
Cartera Bàsica de Serveis del SNS i Farmàcia, per la qual s’actualitza 
la quantia màxima a medicaments del grups ATC d’aportació 
reduïda, i s’actualitzen els límits màxims d’aportació mensual a 
pensionistes. 

Normativa autonòmica 

- Llei 6/1998, de 22 de juny, d’Ordenació Farmacèutica de la 
Comunitat Valenciana. 

- Decret 118/2010, de 27 d’agost, del Consell, pel qual s’ordenen i 
prioritzen activitats de les estructures de suport per a un ús 
racional dels productes farmacèutics en l’Agència Valenciana de 
Salut. 

- Decret Llei 2/2013, d’1 de març, del Consell, d’Actuacions Urgents de 
Gestió i Eficiència en Prestació Farmacèutica i Ortoprotèsica (DOCV 
6978 de data 05/03/2013). 

- Decret 4/2014, del Consell, de 3 de gener, pel qual s’aprova el ROF de 
la Conselleria de Sanitat. 
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- Acord de 24 d’agost de 2012, del Consell, pel qual es determinen els 
aspectes addicionals que ha de comprovar la Intervenció en 
l’exercici de la fiscalització de la despesa. 

- Resolució de 31 de maig de 2012, del director general de Farmàcia i 
Productes Sanitaris, sobre instruccions per a aplicar el Reial Decret-
Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la 
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i Millorar la Qualitat i 
Seguretat de les seus Prestacions, en matèria de prestació 
farmacèutica (actualitzada 20/06/2012). 

- Instrucció 1/2014 de la DGFPS, de 26 de setembre de 2014 sobre 
processos de seguiment, control i conciliació de les facturacions 
mensuals de receptes mèdiques. 

- Resolució de 15 d’octubre de 2009 (modificada per Resolució de 6 de 
febrer de 2012), del secretari autonòmic de Sanitat. 

- Circular 3/2001, de 10 d’octubre, de la Subsecretaria de l’Agència 
Valenciana de Sanitat i Direcció General de la Prestació 
Farmacèutica, sobre segells mèdics, talonaris de receptes i control i 
captura de dades de la recepta mèdica oficial de la Conselleria de 
Sanitat. 

- Concert de 23 de juny de 2004 entre la Conselleria de Sanitat i els 
Col·legis Oficials de Farmacèutics d’Alacant, Castelló i València. 

- Conveni de 2 de maig de 2007 per al desenvolupament electrònic de 
l’Atenció Farmacèutica-Dispensació. 

- Document annex (conveni) de 9 de gener de 2008 per a implantar 
un model de dispensació en els serveis de recepta electrònica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Descripció del procediment de gestió de la recepta 
electrònica 
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1. Introducció 

La gestió de la prestació farmacèutica es refereix al conjunt d’activitats 
realitzades per l’Administració i entitats col·laboradores, adreçada a la 
prescripció i lliurament de productes sanitaris que els usuaris necessiten 
per a restaurar la seua salut i/o prevenir una malaltia. El finançament 
dels medicaments i productes sanitaris es realitza amb fons públics, en 
un percentatge variable sobre el preu de venda, sempre que siguen 
prescrits per un metge del Sistema Nacional de Salut i siguen finançables 
segons la legislació vigent. 

El règim d’aportació dels beneficiaris de la prestació sanitària 
(copagament) en 2014 era el següent: 

Nivell de renda anual Percentatge d'aportació 

Exempts 
d'aportació 

Afectats de síndrome tòxica 

0% 

Persones amb discapacitat, en els supòsits 
previstos en la seua normativa especifica 

Persones perceptores de rendes d'integració 
social 

Persones perceptores de pensions no 
contributives 

Desocupats que han perdut el dret a 
percebre el subsidi de desocupació mentre 
subsistisca la situació 

Tractaments derivats d'accident de treball i 
malaltia professional 

Pensionistes 

Inferior a 18.000€ 10% (fins a 8,26€/mes) 

Entre 18.000 i 99.999€ 10% (fins a 18,59€/mes) 

Igual o superior a 100.000€ 60% (fins a 62,00€/mes) 

Actius 

Inferior a 18.000€ 40% 

Entre 18.000 i 99.999€ 50% 

Igual o superior a 100.000€ 60% 

Quadre 1 

En el pressupost de la Generalitat de 2014 figura el programa 
pressupostari 412.23 “Prestacions farmacèutiques” assignat a la DGFPS 
de la Conselleria de Sanitat. 

Un dels objectius bàsics d’aquest programa pressupostari consisteix en 
la “Gestió, coordinació i avaluació de l’assistència i prestació 
farmacèutica de la Conselleria de Sanitat, així com la supervisió i control 
de les adquisicions i dispensacions de productes i especialitats 
farmacèutiques”. 
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Les línies principals d’actuació dissenyades per a aconseguir aquest 
objectiu són les següents: 

- Mesures adreçades a controlar i racionalitzar la despesa 
farmacèutica. 

- Control de la facturació de receptes mèdiques. 

- Política d’ús racional, en especial en medicaments d’alt impacte 
sanitari i en situacions especials. 

- Programes de revisió i seguiment de la farmacoteràpia (REFAR). 

- Guies farmacoterapèutiques i algorismes de decisió terapèutica 
corporatius. 

Les despeses derivades de la gestió de la prestació s’imputen als crèdits 
pressupostaris de la línia de subvenció T0319 “Prestacions 
farmacèutiques”. No s’inclouen en aquesta línia les despeses per 
prestacions farmacèutiques en hospitals. 

En la gestió de les prestacions farmacèutiques participen, a més de la 
DGFPS com a centre directiu, 24 departaments de salut, la Inspecció de 
Farmàcia, els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat, la IGG, els 
tres col·legis de farmacèutics de la CV i 2.321 oficines de farmàcia. 

2. Sistemes d’informació 

El principal element tecnològic utilitzat per la Conselleria de Sanitat per 
a gestionar la prestació farmacèutica és l’aplicació GAIA i tots els 
sistemes i infraestructures que hi presten suport. 

Els tres col·legis oficials de farmacèutics de la Comunitat Valenciana 
actuen com a agents centralitzadors de la informació, tant per a 
possibilitar la dispensació de la medicació prescrita pels metges de la 
sanitat valenciana, com per realitzar la facturació dels productes 
dispensats als ciutadans en les farmàcies, com a conseqüència 
d’aquestes prestacions. Per a aquestes tasques fan servir una aplicació 
informàtica denominada SICOF que es gestiona de manera independent 
en cada COF. 

La participació dels col·legis oficials de farmàcia en la gestió de la 
prestació farmacèutica es recollia en el Concert entre la Conselleria de 
Sanitat i els COF formalitzat en 2004. Aquest Concert va ser denunciat 
per la Conselleria de Sanitat en 2013 i va finalitzar la vigència en 
novembre de 2013. 

Per al funcionament correcte del sistema de recepta electrònica és 
necessari que cadascun dels subsistemes involucrats desenvolupe 



Gestió de la prestació farmacèutica: la recepta electrònica 
Auditoria dels sistemes d’informació i de control intern. Exercici 2014 

19 

correctament les responsabilitats que té assignades. Alhora tots els 
subsistemes s’han d’integrar adequadament i treballar de manera 
conjunta. 

El sistema de recepta electrònica o sistema de prescripció i dispensació 
electrònica és un procediment tecnològic que permet portar a terme de 
manera automatitzada les funcions professionals de prescripció, 
dispensació de medicaments i facturació d’aquests. 

En aquesta gestió, model d’administració electrònica avançada, és un 
element central el sistema d’informació de la Conselleria de Sanitat, dins 
el qual l’aplicació GAIA és el principal component tecnològic de la gestió 
farmacèutica i cobreix diverses funcions del procediment, per a les quals 
disposa d’un mòdul diferenciat. 

 MPRE Conté les funcionalitats que faciliten als facultatius la 
prescripció de tractaments mèdics i generació de receptes 
electròniques. 

 RELE Gestiona el traspàs d’informació entre GAIA i SICOF, 
fonamental en la gestió de la prestació. 

 Facturació Dóna suport al procés de revisió de la facturació realitzada 
per les oficines de farmàcia i al càlcul d’indicadors per a 
detectar errors (també denominada Backoffice). 

A més, l’aplicació GAIA per a funcionar adequadament necessita 
comunicar-se de manera automatitzada amb altres aplicacions del 
sistema, principalment les següents: 

 SIP Sistema d’informació poblacional (gestiona altes i baixes 
dels ciutadans amb dret a prestació i el finançament 
assignat). 

 SIA Sistema d’informació ambulatòria. Historial mèdic dels 
pacients. 

 CRC  Catàleg de recursos corporatius. Aplicació que gestiona els 
accessos a les diferents aplicacions de la Conselleria de 
Sanitat. 

 COMPAS Obté informació de GAIA per recuperar el cost de les 
prestacions a ciutadans d’altres països. 

 SICOF Sistemes d’informació per a gestionar la dispensació i 
facturació de medicaments dels col·legis oficials de 
farmacèutics de la Comunitat Valenciana. 
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La gestió purament pressupostària es realitza amb l’aplicació comptable 
CONTAG-SIP. 

El conjunt del procediment de gestió de les prestacions farmacèutiques 
de la Conselleria de Sanitat es pot representar gràficament de la manera 
següent: 
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L’esquema tecnològic del sistema d’informació de la prestació 
farmacèutica de la Conselleria de Sanitat es pot representar de la manera 
següent: 

 

Gràfic 2 

3. Descripció del procediment de gestió 

La regulació del procediment de gestió de la prestació farmacèutica en la 
Comunitat Valenciana es recull en el Decret 118/2010, de 27 d’agost, del 
Consell, i el Decret Llei 2/2013, d’1 de març, del Consell, d’Actuacions 
Urgents de Gestió i Eficiència en Prestació Farmacèutica i Ortoprotèsica i 
les seues normes de desenvolupament. Està pendent l’aprovació d’un 
nou concert amb els COF. 

Per a analitzar adequadament el procediment de la gestió farmacèutica 
hem dividit el procés en les fases que descrivim tot seguit. 

a) Prescripció del tractament pel metge al pacient. 

 El metge que prescriu una recepta accedeix als sistemes 
d’informació identificant-se a través d’un usuari i contrasenya en la 
xarxa local de la Conselleria de Sanitat. 

 Posteriorment, per accedir al sistema de prescripció, d’acord amb 
els perfils d’accés configurats per als usuaris prescriptors en 
l’aplicació CRC, haurà d’identificar-se mitjançant una targeta 
criptogràfica de signatura electrònica. 

Procediment de 
gestió

Aplicació 
informàtica

Gestor de base de 
dades

S.O. Servidor de 
l'aplicació

S.O. Servidor de la 
base de dades

S.O. de xarxa

Infraestructura 
física

Prestació farmacèutica

GAIA

Oracle 11g

Solaris

Solaris

Windows Server
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comunicacions
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 Normalment accedirà a l’aplicació SIA per conéixer la història 
clínica i els antecedents del pacient. Quan haja realitzat el 
diagnòstic mèdic accedirà des de SIA al mòdul MPRE de GAIA per 
indicar el tractament que considera oportú per a la dolència 
identificada. 

 Abans d’indicar en MPRE el tractament, el metge pot fer ús d’una 
funcionalitat d’aquest mòdul que li indica per al diagnòstic realitzat 
la medicació o les distintes medicacions que es poden receptar i pot 
consultar el cost del medicament que se li ofereix, d’acord amb el 
nomenclàtor de medicaments de l’MSSSI. El metge pot elegir si 
utilitza la guia o no. 

 Si es tracta d’una dolència per a la qual la Conselleria de Sanitat té 
aprovat un algorisme terapèutic (per exemple per a l’artrosi), el 
metge prescriptor rebrà obligatòriament la informació sobre quin és 
el producte indicat amb major cost-efectivitat per a la dolència 
indicada. Si el metge s’aparta de la proposta i recepta una 
medicació diferent, haurà de completar un apartat amb els motius 
pels quals s’aparta de la proposta. 

 Una vegada el metge prescriptor ha seleccionat el tractament, el 
signa electrònicament i l’aplicació genera automatitzadament les 
receptes electròniques per al període del tractament. Es generen 
receptes per a un període limitat. Si el tractament és per un període 
superior, es van generant posteriorment i automàticament en un 
procés nocturn perquè sempre hi haja receptes per al període 
determinat. 

 Les receptes generades tenen una caducitat de 10 dies des de la 
data de prescripció de la recepta. 

 Una vegada indicat el tractament el metge imprimeix en paper i 
lliura al pacient el full de tractaments, que recull el tractament 
indicat juntament amb les dates en què està disponible per retirar-
lo en l’oficina de farmàcia, la posologia i els possibles advertiments 
sobre la medicació. 
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 Aquest és l’únic paper que imprimeix el metge i lliura al pacient. 
Substitueix així la recepta manuscrita en el procediment anterior. 
En cas d’haver d’afegir una nova prescripció, es generarà un nou 
full de tractament amb la informació acumulada dels tractaments 
vigents que substituirà el full anterior. 

 El full de tractaments constitueix un element central del sistema, 
tant per la informació que subministra al pacient quant als 
tractaments, terminis de dispensació i cost de la medicació, com 
pels elements de control que incorpora al procés, ja que per a 
dispensar els productes sanitaris cal la identificació amb la targeta 
SIP i la lectura automatitzada a l’oficina de farmàcia del codi únic 
del full de tractaments. Qualsevol canvi en els tractaments indicats 
pel facultatiu al pacient comporta el canvi d’aquest codi que 
invalida el full de tractaments anterior. 

b) Dispensació de la medicació prescrita pel professional mèdic en 
l’oficina de farmàcia. 

 Les prescripcions i l’informe de tractament realitzats pel 
professional mèdic s’emmagatzemen en les bases de dades de 
l’aplicació GAIA a les quals s’accedeix des del punt de dispensació 
(oficina de farmàcia) per a lliurar-los al pacient amb intermediació 
dels sistemes d’informació dels col·legis de farmàcia (SICOF). 

 Quan el pacient ix de la consulta mèdica, el sistema GAIA ja té 
disponible la informació per a qualsevol oficina de farmàcia de la 
Comunitat Valenciana que necessite realitzar la dispensació. 

