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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en 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 es preveu 
en el Programa Anual d’Actuació de 2016, ha fiscalitzat el capítol 1 de 
despeses de personal del pressupost de despeses del Compte de 
l’Administració de la Generalitat de 2015. Com a part de la fiscalització, 
hem planificat i executat una revisió de compliment per a emetre una 
conclusió de seguretat limitada sobre si la gestió del personal s’ha 
realitzat conformement a les normes aplicables. També hem auditat els 
controls interns existents en els procediments de gestió del personal 
docent –manuals i automatitzats– i de la nòmina, per a emetre una 
conclusió de seguretat limitada sobre la seua eficàcia. 

Les despeses de personal al servei de l’Administració representen la 
despesa més important de la Generalitat. En 2015 apleguen la despesa de 
150.787 perceptors de nòmina i les seues obligacions reconegudes han 
sigut de 5.150,7 milions d’euros. Aquesta xifra representa el 37,9% del 
total de les obligacions reconegudes no financeres (és a dir, exclosos els 
capítols 3, 8 i 9 del pressupost de despeses) de l’exercici. En l’apèndix 1 es 
mostra l’execució pressupostària pel que fa als articles, i una altra 
informació relacionada. 

És especialment complexa la gestió d’un volum tan elevat d’empleats 
públics amb diferents característiques juridicoadministratives 
(funcionaris, estatutaris sanitaris, personal de justícia, docents, interins, 
substituts, eventuals, laborals, etc.). Aquesta tasca té el suport de 
diversos sistemes informatitzats d’acord amb el volum i complexitat que 
fa al cas. Bàsicament hi ha quatre sistemes de gestió del personal i dos 
de nòmines distints que afecten diversos àmbits de la funció pública, 
amb diferents característiques, tant quant a normativa i procediment 
com quant a tecnologia (vegeu l’apèndix 1). 

Per acabar, cal recordar que el Programa Anual d'Actuació de 2016 de la 
Sindicatura de Comptes també preveu realitzar una fiscalització de 
regularitat del Compte de l'Administració de l'exercici de 2015, i per això 
és recomanable la lectura conjunta dels informes resultants de les dues 
fiscalitzacions. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT 

D’acord amb la normativa, la responsabilitat de la gestió de la nòmina 
del personal no sanitari correspon a la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic, específicament a la Direcció General de Recursos Humans 
(DGRH) i a la Direcció General de Pressupostos (DGP). La Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública gestiona la nòmina del personal sanitari. 
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La gestió del personal docent és responsabilitat dels òrgans de direcció 
de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports (CEICD). 

La gestió de les aplicacions i els actius informàtics que suporten la gestió 
del personal no sanitari i de la seua nòmina correspon a la Direcció 
General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC). 

Per la seua banda, la Intervenció General de la Generalitat (IGG) –en la 
seua qualitat de centre gestor de la comptabilitat pública– és responsable 
d’elaborar el Compte de l’Administració de la Generalitat. El Compte 
corresponent a 2015 va ser presentat a la Sindicatura de Comptes el 29 de 
juny de 2016, d’acord amb la normativa d’aplicació. 

Els distints òrgans de direcció de les conselleries i la IGG han de garantir 
que les activitats de gestió de personal, les operacions pressupostàries i 
la informació reflectides en els comptes anuals són conformes amb les 
normes aplicables. Així mateix han d’establir els sistemes de control 
intern que consideren necessaris per a aquesta finalitat i per a permetre 
la preparació i presentació de comptes anuals lliures d’incorrecció 
material, deguda a frau o error. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió, 
basada en la fiscalització efectuada, sobre la raonabilitat de les despeses 
de personal comptabilitzades en el capítol 1 de l’estat de liquidació del 
pressupost de despeses del Compte de l’Administració de la Generalitat 
de 2015, formular conclusions sobre el compliment de la normativa 
aplicable en la gestió del personal i sobre l’eficàcia del sistema de control 
intern implantant per a la gestió del personal docent i de la nòmina. 

Per a fer-ho, hem portat a terme el treball 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 la Sindicatura complisca els 
requeriments d’ètica, com també planificar i executar la fiscalització a fi 
d’obtenir una seguretat raonable que el capítol 1 de despeses de personal 
del Compte de l’Administració de l’exercici 2015 està lliure 
d’incorreccions materials. S’hi uneix l’objectiu d’obtenir una seguretat 
limitada que la gestió ha sigut conforme, en tots els aspectes 
significatius, amb la normativa aplicable, i també sobre l’eficàcia del 
sistema de control intern en els procediments de gestió del personal 
docent i de la nòmina. 

Una auditoria requereix l'aplicació de procediments per a obtenir 
evidència d’auditoria pel que fa als objectius indicats. Els procediments 
seleccionats depenen del judici de l’auditor, incloent-hi la valoració dels 
riscos d’incorrecció material deguda a frau o error. A l’hora d’efectuar 
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aquestes valoracions del risc, l’auditor té en compte el control intern 
rellevant per a la preparació i presentació fidel de la comptabilització de 
les despeses de personal, a fi de dissenyar procediments d’auditoria que 
siguen adequats en funció de les circumstàncies. 

