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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 2017, ha auditat els sistemes d’informació i de control 
intern del Registre de Factures de la Generalitat i del sistema de caixes 
fixes i la integració en els dos de la factura electrònica. 

El Registre de Factures de la Generalitat (RFG) es va crear mitjançant el 
Decret 134/2012, de 7 de setembre, i obliga a inscriure totes les factures 
dirigides a la Generalitat com a requisit previ a la seua tramitació i 
pagament al proveïdor. L’aplicació informàtica que gestiona el registre es 
denomina RUF (Registre Unificat de Factures). Al llarg d’aquest Informe 
s’utilitzaran indistintament les sigles RFG o RUF. 

L’aplicació RUF manté fluxos d’intercanvi d’informació amb altres 
aplicacions de gestió financera i comptable, tal com s’indica en l’apèndix 
1. 

La regulació estatal de la factura electrònica i dels registres comptables de 
factures s’ha efectuat mitjançant la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de 
Factures en el Sector Públic, que té caràcter bàsic, de manera que aquesta 
Llei i la seua normativa de desenvolupament és plenament aplicable a la 
Generalitat. 

Per la seua banda, el sistema d’acomptes de caixa fixa permet a les 
conselleries i organismes autònoms disposar de fons de caràcter 
extrapressupostari i permanent per a l’atenció immediata de despeses i la 
seua aplicació posterior al capítol corresponent del pressupost. 

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

La responsabilitat de la gestió del Registre de Factures de la Generalitat 
correspon a la Intervenció General de la Generalitat IGG) en la seua 
condició de centre gestor de la comptabilitat de la Generalitat. La 
Intervenció és també responsable d’elaborar el Compte de l’Administració 
de la Generalitat. Pel que fa a això, el Compte corresponent a 2016 es va 
presentar a la Sindicatura de Comptes el 29 de juny de 2017, segons la 
normativa d’aplicació. 

Pel que fa a les caixes fixes, cada conselleria és responsable de gestionar-
les correctament, mentre que la Tresoreria de la Generalitat és la 
responsable de fer-ne la gestió financera i la supervisió. 
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La gestió de les aplicacions i els actius informàtics que suporten la gestió 
del Registre de Factures de la Generalitat i del sistema de caixes fixes 
correspon a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions (DGTIC). 

Els distints òrgans de direcció de les conselleries i l’IGG han de garantir 
que les activitats de gestió de la caixa fixa, de les factures rebudes i la 
informació que figura en els comptes anuals són conformes a les normes 
que hi són d’aplicació. Així mateix, s’han d’establir els sistemes de control 
intern que consideren necessaris per a aquesta finalitat i per permetre 
preparar i presentar els 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 l’auditoria efectuada, sobre l’eficàcia del sistema de control 
intern implantat per a la gestió del Registre de Factures de la Generalitat i 
del sistema de caixes fixes. 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. Aquests principis exigeixen que la Sindicatura 
complisca els requeriments d’ètica, com també planificar i executar 
l’auditoria a fi d’obtenir una seguretat raonable sobre l’eficàcia dels 
controls relacionats amb els procediments de gestió del Registre de 
Factures de la Generalitat i del sistema de caixes fixes. 

Una auditoria requereix aplicar procediments per a obtenir evidència 
d’auditoria en relació amb els objectius indicats. Els procediments 
seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos 
d’incorrecció material deguda a frau o error. 

El treball s’ha dividit en tres blocs, diferents però interrelacionats: 

a) Auditoria dels controls generals de les tecnologies de la informació 
(CGTI) relacionats amb RUF i CAJA FIJA, el bon funcionament dels 
quals condicions l’eficàcia dels controls interns implantats en els 
processos esmentats. 

b) Auditoria dels controls intern implantats en els procediments de 
gestió del Registre de Factures de la Generalitat i en l’aplicació RUF. 

c)  Auditoria de gestió del sistema de caixes fixes i en l’aplicació CAJA 
FIJA. 

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

També s’ha efectuat un seguiment de les deficiències de control intern i 
de les recomanacions realitzades en l’informe especial Registre de Factures 
de la Generalitat. Auditoria dels sistemes d’informació i de control intern. Exercici 
de 2013 (Informe 2014/15). (Vegeu l’apèndix 3). 

El període revisat ha sigut l’exercici 2016, i el treball de camp ha finalitzat 
en setembre de 2017. 

Ateses les característiques especials del treball que cal realitzar sobre els 
sistemes d’informació, aquest l’ha efectuat personal de la Unitat 
d’Auditoria de Sistemes d’Informació de la Sindicatura de Comptes i s’ha 
comptat amb la col·laboració d’experts externs. 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona 
una base suficient i adequada per a fonamentar la nostra opinió sobre 
l’eficàcia dels controls relacionats amb els procediments de gestió del 
Registre de Factures de la Generalitat i del sistema de caixes fixes. 

4. AUDITORIA DELS CONTROLS GENERALS DE TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ 

4.1 Introducció 

Els controls generals de tecnologies de la informació (CGTI) són aquells 
controls relacionats amb l’ús de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions (TIC) implantats en els distints nivells de l’estructura 
organitzativa general d’una institució i en els seus sistemes d’informació, 
que estableixen un marc general de confiança pel que fa al funcionament 
de la resta de controls implantats en els procediments i aplicacions 
informàtiques de gestió. La seua importància s’explica perquè tenen un 
efecte generalitzat, és a dir, que solen afectar més d’una aplicació 
informàtica, i si els CGTI no funcionen adequadament s’impossibilita que 
es puga confiar en els controls dels procediments i aplicacions de gestió. 

En aquest cas són especialment importants, ja que diverses aplicacions 
corporatives molt significatives per a la gestió financera i pressupostària 
(RUF, CAJA FIJA, CONTAG) estan afectades pels mateixos CGTI en diferent 
grau. 

4.2 Fonaments de l’opinió amb excepcions 

D’acord amb la metodologia de treball detallada en l’apèndix 2, s’han 
revisat 57 controls generals de tecnologies de la informació relacionats 
amb les aplicacions i amb els procediments de registre de factures i caixa 
fixa, i analitzant-ne el grau d’eficàcia, que es resumeixen en el quadre 1. 
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Quadre 1. Grau de compliment dels CGTI avaluats 

 

Àrea 

Eficàcia dels controls 
Total 
controls 
revisats Efectius 

Parcialment 
efectius 

No 
efectius 

Marc organitzatiu 8 2 1 11 

Gestió de canvis 7 2 0 9 

Operacions TI 8 3 1 12 

Accés a dades i programes 9 8 3 20 

Continuïtat del servei 3 1 1 5 

Total controls avaluats 
35 16 6 57 

61,4% 28,1% 10,5% 100,0% 

Com a resultat de la revisió efectuada, s’han observat una sèrie de 
deficiències significatives de control intern que representen un risc per a 
la integritat, confidencialitat, autenticitat, disponibilitat i traçabilitat de 
les factures i de les seues dades en els sistemes d’informació de la 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. Aquestes deficiències es 
refereixen a: 

Marc organitzatiu 

a) Mitjançant l’Acord de 30 de desembre de 2016, del Consell, pel qual 
es va aprovar el “Pla estratègic de la Generalitat en matèria de 
tecnologies de la informació i les comunicacions 2016-2020”, 
s’estableixen els objectius, però no concreta les previsions 
pressupostàries estimades per a cada un dels exercicis en què estarà 
vigent. Aquesta inconcreció representa un risc que no es consignen 
anualment els pressupostos necessaris per a aconseguir els objectius 
establits en el pla estratègic, i sense recursos aplicats no s’assoliran 
els objectius esmentats. 

b) La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions ha implantat nombroses mesures de seguretat sobre 
el conjunt de sistemes d’informació que intervenen en la gestió de 
les factures, moltes de les quals en línia amb l’Esquema Nacional de 
Seguretat (ENS, Reial Decret 3/2010, de 8 de gener). També s’han 
emprés accions per a implantar l’Esquema Nacional 
d’Interoperatibilitat (ENI, Reial Decret 4/2010, de 8 de gener). No 
obstant això, encara no s’ha realitzat un pla d’adequació a l’ENS i 
l’ENI. Tampoc no s’ha realitzat l’auditoria biennal de seguretat que 
exigeix l’article 34 de l’ENS. 
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 Aquestes circumstàncies, a més d’implicar un incompliment legal, 
representen un risc alt en relació amb la seguretat de la informació i 
l’objectiu de la interoperatibilitat entre les administracions 
públiques. 

Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

c) La metodologia de desenvolupament de la direcció general preveu la 
necessitat que s’aproven les sol·licituds de canvi en les aplicacions 
abans que passen a producció. No obstant això, en diversos dels 
casos analitzats, no hi ha constància formal ni de l’aprovació del pas 
a producció, ni de la realització de proves pels responsables 
funcionals (usuaris finals) en l’entorn de proves abans de la 
implantació en l’entorn real. Aquesta circumstància significa un risc 
mitjà que els canvis en les aplicacions no complisquen els 
requeriments dels usuaris que van sol·licitar el canvi. 

d) Hem detectat debilitats en la segregació de funcions en l’accés i 
transport a l’entorn real o de producció dels canvis en les aplicacions 
RUF i CAJA FIJA. Hi ha la possibilitat que el personal amb capacitats 
de desenvolupament puga introduir modificacions no autoritzades a 
les dades i els programes que estan en l’entorn de producció, ja siga 
de manera accidental o deliberada. Aquesta situació representa un 
risc alt d’incorreccions materials en les dades processades. 

 En al·legacions, la DGTIC ha indicat que no disposa de personal 
suficient per a garantir la segregació de funcions en la gestió de 
canvis en les aplicacions. Estem d’acord amb aquesta matisació que 
afecta també altres aspectes de la gestió dels sistemes d’informació 
de la Generalitat. Aquest problema ha de ser abordat per la 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic perquè es dote la DGTIC del 
personal suficient per a assegurar una gestió de les TIC eficaç, amb 
els controls adequats i generalment acceptats com a bones 
pràctiques en aquesta matèria. 

Operacions dels sistemes d’informació 

e) En la comprovació dels controls referents a la configuració de les 
tasques programades sobre les aplicacions RUF i CONTAG hem 
observat que, si bé en la majoria dels casos es realitza una gestió 
correcta d’usuaris, en dos casos hi ha únicament un usuari amb 
permisos d’accés. Aquesta forma de treball ha comportat que tant el 
nom com la contrasenya d’aquest únic usuari siguen coneguts 
necessàriament per diversos operadors de l’àrea de sistemes. Això 
implica el risc alt que no es puga identificar, en cas necessari, quina 
tasca ha programat cada usuari, és a dir, hi ha una falta de 
traçabilitat de les accions en els sistemes 
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f) Encara que no hi ha un procediment aprovat formalment per a 
controlar l’accés físic al CPD del CA9O1 que alberga els servidors de 
suport de les aplicacions revisades, hem verificat que els 
procediments aplicats són coneguts pel personal de sistemes, i 
arrepleguen unes mesures de seguretat raonables. No obstant això, 
la inexistència d’un procediment aprovat formalment a l’adequat 
nivell directiu (direcció general o subdirecció general) representa un 
risc mitjà que eventualment no s’apliquen les mesures de seguretat 
necessàries en l’autorització dels accessos al CPD. 

 La DGTIC, en al·legacions, ha aportat un procediment per escrit 
aprovat el 21 de novembre de 2017 pel subdirector general de 
Producció i Consolidació de les TIC Corporatives, que regula els 
accessos al CPD de manera completa i detallada 

g) Hem verificat que les condicions físiques del CPD del CA9O 
compleixen amb els requisits mínims de seguretat (refrigeració, sòls 
tècnics, SAI, grup electrogen,...). No obstant això, el manteniment de 
l’equipament del CPD el realitza la mateixa empresa que gestiona el 
manteniment de la resta d’equips del CA90, els nivells de prestació 
de servei del qual poden resultar insuficients per a una 
infraestructura més complexa i estratègica com és el CPD. Aquesta 
circumstància representa un risc mitjà per a l’operativitat, entre 
altres, de les aplicacions RUF, CAJA FIJA i CONTAG-SIP. 

Controls d’accés a dades i programes 

h) Les polítiques de configuració de seguretat de les contrasenyes 
d’accés (període de caducitat de contrasenyes, períodes d’inactivitat 
per a bloquejos, bloquejos per intents fallits, etc.) als sistemes no són 
tan robustes com exigeix l’ENS i les bones pràctiques en matèria de 
gestió de TI. Aquesta configuració deficient de les polítiques 
d’autenticació representa un risc alt d’accessos no autoritzats a 
l’aplicació, a les dades i als sistemes en general. 

i) Hem detectat que figuren, com a usuaris administradors en els 
sistemes, persones que no ho necessiten per les funcions que tenen 
assignades. Considerem que aquesta situació representa un risc alt 
d’accessos no autoritzats a les dades i als sistemes en general. 

j) La Conselleria disposa de procediments per a l’alta, modificació i 
baixa d’usuaris de les aplicacions. Hem detectat deficiències de 
control en el procediment per a les modificacions i baixes d’usuaris. 

 S’ha configurat un procés de revisió d’usuaris que permet detectar la 
inactivitat d’aquests en les aplicacions gestionades des del portal 
CAUCE, de manera que en el cas que la inactivitat siga superior a 90 

                                                
1 Centre de Processament de Dades del Centre Administratiu 9 d’Octubre 
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dies, bloqueja les credencials de l’usuari sobre l’aplicació en qüestió. 
No obstant això, hem detectat usuaris amb períodes d’inactivitat 
superior a aquest període que no han sigut cancel·lats  

 L’aplicació deficient del procediment de gestió d’usuaris quant a les 
baixes o canvis d’adscripció (canvis de lloc de treball) i bloqueig dels 
usuaris representa un risc mitjà d’accessos indeguts a les aplicacions 
per part d’usuaris que ja no havien d’estar autoritzats. 

Continuïtat del servei 

k) L’estratègia de recuperació de dades es basa en la realització de 
còpies de seguretat d’acord amb procediments documentats, i es 
disposa d’un esborrany de pla de recuperació davant de desastres 
que no ha sigut aprovat i no es troba operatiu. No hi ha un pla de 
continuïtat de l’activitat aprovat a alt nivell (conseller) que 
garantisca la recuperació dels sistemes i les dades en un període i 
amb una qualitat de les dades preestablida. 

 Aquesta situació implica un risc mitjà que davant de la 
materialització d’un incident greu no es puga recuperar l’activitat en 
uns terminis raonables. 

4.3 Opinió amb excepcions sobre l’eficàcia dels controls generals de 
tecnologies de la informació 

En la nostra opinió, excepte per les deficiències significatives de control 
intern descrites en l’apartat anterior, cal concloure que, en conjunt, el 
nivell de control existent en els CGTI aporta un grau de confiança raonable 
per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticitat i 
traçabilitat de les dades i dels sistemes d’informació relacionats amb la 
gestió de RUF i CAJA FIJA. 

4.4 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització cal efectuar les recomanacions 
que s’indiquen tot seguit, destinades a esmenar les deficiències 
significatives de control intern que s’han observat: 

a) El Consell de la Generalitat hauria d’aprovar un pla financer 
(previsions pressupostàries) plurianual que aporte major seguretat a 
l’èxit dels objectius previstos en l’Acord de 30 de desembre de 2016, 
del Consell, pel qual s’aprova el Pla Estratègic de la Generalitat en 
matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions 2016-
2020. 

b) La Conselleria ha d’emprendre les actuacions necessàries per arribar 
a un compliment satisfactori dels esquemes nacionals de seguretat i 



La gestió de la factura electrònica, el Registre de Factures de la Generalitat i les caixes fixes 
Auditoria dels sistemes d’informació i de control intern. Exercici de 2016 

161 

interoperatibilitat, implantar les mesures incloses en aquests plans i 
realitzar les auditories de seguretat legalment obligatòries. 

c) Pel que fa a la gestió dels canvis en les aplicacions, recomanem afegir 
un apartat en l’eina de gestió, per mitjà del la qual se sol·liciten i 
gestionen els canvis, que mostre i faça evident que s’han realitzat 
proves i que el canvi funciona correctament. 

d) Recomanem implantar un control que compense la falta de 
segregació de funcions en l’entorn de l’aplicació CAJA FIJA i la resta 
d’aplicacions corporatives. 

e) La Direcció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions 
ha d’eliminar usuaris genèrics i utilitzar solament usuaris 
nominatius amb capacitats per a modificar i planificar tasques 
programades sobre els sistemes de RUF i CONTAG-SIP. 

f) S’ha de provar formalment el procediment que regula les 
aprovacions i requisits per a accedir al CPD, que ja s’estan aplicant 
en la pràctica. 