 El pacient, per a obtenir la medicació que s’indica en el full de 
tractaments que li ha lliurat el metge, necessita acudir a una oficina 
de farmàcia amb aquest document i acreditar-se mitjançant targeta 
SIP que l’identifica com a beneficiari de la sanitat valenciana. 
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 L’oficina de farmàcia llig la banda magnètica de la targeta SIP i el 
codi únic del full de tractament per accedir a la informació de GAIA 
de les prescripcions d’aquest pacient que li mostrarà la medicació 
que està disponible per a retirar (solament es mostraran les 
receptes amb data de prescripció inclosa en la quinzena vigent 
detallada en el full de tractament més un marge de cinc dies) que 
seran les úniques que podrà dispensar l’oficina de farmàcia (pot 
haver-hi receptes enregistrades en el sistema per a un període 
posterior que no es mostren a l’oficina de farmàcia i no poden ser 
dispensades). 

 El procediment preveu excepcions sobre la tramitació habitual per 
al cas que no funcione o no funcione correctament el sistema 
informàtic (contingències) que contemplen requisits addicionals, 
entre altres, no es pot dispensar més d’una capsa de la medicació 
prescrita, retenció del full de tractament, introducció de la 
informació una vegada esmenada la incidència, etc. 

 Si la banda magnètica està deteriorada però es necessita realitzar la 
dispensació, es poden introduir les dades manualment, però la 
targeta es bloca als 21 dies i dins d’aquest període el ciutadà ha de 
renovar-la. Durant aquest període es permeten un màxim de deu 
contactes amb oficines de farmàcia (visites per a obtenir productes 
sanitaris receptats amb la mateixa targeta). 

 El pacient pot retirar tota la medicació que té disponible o una part. 
Les receptes no retirades caduquen als 10 dies de la data de 
prescripció o del visat en el cas de la primera dispensació. En 
successives dispensacions de receptes de la mateixa prescripció, la 
data de validesa s’inicia deu dies naturals abans de la data de 
finalització de la medicació de la dispensació anterior. 

 A més de la informació sobre la medicació prescrita, el farmacèutic 
obté automàticament de GAIA la informació sobre el finançament 
que té reconegut el pacient en la sanitat pública en funció de la 
situació que ha acreditat davant l’Administració sanitària (actiu, 
pensionista, nivell de renda i altres) per facturar i cobrar al pacient 
d’acord amb el que estableix la normativa. 
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 Abans de lliurar la medicació el farmacèutic emplena el full 
justificant dels medicaments dispensats (full COM) adjuntant-hi els 
cupons precinte retallats de les capses dels medicaments que haurà 
de remetre a la Conselleria de Sanitat. 

 El pacient si no té concedit el finançament al 100% abona en 
l’oficina de farmàcia el percentatge del preu dels medicaments no 
finançats i retira els medicaments. Proporcionat el producte 
farmacèutic, la farmàcia emet una factura-rebut personalitzada per 
al pacient indicant el preu que aquest ha de pagar pels 
medicaments retirats i la part finançada per la Conselleria de 
Sanitat. 

 

 Una vegada lliurada la medicació al pacient en l’oficina de farmàcia 
de la seua elecció, aquesta informació es transmet automàticament 
a les bases de dades de GAIA, de manera que aquesta medicació ja 
no apareix com a disponible per a cap oficina de farmàcia. Totes les 
dispensacions les signa electrònicament el farmacèutic 
responsable. 

c) Facturació a la Conselleria de Sanitat i conformació de les factures 

 Les receptes dispensades per les oficines de farmàcia en un mes es 
facturen a la Conselleria de Sanitat normalment en el mes següent 
o, com a màxim, en un període de tres mesos des de la dispensació. 

 Els COF obtenen la informació dels productes dispensats per les 
farmàcies i envien la informació electrònica sobre facturació a la 
Conselleria de Sanitat en els primers 15 dies del mes següent a la 
dispensació. La informació que cal remetre inclou: 

- Fitxers amb les dades de productes dispensats 

- Fitxers amb dades de productes facturats 

- Factura resum de la facturació i nombre de receptes 

 En addició a això, dins dels primers 20 dies s’han de remetre els 
justificants en paper de totes les dispensacions realitzades (fulls 
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COM) als serveis territorials de la Conselleria de Sanitat de cada 
província. 

La factura dels COF es registra en el Registre de Factures de la 
Generalitat, (RUF). 

Prèviament, durant el mes en què s’han realitzat les dispensacions, 
els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat en cada província 
han revisat diàriament les incidències sobre les dispensacions 
realitzades per a les quals l’aplicació GAIA té configurades diferents 
alertes. 

 Realitzades aquestes verificacions es practiquen, si és el cas, les 
deduccions en la factura derivades de les revisions de la facturació 
de mesos anteriors aprovades (fase de conciliació de la facturació) i 
el director territorial de cada província aprova la facturació 
realitzada pels COF i la tramita per comptabilitzar-la, fiscalitzar-la i 
pagar-la. 

d) Comptabilització i pagament 

 Els serveis econòmics de les direccions territorials de la Conselleria 
de Sanitat confeccionen les propostes comptables per registrar les 
obligacions reconegudes i les tramiten a la Intervenció Delegada en 
els serveis territorials per fer-ne la fiscalització. 

 La Intervenció Delegada en els serveis territorials verifica 
l’existència de crèdit pressupostari, la competència de l’òrgan de 
contractació i l’aprovació de la despesa i comptabilitza les 
obligacions reconegudes en l’aplicació CONTAG-SIP. 

 La comptabilització es realitza normalment al mes següent de la 
facturació (si hi ha crèdit pressupostari) i sempre que s’haja remés 
la informació i documentació correctament. 

 A partir d’aquest moment, la gestió del pagament de les obligacions 
reconegudes correspon a la Tresoreria de la Generalitat d’acord amb 
la disponibilitat de liquiditat i la seua planificació de pagaments. 

e) Controls posteriors: Conciliació de la facturació 

 El procediment de conciliació de la facturació és un procés de 
revisió en detall de totes les dispensacions facturades en un mes 
per les oficines de farmàcia que es realitza una vegada la factura 
emesa pels COF ja ha sigut comptabilitzada i, si és el cas, pagada. 

 És un procediment complex en el qual participen molts 
departaments de la Conselleria de Sanitat, principalment la DGFPS, 
la Inspecció Farmacèutica, els serveis territorials a més dels COF. 
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 El termini de què disposa la Conselleria de Sanitat per realitzar la 
revisió de la facturació i comunicar a les COF les possibles 
discrepàncies en la facturació és de 6 mesos des de la data de 
lliurament de les receptes o justificants. Una vegada comunicades 
les discrepàncies als COF aquests disposen d’un termini de 30 dies 
per a objectar les diferències detectades (article 20 Decret Llei 
2/2013, d’1 de març del Consell). 

 El sistema GAIA realitza les comprovacions prèvies següents: 

- Verificar que s’ha remés tota la informació i documentació 
prevista en la normativa en aquesta fase. 

- Verificar que les dades dels fitxers de facturació coincideixen 
amb les dades resum de la factura presentada. 

- Verificar que per a totes les receptes dispensades i facturades 
s’ha consignat el SIP identificatiu del beneficiari. 

- Verificar que no hi ha receptes duplicades. 

 En addició a això, per realitzar la revisió, el mòdul de facturació de 
l’aplicació GAIA genera una sèrie d’indicadors definits per la DGFPS 
que permeten identificar possibles errors o deficiències en els 
productes farmacèutics dispensats i facturats. 

 D’acord amb aquesta informació elaborada per GAIA inicien la seua 
labor revisora els departaments indicats de la Conselleria de 
Sanitat. El resultats de la revisió es posen en comú en una reunió 
mensual de facturació on participen responsables de tots aquests 
departaments de la Conselleria de Sanitat. En aquesta reunió, 
finalment, es determinen les receptes que no es consideren 
conformes. 

 Una vegada determinades les receptes no conformes, els serveis 
territorials remeten per escrit als COF el detall de les receptes que 
han resultat amb objeccions, que al seu torn remeten als serveis 
territorials les seues al·legacions. 

 Analitzades les al·legacions en la DGFPS, les receptes que finalment 
no han sigut considerades conformes o sobre les quals no ha existit 
acord es descompten de la següent factura remesa als COF (en la 
fase de facturació-conformació). 

f) Reintegrament de l’excés d’aportació del ciutadà en la prestació 
farmacèutica 

 La normativa d’aplicació estableix, amb algunes excepcions, que els 
ciutadans beneficiaris de la prestació farmacèutica financen una 
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part del cost dels productes sanitaris. En el cas dels jubilats 
estableix a més d’una percentatge, un límit mensual que varia en 
funció de la renda del beneficiari i que pot ser de 8,26 euros, 18,59 
euros o 62 euros mensuals (en 2014). 

 Encara que en 2014 hi ha controls automàtics per a impedir que se 
superen els límits establits d’aportació, si, per qualsevol motiu, un 
pensionista ha aportat més del que li correspon té dret a demanar 
que l’Administració li retorne l’excés sobre l’aportació màxima. 

 Per assegurar aquest dret, la Conselleria de Sanitat ha establit amb 
una periodicitat trimestral un procediment mitjançant el qual es 
calcula el saldo resultant d’excés de l’aportació dels ciutadans. 

 Quan es tracte de pensionistes dels quals es disposa de dades del 
compte bancari, després del càlcul i aprovació s’abonaran 
automàticament les quantitats que superen el límit d’aportació 
legal mensual acumulada en el trimestre mitjançant ingrés directe 
en el compte bancari. S’estableix una quantia mínima d’1 euro per 
realitzar la transferència i, en cas de no arribar a aquest import 
s’acumula per al trimestre següent. 

 Quan es tracte de casos no previstos en el supòsit anterior o no 
detectats, s’ha establit un procediment per a la sol·licitud de la 
devolució per part de l’interessat. 

g) Controls de gestió 

 La planificació i execució dels controls sobre els departaments de 
salut de la Conselleria de Sanitat pel que fa a la gestió la realitza 
principalment la Direcció de Gestió Sanitària del Pla Estratègic i 
Acords de Gestió de la Conselleria de Sanitat (DGSPE). 

 Anualment es realitza una planificació dels indicadors de gestió que 
s’inclouran en els acords de gestió que han de formalitzar els 
departaments de salut i la Conselleria de Sanitat. En aquests acords 
es fixen els indicadors i els seues valors objectius per a l’exercici 
següent. 

 Entre els indicadors que es fixen com a objectiu de gestió en els 
acords figuren alguns de relatius a la gestió de la prestació 
farmacèutica. En 2014 es van realitzar acords de gestió amb tots els 
departaments de salut que van incloure diversos indicadors 
relacionats amb la gestió de la prestació farmacèutica. 

 Per al seguiment dels indicadors i els objectius fixats per a aquests 
en els acords de gestió, cada departament remet mensualment a la 
DGSPE l’actualització dels valors dels indicadors. 
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 La DGSPE efectua el seguiment dels indicadors i, en cas de 
desviacions importants, consensua amb el departament en qüestió 
les accions correctores que cal portar a terme. 

 També es preveu en els acords de gestió la intervenció per al 
seguiment dels indicadors d’una comissió central de seguiment i 
comissió local de seguiment per al control dels objectius fixats. 

 Les aplicacions GAIA i Alumbra permeten realitzar el seguiment 
dels valors dels indicadors de gestió, tant pel que fa al departament 
com des del punt de vista del professional sanitari. 

h)  Gestió de la tramitació de la compensació per costos en despesa 
farmacèutica en què s’ha incorregut per atenció a pacients 
d’altres comunitats autònomes o estats. 

 La disposició 69a “Fons de Cohesió Sanitària”, de la Llei 22/2013, de 
23 de novembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2014, actualitza el règim jurídic aplicable per a la compensació de 
despeses realitzades per les comunitats autònomes en relació amb 
els pacients d’altres estats o comunitats autònomes. 

 La DGFPS comunica mensualment al Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat tota la informació del cost per prestacions a 
ciutadans d’unes altres comunitats autònomes El Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat tramita el procediment 
corresponent per calcular les compensacions netes de fons que 
corresponen a la Comunitat Valenciana i en practica les 
liquidacions corresponents. 

 D’altra banda, el Servei d’Anàlisi de Costos i Informació Econòmica 
de la Conselleria de Sanitat (SACIE) gestiona a través de l’aplicació 
COMPAS, la informació sobre les receptes corresponents a 
ciutadans de la Unió Europea. La informació s’obté mensualment a 
través d’una interfície amb l’aplicació GAIA. 

 A partir de la informació gestionada en COMPAS, el SACIE remet 
semestralment les dades del cost per receptes dels països de la UE a 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social. A partir d’aquesta 
informació l’MSSSI realitza anualment les liquidacions de les 
compensacions corresponents a la Comunitat Autònoma 
Valenciana.  

Els procediments de compensació de despeses sanitàries entre 
comunitats autònomes es van començar a aplicar el 2014, i el 2015 
es va produir la primera liquidació a favor de la Comunitat 
Valenciana. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

Controls generals de les tecnologies de la informació 
(CGTI) 
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D’acord amb els objectius de l’auditoria s’ha revisat l’eficàcia dels 
controls generals dels sistemes d’informació relacionats amb les 
aplicacions informàtiques utilitzades per a donar suport al procés de 
gestió de la recepta electrònica 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 que 
funcionen correctament, i proporcionen, si funcionen adequadament, 
una garantia raonable sobre la seguretat, disponibilitat, integritat i 
confidencialitat de la informació i possibilita que els controls de les 
aplicacions puguen funcionar adequadament. 

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

 

Àrea 

Eficàcia dels controls Total 
controls 
revisats Efectius Parcialment 

efectius 
No 

efectius 

Marc organitzatiu 11 3 1 15 

Gestió de canvis 10 0 0 10 

Operacions TI 15 7 2 24 

Controls d’accés 9 3 5 17 

Continuïtat de l’activitat 2 1 5 8 

Total controls avaluats 
47 14 13 74 

63,5% 18,9% 17,6% 100,0% 

Quadre 1 

 

Gràfic 1 

Efectius 47
Parcialment

efectius 
14

No efectius 
13
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Les deficiències principals de control intern que s’han identificat després 
de la revisió efectuada i les recomanacions que se’n deriven, la 
implantació de les quals ha de contribuir a incrementar l’ambient de 
control i a reduir la probabilitat i el risc d’existència d’incorreccions per 
errors o irregularitats en els comptes anuals són: 

 Marc organitzatiu 

1. La Conselleria de Sanitat ha realitzat accions adreçades al 
compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, de 13 
de desembre (LOPD) i disposa del document de seguretat LOPD. Així 
mateix, es disposa de diversos fitxers inscrits en el Registre General 
de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 
(AEPD). 