A causa de la importància de les despeses de personal registrades en el 
capítol 1 del pressupost de la Generalitat i a la complexitat de la seua 
gestió, la fiscalització que anualment realitza la Sindicatura inclou, a 
més de proves de caràcter general, la realització d’una sèrie de 
procediments detallats sobre una base rotatòria. D’acord amb el pla 
establit, en aquest Informe s’han revisat exhaustivament els 
procediments de gestió de personal docent (que representa un 
percentatge significatiu del total) i les seues nòmines. S’ha inclòs també 
l’anàlisi dels controls interns existents, amb èmfasi particular en la 
gestió del personal temporal. 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona 
una base suficient i adequada per a fonamentar la nostra opinió 
d’auditoria financera i les conclusions sobre el compliment de la 
legalitat, com també sobre l’eficàcia del control intern en els 
procediments de gestió del personal docent. 

4. AUDITORIA FINANCERA 

4.1 Opinió 

En la nostra opinió, el capítol 1 de despeses de personal de l’estat de 
liquidació del pressupost del Compte de l’Administració de la Generalitat 
de 2015 s’ha preparat, en tots els aspectes significatius, conformement 
amb el marc normatiu d’informació financera i pressupostària que és 
d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables que 
s’hi contenen. 

4.2 Altres qüestions que no afecten l’opinió 

En el curs de la fiscalització hem detectat una sèrie de fets que, encara 
que no tenen la importància relativa suficient per a afectar la nostra 
opinió d’auditoria financera, considerem convenient informar-ne en 
aquest apartat. 

a) La fiscalització realitzada ha posat de manifest el següent: 

- En 2015 s’han comptabilitzat despeses de personal de 2014 per 
import de 30,1 milions d’euros, corresponents a les nòmines 
de personal substitut i d’atenció continuada dels Programes 
d’Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat (PASCS); 
així com 70,5 milions d’euros de les quotes de la Seguretat 
Social a càrrec de la Generalitat, corresponents també als 
PASCS de novembre i desembre de 2014. 
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- No s’han comptabilitzat despeses en concepte de la nòmina de 
substituts i atenció continuada dels PASCS de 2015 per import 
de 32,2 milions d’euros, ni la Seguretat Social a càrrec de la 
Generalitat corresponents a novembre i desembre per import 
de 73,2 milions d’euros dels PASCS, pagat tot això en 2016. 

 L’efecte net d’aquestes incidències sobre el resultat 
economicopatrimonial és de 4,8 milions d’euros de despesa 
addicional en 2015 i els comptes per pagar del balanç a 31 de 
desembre de 2015 estan infravalorats en 105,4 milions d’euros. 

b) La Llei 8/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat 
per a l’exercici 2015, establia en la seua disposició addicional vint-i-
vuitena, que “només tindrà dret a la percepció del component 
retributiu relacionat amb la formació permanent i la realització 
d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament el 
personal docent que té la condició de funcionari de carrera”. En 
termes idèntics es pronunciava la Llei de Pressupostos per a 2016. 

 No obstant això, funcionaris interins han sol·licitat que se’ls 
abonara aquest component retributiu, els denominats “sexennis”. 
Encara que la CEICE els els denegava –basant-se en la norma 
esmentada–, la resolució dels recursos interposats davant els 
tribunals de Justícia ha donat la raó als recurrents, reconeixent el 
seu dret al cobrament de “sexennis” i ha obligat la Generalitat a 
pagar-los. La memòria del Compte de l’Administració no informa 
sobre aquesta qüestió, ni ofereix una estimació del risc contingent 
que representen els sexennis meritats a 31 de desembre de 2015, 
que pogueren reconéixer els tribunals. 

 El projecte de Llei de Pressupostos per a 2017, en la seua disposició 
addicional vint-i-dosena recull finalment aquest dret als interins 
docents. La CEICE ens ha informat que s’estima el cost per a 2017 en 
6 milions d’euros i s’han inclòs els crèdits pressupostaris necessaris 
en el projecte de Llei. Dita estimació correspon al reconeixement, a 
partir de maig, del primer sexenni per a tots els interins que poden 
tenir dret a percebre’l. 

c) Les despeses de personal estan sobrevalorades en 0,8 milions 
d’euros a causa d’errors en la nòmina no resolts comptablement en 
l’exercici. 

 Hem detectat un cas en el qual, per error, es va incloure en la 
nòmina d’octubre de 2015 d’un funcionari docent un complement 
per endarreriments de sexennis per import inadequat de 828.611 
euros, que després de les retencions per IRPF i la resta de conceptes 
es va traduir en el pagament d’una nòmina líquida de 451.637 euros 
d’excés. Això no obstant, l’error no va ser detectat per cap control 
(ni en personal, nòmines, intervenció o tresoreria) ni es va impedir 
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pagar-lo. Afortunadament, el funcionari víctima de l’error ho va 
comunicar i va reintegrar l’excés el 4 de novembre de 2015. 

 Això no obstant, comptablement no es va ajustar la despesa i, per 
tant, les despeses de personal de l’exercici 2015 estan 
sobrevalorades en la quantitat indicada. 