 Aquesta recomanació ha sigut implantada el 21 de novembre de 
2017. 

g) Recomanem a la Conselleria contractar un servei de manteniment 
específic per al CPD del CA9O que adeqüe les prestacions i nivells de 
servei a les necessitats d’una infraestructura crítica i complexa. La 
supervisió de l’adequació de la prestació del servei hauria de 
correspondre a la DGTIC. 

h) La DGTIC ha de modificar les polítiques d’autenticació 
(contrasenyes) per a l’accés als sistemes d’informació que donen 
suport a RUF i CAJA FIJA per a ajustar-les als criteris de l’ENS. 

i) Recomanem que la DGTIC revise periòdicament els permisos 
assignats als usuaris administradors i els reduïsca al mínim 
necessari per a garantir que els sistemes funcionen adequadament. 

j) Recomanem implantar un procediment de gestió d’usuaris que 
incloga: 

- L’obligació dels distints responsables funcionals de notificar a 
la DGTIC els canvis d’adscripcions i baixes d’usuari que 
pertanyen als seus serveis. 

- Un procés automàtic que bloque els permisos en les aplicacions 
d’aquells usuaris detectats com a baixa en la base de dades de 
nòmines. 
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- Un control automàtic, millorat en relació amb l’actual, per a 
detectar i cancel·lar usuaris inactius, de manera que es 
garantisca que es cancel·len els permisos d’aquests usuaris. 

k) El màxim nivell directiu hauria d’elaborar i aprovar un pla de 
continuïtat de l’activitat que definisca i documente les accions 
necessàries per a recuperar i restaurat les activitats crítiques 
parcialment o totalment interrompudes dins d’un temps 
predeterminat després d’una interrupció no prevista o desastre. 

 També s’han d’aprovar degudament els procediments de còpies de 
seguretat i de recuperació d’aquestes. 

En l’apèndix 3 es resumeix el seguiment de les recomanacions efectuades 
en l’informe especial Registre de Factures de la Generalitat. Auditoria dels 
sistemes d’informació i de control intern. Exercici de 2013. (Informe 2014/15). 

5. AUDITORIA DELS CONTROLS INTERNS DEL REGISTRE DE FACTURES DE 
LA GENERALITAT 

5.1 Introducció 

El nombre total de factures gestionades per l’Administració de la 
Generalitat ha tingut l’evolució que es pot observar en el quadre 2 i el 
gràfic 1, on s’aprecia que en 2016 el 98% de l’import facturat a la 
Generalitat ha sigut mitjançant factures electròniques. 
 

Quadre 2. Factures rebudes 

Tipus de factura 

2015 2016 Variació 

Nombre 
factures 

Milions 
euros 

Nombre 
factures 

Milions 
euros 

Nombre 
factures 

Milions 
euros 

Paper 161.309 1.017 41.991 96 -74,0% -90,6% 

Electrònica 449.423 3.746 577.242 4.637 28,4% 23,8% 

TOTAL 610.732 4.763 619.233 4.733 1,4% -0,6% 
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Gràfic 1. Evolució del nombre de factures rebudes 

 

En l’apèndix 1 d’aquest Informe es descriu en detall el procés de gestió de 
l’RFG. 

Els controls incorporats en el procés de gestió de les factures rebudes per 
la Generalitat, i en l’aplicació informàtica RUF, tenen com a finalitat 
assegurar la integritat, exactitud i validesa de les transaccions i dades 
durant tot el processament, manual o automatitzat, de les factures i la 
seua comptabilització.  

5.2 Fonaments de l’opinió amb excepcions  

D’acord amb la metodologia de treball detallada en l’apèndix 2, s’han 
revisat 42 controls del procés de gestió i se n’ha analitzat el grau d’eficàcia, 
que es resumeixen en el quadre 3. 
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Quadre 3. Grau de compliment dels controls  

Àrea 

Eficàcia dels controls Total 
controls  

revisats  
Efectius 

Parcialment 
efectius 

No 
efectius 

Registre de les factures 11 2 0 13 

Tramitació de les factures 8 4 1 13 

Comptabilització  12 1 0 13 

Controls posteriors 0 2 1 3 

Total controls avaluats 

31 9 2 42 

73,8% 21,4% 4,8% 100,0% 

Com a resultat de la revisió efectuada, s’han observat una sèrie de 
deficiències significatives de control intern que representen un risc per a 
la integritat (completesa), exactitud i validesa de les factures registrades 
en RUF i la seua comptabilitat. Aquestes deficiències es refereixen a: 

a) Tant l’aplicació RUF com l’aplicació comptable CONTAG-SIP 
disposen d’un camp denominat “Expedient” que, d’ordinari, no 
s’emplena a l’hora de comptabilitzar les factures. L’absència de la 
informació sobre el número d’expedient de contractació que origina 
la factura representa un risc de control alt, ja que no es poden 
realitzar de manera automatitzada controls en relació amb els 
expedients de despesa que generen les factures. Això dificulta la 
detecció d’errors (per exemple de factures duplicades) o 
irregularitats (per exemple de despeses sense un expedient de 
contractació degudament aprovat). Tampoc es pot verificar 
automatitzadament el grau d’execució dels contractes o qualsevol 
tipus d’anàlisi comptable sobre els mateixos. 

b) L’IGG obté la informació de les factures pendents de comptabilitzar 
en el pressupost per mitjà del mòdul OPA (obligacions pendents 
d’aplicar al pressupost) de l’aplicació CONTAG-SIP, en el qual cada 
mes s’aboquen automàticament les dades de les noves factures 
registrades en RUF i de les comptabilitzades en CONTAG-SIP en 
aquest període. El saldo resultant correspon a les factures pendents 
de comptabilitzar i no es registra comptablement de manera 
automatitzada, sinó que solament es comptabilitza al tancament de 
l’exercici de manera manual. Hem detectat errors en les dades de 
traspàs d’informació a OPA en conceptes pressupostaris mixtos, que 
poden ascendir aproximadament a 9,1 milions d’euros. 

 El procediment de càlcul i de comptabilització no garanteix que es 
registren adequadament aquestes factures, el que representa un risc 



La gestió de la factura electrònica, el Registre de Factures de la Generalitat i les caixes fixes 
Auditoria dels sistemes d’informació i de control intern. Exercici de 2016 

165 

mitjà que no es registren adequadament totes les que estan 
pendents d’imputar pressupostàriament. 

 D’acord amb la informació facilitada en al·legacions per al tancament 
comptable de l’exercici de 2017, es realitzaran les modificacions 
necessàries en l’aplicació que permeten esmenar la deficiència 
indicada, qüestió que serà comprovada en fiscalitzacions posteriors. 

c) L’article 4 del Decret 134/2012, de 7 de setembre, del Consell pel qual 
es crea i regula el Registre de Factures de la Generalitat i l’article 3 de 
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica 
i Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic, 
estableixen l’obligatorietat d’inscripció en el registre esmentat de 
totes les factures dirigides a les administracions públiques. Ara bé, la 
comptabilitat i la tresoreria dels centres docents es gestionen de 
manera separada a les de la Generalitat i posteriorment reten els 
comptes justificatius a la Intervenció de la Generalitat (Ordre de la 
Conselleria d’Educació de 18 de maig de 1995). El volum aproximat 
de recursos de la Generalitat gestionat per aquests centres suma 55,1 
milions d’euros. 

 Hem observat que les factures rebudes per l’activitat d’aquests 
centres no es registren ni en FACe ni en RUF, sinó que es remeten 
directament als centres que tramiten els pagaments corresponents. 
Aquest procediment, a més d’un incompliment normatiu, representa 
un risc alt per al registre comptable adequat de les obligacions de la 
Generalitat, ja que no es disposa d’informació completa i fiable sobre 
aquestes. 

d) El procediment de registre de les factures electròniques conté tràmits 
en format electrònic (recepció i registre de factures) i tràmits per als 
quals la factura electrònica s’imprimeix i continua la seua gestió en 
format paper (conformitat i aprovació de les factures, fiscalització...), 
amb les distintes signatures sobre la còpia en paper. Aquest 
manteniment de procediments administratius en format paper, a 
més d’un incompliment normatiu, genera un risc alt d’ineficiència 
en la gestió i incrementa la probabilitat d’errors. 

e) L’article 12.1 i 2 del Decret 134/2012, de 7 de setembre, preveu un 
control en el marc del Pla Anual de Control Financer Permanent de 
l’IGG que verifique que les factures registrades en RUF constitueixen 
obligacions reals de pagament i que no hi ha factures pendents 
d’anotar. D’altra banda, l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, preveu que l’IGG realitze informes trimestrals i 
requeriments als òrgans gestors sobre les factures registrades en RUF 
i no comptabilitzades en els terminis previstos. 