 Durant l’exercici 2014 la Conselleria no ha realitzat la corresponent 
auditoria de revisió del compliment de l’LOPD, a pesar de ser 
obligatori fer-ne una cada dos anys segons estableix l’article 96 del 
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD). 

 Aquest fet representa un risc mitjà que siga qualificat per l’AEPD com a 
“infracció greu” d’acord amb l’article 44 de l’LOPD. 

 La Conselleria ha de realitzar l’auditoria corresponent de l’LOPD 
amb caràcter biennal, d’acord amb el que estableix l’RLOPD. 

 D’altra banda, els col·legis de farmacèutics de la Comunitat 
Valenciana, participen, d’acord amb el que es preveu en la 
normativa d’aplicació, en el procediment de gestió de la dispensació 
i facturació de les oficines de farmàcia, facilitant a les oficines la 
informació sobre receptes prescrites i centralitzant les dades de 
dispensació i facturació per a lliurar-los a la Conselleria de Sanitat. 

 La legislació regula part de les activitats que han de realitzar els 
COF. En particular, el Reial Decret 1718/2010, de 17 de desembre, en 
el seu article 11 preveu eliminar o esborrar les dades de facturació 
utilitzades pels COF per realitzar les seues funcions una vegada 
finalitzades totes les tasques relacionades amb la facturació. 

 Hem analitzat els procediments de gestió d’un dels COF de la 
Comunitat Valenciana i evidenciat que disposen de nombrosos 
controls. Tanmateix, no disposen d’un procediment que regule 
l’eliminació o esborrat de la informació de facturació utilitzada en 
un termini determinat posterior a la finalització de totes les fases 
de la gestió que realitzen. 

 Segons ens ha informat el COF revisat s’han donat les instruccions 
precises per ajustar els seus procediments al que regula la 
normativa. 
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 Recomanem que la Conselleria de Sanitat implante nous controls 
per verificar el compliment d’aquesta norma per part dels COF. 

2. La Conselleria de Sanitat està realitzant accions per assolir un 
compliment adequat de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS, 
Reial Decret 3/2010, de 8 de gener) l’Esquema Nacional 
d’Interoperatibilitat (ENI, Reial Decret 4/2010, de 8 de gener), com 
per exemple mitjançant l’aprovació de la política de seguretat de la 
informació de la Generalitat (Decret 66/2012 del Consell) i l’Ordre 
d’Organització de la Seguretat de 9 de juliol de 2012. 

 Això no obstant, no s’ha realitzat un pla d’adequació als dits 
esquemes, ni existeix un pla global per a abordar-los. 

 La dita circumstància representa un risc qualificat de mitjà pel que fa al 
compliment de les normes indicades.  

 La Conselleria de Sanitat ha d’elaborar un pla d’adequació a 
l’Esquema Nacional de Seguretat i a l’Esquema Nacional 
d’Interoperatibilitat i posteriorment implantar les mesures 
indicades en els dits plans, fins aconseguir que es complisca 
completament l’ENS i l’ENI. 

3. La Conselleria utilitza l’eina “Inventari de gestió d’actius”, 
mitjançant la qual es gestiona l’inventari de maquinari, de tots els 
equips dins del domini “cs”, però hi ha equips de la Conselleria no 
inventariats. 

 Aquesta situació representa un risc mitjà que hi haja maquinari 
desconegut per la direcció i que no estiga degudament controlat, ja que 
aproximadament un 10% del total dels equips no estan inventariats. 

 Recomanem que s’amplie l’inventari de manera que incloga tot el 
maquinari i programari de la Conselleria de Sanitat i que hi figure la 
rellevància assignada als actius de tecnologies de la informació. 

 Operacions dels sistemes d’informació 

4. L’antivirus està instal·lat en tots els llocs de treball i servidors i és 
administrat de manera centralitzada, el que assegura que 
s’actualitza correctament a diari. 

 Tot i disposar d’un registre d’auditoria per traçar les accions dels 
usuaris que operen la consola de gestió, s’ha detectat que hi ha 
diversos usuaris genèrics (compartits per diverses persones) que 
poden portar a terme accions d’administració. 
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 Aquest fet representa un risc mitjà que no es puga fer un seguiment de les 
activitats de configuració de l’antivirus, ja que l’existència d’usuaris 
genèrics o compartits dificulta la traçabilitat de les accions. 

 Recomanem que els usuaris de la consola de l’antivirus siguen 
nominals i individuals, i evitar així la utilització d’usuaris genèrics o 
compartits que impedisquen una correcta traçabilitat. 

5. Mitjançant el Decret 66/2012 del Consell, es va establir la Política de 
Seguretat de la Informació de la Generalitat. En el seu article 5 
“Classificació de la informació” s’indica que els actius d’informació 
hauran d’estar inventariats i classificats, i que el nivell de protecció 
i les mesures que cal aplicar es basaran en el resultat de la dita 
classificació. 

 En addició a això, l’article 14 indica com un dels documents de què 
haurien de disposar, el de “f) Classificació i tractament de la 
informació”. 

 Això no obstant, la Conselleria, no disposa d’un procediment 
formalitzat pel que fa a la classificació i tractament de la 
informació, que establisca les mesures de seguretat que cal complir 
segons la classificació (pública, d’accés restringit o interna, 
confidencial, etc.). Així mateix, no estan establits els períodes de 
retenció de la informació. 

 La situació descrita representa un risc valorat com a mitjà pel que fa a la 
protecció i retenció de la informació. 

 Recomanem desenvolupar un procediment per escrit pel que fa a la 
classificació i tractament de la informació, que establisca les 
mesures de seguretat que cal complir segons la classificació per a la 
gestió, distribució i temps de retenció o emmagatzemament de la 
informació. 

6. Els canvis en les tasques programades i automàtiques de base de 
dades o del sistema operatiu es registren en l’eina CA Service Desk 
quan els sol·liciten els usuaris i després de ser aprovats pel 
responsable s’implanten. 

 Això no obstant, quan el canvi és iniciativa de l’equip tècnic 
(administradors de base de dades i de sistemes) per necessitats 
pròpies (per exemple, canvi en la configuració de rotació de logs), els 
canvis en les tasques planificades no són registrats en l’eina CA 
Service Desk, de manera que no segueixen el flux d’aprovació 
estàndard. 

 Aquest fet representa un risc mitjà que es produïsquen canvis no 
autoritzats en les tasques planificades. 
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 Recomanem que totes les sol·licituds o modificacions dels treballs 
planificats siguen registrades en l’eina esmentada i que s’aproven 
degudament. 

7. Com a regla general, el personal que no pertany a la Unitat de 
Sistemes de l’SGSIS no té accés físic a la sala del centre de 
processament de dades (CPD) de la Conselleria de Sanitat. Tot i això 
es preveuen les excepcions següents: personal de neteja, personal 
de manteniment i vigilants de seguretat. S’ha verificat que una 
persona que realitza tasques de neteja disposa d’accés total a les 
portes (entre aquestes el CPD), i no està garantit que el seu accés 
siga supervisat sempre per personal de l’SGSIS. 

 Així mateix, encara que ens han informat que es realitza una 
revisió periòdica dels usuaris per comprovar si els accessos físics 
configurats en l’aplicació ActWin són correctes, la dita revisió no es 
deixa documentada com a evidència que s’haja realitzat. A més, 
l’aplicació Act Win registra els accessos correctes i incorrectes dels 
usuaris, però no es realitzen revisions d’aquests registres per 
detectar possibles anomalies en els accessos. 

 D’altra banda, en la majoria d’equips, l’accés a l’armari de cablatge 
del CPD és segur (armaris tancats amb clau) i fàcilment 
identificable. Els cables i dispositius estan degudament organitzats i 
etiquetats. Això on obstant, en la visita que vam realitzar, vam 
verificar que alguns armaris es troben oberts o amb la clau posada, 
fet que facilita l’accés al cablatge. 

 Aquestes circumstàncies representen un risc mitjà que es produïsquen 
danys als equips o accessos no autoritzats al CPD, que és una 
infraestructura crítica de la Generalitat, i que no siguen detectats. 

 Recomanem restringir al màxim possible els permisos d’accés a la 
sala del CPD, de manera que solament hi tinga accés el personal 
estrictament necessari (personal de sistemes). Per a la resta del 
personal, es recomana que no disposen de permisos d’accés i que 
siga el personal de sistemes els qui faciliten l’accés en cas necessari 
deixant-ne constància en el registre d’accessos al CPD). 

 En addició a això, recomanem documentar les revisions que es 
porten a terme sobre els permisos d’accés dels usuaris i realitzar 
revisions periòdiques sobre les registres d’accés emmagatzemats en 
l’aplicació ActWin, per poder detectar possibles anomalies en els 
accessos. Aquestes revisions han de quedar també documentades. 

 També recomanem tancar amb clau els armaris que contenen els 
equips i el cablatge en el CPD i retirar la clau per evitar accessos no 
autoritzats. 
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 Control d’accés a dades i programes (seguretat lògica) 

8. Els tallafocs gestionats per l’SGSIS de la Conselleria registren els 
esdeveniments i emmagatzemen el registre de les activitats del 
trànsit de xarxa. Així mateix, es registren els accessos correctes i 
incorrectes dels accessos remots per VPN. 

 També es registren logs d’accés en l’aplicació GAIA, en la xarxa de 
gestió i en el domini Windows de la Conselleria de Sanitat. 

 En general, els registres d’accessos als sistemes no es revisen de 
manera periòdica, sinó sota demanda en cas de produir-se algun 
incident. 

 Aquest fet representa un risc mitjà que no es detecten accessos no 
autoritzats o fora del que és usual a temps per a poder reaccionar i de 
manera adequada. 

 Recomanem en primer lloc configurar la directiva d’auditoria que 
registra els esdeveniments d’inici de sessió de compte en el domini 
Windows de la Conselleria de Sanitat, perquè es registren també els 
intents d’accés incorrectes. 

 D’altra banda, recomanem realitzar revisions regulars dels 
esdeveniments o logs registrats en els diferents sistemes per 
comprovar que no hi ha hagut incidències destacables. Per tal de 
facilitar-ne la revisió i establir alertes d’avís immediates en cas de 
detectar-se alguns tipus d’esdeveniments de major interés o 
gravetat es podria utilitzar un registre correlatiu de logs. 

9. Les altes, baixes i modificacions d’usuaris en GAIA es realitzen 
d’acord amb un procediment general que preveu l’autorització 
mitjançant una credencial signada pels responsables de l’aplicació. 
El procediment existent no determina amb precisió les persones 
que han d’autoritzar els accessos i no contempla la revisió periòdica 
d’usuaris ni la forma de documentar-la. 

 El fet de no disposar d’un procediment que regule amb precisió 
l’autorització d’accessos a l’aplicació GAIA i no preveja la revisió d’usuaris 
representa un possible risc considerat alt que s’assignen permisos de 
manera indeguda als usuaris o no se’ls retiren a temps en cas de baixa o 
canvis de lloc. 

 Recomanem aprovar un procediment detallat per gestionar altes, 
baixes i modificar els usuaris de l’aplicació GAIA que preveja la 
revisar-los periòdicament i documentar les revisions realitzades. 

 La Conselleria de Sanitat està desenvolupant des de 2012 un 
projecte d’implantació d’una aplicació de gestió d’identitats per 
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garantir la seguretat en els accessos dels usuaris a les aplicacions 
corporatives i un abona gestió de les altes, baixes i modificacions 
dels usuaris i perfils d’accés. Aquest projecte, si finalitza amb una 
bona implantació, millorarà substancialment la seguretat dels 
accessos a les aplicacions crítiques de la Conselleria de Sanitat, de 
manera que recomanem que s’hi dediquen els recursos necessaris 
perquè permeten portar-lo a bon terme. 

 Addicionalment, la Conselleria de Sanitat ha d’executar els controls 
previstos en l’apartat 6.2 de la Instrucció 1/2014 de la DGFPF, de 26 
de setembre, sobre verificació dels accessos del personal de les 
oficines de farmàcia i dels COF al sistema d’informació GAIA. Cal 
verificar que la gestió dels usuaris i els accessos garantiran la 
confidencialitat de la informació. 

10. Pel que fa als usuaris privilegiats dels sistemes, en general s’ha 
detectat un ús correcte. Tot i això, s’han identificat algunes 
casuístiques que cal millorar. 

 En la base de dades Oracle de GAIA estan disponibles protocols de 
comunicació que no garanteixen la seguretat de la comunicació. 

En el sistema operatiu de GAIA estan disponibles protocols de 
comunicació que no garanteixen la seguretat de la comunicació. 

 El personal que gestiona els tallafocs de xarxa externa utilitza per a 
la gestió usuaris genèrics compartits a pesar de disposar d’usuaris 
personals. 

 La situació descrita anteriorment representa un risc qualificat de mitjà 
d’ús de privilegis no autoritzats o falta de raonabilitat de les accions. 

 Recomanem limitar les funcions privilegiades dels usuaris dels 
sistemes i bases de dades als estrictament necessaris per a exercir 
les seues funcions. Així mateix, s’hauria d’evitar l’ús d’usuaris 
genèrics que dificulten la traçabilitat de les accions dels usuaris 
especialment en el cas d’usuaris privilegiats i eliminar la 
possibilitat d’utilitzar protocols de comunicació no segurs. 

11. Les polítiques de seguretat de contrasenyes en el domini Windows 
de la Conselleria de Sanitat, base de dades Oracle i sistema operatiu 
Solaris relacionats amb GAIA no són tan robustes que exigeixen les 
bones pràctiques generalment acceptades de gestió de les TIC. 

 Les deficiències en la configuració de les polítiques de contrasenyes 
representen un risc qualificat d’alt d’accés no autoritzat als sistemes en 
general. 
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 Recomanem establir una política de contrasenyes més robusta en el 
domini Windows de la Conselleria de Sanitat, la base de dades 
Oracle i els servidors Solaris, tant d’aplicació com de base de dades 
que suporten l’aplicació GAIA. 

 Continuïtat del servei 

12. La Conselleria de Sanitat disposa d’un procediment de còpies de 
seguretat documentat. Hem verificat que es realitzen còpies de 
seguretat de les dades de l’aplicació GAIA, tal com s’indica en els 
procediments. 

 Això no obstant, no es disposa d’un procediment de realització de 
proves periòdiques de recuperació de la informació 
emmagatzemada en les còpies de seguretat. A més les còpies no 
s’emmagatzemen en ubicacions externes. 

 Tampoc no es disposa d’un pla de continuïtat de l’activitat (PCA) 
que identifique i plantifique la recuperació dels sistemes crítics per 
a la Conselleria de Sanitat i definisca els punts i terminis per a 
recuperar la informació i l’activitat. 