5. FISCALITZACIÓ DE COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

5.1 Conclusions 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2015 s’han posat de 
manifest els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió del personal docent: 

a) L’Acord de 24 d’agost de 2012, del Consell –pel qual es determinen 
els extrems addicionals que ha de comprovar la Intervenció en 
l’exercici de la fiscalització de la despesa–, en el seu apartat tercer 
A) estableix requisits addicionals en la fiscalització prèvia 
d’expedients de creació o modificació de llocs de treball. La revisió 
realitzada ha posat de manifest que no es porta a terme la 
fiscalització prèvia dels expedients de creació o modificació de llocs 
de treball docents. 

b) En la revisió d’una mostra d’expedients personals s’ha observat que 
un percentatge elevat no contenia tota la documentació requerida 
per la normativa. La mancança es refereix principalment a 
documentació relativa a les diverses incidències administratives, 
que en el cas del personal docent són molt nombroses. Això, unit a 
l’elevat nombre de docents (més de 60.000 perceptors de nòmina en 
2015) i en el reduït nombre de funcionaris que gestionen aquestes 
matèries en les direccions territorials de la CEICD, fa que en la 
pràctica s’haja adoptat el criteri de no arxivar en l’expedient en 
paper determinats documents que es registren en REGPER. Això no 
obstant, aquest sistema no s’ajusta al que es preveu en la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

c) Els òrgans de direcció de les conselleries són els responsables del 
tractament dels seus fitxers amb dades de caràcter personal (tant 
automatitzats com no automatitzats) i també de mantenir 
actualitzat el Document de Seguretat de la Conselleria. No consta 
que s’hagen realitzat auditories de protecció de dades amb la 
periodicitat que estableix l’article 96 del Reial Decret 1720/2007, de 
21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de l’LOPD. Addicionalment, s’ha posat de 
manifest que el Document de Seguretat de la CEICD no està 
actualitzat. 
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6. AUDITORIA DELS PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DEL PERSONAL DOCENT I 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERN 

6.1 Conclusions i recomanacions 

Com a resultat de la revisió efectuada, s’han observat una sèrie de 
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 
gestió del personal docent. A causa de la transcendència d’aquestes 
debilitats, els òrgans de govern de la Generalitat s’han de comprometre 
de manera clara i decidida a esmenar-les. 

Les debilitats materials de control intern observades i les recomanacions 
pertinents adreçades a esmenar-les a millorar la gestió es refereixen a: 

a) Presenten una sèrie de deficiències importants tant la informació 
generada per l’aplicació de gestió del personal docent (REGPER) per 
al reconeixement de sexennis, com la interfície per a incorporar-los 
a la nòmina mitjançant l’aplicació SIGNO i el seu control. 

 En primer lloc hem verificat en les tres direccions territorials de la 
CEICD que la informació sobre sexennis generada per REGPER no és 
fiable, el que obliga el personal d’aquestes direccions a realitzar una 
revisió exhaustiva de les llistes que emet REGPER per a efectuar 
totes les correccions necessàries. Una vegada revisats i esmenades 
les dades es genera un fitxer electrònic que es remet al 
departament de nòmines per a incorporar-lo a SIGNO. 

 El procediment de revisió i depuració de la informació requereix 
molts recursos humans, que són escassos en les direccions 
territorials. A més, el risc d’errors o irregularitats és alt, atés que tot 
el control recau en aquestes revisions manuals massives. En 
conseqüència, es redueix l’eficàcia i l’eficiència del procés. 

 Addicionalment, no hi ha limitacions automàtiques en SIGNO a les 
quantitats que es puguen registrar i pagar per determinats 
conceptes (per sexennis o triennis, per exemple) o per a un nòmina 
individual. Aquesta circumstància, juntament amb l’absència de 
controls efectius posteriors en la Intervenció o en la Tresoreria, 
representa un risc alt que es puguen produir altres errors humans 
com l’indicat en l’apartat 4.2c) (de 828.611 euros). Si aquests errors 
foren de quantia inferior, seria encara més probable que passaren 
desapercebuts. 

 Per tot això, recomanem que s’establisquen controls automàtics en 
SIGNO que impedisquen registrar i pagar conceptes retributius i 
nòmines per damunt dels límits raonables que s’establisquen. 
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 En al·legacions la DGTIC ha informat que, després d’ocórrer la 
incidència comentada en aquest apartat, en novembre de 2015 es 
va implantar un control que permet verificar les nòmines superiors 
a 5.000 euros abans que es paguen. 

b) La falta d’interfícies automàtiques que connecten l’aplicació de 
REGPER i la de nòmina fa que qualsevol modificació en els llocs o en 
les condicions retributives que s’introduïsquen o calculen en 
REGPER han de ser introduïdes mitjançant una interfície manual o 
amb un component manual elevat, en PAN-SIGNO. És a dir, de 
vegades s’ha de transmetre la informació en format paper entre 
diferents dependències de la Conselleria i una mateixa dada s’ha 
d’introduir manualment diverses vegades en les aplicacions. En 
altres, encara que el procés es realitze mitjançant la transmissió 
d’un fitxer electrònic, té un component de participació humana 
molt elevat, fet que genera ineficiències en el treball, costos 
evitables i que augmenta significativament el risc d’errors o 
irregularitats, de falta de seguretat i d’integritat de la informació. 