 Encara que els control esmentats es porten a terme, d’acord amb els 
mateixos informes derivats d’aquests controls, persisteixen 
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incidències relatives a retards en el registre i comptabilització de les 
factures i de justificació inadequada de la inscripció de les baixes, el 
que posa de manifest un risc mitjà d’incompliment de la normativa 
que regula aquests aspectes de la gestió de les factures. 

f) Les baixes de les factures en RUF es realitzen per les unitats de 
destinació o unitats tramitadores i, en general, s’anota la causa de la 
baixa i es notifica al destinatari. Això no obstant, en les proves 
realitzades hem observat diverses incidències pel que fa als canvis 
d’estat de les factures que es donen de baixa. En les revisions 
realitzades per l’IGG s’han posat de manifest incidències en relació 
amb els motius de baixa o les notificacions. 

 La tramitació incorrecta de les baixes de factures representa un risc 
mitjà que no s’inscriguen adequadament en el registre totes les 
factures en fase disponible (és a dir, que es donen de baixa factures 
quan no s’escau). 

5.3 Opinió amb excepcions sobre l’eficàcia dels controls interns del Registre 
de Factures de la Generalitat 

En la nostra opinió, excepte per les deficiències significatives de control 
intern descrites en l’apartat anterior, cal concloure que, en conjunt, el 
nivell de control existent en els procediments de gestió aporta un nivell 
de confiança raonable per garantir la integritat (completesa), exactitud i 
validesa de les transaccions i dades que figuren en el Registre de Factures 
de la Generalitat i la comptabilització posterior que se n’ha fet. 

5.4. Altres qüestions significatives que no afecten l’opinió sobre el control 
intern 

Hem realitzat una sèrie d’anàlisis de dades a fi de verificar diversos 
aspectes relacionats amb la validesa, exactitud i integritat de les dades de 
les factures gestionades amb RUF. En les proves hem observat les 
deficiències següents que han de ser analitzades per l’IGG com a 
responsable de l’RFG a fi de millorar els controls en l’aplicació. 

- RUF no conserva la unitat monetària en què està expressat l'import 
(requerida per l'article 5.3 de l'Ordre HAP/492/2014). Encara que totes 
les factures estan registrades en RUF en euros, algunes s'han rebut 
en la moneda del país d'origen. 

- Hi ha factures rebudes en paper en què no és possible identificar en 
RUF la codificació DIR3 de la unitat de destinació o unitat 
tramitadora.  

- Hem revisat la interfície entre FACe i RUF i la integritat de les dades 
de les factures transmeses. Les proves realitzades han posat de 
manifest discrepàncies en els codis DIR3 entre FACe i RUF al llarg de 
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2016. No obstant això, aquesta incidència es va esmenar bastant amb 
la integració de RUF amb FACe a partir de juny de 2016, ja que després 
d’aquesta data les incidències en els codis DIR3 eren residuals. 

- Hem detectat diferències en l'estat de les factures entre FACe i RUF, 
en un nombre significatiu de factures. 

5.5 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització cal efectuar les recomanacions 
que s'assenyalen tot seguit a fi d’esmenar les deficiències significatives de 
control intern observades: 

a) A fi de millorar el control sobre l'execució dels contractes i les 
factures rebudes, recomanem que la CHME implante les mesures 
següents: 

- Tots els expedients de contractació, inclosos els menors, han de 
tenir un codi únic d'identificació, en substitució dels diversos 
mètodes de codificació actuals que impossibiliten un 
seguiment i control automatitzat eficaç. 

- Les factures han d'indicar el codi únic d'identificació de 
l'expedient. La nova versió 3.2.2 del format Facturae conté 
camps específics per a fer-ho.  

- En els plecs de clàusules administratives particulars s'ha 
d'incloure una clàusula que obligue que el proveïdor arreplegue 
en la factura el codi únic d'identificació de l'expedient de què 
porta causa. 

- Totes les factures han de registrar-se amb indicació del codi 
únic d'identificació de l'expedient, tan prompte com entren en 
el sistema. Aquest procés serà automàtic si les factures 
electròniques ja incorporen la dada. 

- Si una factura no es corresponia amb cap expedient de 
contractació, s'assignarà en RUF/CONTAG un codi únic 
d'identificació genèric corresponent a caixa fixa, si la factura es 
gestionava per aquest procediment, o un altre codi distint si la 
factura no es corresponia amb cap expedient ni es gestionava 
per la caixa fixa.  

b) Han de millorar-se els controls existents en CONTAG-SIP per al 
registre de factures pendents de comptabilitzar pressupostàriament. 
Cal revisar els criteris de selecció de les factures de RUF pendents 
d'aplicar a pressupost que s'imputen al compte 409 i és convenient 
que es generen apunts comptables mensuals automatitzats, prèvia 
verificació per part de l’IGG. 
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c) Totes les factures rebudes per la Generalitat han de registrar-se en 
l’RFG, incloses les derivades de la gestió dels centres educatius. 

 Recomanem que l’IGG i la Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esport aborden de manera planificada la modificació dels 
procediments de gestió i comptabilitat de l'activitat dels centres 
docents, de manera que, garantint-ne l’autonomia en la gestió, 
s'integre aquesta gestió en la comptabilitat i tresoreria de la 
Generalitat i es registren les seues factures en l’RFG.  

 Segons ens han informat, la Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esport ha estat desenvolupant un mòdul en l'aplicació 
ÍTACA de gestió dels centres docents per a habilitar un registre de 
factures per a aquests centres que va entrar en funcionament al 
novembre de 2016. No hem comprovat si en 2017 aquest registre de 
factures d'educació funcionava adequadament i si estava 
correctament integrat amb FACe. 

d) La CHME ha d'adaptar, tan prompte com siga possible, el 
procediment de registre de factures i de comptabilitat al que 
estableixen els articles 26.1 i 16.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
Els documents electrònics generats per les aplicacions han de 
complir els requisits del Reial Decret 4/2012, de 8 de gener, pel qual 
s'aprova l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. 

e) Ha de realitzar-se un seguiment de la implantació de les 
recomanacions derivades dels informes de control financer 
permanent de RUF realitzats per l’IGG i promoure actuacions 
addicionals per a millorar els terminis de tramitació de les factures 
fins que se’n faça la comptabilització i pagament. Una de les 
possibles millores que pot contribuir a aquest objectiu és la 
tramitació electrònica íntegra de totes les fases del procediment 
(vegeu recomanació d). 

f)  En la línia d'allò que es va assenyalar en el nostre informe de RUF de 
2013, recomanem l'aprovació d'un procediment que regule la 
tramitació de les baixes en RUF i la comunicació d’aquestes al 
proveïdor. Quan es tracte d'una baixa que, pels motius que siga 
(errors, etc.), no haja de ser comunicada, recomanem implantar en el 
sistema la necessitat que la baixa siga aprovada per dues persones 
perquè siga efectiva. 
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6. AUDITORIA DELS CONTROLS INTERNS EN ELS PROCEDIMENTS DE 
GESTIÓ DE LES CAIXES FIXES DE LA GENERALITAT 

6.1 Introducció 

Simultàniament a aquesta auditoria del control intern, la Sindicatura de 
Comptes ha fiscalitzat diversos aspectes relacionats amb el compliment 
de la legalitat del sistema de caixes fixes mitjançant dos informes referits 
a l’exercici 2016: 

a) Informe de fiscalització del Compte de l’Administració de la 
Generalitat. En aquesta fiscalització s’han verificat els aspectes 
formals en la formació i rendició dels comptes justificatius i de les 
actes d’arqueig i conciliació. S’han posat de manifest alguns casos 
d’absència d’una segregació adequada de funcions. 

b) Informe de fiscalització de la contractació de l’Administració de la 
Generalitat. En aquesta fiscalització s’ha verificat si els contractes 
gestionats mitjançant les caixes fixes compleixen amb la normativa 
d’aplicació. S’indica que, tal com s’ha manifestat en informes 
anteriors, les adquisicions de farmàcia i productes sanitaris es 
tramiten, en un volum important, com a contractes menors per mitjà 
del sistema de caixes fixes, fet que incompleix en aquests casos la 
normativa que hi és d’aplicació, tant la de contractació com la de 
caixes fixes. Especialment important és la infracció del principi de 
publicitat, atés que gran part d’aquestes compres es realitza 
mitjançant fraccionament indegut de l’objecte dels contractes, fet 
que incompleix l’article 86.2 del TRLCSP. 