 Aquesta situació implica un risc alt, en cas d’incident o desastre, que les 
còpies de seguretat fallen si són restaurades o bé que es perden com a 
conseqüència del propi desastre pel fet d’estar emmagatzemades en la 
mateixa ubicació que el CPD. Ambdues situacions i l’absència de 
planificació per recuperar dificultarien la tornada a la normalitat de les 
operacions de la Conselleria en els terminis i condicions requerits. 

 Recomanem emmagatzemar còpies de seguretat de les dades i 
programari de GAIA en una ubicació externa al CPD i que es 
definisca un procediment de proves periòdiques de recuperació de 
la informació emmagatzemada en les còpies de seguretat. 

 D’acord amb la informació facilitada per la Conselleria de Sanitat 
amb posterioritat a la revisió realitzada s’han incorporat 
procediments per a emmagatzemar còpies de seguretat en una 
ubicació externa. 

 Així mateix, recomanem que s’elabore un pla de continuitat de 
l’activitat, que l’aprove el conseller i que incloga els processos 
crítics de gestió, punts objectiu de recuperació i terminis objectiu de 
recuperació determinats pels responsables de la gestió per al cas 
d’incident greu. 

 Una vegada es dispose del PCA, se n’hauran de realitzar proves 
periòdiques i documentar-les. 
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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 V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX IV 

Controls en el procediment de gestió i en les aplicacions 
informàtiques 
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Controls en el procediment de gestió i en les aplicacions informàtiques 

Els controls incorporats en el procediment de gestió, incloent-hi els 
automàtics implantats en l’aplicació GAIA, tenen per finalitat assegurar 
la integritat, exactitud i validesa de les transaccions i dades durant tot el 
procés (manual o automatitzat) de les operacions de gestió de la 
prestació farmacèutica als ciutadans. Han d’assegurar raonablement que 
totes les transaccions són iniciades, autoritzades, processades i 
registrades de manera completa, adequada i oportuna, com també el 
compliment de les normes. 

S’ha analitzat el disseny del procediment de gestió de la prestació 
farmacèutica, la configuració de l’aplicació GAIA que presta suport a 
aquesta gestió i les interfícies entre les distintes aplicacions 
informàtiques utilitzades, a fi d’identificar els riscos existents, els 
controls implantats per mitigar-los i comprovar que funcionen 
adequadament. 

A més, hem realitzat proves de tractament massiu de dades per efectuar 
validacions que han permés verificar el funcionament dels controls 
establits en el procés de gestió. 

Les proves s’han realitzat sobre la facturació de receptes a la Conselleria 
de Sanitat del mes de novembre de 2014, que inclou un total de 8,0 
milions de receptes per un import de 94,7 milions d’euros. El treball de 
verificació ha inclòs creuaments de dades amb les taules de GAIA de 
prescripcions realitzades, dispensacions i de beneficiaris de la prestació 
farmacèutica en l’aplicació SIP. 

Hem verificat per al mes de novembre de 2014 que els imports de la 
facturació realitzada a la Conselleria de Sanitat coincideixen amb la 
suma dels imports finançats de cada recepta facturada. No ha sigut 
possible verificar totalment i amb detall (recepta a recepta) el càlcul dels 
imports que s’han de finançat en cada recepta per la complexitat de les 
operacions que cal realitzar, fonamentalment pels límits de copagament 
existent. En lloc d’això, hem realitzat verificacions parcials dels càrrecs 
per receptes en la facturació de 2014, que han sigut en general 
conformes, excepte per incidències que afecten un nombre reduït de 
receptes i que es comenten en els apartats següents. 

La taula i gràfic següents mostren el grau de compliment dels 46 controls 
interns del procés de gestió de la prestació farmacèutica que s’han 
revisat en l’auditoria. 
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Eficàcia dels controls 
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcial-
ment 

efectius 

No 
efectius 

Procediment de la gestió de la 
prestació farmacèutica 

26 18 2 46 

56,5% 39,1% 4,3% 100,0% 

Quadre 1 

 

Gràfic 1 

Les principals deficiències de control detectades en la revisió del 
procediment de gestió de la prestació farmacèutica, susceptibles de 
millora, han sigut les següents: 

Subprocés de prescripció pel metge dels tractaments i generació de les receptes 

1. Els metges de la sanitat valenciana per a poder prescriure 
necessiten estar autoritzats i donats d’alta en l’aplicació GAIA com 
a metges prescriptors o haver sigut autoritzats per prescriure 
mitjançant talonaris de receptes en paper. 

 La Circular 3/2001, de 10 d’octubre, de la Conselleria de Sanitat 
preveu el lliurament de talonaris de receptes en paper i les 
autoritzacions per a expedir receptes d’ús personal a familiars per 
als professionals mèdics. La Conselleria de Sanitat ha detectat en 
les seues revisions l’expedició de receptes d’ús personal a pacients 
no autoritzats (que no formen part de l’entorn familiar). 

Efectius 26
Parcialment 

efectius 
18

No efectius 2
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 El fet que la normativa preveja la possibilitat de prescriure en format 
paper en supòsits distints a una contingència (error del sistema 
d’informació) i que no hi haja controls previs sobre les receptes 
autoritzades per a l’entorn familiar representa un risc mitjà que es 
prescriguen, facturen i paguen despeses en concepte de receptes que no 
siguen procedents. 

 Recomanem eliminar les autoritzacions per a prescripcions d’ús 
personal previstes en la normativa actual. Per a les receptes 
prescrites per metges d’altres comunitats autònomes que es 
dispensen en la Comunitat Valenciana, recomanem restablir altres 
controls que permeten verificar que les receptes les han expedides 
professionals acreditats per aquestes comunitats. En aquest sentit, 
s’ha d’avançar en els projectes existents sobre interoperabilitat dels 
sistemes d’informació sanitaris que una vegada operatius 
permetran realitzar les verificacions corresponents. 

Subprocés de dispensació per les oficines de farmàcia dels tractaments prescrits 

2. Els farmacèutics han de dispensar els productes prescrits pels 
facultatius, d’acord amb el que figura en el full de tractament lliurat 
al pacient. La normativa i el procediment en vigor per dispensar 
medicaments en l’oficina de farmàcia preveuen la possibilitat, sota 
determinats supòsits, que el farmacèutic substituïsca el 
medicament prescrit per un altre de diferent. 

 La DGFPS tenia implantats en 2014 controls per verificar que els productes 
dispensats es corresponen amb els prescrits o que les substitucions de 
medicaments realitzades s’ajustaven a les normes. Aquests controls 
s’executaven una vegada la factura havia sigut tramitada i pagada. La 
inexistència d’un control automàtic en la fase de dispensació representa 
l’existència d’un risc mitjà que es facturen i paguen despeses de 
medicaments dispensats que no han sigut receptats o que no s’ajusten a la 
normativa que regula les substitucions. 

 La recomanació que es deriva de la situació d’aquest control en 
2014 ja està implantant-se, ja que, d’acord amb la informació i 
documentació que ha facilitat la DGFPS en 201 5 s’ha modificat 
l’aplicació GAIA per a implantar controls automàtics per verificar 
que la dispensació s’ajusta a la prescripció o que les substitucions 
s’ajusten a la normativa. 

3. Els preus dels medicaments són preus regulats d’acord amb la 
normativa estatal. La Conselleria de Sanitat rep mensualment un 
fitxer (Nomenclàtor) amb el detall de tots els medicaments 
finançats, el finançament aplicable i els preus que hi són d’aplicació 
en cada moment. 
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 La DGFPS té implantats controls per verificar que els preus facturats 
dels medicaments dispensats per les oficines de farmàcia s’ajusten 
a la normativa d’aplicació, però s’executen una vegada la factura ha 
sigut autoritzada i pagada, fet que ha originat, quan ha sigut el cas, 
els reintegraments autoritzats. 

 L’absència en 2014 d’un control automàtic en la fase de dispensació sobre 
els preus dels productes representa un risc mitjà que s’autoritzen i paguen 
despeses de productes sanitaris dispensats que no s’ajusten a la normativa 
que regula els preus d’aquests productes. 

 La recomanació que es deriva de la situació d’aquest control en 
2014, ja s’està implantant en 2015, ja que, d’acord amb la 
informació i documentació que ha facilitat la DGFPS s’ha modificat 
l’aplicació GAIA per a implantar controls automàtics sobre preus en 
la fase de dispensació. 

4. D’acord amb la normativa aplicable, determinats ciutadans 
beneficiaris de la prestació farmacèutica tenen dret a un 
finançament íntegre dels productes sanitaris prescrits. Així mateix, 
alguns productes sanitaris són finançats en la seua totalitat o en 
percentatges determinats per la Generalitat. 

 Hem realitzat proves per verificar que en els casos en què els 
productes sanitaris han sigut finançats en la seua totalitat per la 
Generalitat, aquest finançament s’ajusta al que preveu la normativa 
i el procediment aprovat. Aquestes proves han posat de manifest 
que en un nombre reduït de receptes s’ha finançat el producte 
farmacèutic al 100% quan atés el règim de finançament del 
beneficiari no correspondria (en el mes de novembre de 2014, 376 
receptes per un import total de 1.803,1 euros). 

 L’absència d’un control automàtic efectiu en la fase de dispensació que 
garantisca que el ciutadà realitze l’aportació que la normativa estableix, 
representa un risc alt que la Generalitat assumisca costos de finançament 
en la prestació farmacèutica que no li corresponen i que s’afavorisca la 
retirada per part dels ciutadans de productes que finalment no es 
consumeixen. 

 La Conselleria de Cultura ens ha informat que aquesta incidència 
havia sigut detectada en els controls executats amb posterioritat a 
la comptabilització i pagament. 

 El copagament de medicaments és un control fonamental per 
garantir una gestió econòmicament i eficient de la prestació 
farmacèutica, ja que prevé la dispensació i el pagament de 
medicaments que després no seran consumits. 
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 Recomanem revisar els controls automàtics en l’aplicació GAIA per 
garantir que l’aplicació del copagament es realitza d’acord amb el 
que estableix la normativa. D’acord amb la informació facilitada per 
la Conselleria de Sanitat en 2015 s’ha implantat aquest control en la 
fase de dispensació. 

5. El finançament de la Generalitat als beneficiaris de la prestació 
farmacèutica depén del percentatge de finançament assignat al 
beneficiari d’acord amb la seua situació (actiu, pensionista, renda…) 
i del tipus de finançament assignat al medicament. 

 Hem realitzat proves per verificar que el finançament aplicat als 
productes sanitaris dispensats en un mes són conformes d’acord 
amb les circumstàncies dels beneficiaris. Els resultats obtinguts han 
posat de manifest que en un nombre reduït de receptes facturades 
el novembre de 2014 (5.406 receptes, per un import de 4.339,7 euros 
bruts de diferències d’aportacions, sobre un total de 8,0 milions de 
receptes analitzades, per un import de 94,7 milions d’euros) el 
finançament atorgat als ciutadans no ha sigut ajustat al 
percentatge de finançament del pacient. La Conselleria de Sanitat 
pot realitzar controls posteriors al pagament per a detectar aquests 
casos i sol·licitar-ne, en el seu cas, el reintegrament. 

 L’absència d’un control automàtic en la fase de dispensació, que garantisca 
que el finançament dels productes sanitaris s’aplique en els percentatges 
previstos en la normativa per a cada beneficiari o tipus de producte, 
representa un risc mitjà que la Generalitat assumisca costos de 
finançament, en la prestació farmacèutica, que no li corresponen o que es 
repercutisca en excés als usuaris, tot i que la seua repercussió en termes 
relatius sobre la xifra de la despesa per receptes és mínima (0,005%). 

 Recomanem implantar un control automàtic i efectiu en l’aplicació 
GAIA que garantisca que els productes dispensats es facturen a la 
Generalitat aplicant els percentatges de finançament corresponents 
al SIP del beneficiari en el moment de la dispensació. 

 D’acord amb la informació que ha facilitat la DGFPS en juny de 2015 
s’han implantat nous controls en la fase de dispensació per 
disminuir o evitar aquest tipus d’incidències. 

Subprocés de facturació i conformació de les factures de farmàcia 

6. Els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat (SSTT) realitzen 
verificacions sobre determinades dispensacions (denominades 
verificacions “en contingència”) d’acord amb les alertes de possibles 
incorreccions que genera l’aplicació GAIA. El resultat de les 
verificacions es tradueix en una proposta de dispensacions 
rebutjades que més avant es revisa en la reunió de facturació entre 
la DGFPS, la inspecció de farmàcia i els serveis territorials. Les 
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incidències verificades inicialment que els serveis territorials han 
considerat conformes no es tracten en la reunió de facturació. 

 El procediment per a revisions “en contingència” no detalla quins són els 
tipus d’incidències que cal revisar en aquesta fase, ni quin és l’òrgan 
competent per a aprovar les que resulten conformes, el que representa un 
risc mitjà que es donen per vàlides dispensacions en els serveis territorials 
l’aprovació o informe de les quals correspondria a una altre òrgan (per 
exemple, la inspecció de farmàcia o la DGFPS). 

 Recomanem revisar, formalitzar i aprovar el procediment per a les 
revisions diàries sobre les dispensacions “en contingència”, de 
manera que es determine quines revisions correspon realitzar als 
serveis territorials i a qui correspon aprovar-les. També s’haurien 
de revisar els controls automàtics en GAIA en aquesta fase per 
garantir que es tramiten en l’aplicació conformement al que es 
preveu en la normativa, de manera que no es donen alertes 
d’incidència en dispensacions que no en tenen (per exemple, errors 
en el producte dispensat ja esmenats per les oficines de farmàcia i 
les dades del quals ja són correctes en GAIA). 

7. La determinació del procés de facturació i conformació de les 
factures es recull principalment en el Decret Llei 2/2013, d’1 de 
març del Consell, en el Decret 118/2010, de 27 d’agost del Consell i 
en diverses instruccions emeses per la Conselleria de Sanitat. La 
comptabilització i pagament de les factures es configura com un 
pagament a compte. Això no obstant, no es realitzen verificacions 
sobre l’adequació dels fitxers remesos de facturació en la fase 
prèvia a la comptabilització i pagament. 

 Les verificacions tècniques en detall dels fitxers de facturació i 
altres documents remesos pels COF es recullen en un document 
denominat “Processos de facturació” que no s’ha aprovat 
formalment i es realitzen una vegada comptabilitzada i, si és el cas, 
pagada la factura. 