 En la direcció territorial i en la Intervenció d’Alacant han establit 
controls d’integritat sobre la informació transferida per les 
interfícies, que ofereix una garantia addicional pel que fa a altres 
províncies. 

 Recomanem al Servei d’Informàtica per a la Gestió Educativa, en 
coordinació i col·laboració amb el personal responsable de 
l’aplicació SIGNO (tots els quals pertanyents a la DGTIC), considerar 
la creació d’una interfície automatitzada entre les aplicacions 
REGPER i SIGNO; o en el seu defecte, implantar controls automàtics 
d’integritat sobre la interfície utilitzada actualment. 

c) L’aplicació REGPER presta un servei fonamental de suport a la gestió 
del personal docent. Això no obstant, presenta una sèrie de 
mancances que no afavoreixen una gestió adequada i fluida en una 
àrea que per la seua naturalesa és d’una gran complexitat i amb un 
volum elevat d’activitat. Entre les dites insuficiències podem 
destacar: 

- No està integrada amb l’aplicació de nòmina (signo) i les 
interfícies no automatitzades representen un risc alt pel que fa 
a la integritat, disponibilitat i seguretat de la informació. 

- Hem verificat que la tramitació de sexennis té diverses 
inconsistències internes quan a les dades registrades (per 
exemple, dates incoherents dins d’un mateix expedient, ja que 
REGPER no té controls en el camp de dates), sense controls de 
raonabilitat, que obliguen a fer controls manuals exhaustius 
de la informació, que no sempre es fan. 
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- Actualment, és poc intuïtiva i no ha existit una coordinació 
adequada entre serveis centrals, direccions territorials i DGTIC 
per a incorporar noves funcionalitats que milloren el servei 
prestat als funcionaris. 

 En conseqüència, recomanem als òrgans responsables de la gestió 
de personal de la CEICD que, en coordinació amb les direccions 
territorials i la DGTIC que, analitzen les deficiències que s’indiquen 
en els diferents apartats d’aquest Informe. Així mateix, suggerim 
que adapten tant els procediments com REGPER a les necessitats 
actuals de la Conselleria i als requeriments d’una administració 
moderna i interoperable, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, que estableix el principi de “digital per defecte”. 

d) Dins de l’activitat de gestió de llocs docents en la CEICDE i en les 
seues direccions territorials, l’adjudicació de places es produeix, 
bàsicament, per un dels procediments següents: 

- Concurs de trasllats entre funcionaris de carrera (normalment, 
una vegada a l’any). 

- Comissions de serveis entre funcionaris de carrera 
(normalment, una vegada a l’any). 

- Adjudicacions contínues en règim d’interinitat (normalment, 
dos vegades a la setmana). 

- Adjudicacions de llocs de difícil cobertura en règim 
d’interinitat o d’adjudicacions exprés (Normalment una 
vegada a la setmana). 

 Cadascun és un procediment amb participació massiva que, encara 
que tenen un grau d’informatització alt, encara exigeixen setmana 
a setmana un desplegament important de recursos humans per a 
gestionar-los, amb elevats volums de paper. 

 A més els canvis periòdics normatius exigeixen de manera urgent 
canvis en els sistemes d’informació per gestionar les adjudicacions, 
el que provoca que s’endarrerisquen possibles millores en aspectes 
de la gestió purament adminsitrativa d’aquestes adjudicacions. Un 
exemple de retard a l’hora d’escometre millores importants es 
reflecteix en aquest Informe pel que fa als expedients de personal i 
les interfícies. 

 Per tant, recomanem que es dote dels mitjans humans i materials 
necessaris per a automatitzar al màxim la gestió dels processos 
massius d’adjudicacions de places docents, de manera que s’agilite 
la gestió d’aquests processos per als docents, es millore l’eficàcia 
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dels serveis administratius de la CEICD i s’avance en la implantació 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

e) La inexistència d’un arxiu electrònic d’expedients de personal i/o 
d’un sistema de documentació digital integrat amb REGPER que 
atenga les exigències legals necessàries perquè tinga validesa a tots 
els efectes obliga a la necessària manipulació de documentació en 
suport físic, en paper. Això no obstant, els expedients físics no 
estan ni complets ni actualitzats, ja que determinada documentació 
es manté en altres arxius físics o en REGPER. 

 Tenint en consideració les nombroses incidències administratives 
que afecten el personal docent, juntament al seu nombre tan elevat 
(més de 60.000 perceptors de nòmina en 2015) i a l’escassesa de 
funcionaris que gestionen aquestes matèries en les direccions 
territorials de la CEICD, fa que en la pràctica s’haja adoptat el criteri 
de no arxivar en l’expedient en paper determinats tràmits que 
queden registrats en REGPER. No obstant això, el consum de grans 
quantitats de paper no s’evita i tampoc el cost de la seua 
manipulació pels funcionaris de les direccions territorials, que hi 
dediquen un volum important de temps. A més, aquesta manera 
d’actuar implica en la pràctica l’absència d’un arxiu complet 
homogeni, ja que una part de la informació es troba en paper, 
mentre que una altra està digitalitzada. 