En aquesta auditoria s’han revisat els procediments de creació i dotació 
de fons a les caixes fixes, la gestió de l’aprovació i pagament de les factures 
i la comptabilització i control de les despeses justificades, amb objecte 
d’identificar els riscos existents, els controls implantats per a mitigar els 
riscos i de comprovar si funcionen adequadament. Els controls implantats 
en el procediment de tramitació i pagament de les factures mitjançant el 
sistema de caixes fixes tenen per finalitat assegurar la integritat 
(completesa), exactitud i validesa de les transaccions i dades durant tot el 
processament manual o automatitzat, de les factures i la seua 
comptabilització. 

D’acord amb la metodologia de treball detallada en l’apèndix 2, s’han 
revisat 21 control del procés de gestió i se n’ha analitzat el grau d’eficàcia, 
que es resumeixen en el quadre 4. 
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Quadre 4. Grau de compliment dels controls  

Àrea 

Eficàcia dels controls 
Total 
controls 
revisats Efectius Parcialment 

efectius 
No 
efectius 

Aprovació caixes fixes  3 2 2 7 

Pagament de les factures  6 1 3 10 

Justificació, comptabilització i 
control posterior 

0 3 1 4 

Total controls avaluats 
9 6 6 21 

42,9% 28,6% 28,6% 100,0% 

D'altra banda, cal indicar que els controls de legalitat no són objecte de 
revisió en aquesta auditoria. Tal com s’ha assenyalat més amunt, el 
control de legalitat s'ha realitzat en les dues fiscalitzacions abans 
mencionades. 

6.2 Fonaments de l’opinió amb excepcions 

Com a resultat de la revisió efectuada, s’ha observat una sèrie de 
deficiències significatives de control intern que representen un risc per a 
la integritat (completesa), exactitud i validesa de les transaccions i dades 
registrades en el sistema de caixa fixa i la seua comptabilització. Aquestes 
deficiències es refereixen a: 

a) Els fitxers generats per l’aplicació CAJA FIJA per a trametre a l’entitat 
bancària els pagaments que cal realitzar estan suficientment 
protegits. Aquest fet representa un risc alt que persones no 
autoritzades modifiquen dades dels fitxers de pagament. 

b) Una part de la tramitació de caixa fixa és electrònica (factura 
electrònica, banca electrònica, etc.), però una altra part substancial 
del procediment es continua gestionant en suport paper 
(conformitat, aprovació de la despesa, justificació, 
comptabilització…). La tramitació en suport paper introdueix un risc 
alt d’ineficiència en la tramitació del procediment de caixa fixa i 
representa un incompliment de les exigències de transformació o 
conversió en electrònics dels procediments de l’Administració 
Pública previstos en la normativa vigent. 

c) La normativa reguladora de les caixes fixes preveu la rendició i 
justificació, almenys mensual, de les despeses pagades per mitjà 
d’aquest procediment. Els controls financers a posteriori realitzats 
per l’IGG posen de manifest que aquesta obligació no es compleix 
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sempre. També es posen de manifest en aquests informes diversos i 
nombrosos incompliments pel que fa a les despeses justificades. 

 La falta de seguiment i d’accions per a esmenar les deficiències que 
s’han posat de manifest reiteradament en els controls realitzats per 
l’IGG pel que fa a les despeses de caixa fixa representa un risc alt que 
es continuen cometent les mateixes deficiències en la gestió i 
justificació de les despeses de caixa fixa. 

6.3 Opinió amb excepcions sobre l’eficàcia dels controls dels procediments 
de gestió de les caixes fixes de la Generalitat 

En la nostra opinió, excepte pels efectes de les deficiències significatives 
de control intern descrites en l’apartat anterior, cal concloure que, en 
conjunt, el nivell de control existent en els procediments de gestió de la 
caixa fixa, aporta un nivell de confiança raonable per a garantir la 
integritat (completesa), exactitud i validesa de les transaccions i dades 
registrades en el sistema de caixa fixa i en la seua comptabilització. 

6.4 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització, cal efectuar les recomanacions 
que s’indiquen tot seguit, a fi d’esmenar les deficiències significatives de 
control intern observades: 

a) Recomanem augmentar les mesures de seguretat sobre els fitxers 
generats per l’aplicació CAJA FIJA per a la remissió per banca 
electrònica de les relacions de pagaments a les entitats bancàries. 

b) La CHME ha d’adaptar l’aplicació de caixa fixa perquè tots els tràmits 
siguen en format electrònic en compliment del que s’estableix en els 
articles 26.1 i 16.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i es generen 
expedients i documents adaptats a l’Esquema Nacional de Seguretat. 

c) S’han de millorar els controls existents en els procediments de gestió 
de caixa fixa, en particular: 

- Ha de fer-se un seguiment de les incidències que han detectat 
els controls financers a posteriori de l’IGG, que són similars a 
les que ha indicat la Sindicatura en els seus informes anuals, i 
s’han d’adoptar mesures que garantisquen o faciliten que 
s’esmenen. 

- A fi de garantir que les despeses s’ajusten a la normativa, s’han 
de realitzar comprovacions addicionals sobre els comptes 
justificatius tramesos a les intervencions delegades perquè les 
comptabilitzen. 
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- Encara que la modificació de la normativa reguladora de les 
caixes fixes realitzada en 2017 millora la situació anterior, 
considerem que es requereix una major concreció quant als 
tipus de despeses que es poden o no tramitar per aquest 
concepte (per a evitar, per exemple, comprar reiteradament 
medicaments en els hospitals). 
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APÈNDIX 1. LA FACTURA ELECTRÒNICA, EL REGISTRE DE FACTURES DE LA 
GENERALITAT I EL SISTEMA DE CAIXA FIXA 

1. Introducció 

El Registre de Factures de la Generalitat es va crear mitjançant el Decret 
134/2012, de 7 de setembre, del Consell de la Generalitat, per a registrar i 
obtenir informació real de totes les obligacions de la Generalitat, incloent-
hi aquelles que, per diferents motius, no hagueren pogut ser reconegudes 
ni, per tant, aplicades a l’exercici corrent tot i tractar-se de béns i serveis 
efectivament rebuts en el dit exercici. 

L’aprovació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura 
Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector 
Públic, que té caràcter bàsic, va introduir una sèrie de requisits que l’RFG 
havia de complir. Segons l’article 8.2 d’aquesta Llei 25/2013, el registre 
comptable de factures d’una administració ha d’estar interrelacionat o 
integrat en el seu sistema d’informació comptable a fi de registrar totes 
les factures de l’entitat i de proporcionar al sistema comptable la 
informació necessària per al seguiment del compliment dels compromisos 
de pagament i per a determinar el període mitjà de pagament a proveïdors. 

Des de l'1 de juliol de 2014 és obligatòria la facturació electrònica per als 
proveïdors –persones jurídiques– de béns i serveis de l'Administració de 
la Generalitat i les seues entitats autònomes, segons estableix la disposició 
addicional tercera de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de la Generalitat. 
Per tant, en l'exercici 2016, tots els proveïdors de la Generalitat que no 
foren persones físiques tenien l'obligació de presentar les factures pels 
serveis prestats o béns subministrats a la Generalitat en format electrònic, 
qualsevulla que fóra el seu import. No obstant això, els proveïdors 
persones físiques poden presentar les factures en paper siga quin siga 
l'import. 

D'altra banda, i amb vigència a partir de 2017, la Llei 13/2016, de 29 de 
desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i 
d'Organització de la Generalitat, en la seua disposició addicional 2a regula 
l'excepció de l'obligació de facturació electrònica de les factures de 
proveïdors de la Generalitat l'import de les quals no supere els 3.000 euros. 

