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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 controls generals de tecnologies 
de la informació dels procediments de gestió de les compres de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (CSUSP o la Conselleria). 

En termes pressupostaris, les obligacions reconegudes en 2016 del capítol 
2 de la CSUSP són de 2.617,6 milions d’euros. És a dir, representen un 76,5% 
dels 3.421,0 milions d’euros corresponents a aquest capítol en el conjunt 
del Compte de l’Administració. 

La gestió de les comptes de la Conselleria es realitza de manera 
descentralitzada, per mitjà de 40 centres gestors de compres en els 24 
departaments sanitaris en què es divideix el territori de la Comunitat 
Valenciana. En aquesta gestió s’utilitzen diverses aplicacions 
informàtiques, les principals són: 

- ORION LOGIS, aplicació de gestió de compres de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública. 

- RUF, aplicació del Registre de Factures de la Generalitat. 

- CONTAG-SIP, aplicació de gestió pressupostària i comptable 

- CAJA FIJA, desenvolupada per a gestionar els fons de caixa fixa. 

Les dades següents relacionades amb l’aplicació ORION LOGIS posen de 
relleu la seua importància en la gestió de la CSUSP i l’evolució que ha 
experimentat des d’anterior informe especial realitzat: 

Quadre 1. Dades bàsiques d’ORION LOGIS 

 2013 2016 Variació 

Nombre usuaris ORION LOGIS 6.372 7.472 17,26% 

Nombre de factures 415.011 531.244 28,01% 

Import total factures (milions d’euros) 1.569 2.625 67,30% 

Nombre articles 90.635 124.935 37,84% 

Nombre proveïdors 4.675 5.595 19,68% 
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2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA I DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA 
GENERALITAT 

D’acord amb la normativa, la responsabilitat de la gestió de les compres 
de béns i serveis per a les institucions sanitàries correspon a la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública, específicament a la Direcció General 
de Recursos Humans i Econòmics (DGRHE). 

La gestió de les aplicacions i els actius informàtics que suporten la gestió 
de les compres de béns i serveis per a les institucions sanitàries correspon 
a la Direcció General d’Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat 
(DGITC). 

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 2016 es va presentar a la Sindicatura de Comptes el 29 de 
juny de 2017, d’acord amb la normativa d’aplicació. 

Els distints òrgans de direcció de les conselleries i l’IGG han de garantir 
que les activitats de gestió de compres, les operacions pressupostàries i la 
informació que figuren 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 
presentar 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 de compres de béns i serveis de la CSUSP. 
En particular, l’objectiu d’aquest treball ha consistit a analitzar els controls 
generals de les tecnologies de la informació (CGTI), el bon funcionament 
dels quals condiciona l’eficàcia dels controls interns implantats en el 
procés de compres i en ORION LOGIS.  

Hem dut 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, 
arreplegats en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Els 
esmentats principis exigeixen que la Sindicatura complisca els 
requeriments d’ètica, així com planificar i executar l’auditoria a fi 
d’obtenir una seguretat raonable sobre l’eficàcia dels CGTI relacionats 
amb els procediments de gestió de compres de béns i serveis de la 
Conselleria. 
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Una auditoria requereix aplicar procediments per a obtenir evidència 
d’auditoria en relació amb els objectius assenyalats. Els procediments 
seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos 
d’incorrecció material deguda a frau o error. 

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 
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 Auditoria dels 
sistemes d’informació i de control intern. Gestió de compres de la Conselleria de 
Sanitat. Exercici 2013 (Informe 2014/16). (Vegeu l’apèndix 3). 

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

Donades les especials característiques 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 CGTI relacionats amb els procediments de gestió de compres 
de béns i serveis de la CSUSP. 

4. FONAMENTS DE L’OPINIÓ DESFAVORABLE 

D’acord amb la metodologia de treball detallada en l’apèndix 2 s’han 
revisat 48 CGTI relacionats amb l’aplicació ORION LOGIS de gestió de 
comptes de la CSUSP i se n’ha analitzat el grau d’eficàcia, que es resumeix 
en el quadre 2. 