 Recomanem que per a accelerar la solució d’aquesta situació 
atípica, la CEICD i la DGTIC adopten mesures urgents per implantar 
els expedients de personal electrònics. Aquest fet donaria un 
compliment adequat a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
i redundaria en una millora notable en l’eficiència de la gestió en 
les direccions territorials, amb un estalvi important de temps i de 
paper. Així mateix reduiria molèsties per als docents, que han de 
presentar reiteradament molts documents de què ja disposa la 
CEICD. 

f) No estan formalitzats per escrits els procediments per efectuar les 
altes, baixes i modificacions dels usuaris en el domini de la xarxa 
de la Conselleria i en l’aplicació REGPER. La CEICD no realitza una 
revisió periòdica dels usuaris donats d’alta, ni comunica al Servei 
de Sistemes i Producció (gestió del domini) i al Servei d’Informàtica 
per a la Gestió Educativa (gestió de REGPER) amb la regularitat 
necessària quins usuaris ja no haurien de continuar tenint 
permisos d’accés, ni les modificacions dels perfils d’accés per 
canvis de lloc de treball. 

 Aquesta situació implica un risc alt d’accessos no autoritzats a les 
aplicacions i a les dades. També podria comprometre l’eficàcia 
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d’una segregació adequada de funcions en els processos de gestió, 
en el cas que no s’actualitzen els permisos d’accés d’acord amb els 
canvis de lloc o funcions. 

 Recomanem elaborar i aprovar formalment un procediment de 
gestió d’usuaris que preveja: 

- Implicar els responsables dels diferents departaments de la 
CEICD en la tramitació de les altes, en els canvis de lloc de 
treball i en les baixes dels usuaris del domini i de l’aplicació 
REGPER. 

- Realitzar de revisions periòdiques dels usuaris autoritzats, així 
com dels usuaris que porten cert temps sense accedir al 
sistema. S’ha de conservar la documentació que mostre les 
revisions realitzades, així com els seus resultats i les accions 
que s’han portat a terme. 

 En el curs de la fiscalització ens han informat que s’està elaborant 
un procediment per a la gestió d’usuaris de REGPER. També ens han 
comunicat que es començarà a realitzar una revisió semestral dels 
usuaris, donant de baixa els que porten més d’un any sense accedir 
a l’aplicació. 

g) L’aplicació REGPER permet definir els permisos de cada usuari a 
partir dels rols existents. Això no obstant, no es disposa d’un 
esquema organitzatiu per a aplicar aquests rols, de manera que hi 
ha diversos tipus d’usuaris per als quals és complicat identificar els 
permisos que tenen assignats. També s’ha observat que hi ha 
algunes persones amb accés a funcionalitats crítiques de l’aplicació, 
que a priori no necessitarien per al desenvolupament de les seues 
funcions. 

 La situació descrita representa un risc alt que es produïsquen 
accessos no autoritzats o no necessaris a determinades 
funcionalitats crítiques de l’aplicació i que es puguen modificar les 
dades indegudament. 

 Recomanem, per tant, que la Subdirecció General de Personal 
Docent implante un procediment per a la gestió de permisos de 
l’aplicació REGPER que estiga basada en perfils organitzatius 
estandarditzats i prèviament establits. Així mateix, s’haurien de 
limitar els permisos dels usuaris d’acord amb el principi d’atribució 
dels mínims permisos necessaris per a l’exercici de les funcions 
assignades i atenent també al principi de segregació de funcions 
incompatibles. 

h) El Servei de Sistemes i Producció disposa d’un procediment 
documentat per a realitzar les còpies de seguretat (aprovat per la 
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DGTIC) que, això no obstant, no s’aplica totalment per a REGPER. 
D’altra banda, encara que es disposa de còpia de les bases de dades 
en una altra ubicació diferent a l’edifici de la CEID, no succeeix així 
per a les còpies de les màquines virtuals. 

 En cas d’un desastre greu que afecte les instal·lacions de la 
Conselleria, aquesta situació implica un risc alt de possible pèrdua 
d’informació. Entre les esmentades màquines virtuals es troba el 
controlador de domini, REGPER i la resta d’aplicacions de la CEICD. 
Sense les aplicacions serien inútils les dades. 

 Recomanem seguir íntegrament el procediment de còpies establit 
per la DGTIC i, en cas que es considere necessari, valorar la 
possibilitat d’adaptar-lo a la seua casuística. Així mateix, 
recomanem ubicar les còpies de seguretat de les màquines virtuals 
en una ubicació externa i allunyada del CPD. 

i) Actualment, no es disposa d’un pla de recuperació davant 
desastres, ni d’un pla de continuïtat de l’activitat en el qual es 
prevegen els sistemes i serveis de la CEICD relacionats amb REGPER. 
Aquesta situació –juntament amb la debilitat en el procediment de 
còpies de seguretat mencionat en l’apartat precedent– representa 
un risc alt, en cas de desastre greu en les instal·lacions de la CEICD, 
de no poder garantir la tornada a la normalitat dels sistemes i 
operacions dins d’uns temps de recuperació acceptables, el que 
augmentaria la gravetat del succés. 