L'aplicació informàtica que suporta l’RFG es denomina RUF i manté fluxos 
d'intercanvi d'informació amb altres aplicacions de gestió financera i 
comptable, principalment amb: 

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

- CAJA FIJA, desenvolupada per a la gestió dels fons de caixa fixa.  

- ORIÓN LOGIS, aplicació de gestió de compres de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública. 
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- La Plataforma de Facturació Electrònica de la Generalitat, GE-FACTURA 
(eliminada l'1 de juliol de 2017).  

- El Punt General d'Entrada de la Factura Electrònica de l'Administració de 
l'Estat, FACe. 

En el següent esquema general es mostra com es relacionen totes aquestes 
aplicacions dins del procés general de gestió de la despesa. Els processos i 
aplicacions de gestió es representen horitzontalment i les fletxes indiquen 
fluxos de dades o transaccions. 

Esquema 1. Mapa general de processos i aplicacions 

 

En tot aquest sistema tan complex, la factura és l’element central que 
connecta i interrelaciona diversos processos i aplicacions informàtiques, 
la finalitat de les quals, en última instància, és que la despesa es gestione 
d’acord amb la normativa aplicable i que quede degudament anotat en el 
sistema comptable-pressupostari. En aquestes circumstàncies és 
fonamental que els controls interns funcionen eficaçment. 

Com que la factura és electrònica i els processos estan automatitzats, la 
metodologia i els procediments d’auditoria han d’estar adaptats a l’entorn 
digital. 
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2. El Registre de Factures de la Generalitat 

El procediment de gestió de les factures, des que se’n fa la recepció fins 
que es paguen, es representa de manera simplificada en l’esquema 2. 
Representa el procés “ordinari”, és a dir, no recull el procés quan les 
factures es gestionen mitjançant caixes fixes (vegeu apartat 3 següent), ni 
el procés relatiu a la despesa sanitària (vegeu l’informe especial Auditoria 
dels CGTI de l’aplicació ORIÓN LOGIS, exercici 2016). 
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Esquema 2. Procediment “ordinari” de gestió de les factures 
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Els proveïdors de la Generalitat que presenten les seues factures en format 
electrònic ho poden fer per mitjà de dos sistemes: 

a) FACe, punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració de l’Estat. 

b) Ge-factura, punt d’entrada de factures electròniques de la 
Generalitat. Aquesta plataforma ha estat en funcionament fins al 30 
de juny de 2017 i a partir de llavors s’ha d’utilitzar FACe. 

Els proveïdors que no estiguen obligats a presentar factures electròniques 
i ho faces en format paper, ho poden fer per mitjà d’un punt de registre 
general d’entrada de documents administratius o bé directament en una 
unitat de registre de l’RFG. 

Després de l’entrada d’una factura en RUF es realitzen una sèrie de 
validacions automatitzades d’acord amb la disposició addicional quarta 
Regles de validació de les factures electròniques aplicables en fase d’anotació en 
els registres comptables de factures de l’Ordre HAP/492/2014, de manera que 
solament aquelles que no superen aquestes validacions podran ser 
rebutjades en aquesta fase. La resta de factures quedaran anotades 
automàticament en el RUF, disponibles per a la tramitació posterior, sense 
que això prejutge el resultat d’aquesta tramitació. 

Una vegada registrada una factura en l’aplicació RUF, es pot trobar 
classificada en un dels estats següents: 

Registrada Es troba en aquesta fase la factura que entra en RUF, fins 
que es tramet a la unitat tramitadora encarregada de 
verificar-la i tramitar-la. Sols passen per aquest estat les 
factures manuals, les electròniques passen directament a 
enviades quan es registren. 

Enviada La factura s’ha tramés des del punt de registre a la unitat 
tramitadora que realitzarà les comprovacions oportunes. 
Amb la factura electrònica l’enviament és automàtic. 

Disponible Després de donar la conformitat a les factures i 
preassignar-les a les seues aplicacions pressupostàries, es 
canvia d’estat en RUF a fase de disponible, prèviament a 
la proposta de comptabilització en l’aplicació CONTAG-
SIP. 

Comptabilitzada Es troben en aquesta fase les factures la comptabilització 
de les quals ha proposat la unitat tramitadora i, prèvia 
fiscalització dels documents comptables per la 
Intervenció, es registren pressupostàriament en CONTAG-
SIP. 
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Baixa Es troben en aquest estat les factures que, una vegada 
revisades, no han sigut trobades conformes i han sigut 
retornades als proveïdors perquè les esmenen, o bé per 
tractar-se de factures que han sigut substituïdes per 
factures rectificatives substitutives, i en aquest cas es 
donen de baixa automàticament”. 

Tots aquestes estats de les factures en RUF tenen la seua equivalència en 
FACe. Ambdues aplicacions intercanvien informació sobre l’estat de les 
factures mitjançant serveis web. 

Els terminis de tramitació en cada etapa es van establir mitjançant la 
Resolució de la Secretaria Autonòmica d’Hisenda i Pressupost de 28 de 
maig de 2013, de manera que no es podien superar els quinze dies hàbils 
des de la recepció de la factura fins que se’n fa la comptabilització 
pressupostària. Posteriorment, mitjançant la Resolució de 26 d’abril de 
2016, de la Secretaria Autonòmica d’Hisenda, es va modificar el temini 
màxim de tramitació, de manera que des que es rep la factura fins que es 
comptabilitza el document de proposta de pagament en el sistema 
comptable no podran transcórrer més de 25 dies. 

El Pla General de Comptabilitat Pública estableix que si al tancament de 
l’exercici hi ha obligacions que siguen vençudes, líquides i exigibles 
derivades de despeses realitzades o de béns i serveis rebuts que no s’han 
aplicat al pressupost, encara que això siga procedent, aquestes obligacions 
es comptabilitzen en el compte 409, “Creditors per operacions pendents 
d’aplicar a pressupost”. Les despeses produïdes i no vençudes es 
comptabilitzen el compte 411. 

El sistema comptable CONTAG-SIP de la Generalitat disposa d’un mòdul 
denominat PISCIS que inclou una funcionalitat de control de les 
obligacions pendents d’aplicar al pressupost (OPA). En aquest mòdul 
s’introdueixen mensualment les dades de factures pendents de 
comptabilitzar per mitjà d’interfícies automàtiques amb les aplicacions 
RUF i CONTAG-SIP mitjançant tasques programades, encara que no es 
generen assentaments comptables fins al tancament de l’exercici. 

Si no hi ha crèdit pressupostari o per altres motius les factures estan 
registrades en RUF en alguna de les fases anteriors a la de 
“Comptabilitzada”, els imports es comptabilitzen manualment al 
tancament en els comptes no pressupostaris 409 o 411 perquè tinguen el 
ser reflex comptable en el balanç. 

3. El sistema de caixes fixes de la Generalitat 

Els acomptes de caixa fixa són provisions de fons de caràcter 
extrapressupostari i permanent que es realitzen a les habilitacions per a 
l’atenció immediata de despeses i la posterior aplicació d’aquestes al 
capítol corresponent del pressupost de l’any en què es realitzen. Els fons 
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destinats a acomptes de caixa fixa tenen el caràcter de fons públics i 
formen part de la tresoreria de la Generalitat (article 63.1 i 3 de la Llei 
1/2015, de 6 de febrer). 

Mitjançant aquest procediment de gestió de fons s’habiliten comptes 
bancaris als habilitats i caixers autoritzats per a atendre pagaments per 
despeses de petita quantia, fins a un màxim de 12.020 euros en 2016 (a 
partir de 2017 aquest límit s’ha reduït a 5.000 euros). 

Les despeses que es poden realitzar mitjançant aquest procediment són, 
d’acord amb l’article 2 del Decret 24/1998, de 10 de març, “despeses de 
caràcter periòdic o repetitiu, de tracte successiu, en particular les referents 
a dietes, despeses de locomoció, material, conservació i manteniment o 
qualsevol altre de característiques similars”. 

Durant l’exercici 2016 es van autoritzar un total de 278 caixes fixes, 258 
corresponents a òrgans de les conselleries de la Generalitat, 13 al SERVOF, 
7 a l’INVASAT i 3 a l’IVAT, que van realitzar pagaments per un import total 
de 67,3 milions d’euros, 66,0 milions d’euros corresponien a caixes de 
l’Administració de la Generalitat. 