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 integritat, confidencialitat, autenticitat, disponibilitat i traçabilitat de 
les dades de compres i del sistema d’informació de la Conselleria.  
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Quadre 2. Grau de compliment dels CGTI avaluats  

Àrea 

Eficàcia dels controls 
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcialment 
efectius 

No 
efectius 

Marc organitzatiu 3 0 2 5 

Gestió de canvis 8 0 0 8 

Operacions TI 5 1 0 6 

Accés a dades i programes 12 5 8 25 

Continuïtat del servei 3 0 1 4 

Total controls avaluats 
31 6 11 48 

64,6% 12,5% 22,9% 100,0% 

Les debilitats materials de control intern observades es refereixen a: 

Marc organitzatiu i compliment normatiu 

a) La CSUSP ha realitzat accions encaminades al compliment de la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, de 13 de desembre (LOPD) i 
el seu reglament de desplegament, el Reial Decret 1720/2007, i 
disposa del document de seguretat LOPD que descriu el conjunt de 
mesures de seguretat que la CSUSP ha implantat per tal de complir 
amb l’esmentat reglament.  

 No obstant això, la CSUSP no ha complit amb l’obligació que estableix 
l’article 96 del Reial Decret 1720/2007, de realitzar la corresponent 
auditoria biennal de compliment, sent 2011 la data de l’últim informe 
d’auditoria disponible. L’incompliment legal podria ser considerat 
per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) com a 
“infracció greu” d’acord amb l’article 44 de l’LOPD. Sense perjudici 
del risc de sanció, l’absència d’aquest control representa un risc alt 
en relació amb la confidencialitat de la informació. 

b) La CSUSP encara no ha realitzat un pla d’adequació a l’Esquema 
Nacional de Seguretat (ENS), ni hi ha previsions concretes per a fer-
ho. Tampoc s’ha realitzat l’auditoria biennal de seguretat dels seus 
sistemes d’informació que exigeix l’article 34 de l’ENS. 

 Aquesta circumstància, a més de constituir un incompliment legal, 
representa un risc alt pel que fa a la seguretat de la informació. 
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Operacions dels sistemes d’informació 

c) El contracte amb el proveïdor que suporta el desenvolupament 
d’evolutius i el manteniment de l’aplicació ORION LOGIS va finalitzar 
en 2016 i en el segon semestre estava prestant els serveis sense 
contracte en vigor i facturava pels serveis a mesura que els anava 
prestant. Hem detectat factures per import de 255.601 euros del dit 
proveïdor que no estan emparades pel contracte. 

 El fet que no haja existit un contracte en vigor que regule les 
condicions en què es presta el servei de suport a l’aplicació ORION 
LOGIS i garantisca una continuïtat en aquest servei, ha representat 
un incompliment de l’ens i de la normativa de contractes públics. 
Però a més implica un risc mitjà que no es puga mantenir el nivell de 
servei requerit per a fer una gestió adequada de les compres en tots 
els departaments de salut. 

 En juliol de 2017 es va formalitzar el nou contracte que cobreix el dit 
servei. 

Controls d’accés a dades i programes 

d) S’han identificat un total de 7.472 usuaris amb accés a l’aplicació 
ORION LOGIS, dels quals hem comprovat que 2.123 (28,4%) eren 
usuaris inactius des de fa més de sis mesos. En 2016 no es va realitzar 
cap revisió d’usuaris de l’aplicació. Segons ens han informat, en maig 
de 2017 es va efectuar una revisió i es va cancel·lar l’accés a 2.020 
usuaris. 

 La situació descrita representa un risc valorat com a mitjà que es 
produïsquen accessos no autoritzats a l’aplicació ORION LOGIS, 
utilitzant algun usuari inactiu. 

e) Les polítiques de configuració de les contrasenyes d’accés, tant a 
l’aplicació ORION LOGIS com a la base de dades i als sistemes 
operatius dels servidors respectius, no són tan robustes com 
exigeixen l’ENS i les bones pràctiques en matèria de gestió de 
Tecnologies de la Informació (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. 

f) S’han identificat 16 usuaris amb accés a ORION LOGIS que disposen 
d’identificadors d’accés genèrics. Nou d’aquests usuaris tenen perfil 
d’administració. 
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 Dels 54 usuaris amb accés al sistema operatiu del servidor 
d’aplicacions se n’han detectat 18 (33,3% del total) que disposen 
d’identificadors d’accés genèrics. 