 Recomanem, doncs, desenvolupar i aprovar formalment un pla de 
recuperació davant desastres i un pla de continuïtat de l’activitat. 
Prèviament serà necessari realitzar una anàlisi de riscos per a 
establir la criticitat i prioritat dels actius de l’entitat (serveis, 
informació, aplicatius, dispositius de xarxa i servidors, etc.), així 
com els punts i terminis necessaris per a recuperar la informació i 
els sistemes. 

 Per últim, cal afegir que, segons ens han informat, s’està realitzant 
un projecte per a implantar un sistema de gestió de continuïtat de 
negoci, però encara està en les fases inicials. 
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APÈNDIX 1. LA GESTIÓ DEL PERSONAL DE LA GENERALITAT 

1. Despesa de personal del Compte de l’Administració 

Les despeses del personal al servei de l’Administració representen la 
despesa més important de la Generalitat i el 2015 han tingut la següent 
execució pressupostària pel que fa a articles, en milions d’euros. 

Quadre 1: Execució del capítol 1 

Article 
Obligacions 
reconegudes 

netes 
Pagaments Grau de 

compliment 

10 Alts càrrecs 5,1 5,1 100,0% 

11 Personal eventual 3,0 3,0 100,0% 

12 Funcionaris 2.908,5 2.908,5 100,0% 

13 Laboral fix 56,7 56,7 100,0% 

14 Un altre personal 1.088,3 1.088,3 100,0% 

15 Incentius 305,2 305,1 100,0% 

16 Quotes socials 752,8 752,8 100,0% 

18 Alts òrgans de la Generalitat 31,1 23,6 76,1% 

Total 5.150,7 5.143,1 99,9% 

Font: Compte de l'Administració de la Generalitat 2015 

Pel que fa a l’exercici anterior, les obligacions reconegudes en 2015 han 
augmentat un 6,6%, amb el detall següent per als programes més 
significatius: 

Quadre 2: Obligacions reconegudes per programa pressupostari 

Programa 2015 2014 Variació 

Assistència sanitària 2.232,5 2.085,7 7,0% 

Ensenyament secundari 1.098,8 1.038,6 5,8% 

Ensenyament primari 943,0 892,7 5,6% 

Resta programes 876,5 813,3 7,8% 

Total 5.150,7 4.830,3 6,6% 
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Quadre 3: Nombre d’empleats de la Generalitat 

 Nombre d'empleats a final d'any Obligacions 
reconegudes 
capítol 1 
(milions 
euros) 

 Total 
Funcionaris Estatutaris Laborals 

Even- 
tuals Carrera Interins Fixos Temporals Fixos Temporals 

2015 124.439 53.766 17.589 24.286 23.146 2.156 3.441 55 5.150,7 

2014 123.163 54.957 15.911 24.594 21.863 2.191 3.550 97 4.830,3 

2013 122.588 56.589 14.123 25.407 20.483 2.272 3.626 88 4.695,6 

2012 121.980 56.820 13.037 27.406 18.607 2.424 3.595 91 4.588,9 

2011 125.898 59.285 11.793 28.234 20.408 2.272 3.809 97 5.161,3 

2010 130.342 59.611 15.317 27.743 21.003 2.848 3.707 113 5.297,8 

2009 131.894 60.786 15.571 27.224 21.624 2.958 3.642 89 5.345,3 

En l’evolució del nombre d’empleats i de la despesa de personal (gràfic 1) 
destaquen diversos aspectes que mereixen ser comentats. D’una banda, 
s’observa una reducció del nombre de treballadors entre 2009 i 2012 per 
efecte de les mesures imposades per a combatre el dèficit públic. Aquest 
és provocat per la reducció d’ingressos públics derivats de la crisi 
econòmica. Això no obstant, en els últims anys es percep una lleugera 
recuperació de l’ocupació pública, encara que sense assolir el nivell 
inicial. 

Gràfic 1: Evolució del nombre d’empleats i de la despesa de personal 

 

Any base 2009=100  

D’altra banda, el gràfic també posa de manifest la retallada en les 
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descendeix de manera molt més pronunciada que l’ocupació pública. 
Això no obstant, en els últims tres anys es constata un augment 
substancial de la despesa en personal, que no arriba a recuperar el nivell 
de 2009, però que el 2015 ja supera l’evolució experimentada per 
l’ocupació pública. 

La distribució per conselleries dels empleats públics en 2015 es mostra 
en el quadre següent. 