 La falta de revisió dels fitxers i documentació remesa pels COF en la fase 
de facturació i la falta d’aprovació formal del procediment de revisió 
d’aquesta documentació representa un risc mitjà que es comptabilitzen i 
paguen factures que no han sigut adequadament justificades. 

 Recomanem aprovar formalment el document que recull el 
procediment i els controls que cal realitzar sobre la documentació 
remesa pels COF per a fer la facturació mensual i incloure-hi 
previsions perquè es documenten les verificacions i aprovacions 
realitzades així com realitzar les revisions en la fase prèvia a la 
comptabilització de les factures. 
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8. Una vegada remesos els fitxers i la documentació per a la fase de 
facturació i conformació de factures, i després de ser aprovades pels 
serveis territorials de la Conselleria de Sanitat, se’n tramita la 
fiscalització i comptabilització per realitzar, posteriorment, el 
pagament. 

 Les intervencions delegades en els serveis territorials únicament 
verifiquen en la fiscalització el que preveu l’article 58.1 del 
TRLHPGV: crèdit pressupostari, competència de l’òrgan per a 
l’aprovació, i destinatari del pagament. 

 L’Acord del Consell de 24 d’agost de 2012, sobre fiscalització de 
despeses, no preveu revisions específiques per a les despeses 
derivades de la prestació farmacèutica, encara que es tracta d’un 
procediment de gestió complex en relació amb preus, percentatges 
de finançament, límits de finançament, compensacions a farmàcies 
de dimensió reduïda, descomptes per reintegraments de 
dispensacions incorrectes, etc. i es gestiona un volum molt elevat 
de fons públics. 

 La inexistència d’una fiscalització prèvia en profunditat de la despesa 
farmacèutica per l’IGG en un procediment com el de la prestació 
farmacèutica representa un risc alt que, atesa la falta actual d’una 
segregació adequada de funcions, es puguen comptabilitzar i pagar 
factures que no s’adeqüen a la normativa de gestió pròpia d’aquestes 
despeses. 

 Recomanem modificar els procediments de fiscalització de la 
despesa derivada de la prestació farmacèutica de manera que 
s’incorporen al procés de fiscalització verificacions addicionals que 
incloguen: preus, tramitació adequada de les incidències en les 
dispensacions, descomptes aplicats en factura per incidències i 
aquelles altres que es consideren rellevants en el procés. 

9. En la fase de facturació-conformació de les factures el procediment 
(article 20 Decret Llei 2/2013, d’1 de març del Consell) preveu que es 
deduïsquen de la factura a tramitar els imports corresponents a 
facturació de mesos anteriors que en la fase de conciliació de la 
facturació (revisió de la conformitat de les dispensacions) s’hagen 
considerat finalment com a correctes i hagen de reintegrar-los les 
oficines de farmàcia. 

 A partir de la factura de desembre de 2013 i durant tot 2014, els 
imports corresponents a les dispensacions considerades incorrectes 
no s’han estat deduint en les facturacions subsegüents. El punt 
d’inflexió (desembre de 2013) correspon a la pèrdua de vigència del 
concert formalitzat per la Conselleria de Sanitat i els COF en 2004 
que regulava un procediment distint per als reintegraments. 
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 El juny de 2015 la DGFPS va aprovar tres resolucions, una per 
província, en les quals, previ anàlisi jurídica de la situació de les 
incidències (segons es manifesta en al·legacions, majoritàriament 
degudes a deficiències en la captura informàtica del codi 
d’identificació poblacional que sí que estava manuscrit en la 
recepta) es declara procedent l’arxiu de les propostes de 
reintegrament de receptes provinents del període de vigència del 
concert (fins a novembre de 2013) per imports de 2,4 milions 
d’euros de València, 4,0 milions d’euros d’Alacant i 0,3 milions 
d’euros de Castelló. 

 L’import estimat pendent de reintegrament corresponent a la 
facturació dels mesos de desembre de 2013 a novembre de 2014 
pujava a 0,5 milions d’euros per a les tres províncies i la DGFPS ha 
dictat instruccions per tal de fer efectiu el reintegrament en 2015. 

 Addicionalment, hi ha un import de 7,4 milions d’euros de la 
província de València no inclòs en conceptes detallats en els 
paràgrafs anteriors, que correpon a propostes de devolució 
realitzades per la Conselleria de Sanitat que no han sigut 
tramitades (ni aprovades ni anul·lades ni descomptades en factura). 

 El fet que no hi haja un control exhaustiu de les receptes rebutjades de 
cada factura en els seues diferents fases (import de rebutjos proposats, 
aprovats i deduïts en factura) i que no s’hagen deduït en la seua totalitat 
els imports de reintegraments per dispensacions incorrectes de la 
facturació aprovats representa un risc alt de pèrdua d’eficiència en la 
gestió i/o un endarreriment en la recuperació de prestacions pagades 
incorrectament dispensades. 

 La DGFPS ha d’aplicar amb rigor els procediments previstos en el 
Decret Llei 2/2013 que regula la tramitació i reintegrament de les 
incidències de facturació detectades. A més, recomanem elaborar 
procediments addicionals que permeten determinar i controlar 
exhaustivament les incidències de devolució proposades, 
aprovades, reintegrades i pendents de reintegrament. 

10. El termini mitjà de pagament de les factures de farmàcia en 2014 va 
ser de 137 dies. La major part del termini correspon a la gestió de la 
Tresoreria de la Generalitat que utilitza 109 dies des que la factura 
es comptabilitza fins que es paga. El termini de registre RUF (des de 
la data de la factura) és de 3 dies i l’utilitzat per a la conformació 
(validació de la factura) de 25 dies. 

 Els retards en el pagament generen reclamacions d’interessos per 
part dels farmacèutics que ja han obtingut sentències 
condemnatòries a la Generalitat al seu favor. La suma de 
reclamacions estimada per la Conselleria pel que fa a la facturació 
de la província de València puja a 47,0 milions d’euros, dels quals ja 
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s’han pagat 0,3 milions d’euros i s’estimen com a pendents 46,7 
milions d’euros. La meritació d’interessos de demora per retard en 
els pagaments de la Generalitat representa una despesa addicional 
per a la Generalitat. 

 L’absència d’una planificació adequada dels pagaments que s’han de 
realitzar en concepte de despesa farmacèutica i/o de l’obtenció de la 
liquiditat necessària per a realitzar els pagament representa un risc elevat 
(ja materialitzat) que es generen costos addicionals importants en concepte 
d’interessos de demora. 

 Recomanem realitzar una planificació adequada en la Tresoreria de 
la Generalitat dels pagaments per a la despesa per la prestació 
farmacèutica i una previsió adequada per a obtenir el finançament 
necessari. 

Subprocés de conciliació de les factures de productes farmacèutics 

11. El procediment general per a la revisió de les factures de farmàcia 
està regulat en els articles 19 i 20 del Reial Decret Llei 2/2013, d’1 de 
març i en diversa normativa de desenvolupament. Hi hauria 
d’haver un procediment detallat aprovat que regulara les funcions 
dels diferents òrgans encarregats de la revisió (DGFPS, Inspecció, 
serveis territorials, SGSIS), i els terminis per a aprovar i realitzar els 
descomptes de les incidències en les següents factures. 

 La Generalitat va formalitzar en 2004 un concert amb els COF de la 
Comunitat Valenciana que regulava part del procediment de 
dispensació i facturació de receptes que va ser denunciat per la 
Generalitat i va perdre la seua vigència en 2013. Per diverses 
circumstàncies encara està pendent de negociar-se i de signar-se 
un nou acord. 

 La falta de concreció de totes les tasques que cal realitzar en el subprocés 
de conciliació de la facturació dels productes farmacèutics representa un 
risc alt que no s’executen, o no s’executen correctament, totes les tasques 
de revisió de la facturació previstes en la normativa, circumstància que 
podria ocasionar que errors en la facturació no fossen detectats o 
descomptats per la Conselleria de Sanitat. 

 Recomanem aprovar un procediment detallat sobre les verificacions 
que cal realitzar en la conciliació de la facturació de la despesa 
farmacèutica que incloga, entre d’altres, les següents qüestions: 

- Funcions i tipus d’incidències que cal revisar en el procés 
mensual de revisió de receptes en contingència pels serveis 
territorials. 



Gestió de la prestació farmacèutica: la recepta electrònica 
Auditoria dels sistemes d’informació i de control intern. Exercici 2014 

51 

- Indicació de la necessitat de quantificar les propostes de 
devolució de receptes en totes les actes de les reunions de 
revisió de la facturació o resolucions amb proposta de 
devolució. 

- Les responsabilitats assignades a cadascun dels òrgans que hi 
intervenen. 

- El termini per a aprovar i efectuar els descomptes en factura 
per les dispensacions incorrectes. 

 L’establiment d’un mecanisme de seguiment de les 
incidències que motiven deduccions en factura, per a conèixer 
la seua situació en cada moment: proposta inicial, import 
al·legat COF, proposta final aprovada, descomptes parcials i 
import pendent de descompte; de forma que s’assegure que es 
dedueixen totes les dispensacions que no han sigut facturades 
adequadament. 

 D’altra banda, la Conselleria de Sanitat ha de realitzar les 
actuacions necessàries per formalitzar un nou conveni amb els 
COF, d’acord amb el que preveu la disposició addicional segona i 
l’article 11.5 del Decret Llei 2/2013, d’1 de març. 

12. El Reial Decret 823/2008, de 16 de maig, preveu compensacions 
econòmiques que cal incorporar a la facturació mensual per a les 
farmàcies de dimensió reduïda que compleixen determinats 
requisits mitjançant un complement denominat “índex corrector”. 
Hem verificat per a una mostra que els imports facturats i pagats es 
corresponen amb els aprovats. En el mes de novembre de 2014 part 
dels imports pagats per aquest conceptes van ser aprovats amb 
posterioritat a la comptabilització de la factura corresponent a 
aquest mes. 

 La falta d’aprovació prèvia dels complements pagats a les farmàcies en 
concepte d’“índex corrector” representa un risc baix que es comptabilitzen i 
paguen despeses que no siguen procedents per aquest concepte. 

 La comptabilització de les obligacions reconegudes derivades de 
l’aprovació de l’índex corrector per a farmàcies de menor volum de 
vendes s’ha de realitzar prèvia resolució de l’òrgan competent. 

Subprocés de controls de gestió 

13. La Conselleria de Sanitat ha establit valors objectiu per a 
determinats indicadors de gestió de la prestació farmacèutica en els 
departaments de salut de la Comunitat Valenciana a través dels 
denominats “Acords de gestió” i realitza un seguiment al llarg de 
l’exercici dels valors que presenten els indicadors. Quan hi ha 
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desviacions, les accions per a esmenar-les es decideixen per 
consens dels òrgans directius de la Conselleria de Sanitat i del 
departament de salut afectat. 

 La inexistència d’un procediment per determinar les actuacions correctives 
davant desviacions dels valors reals dels indicadors de gestió 
farmacèutica, pel que fa als objectius prefixats representa un risc mitjà 
que les desviacions detectades no s’esmenen de manera adequada o en els 
terminis previstos. 

 Recomanem establir procediments per determinar les accions 
correctores que han de portar a terme els departaments davant 
desviacions d’indicadors respecte de les aprovades en els acords de 
gestió. El procediment hauria de preveure l’establiment de terminis, 
seguiment i constatació del resultat de les accions correctores. 

Càlcul i seguiment de les compensacions per prestacions a ciutadans d’altres 
països o comunitats autònomes 

14. Pel que fa a les prestacions realitzades a ciutadans d’altres països la 
Conselleria de Sanitat realitza un control de les prestacions a països 
de la UE i tramita a l’MSSSI la informació perquè es realitzen les 
compensacions previstes legalment. Això no obstant, no realitza un 
seguiment de les prestacions a ciutadans de països no pertanyents 
a la UE que tinguen un conveni amb Espanya en matèria de 
prestacions sanitàries. 

 La falta de seguiment de les prestacions realitzades a ciutadans d’altres 
països amb conveni en matèria de prestacions sanitàries representa un risc 
mitja que no es puguen recuperar dels països amb què hi ha un conveni a 
través de l’Estat els costos en què s’ha incorregut per la prestació sanitària 
a aquests ciutadans. 

 Recomanem valorar la conveniència d’implantar un procediment 
per controlar les prestacions farmacèutiques costejades a pacients 
d’altres estats amb convenis internacionals sobre prestacions 
sanitàries. En el cas que s’avalue que és cost efectiu realitzar el 
control hauria d’aprovar-se un procediment per obtenir la 
informació i exigir els reintegraments corresponents a l’Estat. 

El següent gràfic mostra la classificació de les recomanacions 
segons els criteris combinats de risc potencial que cal mitigar i el 
cost de la seua implantació. 
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Gràfic 2 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX V 

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 

 Com que el procés de gestió i l’aplicació informàtica revisada es 
basen en els 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 poder confiar en els controls implantats en les aplicacions 
informàtiques és requisit fonamental que els controls generals de 
l’entorn de tecnologies de la informació siguen efectius i, per tant, 
en garantisquen el bon funcionament, ja que, en cas contrari, no es 
podrà confiar en els controls automàtics que s’hi integren. 

 Prenent en consideració 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 es detallen tot seguit, i que es 
concreta 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 dret 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 la prestació 
farmacèutica de la Conselleria de Sanitat 

 La finalitat és determinar si el nivell de control existent en les 
aplicacions i l’eficàcia dels controls rellevants garantiran que 
s’executa correctament el procés de gestió revisat, i si mitiguen el 
risc d’errors i irregularitats, alhora que garanteixen 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 implantats per la Conselleria de Sanitat; conéixer 
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 integrats en les 
aplicacions informàtiques com els controls manuals establits 
per mitigar els riscos existents. 

 El propòsit d’aquesta avaluació és determinar si els controls 
implantats en els processos són suficients i són eficaços en 
disseny (estan dissenyats adequadament per cobrir els riscos 
d’errors en els estats financers en cadascun dels processos 
analitzats), identificats els controls rellevants i controls clau. 

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

Criteris d’avaluació dels controls interns 

Amb l’objectiu de facilitar la comprensió de l’eficàcia dels controls, 
aquests s’han categoritzat en els nivells següents: 
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Efectius Parcialment efectius No efectius 

El control s'ha implantat 
totalment i no presenta 
debilitats de cap tipus 

El control no s'ha 
implantat totalment 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 

Quadre 1 

Criteris per a la categorització de les recomanacions 

Les recomanacions efectuades es basen en les deficiències de control 
intern detectades. La categorització s’ha 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 cal portar a terme 
seran aquelles que mitiguen els riscos de nivell alt. Tot seguit s’hauria 
d’actuar sobre les accions que mitiguen riscos de nivell mitjà i, en última 
instància, s’abordaran aquelles accions que mitiguen riscos de nivell 
baix. 