 S’han identificat 111 usuaris (54,7% del total d’usuaris) amb accés al 
servidor de la base de dades d’ORION LOGIS i 51 usuaris (21,61% del 
total d’usuaris) amb accés a la base de dades que disposen 
d’identificadors d’accés genèrics. 

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

g) D’acord amb el que s’estableix en l’ENS, els drets d’accés de cada 
usuari s’han de limitar, d’acord amb els principis de mínim privilegi 
i de necessitat de conéixer. A més, s’ha d’aplicar el principi bàsic de 
control intern de segregació de tasques incompatibles. Això no 
obstant, hem detectat un nombre molt elevat d’usuaris amb 
permisos en l’aplicació ORION LOGIS que tenen assignats privilegis 
que no són necessaris per a realitzar les tasques del seu lloc de treball 
i que presenten conflicte des del punt de vista de la segregació de 
funcions. 

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

Continuïtat del servei 

h) L’estratègia de recuperació de dades es basa a realitzar de còpies de 
seguretat d’acord amb un procediment documentat. També es 
disposa d’un pla de recuperació davant desastres que no s’ha 
aprovat. 

 Això no obstant, no es disposa d’un pla de continuïtat de l’activitat 
aprovat a alt nivell (consellera o Secretaria Autonòmica de Salut 
Pública i del Sistema Sanitari Públic) 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 la materialització 
d’un incident greu no es puga recuperar l’activitat en els terminis 
fixats com a objectiu. 
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5. OPINIÓ DESFAVORABLE SOBRE L’EFICÀCIA DELS CONTROLS GENERALS 
DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

En la nostra opinió i considerant els efectes de les debilitats materials de 
control intern que es descriuen en l’apartat anterior, cal concloure que, en 
conjunt, el nivell de control existent en els CGTI no aporta un nivell de 
confiança raonable que garantisca la confidencialitat, integritat, 
disponibilitat, autenticitat i traçabilitat de les dades i dels sistemes 
d’informació relacionats amb la gestió de compres de la CSUSP i l’aplicació 
ORION LOGIS. 

En el quadre 2 de l’apartat anterior s’aprecia que, de les cinc àrees en què 
s’estructuren els CGTI, n’hi ha tres en què l’eficàcia dels controls és 
satisfactòria. Però en les àrees de marc organitzatiu (en concret el 
compliment normatiu) i d’accessos lògics a dades i programes, les 
deficiències de control són molt significatives i afecten de manera 
generalitzada el conjunt de CGTI i la seguretat de la informació. 

A causa de la seua significativitat tan elevada, els òrgans de govern de la 
Conselleria s’han de comprometre de manera clara i decidida a esmenar 
les deficiències esmentades. 

6. ALTRES QÜESTIONS SIGNIFICATIVES 

Encara que no afecten l’opinió sobre els CGTI, en el curs de l’auditoria hem 
observat les qüestions següents que considerem convenient destacar: 

a) Pel que fa a la qualitat de les dades 

 Hem realitzat uns sèrie d’anàlisis de dades a fi de verificar diversos 
aspectes relacionats amb la validesa, exactitud i integritat de les 
dades gestionades per ORION LOGIS. En el curs de les proves 
realitzades hem observat que si per alguna circumstància es rep una 
factura errònia, en lloc d’anul·lar-la o corregir-la en ORION LOGIS, se 
sol acceptar una nova factura que compense l’anterior. Però aquestes 
factures addicionals contenen uns preus ajustats per a realitzar 
aquesta compensació, de manera que en registrar aquests preus en 
l’aplicació no es reflecteix degudament el valor de les transaccions 
realitzades i impedeix calcular correctament els preus unitaris dels 
productes. Aquest tipus d’actuacions deteriora la qualitat de les 
dades sobre les compres. 

b) Pel que fa a la discrecionalitat en les compres 

 Els usuaris d’ORION LOGIS disposen en els seus sistemes de compres 
d’un visor que mostra els acords que els diferents departaments han 
negociat amb els proveïdors per al subministrament dels seus 
articles. Aquest visor és una eina eficaç a l’hora de negociar els preus 
amb el proveïdor. Això no obstant, un departament pot signar acords 
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a preus superiors als que signen altres del seu mateix volum de 
compra o comprar articles a qualsevol preu sense acord previ. 

7. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització cal efectuar les recomanacions 
que s’indiquen tot seguit, per tal de resoldre les debilitats materials de 
control intern observades: 

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

 Addicionalment, a partir del 25 de maig de 2018 serà aplicable el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades personals. Aquest 
reglament inclou diferències significatives pel que fa a la regulació 
actual espanyola. Per aquest motiu, es recomana a la CSUSP iniciar 
un procés d’adequació a aquest reglament a fi de garantir que es 
complisca compliment en els terminis establits. 

b) La Conselleria ha d’elaborar un pla d’adequació a l’Esquema Nacional 
de Seguretat, implantar les mesures incloses en el dit pla, i realitzar 
les auditories de seguretat legalment obligatòries. 

c) La Conselleria ha de preparar i licitar els contractes de suport a totes 
les aplicacions corporatives de manera planificada i en terminis 
suficients, de manera que es garantisca el manteniment adequat i el 
compliment de la normativa de contractació. 

d) Recomanem que la DGITC aplique el procediment de gestió d’usuaris 
i de permisos. Així mateix, haurien de realitzar-se revisions 
periòdiques dels usuaris autoritzats, de manera que es garantisca 
que només tenen accés a l’aplicació els usuaris que ho necessiten 
basant-se en les tasques assignades. Ha de conservar-se la 
documentació acreditativa de les revisions realitzades, dels resultats 
i de les accions dutes a terme. 

e) Recomanem que la DGITC modifique les polítiques d’autenticació 
(contrasenyes) per a tots els sistemes i adaptar-les a paràmetres 
rigorosos de qualitat i renovació (complexitat mínima, canvi de 
contrasenyes cada 3 a 6 mesos, historial de contrasenyes mínim de 
5, bloquejos davant d’intents fallits, forçar el canvi inicial de 
contrasenya, etc.), tal com requereix l’ENS. 

f) Recomanem que la DGITC aprove un procediment que incloga 
l’obligació que tots els usuaris dels diferents sistemes siguen 
nominatius, tal com exigeix l’ENS. Quan no siga possible eliminar els 
usuaris genèrics en els distints nivells dels sistemes d’informació, 
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s’han de reduir al mínim indispensable i s’han de preveure controls 
compensatoris sobre aquests. 

g) Recomanem que la Conselleria realitze activament una gestió dels 
drets d’accés o privilegis a l’aplicació ORION LOGIS que incloga els 
aspectes següents: 

- Cada usuari de l’aplicació només disposa dels permisos mínims 
necessaris d’acord amb les seues funcions. 

- Atés el nombre tan elevat d’usuaris de l’aplicació, han de 
configurar-se perfils estàndard per als llocs de treball. 

- Ha de conservar-se la documentació acreditativa de les 
revisions realitzades, els resultats i les accions dutes a terme. 

- En el cas que es considere necessari que hi haja usuaris que 
requerisquen un nivell elevat de privilegis i no es puguen evitar 
els conflictes per falta de segregació de funcions, s’han 
d’implantar controls compensatoris, com per exemple, 
activació de les opcions de traçabilitat juntament amb la revisió 
periòdica de les accions realitzades pels esmentats usuaris. 

h) Recomanem que el màxim nivell directiu elabore i aprove un pla de 
continuïtat de l’activitat que definisca i documente les accions 
necessàries per a recuperar i restaurar les activitats crítiques 
parcialment o totalment interrompudes dins d’un temps 
predeterminat després d’una interrupció no prevista o desastre. 