Quadre 4: Detall d’empleats públics per conselleria  

Conselleries 

Relacions de Llocs de Treball   Nombre 
d'empleats  

31-12-2015  
Ocupats  Vacants  Total  

Presidència 692 107 799 692 
Hisenda i Model Econòmic 1.149 205 1.354 1.149 
Habitatge, Obres Públiques i V. del T. 1.379 100 1.479 1.379 
Educació, Investigació, Cultura i Esport 56.512 292 56.804 59.091 

Serveis centrals i territorials 5.003 292 5.295 5.269 

Docents 51.509 0 51.509 53.822 

Sanitat Universal i Salut Pública 44.888 1.050 45.938 52.550 
Serveis centrals i territorials 807 155 962 807 

Programes assistència sanitària 44.081 895 44.976 51.743 

Economia Sostenible, Sectors Productius, C. i T.  551 101 652 552 
Agricultura, Medi Ambient, Canvi C. i D. R.  980 293 1.273 982 
Transparència, Responsabilitat Social, P. i C.  133 18 151 133 
Benestar, Igualtat i Polítiques Inclusives 2.422 99 2.521 2.646 
Justícia, Administració Pública, R. D. i L. P. 5.053 108 5.161 5.265 

Serveis centrals i territorials 436 44 480 442 

Personal de justícia 4.617 64 4.681 4.823 

Total  113.759 2.373 116.132 124.439 

Al llarg de 2015 hi va haver 150.7871 perceptors de nòmina.  

La discrepància entre llocs de l’RLT, nombre d'empleats a 31 de 
desembre i nombre de perceptors de nòmina és deguda fonamentalment 
a les circumstàncies següents:  

- Si un funcionari que ocupa un lloc de l'RLT és baixa per qualsevol 
raó (malaltia IT, plans de vacances, permisos, llicències, etc) i és 
substituït mitjançant una contractació temporal, i aquesta situació 
continua a 31 de desembre, hi ha una plaça en l’RLT i dos 
perceptors al tancament de l'exercici.  

- Si un mestre, per exemple, és baixa des d'abril fins a octubre, i 
després al desembre, pot haver sigut substituït per tres interins 
diferents. En aquest cas hi hauria una plaça en l’RLT, dues persones 
en nòmina a 31 de desembre i quatre perceptors de nòmina. 

                                                
1  Segons consta en la memòria del Compte de l'Administració. 
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Açò succeeix especialment entre el personal de sanitat i docent, a causa 
de les característiques pròpies dels serveis que presten. A més, en 
determinats casos es produeix la necessitat de crear llocs de caràcter 
temporal no inclosos en l’RLT per acumulació de tasques, guàrdies, etc. 

El nombre d'empleats públics docents a 31 de desembre de 2015 estava 
format per: 

Funcionaris de carrera 40.544 
Funcionaris interins 12.033 
Laborals      1.245 

Total 53.822 

El nombre de perceptors de nòmina arriba als 62.236 docents. 

2. Processos de gestió de personal 

El personal de la Generalitat s’agrupa i gestiona en quatre col·lectius 
diferents, que tenen la seua normativa i procediments propis. Aquests 
col·lectius són: 

a) Administració General (AG) 

 L’RLT recull 14.966 empleats i inclou el personal adscrit a les 
diverses conselleries. 

 La gestió del personal i dels llocs d’administració general, es va 
realitzar en 2015 en la Direcció General de Funció Pública de la 
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes 
Democràtiques i Llibertats Públiques (CJAPRDLP) mitjançant 
l’aplicació HUMAN. 

b) Personal Docent (E): 

 L’RLT recull 51.509 empleats i inclou el personal amb funcions 
educatives de primària i secundària, adscrit a la CEICE i 
principalment als programes pressupostaris 422.20 “Educació 
Primària” i 422.30 “Educació Secundària”. 

 La gestió d'aquest personal i dels seus llocs es va realitzar en 2015 
en la Subdirecció General de Personal Docent de la CEICD 
mitjançant l'aplicació REGPER. 

c) Personal Sanitari (S): 

 L’RLT recull 44.976 empleats i inclou fonamentalment el personal 
regulat per l’Estatut del personal sanitari, adscrit orgànicament a la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i principalment al 
programa pressupostari 412.22 “Assistència Sanitària”, 412.26 
“Personal Resident Sanitari” i 412.28 “Salut Mental i Assistència 
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Sanitària de Mitjana i Llarga Estada” (també s’inclou personal del 
413.10 “Salut”). 

 La gestió d’aquest personal i dels seus llocs es va realitzar en 2015 
en la Subdirecció General de Recursos Econòmics de la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública mitjançant l’aplicació CIRO. 

d) Personal de Justícia (J): 

 L’RLT recull 4.681 empleats i inclou el personal regulat per la LOPJ 
(no s’inclouen jutges, magistrats, fiscals ni secretaris judicials), 
adscrit a la CJAPRDLP, programa 141.10 “Administració de Justícia”. 

 La gestió d’aquest personal i dels seus llocs es va realitzar en 2015 
en la Direcció General de Justícia Administrativa de la CJAPRDLP 
mitjançant l’aplicació GESPERJU. 

L’elaboració de la nòmina conflueix en dues aplicacions informàtiques 
de nòmina gestionades en dos centres de gestió: 

a) Nòmina gestionada per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic 
(Direcció General de Pressupostos-DGP) que agrupa els col·lectius 
de: Administració General, Docents i Justícia, mitjançant l’aplicació 
SIGNO. 

b)  Nòmina gestionada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, que inclou solament el Personal Sanitari, per a la qual 
s’utilitza l’aplicació NÒMINA. 