També s’assenyala una indicació del cost o complexitat d’implantació 
del control suggerit, de manera que es puga efectuar una avaluació 
cost/benefici de les recomanacions proposades. 

Tot seguit es detallen els criteris de categorització utilitzats: 
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Criteri Descripció Nivell 

Risc 

Probabilitat de 
contingència o 
vulnerabilitat 
d'acord amb 
l'impacte 
potencial de la 
incidència 
detectada 

Alt 

Aspectes de control o debilitats materials que 
poden arribar a afectar de manera molt 
significativa el 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 ha de 
destinar-se a 
executar 
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 
intermèdia en duració i en dificultat.  

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

Quadre 2 

Segons la secció 2850 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 a la 
seua direcció, en el curs ordinari de les operacions, prevenir o 
detectar errors o irregularitats en un termini raonable. Poden ser 
deficiència de disseny del control (quan un control necessari per a 
assolir l’objectiu de control no existeix o no està dissenyat 
adequadament) o deficiències de funcionament (quan un control 
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 afecta adversament la 
capacitat de l’entitat per a iniciar, autoritzar, registrar, processar o 
reportar informació financera o pressupostària de manera fiable 
d’acord amb els principis o normes comptables i/o pressupostàries 
aplicables, i existeix una probabilitat que és més que remota, que 
una manifestació errònia en els comptes anuals, que no és 
clarament trivial, no siga previnguda o detectada. 
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- Una debilitat material és una deficiència significativa en el control 
intern, o una combinació d’aquestes, que planteja 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 del funcionament adequat de les interfícies entre 
aplicacions, de la integritat de la informació financera, la identificació de 
diferents tipus de transaccions, i moltes més 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 que cal revisar fan necessària la utilització 
de 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 2813 del seu Manual de 
fiscalització (vegeu detalls en el document publicat en la web) la 
metodologia que utilitza en la realització de les proves de dades. 

Interlocució 

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

Responsables de la DGFPS i de 
l'Oficina GAIA 

� Procediment de gestió de la prestació 
farmacèutica, controls implantats i assignació 
de funcions 

� Gestió d'usuaris de l'aplicació 

Inspecció de farmàcia 
� Procediment de gestió de la prestació 

farmacèutica, assignació de funcions i dades 
sobre gestió de recursos 

Responsables de gestió en els 
serveis territorials de la Conselleria 
de Sanitat  a València 

� Procediments per a la revisió de les factures 
remeses pels COF i la seua comptabilització. 

Responsables de gestió econòmica i 
Intervenció en els serveis 
territorials de la Conselleria de 
Sanitat a València 

� Procediments per a la revisió de les factures 
remeses pels COF i la seua comptabilització. 

Director del projecte GAIA  

� Procediment de gestió de la prestació sanitària 
en oficina de farmàcia 

� Controls d'aplicació  
� Gestió de canvis en l'aplicació GAIA 

Responsable Unitat Sistemes (SITIC) � Gestió d'usuaris del sistema operatiu i 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 

Quadre 3 



 

 

 

 

ANNEX VI 
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Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Y DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACION 
FARMACÉUTICA DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD 2014 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 24 de noviembre de 2014 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación  

Apartado 1, página 5, párrafo 4º 

Comentarios: 

Señala la alegación que el número de facultativos usuarios de la 
aplicación GAIA es superior a lo indicado en el informe.  

El dato del informe corresponde a la información facilitada mediante 
correo electrónico de 20/04/15 por la DGFPF en respuesta a nuestra 
solicitud. Se trata de facultativos de asistencia primaria, por lo que se 
debe hacer una referencia a los otros facultativos del sector privado 
autorizados y que colaboran en  la gestión de la prestación farmacéutica. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el apartado 1, página 5, párrafo 4º que queda redactado de la 
siguiente forma. 

“En la gestión de las prestaciones farmacéuticas participan, además 
de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios (DGFPS) 
como centro directivo, 1.384 centros conectados a GAIA, más de 
3.200 facultativos de atención primaria, varios cientos de 
facultativos de centros privados colaboradores en la gestión de la 
sanidad pública (facultativos de entidades concesionarias, 
asistencia sociosanitaria, …), la Inspección de Farmacia, los 
Servicios Territoriales de la CS (SSTT), la Intervención General de la 
Generalitat (IGG), los tres colegios de farmacéuticos (COF) y 2.321 
oficinas de farmacia de la Comunidad Valenciana (CV).” 

Segunda alegación 

Apartado 1, página 6, párrafo 7º 

Comentarios: 

Se indica respecto a los expertos externos que han colaborado con la 
Sindicatura de Comptes que se debería detallar su experiencia y 
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cualidades como expertos en la gestión de prestación farmacéutica y su 
relación contractual.  

La alegación está fuera de lugar. Se sugiere una práctica no prevista en la 
norma internacional de auditoría (NIA ES) 620.  

Por otra parte el alegante conoce perfectamente, dado que el auditor 
responsable del trabajo lo explicó expresamente en las reuniones 
mantenidas en la Conselleria de Sanidad para iniciar y planificar los 
trabajos, que los colaboradores externos de la Sindicatura se contratan 
en su cualidad de expertos en auditoría informática, no en gestión 
farmacéutica, y es en aquella materia donde han desarrollado su 
actividad. Los sistemas informáticos que soportan la gestión 
farmacéutica son de una elevada complejidad y han requerido una 
intensa participación tanto de la Unidad de Auditoría de Sistemas de 
Información de la Sindicatura como de los mencionados especialistas 
externos. Lo prolijo del entramado legal y la estructura organizativa de la 
conselleria no representa ninguna dificultad especial que requiera ayuda 
especializada para su auditoría. 

Respecto de la relación contractual, se informa de ella públicamente en 
el lugar previsto por la normativa vigente que no es otro que el Portal de 
Transparencia de la Sindicatura de Comptes. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 4º, cuadro 3  del Informe 

Comentarios: 

Se indica en la alegación que se debería dar el detalle de los controles 
que se han considerado parcialmente efectivos.  

Como práctica habitual la Sindicatura no da el máximo detalle de los 
controles internos manuales y automatizados revisados en sus informes, 
que son públicos, por tres razones: la primera porque no lo considera 
necesario para los destinatarios de los informes ya que la descripción 
sintética de las deficiencias de control es suficiente y más útil para su 
comprensión, en segundo lugar una descripción prolija de los controles, 
algunos de ellos de carácter informático, muy técnicos, posiblemente 
confundiría más que centraría la atención en los aspectos relevantes 
para la mayoría de usuarios del informe, y en tercer lugar, muchos de los 
controles revisados tienen relación con la seguridad del sistema, de los 
datos y de los usuarios, y sería imprudente dar dicha información 
públicamente. Sobre este último punto, el cuidado de la seguridad, 
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insisten siempre los responsables de sistemas de los entes fiscalizados, 
como no podía ser de otra forma, y en ese sentido actuamos con el 
máximo rigor.   

No obstante, el detalle completo de los controles revisados, pruebas 
realizadas y resultados obtenidos se facilita, siempre, a los responsables 
funcionales y de sistemas de los entes fiscalizados, y esta auditoría no ha 
sido una excepción. 

También indica la alegación que se debería hacer referencia en el 
informe a todas las unidades administrativas de relevancia que 
participan en la gestión de recetas, particularmente a la Secretaría 
Autonómica de Sanidad, Dirección General de Recursos Económicos y 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. 

Efectivamente en la gestión de las recetas participan muchos órganos de 
la CS y se nombran en el informe cuando se hace referencia a su 
participación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Anexo II, punto 3 a)  del Informe 

Comentarios: 

Indica que la imagen de una hoja de tratamientos que aparece en el 
informe se debe sustituir por una de la Comunidad Valenciana.  

El dato que se indica, en la imagen es prácticamente inapreciable y la 
imagen sólo pretende ilustrar el formato general del documento. No 
obstante, se atiende la alegación y se sustituye por una correspondiente 
a una hoja de tratamientos de la Comunidad Valenciana 

También se alega que debería mencionarse en la descripción de la hoja 
de tratamientos determinadas características, dado su carácter clave en 
la gestión y en los controles del procedimiento.  

Aceptamos la alegación y se incluye información adicional respecto a su 
funcionalidad, que ha sido tenida en cuenta en las pruebas de auditoría 
realizadas. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el Anexo II, punto 3 a)  del Informe, sustituyendo la imagen 
de la hoja de tratamientos por la siguiente: 
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Se añade el siguiente párrafo al final del punto 3 a): 

“La hoja de tratamientos constituye un elemento central del 
sistema, tanto por la información que suministra al paciente 
respecto a los tratamientos, plazos de dispensación y coste de la 
medicación, como por los elementos de control que incorpora al 
proceso, ya que para la dispensación de los productos sanitarios es 
necesaria la identificación con la tarjeta SIP y la lectura 
automatizada en la oficina de farmacia del código único de la hoja 
de tratamientos. Cualquier cambio en los tratamientos indicados 
por el facultativo al paciente supone el cambio de este código que 
invalida la hoja de tratamientos anterior.” 

Quinta alegación 

Anexo II, punto 3 b)  del Informe 

Comentarios: 

Se indica en la alegación que no se destaca el papel del número de 
control de la hoja de tratamiento.  

La modificación del Informe derivada de la alegación anterior ya recoge 
lo indicado en la presente alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Anexo II, punto 3 b), párrafo 6º del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se detalla el control existente para el caso de que no se 
utilice la tarjeta SIP al realizar la dispensación en la farmacia 
(normalmente por estar deteriorada). También se matiza la descripción 
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del informe respecto al control de las dispensaciones a realizar como 
máximo en ese periodo, que debe referirse a “10 contactos con oficina de 
farmacia”. 

Consecuencias en el Informe: 

Se matiza el párrafo 6º del Anexo II, punto 3 b) que queda redactado de la 
siguiente forma: 

“Si la banda magnética está deteriorada pero se necesita realizar la 
dispensación, se pueden introducir los datos manualmente, pero la 
tarjeta se bloquea a los 21 días y dentro de ese periodo el ciudadano 
debe renovarla. Durante este periodo se permiten un máximo de 
diez contactos con oficinas de farmacia (visitas para obtener 
productos sanitarios recetados con la misma tarjeta).” 

Séptima alegación 

Anexo II, punto 3 b), párrafo 7º del Informe 

Comentarios: 

Se indica en la alegación que, de acuerdo con la normativa, la fecha a 
partir de la cual empieza a contar el plazo de caducidad es la fecha 
prevista de dispensación en lugar de la fecha de prescripción. 

El artículo 10 del RD 1718/2010, de 17 de diciembre, indica que “En la 
receta médica electrónica, el plazo de validez durante el cual el paciente 
puede recoger el medicamento o producto sanitario en la farmacia, será 
de diez días naturales en el caso de una primera dispensación, contados 
a partir de la fecha de la prescripción o del visado en su caso”. Para 
sucesivas dispensaciones de la misma prescripción el plazo de validez de 
la receta se inicia  “diez días naturales antes de la fecha de finalización 
de la medicación de la dispensación anterior”. 

Consecuencias en el Informe: 

Se precisa el párrafo 7º del Anexo II, punto 3 b) que queda redactado de la 
siguiente forma: 

“El paciente puede retirar toda la medicación que tiene disponible o 
una parte de ella. Las recetas no retiradas caducan a los 10 días de 
la fecha de prescripción o del visado en el caso de la primera 
dispensación. En sucesivas dispensaciones de recetas de la misma 
prescripción, la fecha de validez se inicia diez días naturales antes 
de la fecha de finalización de la medicación de la dispensación 
anterior.” 
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Octava alegación 

Anexo II, punto 3 b), párrafo 9º del Informe 

Comentarios: 

Se alega que el farmacéutico no rellena la hoja COM (denominada así por 
visualizar el “Código de Orden Mensual”) sino que viene preimpresa 
desde la aplicación GAIA y que no se describe adecuadamente la 
funcionalidad respecto al control del código COM. 

En relación con este aspecto debemos indicar que aunque la hoja COM 
venga preimpresa, el farmacéutico es el que ejecuta la orden de 
impresión y la completa adhiriendo a la misma los recortes de los 
envases con los códigos identificativos de los medicamentos 
dispensados. 

Se alega también la relevancia de los controles incluidos en la 
tramitación de la hoja COM y también se indica que no se hace 
referencia a la implantación del código Datamatrix a nivel europeo, 
prevista para 2016. 

En relación con este punto, los controles implícitos en los 
procedimientos han sido tenidos en cuenta en los apartados 
correspondientes del informe sobre la revisión del proceso de gestión, en 
el Anexo IV fundamentalmente. En el Anexo II, se pretende una 
descripción básica del proceso para una comprensión adecuada para un 
lector medio.  

Respecto a controles futuros como el código Datamatrix, efectivamente 
pueden ser muy positivos, pero por tratarse de una eventualidad futura 
no se valoran en el informe ya que, además, su implantación definitiva 
no depende exclusivamente de la Administración de la Generalitat 
Valenciana. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Anexo II, punto 3 g) del Informe 

Comentarios: 

Se alega que en el apartado de descripción sobre los acuerdos de gestión 
se debería hacer referencia a la normativa que los soporta. 
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En el informe, la referencia a las normas más relevantes vigentes 
relacionadas con el proceso de gestión fiscalizado se realiza en el Anexo 
I. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décima alegación 

Anexo II, punto 3 h) del Informe 

Comentarios: 

Se alega que la información que se remite al Ministerio comprende la 
totalidad de las recetas y no sólo las relativas a desplazados. 

Aunque lo que se alega es correcto y conocido por la Sindicatura, a los 
efectos del epígrafe h), en el que se describen las compensaciones por 
desplazados, se considera que lo relevante es la información remitida 
respecto a estos últimos. No obstante, para dejar claro el flujo de 
información se incluirá en el informe la matización alegada. 

También se alega que sólo se ha aplicado una vez el procedimiento para 
compensaciones de gastos farmacéuticos incurridos entre comunidades 
autónomas y que en ningún caso es un procedimiento histórico. 

Respecto a este punto, y para favorecer una adecuada interpretación, se 
matiza también este apartado del informe. 