A fi de millorar la qualitat de les dades i els controls de l’aplicació ORION 
LOGIS, recomanem: 

i) Que s’utilitzen criteris homogenis en tots els centres de la Conselleria 
per a gestionar les comandes, anul·lacions, compensacions i 
ampliacions de compra d’articles. En particular, si alguna factura 
rebuda és errònia ha d’anul·lar-se i, si és el cas, el proveïdor ha 
d’emetre una factura rectificativa. Per tant, han d’evitar-se les 
factures que contenen compensacions que modifiquen i desvirtuen 
els preus de compra. D’aquesta manera les rectificacions es 
reflectiran degudament en ORION LOGIS. 

j) Que s’utilitze preferentment el sistema de compres centralitzades 
com a procediment de compra i que les negociacions dels preus dels 
articles amb els proveïdors les negocie la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública amb els proveïdors corresponents. Aquest 
procediment de compra ja s’utilitza en alguns articles i hauria 
d’estendre’s a tots els productes de consum habitual en els centres 
sanitaris. 
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Els paràgrafs a) a c) anteriors, a més de recomanacions per a millorar el 
control intern, són accions que ha de realitzar la Conselleria per a 
esmenar els incompliments legals assenyalats. 
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APÈNDIX 1. APLICACIONS RELACIONADES AMB LA GESTIÓ DE LES 
COMPRES 

La gestió de les compres de la Conselleria es realitza de manera 
descentralitzada, per mitjà dels 40 centres de gestió de compres dels 24 
departaments sanitaris en què es divideix el territori de la Comunitat 
Valenciana. Aquesta gestió es realitza utilitzant diverses aplicacions 
informàtiques, les principals són: 

- ORION LOGIS, Gestió de compres, emmagatzemament i 
manteniment. 

 El sistema per a la gestió econòmica i logística de la CSUSP, per mitjà 
de la qual es presta suport a la central de compres i a la gestió integral 
de l’aprovisionament. Està desenvolupat sobre la base del sistema e-
Business Suite (EBS) d’Oracle. Fins al present està implantada la 
versió 11. En maig de 2017 es va formalitzar un contracte per a, en un 
termini màxim de 24 mesos, migrar el sistema a la versió 12 i a una 
nova plataforma tecnològica. 

- CONTAG-SIP: Comptabilitat pressupostària i pagaments. 

 En l’aplicació CONTAG-SIP es gestionen els pressupostos de les 
conselleries i la comptabilització de les obligacions reconegudes i els 
pagaments. 

- CAJA FIJA: Tramitació de pagaments fins a 12.000 euros. 

 És l’aplicació utilitzada per a tramitar i gestionar les despeses i les 
factures d’acord amb la normativa aplicable a les despeses de caixa 
fixa. Per mitjà d’aquesta aplicació es comptabilitzen les factures de 
despeses que entren en RUF i que es tramiten com a despeses de 
caixa fixa. 

- RUF: Registre de factures de la Generalitat. 

 És una aplicació de desenvolupament propi, creada i utilitzada per a 
donar suport a la gestió del Registre de Factures de la Generalitat. 

Hi ha altres aplicacions que presten suport a subprocessos relacionats 
amb el procés de compres: 

- FARMASYST 

 És l’eina de gestió dels serveis de farmàcia de la CSUSP. 

- MERCURIO 

 És el programari de gestió dels dispositius d’emmagatzemament 
automàtic de Kardex Almacén. 
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- ALUMBRA 

 És una aplicació dissenyada amb l’objectiu d’explotar les dades 
generades pels distints sistemes de la CSUSP, incloent-hi els de 
l’aplicació ORION LOGIS. Alumbra accedeix i permet treballar amb 
les dades d’ORION LOGIS, però no permet modificar-los. 

- MDIS 

 És l’aplicació que presta suport a les dispensacions farmacèutiques 
de tractaments ambulatoris en els hospitals. 

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

Esquema 1. Entorn tecnològic dels processos analitzats 

 

 
  



Auditoria dels controls generals de tecnologies de la informacióde l’aplicació ORION LOGIS.  
Exercici 2016 

203 

APÈNDIX 2. METODOLOGIA DE L’AUDITORIA 

1. Controls 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. Els CGTI 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: 

- Confidencialitat, és la propietat de la informació per la qual es 
garanteix que està accessible únicament a personal autoritzat a 
accedir a la dita informació. 