Actualment tota la informació relativa a les despeses gestionades per les 
caixes fixes és accessible públicament per mitjà del Portal de transparència 
de la Generalitat Valenciana. 

El procediment de gestió de les factures mitjançant el sistema de caixes 
fixes es representa en l’esquema 3. 

Cada caixa fixa es gestiona per un habilitat i un comptedant, que són els 
responsables de la gestió diària i disposen d’un compte bancari per a 
realitzar els pagaments de caixa fixa amb un règim de disposició de fons 
mancomunat. Aquests comptes bancaris es gestionen de manera 
centralitzada, així que els seus saldos i pagaments es centralitzen i 
canalitzen a un únic compte bancari de caixes fixes de la Tresoreria de la 
Generalitat. D’aquesta manera, encara que el saldo dels comptes bancaris 
de les caixes fixes sempre és zero, es poden realitzar pagaments que 
integren en el compte centralitzat de la Tresoreria, que sí que té saldo i 
està vinculat a una pòlissa de crèdit. 

D’acord amb el que s’estableix en l’article 103 de la Llei 1/2015, de 6 de 
febrer, l’IGG inclou les caixes fixes en els plans de control financer 
permanent anuals i realitza les verificacions dels comptes justificatius 
presentats pels responsables d’acord amb el que s’estableix en la 
instrucció segona de la Circular de 22 de febrer de 2005, de l’IGG. 
Addicionalment, l’article 12 de l’Ordre de 17 d’abril de 1998 estableix que 
els responsables de cada caixa pagadora elaboraran una acta d’arqueig i 
una acta de conciliació l’últim dia de cada trimestre que remetran a les 
subsecretaries perquè l’aproven adjuntant una còpia a la Intervenció 
delegada. 
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Esquema 3. Procediment de gestió de les factures mitjançant caixa fixa 
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4. La factura electrònica i els portals GE-Factura i FACe 

L’article 9 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació 
(Reial Decret 1619/2012) defineix la factura electrònica com aquella que, 
complint els requisits establits pel Reglament, ha sigut expedida i rebuda 
en format electrònic. 

La normativa estableix tres característiques de les factures electròniques: 

- Ha de tenir un format estructurat i estar signada amb signatura 
electrònica avançada o tenir segell electrònic avançat (article 5 de la 
Llei 25/2013). 

 El format admés per FACe i GE-Factura és Facturae en les seues 
versions 3.2 i 3.2.1. A partir de gener de 2018 s’utilitzarà la versió 
3.2.2. Aquest format és un arxiu de text que defineix els camps d’una 
factura segons les normes del format XML. 

 Els arxius generats per Facturae tenen extensió XML si no estan 
signats o XSIG (acrònim d’XML Signed) quan estan signats. La 
diferència és que el format XSIG inclou al final de l’arxiu la signatura 
electrònica de la factura. Es requereix que totes les factures que 
s’envien a FACe estiguen signades (han de portar l’extensió XSIG) 
perquè tinguen validesa legal plena. 

- La transmissió ha de ser telemàtica (ha de partir d’un ordinador i ser 
recollida per un altre ordinador). 

- Aquest format electrònic i transmissió telemàtica han de garantir la 
seua integritat i autenticitat per mitjà d’una signatura electrònica 
avançada. 

 L’autenticitat de l’origen de la factura, en paper o electrònica, 
garantirà la identitat de l’obligat a expedir-la i de l’emissor de la 
factura. Per la seua banda, la integritat del contingut de la factura, en 
paper o electrònica, garantirà que aquest contingut no ha sigut 
modificat. Ambdós requisits es podran garantir mitjançant controls 
de gestió, que hauran de permetre crear una pista d’auditoria fiable 
que establisca la connexió necessària entre la factura i el lliurament 
de béns o prestació de serveis que aquesta documenta (article 8 del 
Reglament de Factures). 

El punt d’entrada de factures electròniques de la Generalitat GE-Factura 
és el sistema creat en 2010 per a permetre la facturació electrònica a 
l’Administració de la Generalitat. El Decret 87/2010, de 21 de maig, va 
establir les condicions tècniques i normatives per a expedir factures 
electròniques, i va regular el procediment per a l’accés i ús de la 
plataforma de facturació electrònica i va aprovar el format Ge-factura. L’1 
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de juliol de 2017 va deixar de funcionar i a partir d’aquesta data el servei 
el presta exclusivament FACe. 

FACe és el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de 
l’Administració General de l’Estat, d’acord amb la Llei 25/2013 d’Impuls de 
la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures en el 
Sector Públic. Està obert a l’ús per terceres administracions públiques. 
Aquesta plataforma permet enviar factures electròniques per mitjà 
d’internet, i ofereix dos mètodes diferents de connexió. 

1. Un portal web (connexió simple), per a proveïdors o administracions 
petites amb poc volum de facturació, que es connecten de manera 
interactiva. 

 Per mitjà d’aquest portal l’organisme accedeix a la bústia o bústies 
de les seues unitats (oficina comptable, òrgan gestor, unitat 
tramitadora) i es pot descarregar la factura electrònica i els annexos 
que ha presentat el proveïdor i actualitzar l’estat de tramitació de la 
factura perquè siga notificat al proveïdor. 

2. Interfícies automatitzades de serveis web (connexió complexa), per 
a proveïdors i administracions amb un major volum i majors mitjans 
tècnics. Aquests permeten remetre factures en format electrònic a 
aquells organismes de les administracions que estiguen donats 
d’alta en el sistema. 

 La interfície de serveis web permet que el sistema informàtic que 
dóna suport al registre comptable de factures de l’Administració 
destinatària es puga descarregar les factures de manera automàtica 
sense la necessitat d’acció humana en la descàrrega de la factura des 
de FACe. 

Les dues possibilitats són excloents quant a l’obtenció de la factura. Si una 
Administració Pública decideix obtenir les factures per interfície de serveis 
web, no se les podrà descarregar pel portal web de gestió interna. 

Si posseeix usuari amb permisos d’administrador de les seues unitats, 
sempre podrà, per mitjà del dit portal web intern, gestionar les seues 
unitats, administrant els rols, relacions i usuaris, encara que estiga 
utilitzant la descàrrega de factures per mitjà de la interfície de serveis web. 

Les administracions públiques diferents a l’Administració General de 
l’Estat hauran de signar un acord d’adhesió per a utilitzar el sistema. La 
Generalitat està integrada en la plataforma FACe des del 12 de setembre 
de 2014. 
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5. Entorn tecnològic dels sistemes d’informació 

Un sistema d’informació és un conjunt organitzat de recursos perquè la 
informació es puga recollir, emmagatzemar, processar o tractar, mantenir, 
usar, compartir, distribuir, posar a disposició, presentar o transmetre. En 
aquest cas, la informació es refereix a les factures rebudes per la 
Generalitat. 

La descripció gràfica simplificada de l’entorn tecnològic dels processos 
analitzats es mostra en l’esquema següent: 

Esquema 4. Entorn tecnològic dels processos analitzats 

 

Tot aquest sistema està gestionat per la Direcció General de Tecnologies 
de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) amb qui hem coordinat el 
treball. 

Els controls generals de tecnologia de la informació són en gran manera 
comuns per a les tres aplicacions interrelacionades: RUF, CONTAG i CAJA 
FIJA. 
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APÈNDIX 2.METODOLOGIA DE L’AUDITORIA  

1. Controls generals de tecnologies de la informació 

Els controls generals de l’entorn de tecnologies de la informació (CGTI) 
estableixen un marc general de confiança pel que fa al funcionament dels 
controls en els processos i aplicacions de gestió. Han de dissenyar-se per 
a proporcionar una garantia raonable que les dades, la informació i els 
actius dels sistemes d’informació compleixen les propietats següents, que 
coincideixen amb les cinc dimensions de la seguretat de la informació que 
estableix l’Esquema Nacional de Seguretat: 

- Confidencialitat, és la propietat de la informació per la qual es 
garanteix que únicament hi pot accedir personal autoritzat. 

- Integritat, és la propietat de la informació per la qual es garanteix 
l’exactitud de les dades transportades o emmagatzemades, 
assegurant que no s’ha produït la seua alteració, pèrdua o destrucció, 
ja siga de manera accidental o intencionada, per errors de 
programari o maquinari o per condicions mediambientals.  