En otro punto de la alegación se indica que no es el INSS el órgano al que 
se remite la información sobre los gastos incurridos de pacientes de 
estados de la Unión Europea.  

En relación con este punto, en la reunión mantenida con los 
responsables del Servicio de Análisis de Costes e Información Económica 
nos facilitaron esta información sobre el proceso y nos facilitaron 
documentación acreditativa de ello.  La disposición adicional sexagésima 
novena “Fondo de Cohesión Sanitaria”, de la Ley 22/2013, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, hace 
referencia a la participación del INSS en el proceso de compensaciones 
por asistencia sanitaria a ciudadanos de otros estados. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se precisa el párrafo 2º del Anexo II, punto 3 h) que queda redactado de 
la siguiente forma: 

“La DGFPS comunica mensualmente al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) toda la información del coste 
por recetas de la Comunidad Valenciana, que incluye el detalle del 
coste por prestaciones a ciudadanos de otras comunidades 
autónomas. El MSSSI tramita el correspondiente procedimiento 
para calcular las compensaciones netas de fondos que 
corresponden a la Comunidad Valenciana y practica las 
correspondientes liquidaciones.” 

Se añade el siguiente párrafo al Anexo II, punto 3 h): 

“Los procedimientos de compensación de gastos sanitarios entre 
comunidades autónomas se comenzaron a aplicar en 2014 y en 
2015 se produjo la primera liquidación a favor de la Comunidad 
Valenciana.” 

Décimo primera alegación 

Anexo IV, punto 1 del Informe   

Comentarios: 

Indica la alegación que las autorizaciones a profesionales para la 
expedición de recetas de uso personal son conformes y no pueden dar 
lugar a gastos no procedentes, antes bien, mejoran el funcionamiento del 
sistema. 

Respecto a esta alegación, de acuerdo con la normativa, estas 
autorizaciones se conceden para pacientes concretos del entorno 
familiar  y puede suceder, y la propia DGFPS tiene controles para 
detectarlo, que determinados profesionales médicos hagan este tipo de 
recetas sin estar autorizados o a pacientes no autorizados. Los controles 
establecidos por la propia CS detectaron para el mes de noviembre de 
2014 un total de 137.108 recetas calificadas bajo el concepto “33 Recetas 
de uso personal a pacientes no autorizados”. De acuerdo con las 
conclusiones de la CS estas recetas contemplan tanto casos de 
autorizaciones no registradas en la aplicación como de uso de recetas 
para uso personal sin haber cursado la solicitud. 

En cuanto a las recetas en soporte papel, se alega que juegan un papel 
relevante en determinados procedimientos (20 Centros sin receta 
electrónica y asistencia domiciliaria). Se alega que la recomendación de 
eliminación de recetas en soporte papel para casos distintos del de 
contingencias incluida en el informe no es adecuada. 
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Por lo que se refiere a esta alegación, la recomendación contenida en el 
informe debe entenderse en el sentido de que debe extenderse la receta 
electrónica al máximo en los procedimientos llevados a cabo en la 
gestión de la prestación farmacéutica, siempre y cuando no se impida o 
limite la prestación del servicio. Es posible que existan excepciones 
justificadas como las planteadas que, probablemente, se superarán en el 
futuro (en los tratamientos domiciliarios se podría enviar la hoja de 
tratamiento en formato electrónico al móvil a través de una PDA). No 
obstante se acepta la alegación. 

La propia conselleria incluye en los planes estratégicos departamentales 
para el uso racional del medicamento y productos sanitarios, indicadores 
dirigidos a conseguir la mayor implantación posible de la receta 
electrónica. En ellos se indica “En lo que se refiere a  la Prestación 
Farmacéutica, donde esté disponible el sistema Abucasis, es inexcusable 
la prescripción y gestión electrónica de los tratamientos farmacológicos”.   

También se alega solicitando información respecto a las posibles 
medidas de control para verificar las recetas expedidas por profesionales 
de otras comunidades autónomas. 

En relación con este punto de la alegación, la aplicación de lo previsto en 
el RD 4/2010 que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad debe 
permitir la verificación de la autorización de los profesionales de otras 
comunidades autónomas para la expedición de recetas del Sistema 
Nacional de Salud. No obstante, debemos subrayar que, ante la 
inexistencia de un control efectivo son los órganos gestores los que 
deben diseñar e implantar los pertinentes mecanismos de control, y no 
los auditores. 

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
medio. 

Consecuencias en el Informe: 

Se matiza la redacción del apartado 1 del Anexo IV, quedando redactado 
así: 

“1.  Los médicos de la sanidad valenciana para poder prescribir necesitan 
estar autorizados y dados de alta en la aplicación GAIA como médicos 
prescriptores o haber sido autorizados para prescribir mediante 
talonarios de recetas en papel.  

La Circular 3/2001, de 10 de octubre, de la CS contempla la entrega de 
talonarios de recetas en papel y las autorizaciones para expedir recetas 
de uso personal a familiares para los profesionales médicos. La CS ha 
detectado en sus revisiones la expedición de recetas de uso personal a 
pacientes no autorizados (que no forman parte del entorno familiar). 
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El hecho de que la normativa contemple la posibilidad de prescribir en formato 
papel en supuestos distintos a una contingencia (fallo del sistema de 
información) y que no existan controles previos sobre las recetas autorizadas 
para el entorno familiar supone un riesgo medio de que se prescriban, facturen 
y paguen recetas que no sean procedentes. 

Recomendamos eliminar las autorizaciones para prescripciones de uso 
personal contempladas en la actual normativa. Para las recetas 
prescritas por médicos de otras comunidades autónomas que se 
dispensan en la Comunidad Valenciana, recomendamos establecer 
otros controles que permitan verificar que las recetas están expedidas 
por profesionales acreditados por estas comunidades. En este sentido, 
se debe avanzar en los proyectos existentes sobre interoperabilidad de 
los sistemas de información sanitarios que una vez operativos 
permitirán realizar las verificaciones correspondientes.“ 

Décimo segunda alegación 

Anexo IV, punto 2 del Informe   

Comentarios: 

Según la alegación no es correcto que no existieran controles que alertan 
a la oficina de farmacia sobre los productos dispensados ya que estos 
existían desde 2010, aunque no se trataba de controles que impedían la 
dispensación sino de alerta. Los controles propuestos eran imposibles de 
implantar antes de 2014 y han sido implantados en la medida de la 
posibilidad técnica en 2014/15. 

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
medio. 

Las cuestiones que se señalan en la alegación respecto a la situación de 
los controles en el ejercicio fiscalizado no difieren en lo sustantivo con lo 
señalado en el informe.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décimo tercera alegación 

Anexo IV, punto 3 del Informe 

Comentarios: 

De acuerdo con la alegación el nomenclátor de productos y precios de 
productos sanitarios se recibe mensualmente y además se envía a los 
COF. Hasta 2014 se disponía de alertas on line a las farmacias que no 
bloqueaban la dispensación y comprobaciones posteriores.  
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No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
medio. 

En relación con lo indicado en esta alegación, entendemos que  no difiere 
en lo sustancial respecto a lo que se señala en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Décimo cuarta alegación 

Anexo IV, punto 5, párrafo 2º del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se señala que una buena parte de las recetas señaladas 
en el borrador de informe (19.214) se encuentran correctamente 
facturadas pese a no haberse aplicado el % de financiación 
correspondiente al beneficiario porque esos beneficiarios (pensionistas) 
ya habían alcanzado el tope de financiación mensual establecido en la 
normativa.  

Esta información no se indicaba en el fichero de facturación facilitado a 
la Sindicatura. Tampoco esta explicación había sido facilitada a la 
Sindicatura en anteriores reuniones para comentar los resultados de la 
auditoría. 

También se alega que en otros casos (447) aunque la facturación es 
correcta el error está en que en el fichero de facturación se consigna un 
% del beneficiario erróneo. 

La alegación continúa indicando que sí existen 2.425 recetas en las que el 
paciente ha aportado de más por importe de 1.648,6 euros y que en 2.981 
recetas el paciente ha pagado de menos por importe de 2.691,1 euros con 
diversas casuísticas y que estos errores han sido detectados y calificados 
en el proceso de facturación, siendo candidatas para exigir su 
devolución, en su caso. 

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
medio. 

Se alega también el reducido volumen de incidencias en relación con el 
volumen de facturación próximo a 100 millones de euros en el periodo 
revisado. 
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La Sindicatura considera que en la alegación se aclaran parte de los 
resultados de nuestras pruebas masivas de datos, confirmando la 
efectividad de las mismas para detectar operaciones incorrectas.  

La explicación dada respecto a los topes de copago para determinados 
beneficiarios de las prestaciones farmacéuticas y el error señalado en el 
fichero de facturación son justificativas de los errores detectados en 
19.661 recetas de las indicadas en el borrador de informe. 

De acuerdo con la alegación existen 5.406 recetas con incidencia que han 
sido detectadas en procedimientos posteriores al pago, tal como se 
indica en el informe, por un importe bruto de diferencias en las 
aportaciones de 4.339,7 euros. 

Consecuencias en el Informe: 

Los párrafos 2º y 3º del punto 5 del Anexo IV del Informe quedan 
redactados así: 

“Hemos realizado pruebas para verificar que la financiación 
aplicada a los productos sanitarios dispensados en un mes son 
conformes en base a las circunstancias de los beneficiarios. 
Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto que en un 
número reducido de recetas facturadas en noviembre de 2014 
(5.406 recetas, por un importe de 4.339,7 euros brutos de 
diferencias de aportaciones, sobre un total de 8,0 millones de 
recetas analizadas, por un importe de 94,7 millones de euros) 
la financiación otorgada a los ciudadanos no ha sido ajustada 
al porcentaje de financiación del paciente. La CS dispone de 
controles posteriores al pago para detectar estos casos y 
solicitar, en su caso, el reintegro. 

La ausencia de un control automático en la fase de dispensación, que 
garantice que la financiación de los productos sanitarios se aplique 
en los porcentajes previstos en la normativa para cada beneficiario o 
tipo de producto, supone un riesgo medio de que la Generalitat 
asuma costes de financiación en la prestación farmacéutica que no le 
corresponden o de que se repercuta en exceso a los usuarios, si bien 
su repercusión en términos relativos sobre la cifra del gasto por 
recetas es mínima (0,005%).” 

Décimo quinta alegación 

Anexo IV, punto 4 del Informe 

Comentarios: 

Se alega que los ficheros de facturación facilitados a la sindicatura 
contienen diversos errores que llevan a concluir que existe inadecuada 
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financiación cuando no la hay porque entran en juego los topes de 
financiación que no estaban marcados adecuadamente en esos ficheros. 

También se indica que 63 recetas de un código de financiación TSI 003 y 
TSI 004 que no tiene asignados topes de financiación, se facturaron como 
financiadas al 100% porque la farmacia indicó que sí existía tope de 
financiación. 

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
alto. 

En relación con esta alegación, indicar que se seleccionaron para la 
revisión recetas de pacientes sin tope de aportación y medicamentos que 
no son de financiación especial, por lo que la mayor parte de los 
argumentos incluidos en la alegación no se corresponden con los casos 
detectados. Se facilitó a la CS el detalle individualizado de cada una de 
las recetas con incidencia. 

En los casos alegados de recetas en que las farmacias indicaron en el 
fichero de facturación que existía tope de facturación para casos en los 
que la normativa no lo permite (beneficiarios activos) o de recetas en las 
que se facturan medicamentos con financiación especial, esta situación 
constituye una muestra del insuficiente control sobre estos casos.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décimo sexta alegación 

Anexo IV, punto 7 y 9 del Informe 

Comentarios: 

Se alega que por estar negociándose un nuevo convenio con los COF 
existía un escenario de búsqueda de consenso que demoraba la 
aplicación de las devoluciones. Además, se indican los siguientes 
argumentos: 

- El objetivo para 2015 es reducir a cero las devoluciones, que en su 
mayoría vienen originadas por componentes puramente 
administrativos. 

- El importe de devoluciones de 2014 indicado en el informe de 0,5 
millones es una propuesta a revisar que normalmente se ve 
reducido en las resoluciones o acuerdos finales de devolución. 
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- El importe estimado pendiente de reintegro para el periodo 
diciembre 2012 a abril 2015 no se corresponde con los 9,8 millones 
de euros indicados en el informe. 

- Las resoluciones de 2015 sobre archivo de propuestas de reintegro 
están argumentadas jurídica y técnicamente. La mayor parte de las 
incidencias de devolución se refieren a falta de detección de la 
identificación del beneficiario (CIP o SIP). Este punto no estaba 
configurado como causa de devolución en el Concierto de 2004 con 
los COF. 

En relación con las alegaciones realizadas debemos señalar lo siguiente: 

- Los objetivos de reducción o eliminación de deducciones en 2015 no 
afectan a la gestión de 2014 y anteriores. 

- El importe de las devoluciones previstas de 2014 es de 0,5 millones 
de euros, de acuerdo con las propuestas de devolución de la propia 
CS. No existe una previsión de los importes que van a ser 
definitivos a la fecha de finalización de la auditoría. 

- El importe estimado de las devoluciones propuestas y no 
descontadas en factura por la CS en el periodo de diciembre 2012 a 
abril 2015 es de 9,8 millones de euros en la provincia de Valencia. Si 
se consideran las propuestas anuladas mediante resolución de 22 
de junio de 2015 de la DGFPS por importe de 2,4 millones de euros, 
el total de propuestas de devolución no tramitadas en la provincia 
de Valencia asciende a 7,4 millones de euros. 

- Respecto a las resoluciones sobre archivo de propuestas de 
devolución aprobadas en 2015 por la DGFPS, en el informe además 
de sus cuantías se señala que se realizó previo análisis jurídico. 

- La alegación acepta nuestra recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se matiza y precisa el punto 9 del Anexo IV del Informe cuyos párrafos 
3º, 4º y 5º se sustituyen por: 

“En junio de 2015 la DGFPS aprobó tres resoluciones, una por provincia, 
en las que previo análisis jurídico de la situación de las incidencias 
(según se manifiesta en alegaciones, mayoritariamente debidas a 
deficiencias en la captura informática del código de identificación 
poblacional que sí estaba manuscrito en la receta) se declara 
procedente el archivo de las propuestas de reintegro de recetas 
procedentes del periodo de vigencia del concierto (hasta noviembre de 
2013) por importes de 2,4 millones de euros de Valencia, 4,0 millones de 
euros de Alicante y 0,3 millones de euros de Castellón.  
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El importe estimado pendiente de reintegro correspondiente a la 
facturación de los meses de diciembre de 2013 a noviembre de 2014 
ascendía a 0,5 millones euros para las tres provincias y se han dictado 
instrucciones por la DGFPS para que se proceda a materializar el 
reintegro en 2015. 