- 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 una 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 la qual procedeixen 
les dades. 

- Traçabilitat, és la propietat o característica consistent a fer que les 
actuacions d’una entitat puguen ser imputades exclusivament a la 
dita entitat. 

La finalitat de l’auditoria és verificar l’eficàcia dels CGTI, és a dir, que 
garantisquen 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 es concentra 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 
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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 del procés de gestió revisat i de l’aplicació 
ORION LOGIS 

Els controls del procés de gestió de compres de béns i serveis i de 
l’aplicació ORION LOGIS 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 distint 
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 s’han aprovat degudament, els outputs del 
sistema contenen solament dades vàlides. Propietat també 
denominada succés  o  ocurrència. 

Aquestes característiques coincideixen amb les afirmacions implícites en 
la informació financera segons la GPF-OCEX 1317. 
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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 de les 
compres i mitiguen el risc d’errors i irregularitats, garanteixen la validesa, 
completesa i exactitud de la informació. En l’auditoria d’aquest any s’ha 
realitzat el seguiment de la situació dels controls observada en l’informe 
de 2013. 

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 3. Avaluació dels controls 

Efectius Parcialment efectius No efectiu/no verificable 

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

El control no s’ha 
implantat totalment o 
presenta alguna debilitat 

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

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 
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 a les quals hi ha una 
possibilitat raonable que una manifestació errònia significativa en 
els comptes anuals no es previnga o es detecte i corregisca en el 
termini oportú. 

Aquesta classificació té una relació directa amb el risc que representa la 
deficiència de control, tal com es mostra en el quadre 4.  
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Quadre 4. 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 a 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 de l’adequat funcionament de les interfícies entre 
aplicacions, de la integritat de la informació, la identificació de diferents 
tipus de transaccions i moltes altres proves necessàries per a formular les 
conclusions d’auditoria requereixen analitzar exhaustivament les bases 
de dades que contenen la informació econòmica i comptable. 

Els elevats volums de dades que cal revisar fan necessari utilitzar 
tècniques i eines d’auditoria d’anàlisi i extracció de dades, juntament amb 
la metodologia que permeta explotar tot el seu potencial. La Sindicatura 
de Comptes descriu en la secció 2813 del seu Manual de fiscalització la 
metodologia que utilitza per a realitzar les proves de dades (vegeu detalls 
en el document publicat en la web). 
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APÈNDIX 3. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS DE L’INFORME DE 2013 

En aquest apartat es resumeix el seguiment de les recomanacions 
efectuades en l’informe d’“Auditoria dels sistemes d’informació i de 
control intern. Gestió de compres de la Conselleria de Sanitat. Exercici de 
2013”. 

Com es pot apreciar, el grau de compliment de les recomanacions a 31 de 
desembre de 2016 és molt baix. Això no obstant, en maig i juliol de 2017, 
s’han formalitzat dos contractes de serveis, l’execució dels quals s’espera 
que resolga les deficiències més greus de control intern destacades en 
aquest Informe i en el de 2013, encara que no abans de 2018/2019. 

Quadre 5. Recomanacions relatives als CGTI  

Recomanacions de l’informe de 2013 
Estat a  

31-12-2016 

Marc 
organitzatiu 

1 La Conselleria ha de realitzar una auditoria, amb 
caràcter biennal, de compliment en matèria LOPD. No aplicada 

2 
La Conselleria ha de concloure les tasques 
d’adaptació als esquemes nacionals de Seguretat i 
Interoperabilitat. 

No aplicada 

3 
Recomanem l’aprovació formal de l’assignació de 
funcions i tasques assignades a les diferents unitats 
i persones de l’àrea de sistemes d’informació 

Aplicada 
parcialment  

Gestió de 
canvis 4 

Es recomana implantar una eina de control de 
versions de programari. Amb això es pretén 
minimitzar el risc d’errors en les aplicacions de 
producció i comptar amb controls automàtics que 
permeten: 
- Eliminar procediments manuals per al 

desplegament de peces programari, la qual cosa 
disminueix la probabilitat que es produïsquen 
errors. 