En la preparació, elaboració i pagament de la nòmina participen també 
els òrgans de gestió i personal de les distintes conselleries, com també la 
Intervenció General, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i 
les Comunicacions (DGTIC) i la Tresoreria. 

En particular, la gestió del personal docent es pot representar en el gràfic 
següent: 
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Gràfic 2:  Mapa dels processos de gestió de personal i de la nòmina 
del personal docent 
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APÈNDIX 2.  METODOLOGIA DE L’AUDITORIA DEL CONTROL INTERN 

1. Controls interns 

a) Revisió dels controls generals establits en els sistemes d’informació que 
donen suport al procés de gestió revisat 

 Com que el procés de gestió i les aplicacions informàtiques 
revisades es basen en els sistemes d’informació, l’auditoria ha 
inclòs l’anàlisi dels controls generals de l’entorn de tecnologies de 
la informació (CGTI), que estableixen un marc general de confiança 
pel que fa al funcionament dels controls en els processos i 
aplicacions de gestió. Per a poder confiar en els controls implantats 
en les aplicacions informàtiques és requisit fonamental que els 
CGTI siguen efectius i, per tant, permeten garantir el bon 
funcionament d’aquells. 

 Prenent en consideració els diferents nivells que conformen els 
sistemes d’informació, la revisió dels CGTI s’ha estructurat en les 
àrees que es detallen tot seguit i es concreta en l’anàlisi dels 
aspectes següents (que inclouen els controls rellevants identificats): 

A Marc organitzatiu 

A.1 Organització i personal de l’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 
D.4 Gestió de drets d’accés 

E Continuïtat del servei 

E.1 Còpies de seguretat 
E.2 Plans de continuïtat 
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b) Revisió dels controls interns del procés de gestió 

 La finalitat és determinar si l’eficàcia dels controls garanteix que 
s’han executat correctament els processos de gestió revisats, i 
mitiga el risc d’errors i irregularitats, garantint la validesa, integritat 
i exactitud de la informació. En síntesi, el procediment seguit ha 
consistit en: 

1r Adquirir una comprensió adequada del procés de gestió 
auditat i identificar els riscos existents en cada fase del procés 
i els controls implantats, conéixer i entendre els sistemes 
informàtics involucrats, els fluxos de dades que generen les 
operacions i com impacten en els estats financers i en els 
processos. 

2n Analitzar tant els controls automàtics integrats en les 
aplicacions informàtiques com els controls manuals establits 
per a 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 a cobrir els riscos d’errors en els 
estats financers en cadascun dels processos analitzats), 
identificant els controls rellevants o controls clau. 

3r Comprovar, mitjançant les proves d’auditoria oportunes, si els 
controls rellevants seleccionats són eficaços en el seu 
funcionament operatiu. 

4t Revisar els controls generals existents al nivell de les 
aplicacions, bàsicament els controls d’accés lògic i la gestió 
d’usuari i permisos. 

2. Criteris per a categoritzar les deficiències de control intern 

Segons la secció 2850 del Manual de fiscalització de la Sindicatura, les 
deficiències de control 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. 

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

- Una debilitat material és una deficiència significativa en el control 
intern o una combinació d’aquestes, pel que fa a les quals hi ha una 
possibilitat raonable que una manifestació errònia significativa en 
els comptes anuals no siga previnguda i corregida en el termini 
oportú. 

La classificació esmentada manté una relació directa amb el risc que 
representa la deficiència de control. 

Quadre 5: Classificació de les deficiències de control en funció del risc 

Criteri i 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 la integritat de la informació. 

Mitjà 

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

Baix 

Deficiències de control intern que no afecten 
significativament el control intern, però que han de 
ser considerades per la direcció de l'entitat. 

3. Proves de tractament massiu de dades 

 S'han realitzat proves amb les dades de les diferents aplicacions 
revisades, aplicant la metodologia recollida en la secció 2813, "Guia per a 
realitzar proves de dades" del Manual de fiscalització de la Sindicatura. 

La finalitat és verificar la integritat i la coherència de la informació 
associada a la gestió del personal, l'elaboració de la nòmina i el seu 
registre en la comptabilitat, la revisió de determinats controls, així com 
obtenir major informació sobre la revisió efectuada dels sistemes 
d'informació. 

TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d'al·legacions i d'acord amb el que preveu la secció 
1220 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, els esborranys dels 
informes de fiscalització es van discutir amb la direcció o els 
responsables tècnics de les entitats perquè en prenguessen coneixement 
i n'efectuassen, si calia, les observacions que estimassen pertinents. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de l'Acord del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes en què tingué coneixement dels 
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esborranys dels informes de fiscalització corresponents a l’any 2015, els 
dits esborranys han sigut enviats als comptedants perquè, en el termini 
concedit, hi formulassen al·legacions. 

Dins del termini concedit, les entitats han formulat les al·legacions que 
han considerat pertinents. 

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

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

2) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut dels 
informes individuals. 

En l’annex II s'incorporen el text de les al·legacions formulades i els 
informes raonats que s'hi han emés i que han servit perquè aquesta 
Sindicatura els estimés o desestimés. 

 