Adicionalmente, existe un importe de 7,4 millones de euros de la 
provincia de Valencia, no incluido en conceptos detallados en los 
párrafos anteriores, correspondiente a propuestas de devolución 
realizadas por la CS que no han sido tramitadas (ni aprobadas, ni 
anuladas, ni descontadas en factura). “ 

Décimo séptima alegación 

Anexo IV, punto 11 del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se hace referencia a la extensa normativa aplicable al 
proceso de gestión de la prestación farmacéutica en la Comunidad 
Valenciana, incluyendo normas muy antiguas y alguna norma de 2015 
que no era aplicable al periodo auditado, y se señala que están 
contempladas las competencias y funciones de cada una de las unidades 
administrativas participantes en el proceso de gestión de la prestación 
farmacéutica. 

En relación con el concierto a formalizar con los COF se indican las 
circunstancias habidas en la negociación con los COF en 2014 y que en 
2015 se ha retomado el proceso de negociación. 

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
alto. 

En relación con esta alegación debemos señalar que pese a la extensa 
normativa existente en 2014 que regula el procedimiento de gestión de 
receta, en ninguna de las normas citadas se regulan aspectos que 
consideramos importantes para el efectivo control de las devoluciones 
como los siguientes (que no se están llevando a cabo): 

- Indicación de la necesidad de cuantificar las propuestas de 
devolución de recetas en todas las actas de las reuniones de 
revisión de la facturación o resoluciones con propuesta de 
devolución. 

- Funciones y tipos de incidencias a revisar en el proceso mensual de 
revisión de recetas en contingencia por los SSTT. 

- Definición de un control sobre las propuestas de devolución para 
conocer su situación en cada momento: propuesta inicial, importe 
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alegado COF, propuesta final aprobada, descuentos parciales e 
importe pendiente de descuento. 

- Plazos para realizar los descuentos de las propuestas de devolución 
aprobadas en las subsiguientes facturaciones. 

En relación con la formalización de un nuevo convenio con los COF, la 
DA 2ª y el artículo 11.5 del Decreto Ley 2/2013, de 1 de marzo, son muy 
claros al respecto ya que se establecía un plazo máximo de cuatro meses 
para la elaboración de una propuesta general de Acuerdo Marco con las 
oficinas de farmacia. 

Manteniendo lo esencial del borrador del informe, se clarifica su 
redacción para facilitar su comprensión y se acepta la alegación 
reconsiderando la valoración del riesgo como medio. 

Consecuencias en el Informe: 

Se matiza la redacción del apartado 11 del Anexo IV, quedando 
redactado así: 

“El procedimiento general para la revisión de las facturas de farmacia 
está regulado en los artículos 19 y 20 del RDL 2/2013, de 1 de marzo y en 
diversa normativa de desarrollo. Debería existir un procedimiento 
detallado aprobado que regule las funciones de los diferentes órganos 
encargados de la revisión (DGFPS, Inspección, SSTT, SGSIS), y los plazos 
para aprobar y realizar los descuentos de las incidencias en las 
siguientes facturas.  

La Generalitat formalizó en 2004 un concierto con los COF de la 
Comunidad Valenciana que regulaba parte del procedimiento de 
dispensación y facturación de recetas que fue denunciado por la 
Generalitat y perdió su vigencia en 2013. Por diversas circunstancias 
todavía está pendiente de negociarse y de firmarse un nuevo acuerdo. 

La falta de concreción de todas las tareas a realizar en el subproceso de 
conciliación de la facturación de los productos farmacéuticos, supone un riesgo 
medio de que no se ejecuten, o no se ejecuten correctamente, todas las tareas 
de revisión de la facturación previstas en la normativa lo que podría ocasionar 
que errores en la facturación no fueran detectados o descontados por la CS. 
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Recomendamos aprobar un procedimiento detallado sobre las 
verificaciones a realizar en la conciliación de la facturación del gasto 
farmacéutico que incluya entre otras cuestiones, las siguientes: 

- Funciones y tipos de incidencias a revisar en el proceso mensual de 
revisión de recetas en contingencia por los SSTT. 

- Indicación de la necesidad de cuantificar las propuestas de 
devolución de recetas en todas las actas de las reuniones de revisión 
de la facturación o resoluciones con propuesta de devolución. 

- Las responsabilidades asignadas a cada uno de los órganos 
intervinientes. 

- El plazo para aprobar y efectuar los descuentos en factura por las 
dispensaciones incorrectas.  

- El establecimiento de un mecanismo de seguimiento de las 
incidencias que motivan deducciones en factura, para conocer su 
situación en cada momento: propuesta inicial, importe alegado COF, 
propuesta final aprobada, descuentos parciales e importe pendiente 
de descuento; de forma que se asegure que se deducen todas las 
dispensaciones que no han sido adecuadamente facturadas. 

Por otra parte, la CS debe realizar las actuaciones necesarias para 
formalizar un nuevo convenio con los COF, de acuerdo con lo previsto 
en la DA 2ª y el artículo 11.5 del DL 2/2013, de 1 de marzo.” 

Décimo octava alegación 

Anexo IV, punto 12 del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se realiza una remisión a la normativa reguladora del 
denominado “índice corrector” para oficinas de farmacia con ingresos 
reducidos y al procedimiento aplicado, pero no se hace referencia a la 
aprobación tardía de los importes abonados. 

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
medio. 

Consecuencias en el Informe: 

Revisado el contenido de la alegación y la evidencia obtenida, se valora el 
riesgo de control como bajo. El segundo párrafo del apartado 12 queda 
redactado así: 

“La falta de aprobación previa de los complementos pagados a las farmacias en concepto 
de “índice corrector” supone un riesgo bajo de que se contabilicen y paguen gastos que 
no sean procedentes por este concepto.” 
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Décimo novena alegación 

Anexo IV, punto 13 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, existen elementos en la normativa que contienen 
medidas para abordar las desviaciones de los objetivos en materia de 
prestaciones farmacéuticas: Ley 3/2003, de Ordenación Sanitaria de la 
CV, Decreto 37/2007, de 13 de abril, del Consell sobre productividad 
variable y resoluciones y comisiones varias para abordar la planificación 
de objetivos y su seguimiento. 

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
medio. 

La normativa, resoluciones y documentación señalada en la alegación, 
pone de manifiesto que sí existen normas y previsiones para la 
determinación de objetivos y su evaluación. Sin embargo, la previsión de 
las actividades correctoras para aquellos actores con desviaciones sobre 
los objetivos previstos no se encuentran adecuadamente contempladas o 
concretadas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésima alegación 

Anexo IV, punto 14 del Informe 

Comentarios: 

Se alega indicando que el sistema de receta electrónica de la Comunidad 
Valenciana está entre los más avanzados. El sistema de compensación 
de recetas entre comunidades autónomas en el periodo julio 2012 a 
diciembre 2013 se realizó en base a la identificación de recetas. 

En 2014 se avanzó en los mecanismos  del sistema de receta electrónica 
para identificar a pacientes y en la actualización de la información 
disponible de pacientes de otras comunidades autónomas y se ha 
reducido progresivamente el número de pacientes no identificados de 
otras comunidades autónomas, que ha caído a niveles no significativos a 
partir de septiembre de 2014.  

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
alto. 
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La alegación muestra el alto grado de avance en los controles 
implantados en la aplicación GAIA y en SIP en 2014 para identificar a 
todos los beneficiarios, que ha mejorado mucho la situación al finalizar 
el ejercicio.  

Contrastados los datos aportados, aunque en 2014  hubo meses en que se 
hicieron prestaciones farmacéuticas a ciudadanos que no eran 
identificados correctamente, es correcto afirmar que la situación al 
finalizar el ejercicio fiscalizado muestra una mejora en la situación de los 
controles de identificación de pacientes por lo que procede modificar el 
borrador de informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina el punto 14 Anexo IV del borrador de Informe. 
Consecuentemente se renumeran los siguientes apartados y se modifica 
el cuadro 3 y gráfico 3 del punto 4 del borrador de Informe y cuadro 1 y 
gráficos 1 y 2 del Anexo IV 

Vigésimo primera alegación 

Anexo IV, punto 15  del Informe 

Comentarios: 

La alegación contiene diversos argumentos centrados en los siguientes 
puntos: 

- Respecto a este apartado debería darse audiencia a la Dirección 
General de Recursos Económicos. 

- El procedimiento de compensación que se comenta en el Informe se 
realiza tanto para países de la UE como para otros países con 
convenio bilateral. 

- No se entiende la referencia de proceso “coste-efectivo” ni las 
referencias a exigencia a los estados soberanos que no es 
competencia de la CS. 

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
medio. 

El análisis de la alegación realizada origina las siguientes 
consideraciones: 

- El Informe fue remitido a la Consellera de Sanitat Universal y Salud 
Pública para alegaciones, quien lo  habrá remitido a los órganos que 
ha considerado adecuados. 
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- La información facilitada a la Sindicatura de Comptes por el 
Servicio de Análisis de Costes e Información Económica de la 
Dirección General de Recursos Económicos, fue que el 
procedimiento de compensación no se ejecutaba en relación con los 
países con acuerdo bilateral sobre prestación de asistencia 
sanitaria. 

- La recomendación a la consideración de la implantación de un 
procedimiento de seguimiento de gastos por prestaciones a 
ciudadanos de países con convenio bilateral de prestaciones 
sanitarias se refiere a una valoración respecto a si los costes de su 
implantación superarían o no a los costes incurridos a recuperar 
por las prestaciones realizadas. La reclamación de los costes 
incurridos debería tramitase ante las instituciones del Estado no 
ante los estados directamente. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésimo segunda 

Anexo IV, punto 16 del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se dan oportunas explicaciones a las consideraciones 
realizadas en el borrador del informe que, si bien hubiera sido deseable 
conocer en las múltiples reuniones mantenidas con los responsables del 
procedimiento de gestión de recetas, merecen su consideración en la 
redacción definitiva del informe: 

- Respecto a este apartado debería darse audiencia a la Dirección 
General de Recursos Económicos. 

- En relación a la tramitación de la compensación por costes 
incurridos en la prestación de ciudadanos de otras comunidades 
autónomas, el envío a que se hace referencia en el informe no 
afecta sólo a las recetas de las comunidades autónomas, sino que 
se envían todas las recetas al Ministerio de Sanidad que es el que 
realiza las operaciones pertinentes de compensación.  

- La afirmación del importe pendiente para compensar de 16,2 
millones de euros no es afortunada ya que en el periodo anterior 
por un gasto similar la compensación se redujo a 1 millón de euros. 

- El Ministerio de Sanidad es el responsable de gestionar las 
compensaciones entre comunidades autónomas. 
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- La afirmación de que la CS no ha iniciado las acciones tendentes a 
la recuperación de las prestaciones del periodo julio 2012 a 
diciembre 2013 no es correcta, puesto que ya se han realizado todas 
las acciones pertinentes y es el Ministerio de Sanidad el que, una 
vez recibida toda la información realiza las operaciones pertinentes 
de compensación. 

- La recomendación referente a la solicitud al MSSSI de la 
compensación íntegra de las prestaciones a ciudadanos de otras 
comunidades autónomas y estados no es adecuada dado que ya 
existe un procedimiento aprobado por el Consejo Interterritorial de 
Salud para las comunidades y unos procedimientos aprobados en el 
marco de la Unión Europea o bilaterales con el Reino de España. 

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
alto. 

El análisis de la alegación realizada origina las siguientes 
consideraciones: 

- El Informe fue remitido a la Consellera de Sanitat Universal y Salud 
Pública para alegaciones, quien lo  habrá remitido a los órganos que 
ha considerado adecuados. 

- Respecto a la información remitida al MSSSI es correcto lo que se 
indica en la alegación de que se remite la información de todas las 
recetas y ya se ha modificado en una alegación anterior el Anexo II 
para reflejarlo en el Informe. En este punto, lo relevante es que el 
envío contiene la información de las recetas dispensadas a 
ciudadanos de otras comunidades autónomas. 

- Respecto a la recuperación de los importes de prestaciones 
farmacéuticas a ciudadanos de otras comunidades autónomas o 
estados, aunque los procedimientos actuales contemplen una 
recuperación parcial del coste, es cierto lo alegado de que la CS ha 
remitido toda la información requerida y es al MSSSI al que le 
corresponde hacer las compensaciones. 

- Respecto al dato incluido en el borrador informe de gasto incurrido 
en 2014 por prestaciones farmacéuticas a ciudadanos de otras 
comunidades, refleja el importe de coste incurrido, cuantificado y 
facilitado por la CS a la Sindicatura y no hace referencia al importe 
de la liquidación que finalmente sea procedente. 

- En relación con los gastos incurridos relativos a la asistencia 
sanitaria a ciudadanos de otros estados de la UE como se indica en 
la alegación, se refiere a prestaciones sanitarias en general. 
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En resumen, aunque en anteriores reuniones con los responsables de los 
órganos gestores no se había indicado objeción alguna a las conclusiones 
relativas al punto alegado, se acepta la alegación ya que, de acuerdo con 
ella, está acreditado que la CS está realizando todas las tareas de 
remisión de información a los órganos e instituciones del Estado para 
obtener las compensaciones que marca la normativa, aunque éstas no 
cubren la totalidad de los costes incurridos por la prestación sanitaria a 
ciudadanos de otros estados o de otras comunidades autónomas. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina el punto 16 Anexo IV del borrador de Informe. 
Consecuentemente se modifica el cuadro 3 y gráfico 3 del punto 4 del 
Informe y cuadro 1 y gráficos 1 y 2 del Anexo IV. 

Vigésimo tercera alegación 

Anexo IV, gráfico 2 del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se indica que, de acuerdo con las alegaciones anteriores, 
el gráfico 2 debería ser eliminado. 

En relación con esta alegación debemos señalar que el gráfico, de 
acuerdo con el criterio de la Sindicatura de Comptes, es útil a los efectos 
de ayudar al lector a visualizar la importancia y coste de las 
recomendaciones efectuadas de acuerdo con la metodología descrita en 
el Anexo V y priorizar las actuaciones a llevar a cabo. 

Consecuencias en el Informe: 

Se actualiza el gráfico 2 del Anexo IV, de acuerdo con las alegaciones 
anteriores. 



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 2015 d’aquesta Institució, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes en la seua reunió del dia 14 de 
desembre de 2015 va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 14 de desembre de 2015 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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