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

- Evitar l’esborrament i/o modificació accidental 
d’un objecte per part d’altres desenvolupadors. 

- Definició del flux entre entorns, de manera que 
el seguiment del flux de treball d’entorns siga 
obligatori. 

- Traçabilitat de les modificacions realitzades. 
- Mantenir un repositori de versionament de les 

distintes peces de programari desenvolupades. 

Aplicada 

Operacions 
dels SI 5 

Es recomana revisar l’existència d’usuaris genèrics 
en les targetes d’accés al CPD o reduir-ne el nombre 
al mínim indispensable. 

No aplicada 
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Recomanacions de l’informe de 2013 
Estat a  

31-12-2016 

 

Controls 
d’accés 

 

6 

Es recomana realitzar revisions periòdiques dels 
usuaris de l’aplicació ORION LOGIS amb l’objectiu de 
valorar la seua necessitat d’accés en l’actualitat i la 
vigència de la seua assignació de privilegis. 

No aplicada 

7 

Es recomana analitzar la possibilitat d’elevar el grau 
de robustesa de la política d’autenticació de 
l’aplicació ORION LOGIS, bases de dades i sistemes 
operatius. 

No aplicada 

8 
Es recomana revisar els usuaris genèrics amb 
l’objectiu de valorar si han d’existir aquests usuaris i 
eliminar els màxims usuaris genèrics possibles. 

No aplicada 

9 

Es recomana utilitzar les variants xifrades dels 
serveis dels protocols de connexió: 
- Sftp en compte de ftp o tftp. 
- Ssh en compte de telnet o rtelnet. 

No aplicada 

10 

Recomanem implantar procediments i eines que 
permeten fer un seguiment de les activitats dels 
usuaris en els sistemes de manera que es puga dur a 
terme una certa traçabilitat d’aquestes. 

No aplicada 

11 

Es recomana realitzar revisions periòdiques 
d’usuaris i els seus privilegis amb l’objectiu de 
determinar si aquests privilegis són imprescindibles 
per a l’exercici de les seues funcions. 

No aplicada 

Continuïtat 
del servei 12 

Es recomana establir un emmagatzematge extern de 
les còpies de seguretat que incloga el programari 
necessari per a les recuperacions. 

Es recomana definir un procediment de proves 
periòdiques de recuperació de la informació 
emmagatzemada en les còpies de seguretat. 

Recomanem elaborar i aprovar a l’adequat nivell 
directiu (conseller) un pla de continuïtat de 
l’activitat. 

Parcialment 
aplicada 

En juliol de 2017 la CSUSP va adjudicar un contracte de serveis per a 
desenvolupar funcionalment i tècnicament el sistema de gestió 
d’identitats, de manera que permeta complir amb els requeriments de 
seguretat establits en la normativa. Fins que no s’execute aquest contracte 
no s’atendran les recomanacions ni es resoldran les deficiències de 
control observades en aquesta matèria. 
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Quadre 6. Recomanacions relatives als controls del procés de gestió de 
compres 

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

1 

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

No aplicada 

2 

Recomanem que s’elabore i aprove un procediment de gestió de 
compres detallat en què especifiquen les responsabilitats assignades 
als intervinents, incloent-hi les que no estiguen determinades en la 
normativa aplicable. Els aquests procediments, així com l’ús 
d’ORION LOGIS, haurien de comprendre els serveis centrals. 
Fins que no s’esmenen les insuficiències pressupostàries, atés que 
és una situació recurrent, el procediment ha de preveure també la 
tramitació i comptabilització de les compres realitzades sense 
consignació pressupostària, incloent-hi la fiscalització de les 
despeses, l’aprovació pels òrgans competents i els tràmits per a 
determinar possibles responsabilitats derivades de la legislació 
vigent.  

No aplicada 

3 

Recomanem elaborar unes instruccions per a gestionar els 
magatzems que incloguen la fixació de les mesures mínimes a 
establir per a garantir la seguretat dels actius que s’hi depositen. 
Encara que s’han millorat les condicions de seguretat d’alguns 
magatzems respecte a la situació en 2014, no s’han elaborat 
procediments que garantisquen que tots els magatzems tenen uns 
nivells mínims. 