- Disponibilitat, es tracta de la capacitat d’un servei, un sistema o una 
informació, de ser accessible i utilitzable pels usuaris o processos 
autoritzats quan aquests ho requerisquen. 

- Autenticitat, és la propietat o característica segons la qual una 
entitat és qui diu ser o bé que garanteix la font de què procedeixen 
les dades. 

- La traçabilitat, és la propietat o característica segons la qual les 
actuacions d’una entitat poden ser imputades exclusivament a la 
dita entitat. 

La finalitat de l’auditoria és verificar l’eficàcia dels CGTI, és a dir que 
garanteixen raonablement aquestes propietats.  

Per a poder confiar en els controls implantats en les aplicacions 
informàtiques és requisit fonamental que els controls generals de l’entorn 
de TI siguen efectius i, per tant, permeten garantir el bon funcionament 
d’aquells. En cas contrari, no es podrà confiar en els controls automàtics 
que s’hi integren. 

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 que es concreten en l’anàlisi dels següents aspectes 
(que inclouen els controls rellevants identificats): 
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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 

2. Revisió dels controls interns dels processos de gestió i de les aplicacions 
revisades 

Els controls dels processos de gestió han de dissenyar-se per a 
proporcionar una garantia raonable que les dades, la informació i els 
actius dels sistemes d’informació compleixen les propietats següents: 

- Integritat (completesa), s’han registrat tots els fets i transaccions que 
havien de registrar-se en el període. S’utilitza amb un sentit diferent 
al dels CGTI. 

- Exactitud, les quantitats i altres dades relatives a les transaccions i 
fets s’han registrat adequadament. 

- Validesa, les transaccions i fets registrats han ocorregut, 
corresponen a l’entitat i han sigut degudament aprovats; els output 
del sistema contenen només dades vàlides. Propietat també 
denominada succés o ocurrència. 
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Aquestes característiques coincideixen amb les afirmacions implícites en 
la informació financera segons la GPF-OCEX 1317. 

La finalitat de la revisió dels controls d’aplicació és determinar si el nivell 
de control existent en les aplicacions i l’eficàcia dels controls clau 
garanteixen que s’executen correctament els processos de gestió i 
mitiguen el risc d’errors i irregularitats, per garantir la validesa, 
completesa i exactitud de la informació.  

3. 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:  

Quadre 5.  Avaluació dels controls interns 

Efectius Parcialment efectius No efectiu/no verificable 

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

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

El control no s’ha arribat a 
implantar o es realitza un 
control irregular de 
l’activitat o no es guarda 
evidència del control 

4. Criteris per a categoritzar les deficiències de control 

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 
transmetre informació financera o pressupostària de manera fiable, 
de conformitat amb els principis o normes comptables i/o 
pressupostàries que hi són d’aplicació. Així mateix hi ha una 
probabilitat 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, respecte de les quals hi ha una 
raonable possibilitat que una manifestació errònia significativa en 
els comptes anuals no siga previnguda o detectada i corregida en 
termini oportú. 
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Aquesta classificació manté una relació directa amb el risc que representa 
la deficiència de control, tal com es mostra en el quadre següent. 

Quadre 6. Classificació de les deficiències de control en funció del risc 

  

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 

5. Proves de dades 

Els treballs d’auditoria en entorns informatitzats requereixen analitzar i 
revisar un volum cada vegada més important d’informació en format 
digital. 

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

Els volums de dades tan elevats que cal revisar fan necessària la utilització 
de tècniques i eines d’auditoria d’anàlisi i extracció de dades, junt amb la 
metodologia que permeta explotar tot el seu potencial. La Sindicatura de 
Comptes descriu en la secció 2813 del seu Manual de fiscalització la 
metodologia que utilitza en la realització de les proves de dades (vegeu 
detalls en el document publicat en la web). 

6. Revisió d’interfícies 

S’han revisat les distintes interfícies entre les aplicacions RUF, CAJA FIJA, 
CONTAG-SIP, GE-Factura i FACe, i la integritat de les dades transmeses, 
mitjançant l’anàlisi dels controls existents i proves de dades. 
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APÈNDIX 3. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS DE L’INFORME DE 2013 
DEL REGISTRE DE FACTURES DE LA GENERALITAT21 

1. Sobre els controls generals de les tecnologies de la informació 

Recomanacions de l’informe de 2013 
Estat a  
31-12-2016 

Gestió de 
canvis 

1 

Recomanem aplicar en els projectes de 
desenvolupament que afecten el RUF mesures de 
control de versions de codi com les que s’estan 
aplicant per a altres desenvolupaments per mitjà 
d’aplicacions específiques per a aquesta tasca. 

Aplicada 

2 

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

En cas que no siga possible establir aquesta 
segregació de tasques, haurien d’implantar-se 
controls compensatoris addicionals, com per 
exemple: 

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

- Incorporar avisos automàtics als responsables 
cada vegada que es realitze un traspàs, per a 
garantir que no n’hi haja cap que passe inadvertit. 

Aplicada 
 

3 

Recomanem que les diferents fases dels canvis en les 
aplicacions les aproven formalment en tots els casos 
els responsables de l’aplicació i els responsables 
funcionals abans d’implantar-les en l’entorn real. 

No aplicada 

Operacions 
dels SI 

4 

Recomanem definir indicadors i valors objectius o 
normals per als diferents serveis de TI, així com un 
procediment que garantisca el seguiment periòdic 
dels valors reals. S’ha de preveure l’assignació de les 
responsabilitats de seguiment dels indicadors de 
serveis. 

No aplicada 

5 
Recomanem que s’aprove una relació de totes les 
persones amb autorització per a accedir al CPD i la 
creació d’un registre en què s’anoten totes les 
entrades que es produïsquen. 

Aplicada 
parcialment 

 
 
 
Accés a 
dades i 
programes  
 

6 

Recomanem aprovar polítiques i procediments per 
escrit per a la configuració dels elements de seguretat 
de la xarxa de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública. 

No aplicada 

7 
Recomanem, en la mesura que siga possible, eliminar 
o reduir usuaris genèrics i/o compartits per als 
accessos a la xarxa de la Generalitat. 

Aplicada 
parcialment  

                                                
21 Registre de factures de la Generalitat. Auditoria dels sistemes d’informació i de control intern. Exercici de 2013. 
(Informe 2014/15) 
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Recomanacions de l’informe de 2013 
Estat a  
31-12-2016 

 

8 

Recomanem que s’establisquen procediments que 
garantisquen la ràpida comunicació al departament 
de sistemes de les baixes de personal o canvis en llocs 
de treball per a realitzar els canvis oportuns en els 
usuaris de les aplicacions. El procediment ha de 
preveure una revisió periòdica dels usuaris 
autoritzats per a l’accés a les aplicacions. 

No aplicada 

Continuïtat 
del servei 

9 
Recomanem que els responsables funcionals de les 
aplicacions aproven els períodes de retenció de les 
còpies de seguretat de les dades. 

No aplicada 

10 

Recomanem realitzar proves periòdiques de 
restauració de les còpies de seguretat de manera que 
es verifique que, en cas de desastre, es podrà 
recuperar la informació que s’hi conté en els terminis 
precisos. Aquestes proves han de quedar 
documentades. 

Aplicada 

11 

Recomanem que s’aprove un pla de continuïtat que 
garantisca la recuperació dels serveis crítics en els 
terminis previstos. Els plans de recuperació de 
l’activitat hauran de basar-se en una anàlisi prèvia de 
riscos i identificació d’actius crítics i han de preveure 
plans de proves. 

No aplicada 

 

2. Sobre els controls del Registre de Factures de la Generalitat 

Recomanacions de l’informe de 2013 Estat 

1 Recomanem que es realitzen revisions periòdiques de les factures 
registrades en RUF a fi de detectar possibles duplicats. 

Aplicada 
parcialment 

2 

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

Aplicada 
parcialment 

3 

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

Sense 
validesa en 
el marc 
actual 

4 
Recomanem millorar els controls de l’aplicació RUF per a garantir 
que no es donen incoherències entre la informació sobre la 
facturació entre RUF i CONTAG-SIP (facturació residual pendent 
d’aplicació, errors i duplicats, etc.). 

Aplicada  

 