Aplicada 
parcialment 

4 

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

No aplicada 

5 

Els usuaris de l’aplicació han de configurar-se sota el principi 
d’atribuir les mínimes capacitats necessàries per a executar les 
tasques assignades i de segregació de tasques incompatibles, per 
tant, recomanem revisar les capacitats dels usuaris en l’aplicació 
ORION LOGIS per a assegurar que cada usuari de l’aplicació disposa 
dels permisos mínims necessaris d’acord amb els dos principis 
assenyalats. 
Donat el nombre tan elevat d’usuaris de l’aplicació, és recomanable 
adoptar una gestió dels usuaris de l’aplicació basant-se en perfils 
preconfigurats per a llocs de treball tipus. 
També han de realitzar-se revisions periòdiques dels usuaris 
autoritzats i dels permisos assignats. Ha de conservar-se la 
documentació acreditativa de les revisions realitzades, els resultats 
i les accions dutes a terme. 
En el cas que es considere necessari que hi haja usuaris que 
requerisquen un nivell de privilegis elevat i no es puguen evitar els 
conflictes per falta de segregació de funcions, s’aconsella que 
s’implanten controls compensatoris. 

No aplicada 
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Recomanacions de l’informe de 2013 
Estat a 31-
12-2016 

6 

Recomanem implantar en l’aplicació ORION LOGIS controls 
automàtics que impedisquen realitzar comandes de productes no 
centralitzats d’un determinat article a preus superiors al millor 
pactat en qualsevol departament de la Conselleria. En la configuració 
d’aquest control s’haurien de preveure excepcions per als casos 
justificats que haurien de ser autoritzats en l’aplicació per més d’un 
responsable de compres.  
També recomanem obtenir i afegir a la base de dades de preus de 
productes sanitaris els de les adquisicions realitzades pels gestors de 
les àrees de salut gestionades mitjançant concessió. 

No aplicada 

7 

Recomanem revisar la definició i la unitat de mesura dels articles 
definits en les taules mestres de l’aplicació ORION LOGIS. En la 
mesura que siga possible i, preferentment, les unitats de mesura de 
referència per a comparar els preus haurien de referir-se a unitats de 
longitud, superfície, volum o pes, tant per a productes en general 
com per a productes farmacèutics. 

No aplicada 

8 

Recomanem incorporar al procés de compres tècniques de gestió 
documental en suport electrònic, gestió dels processos mitjançant 
signatures electròniques i portasignatures electrònics, així com 
interfícies que permeten traspassar automatitzadament la 
informació entre les aplicacions involucrades, sota la regla que una 
dada només ha d’introduir-se en el sistema una vegada. 
La Conselleria ens ha informat que s’han realitzat estudis per a 
integrar la gestió d’ORION LOGIS amb CONTAG-SIP a fi d’evitar 
duplicitats en la introducció manual d’informació en les dues 
aplicacions, i ha estimat un estalvi anual en cost de mà d’obra de 
718.000 euros. Aquesta integració no s’ha produït fins avui. 

No aplicada 

9 

Recomanem revisar el procediment de compres per a exigir en tots 
els casos l’existència de comanda prèvia a la compra i implantar un 
control automatitzat que impedisca la compra o la recepció sense 
comanda prèvia. També hauria d’establir-se un control automàtic 
que impedisca conciliar factures en l’aplicació sense que hi haja 
comanda prèvia o document de recepció de productes o serveis 
degudament aprovats. 

No aplicada 

10 

La CSUSP ha de tramitar la comptabilització dels documents 
comptables d’acord amb el que preveu el TRLHP i sol·licitar, si ho 
considera oportú, la modificació de la normativa sobre la fiscalització 
de la despesa per a donar suport a un procediment abreujat de 
comptabilització de despeses de quantia reduïda. 

No aplicada 

El treball realitzat i el seguiment de l’informe de 2013 permeten afirmar 
que la situació general dels controls de l’aplicació ORION LOGIS no ha 
millorat i que es mantenen les principals deficiències de control intern i 
les recomanacions assenyalades en el dit informe especial. Una de les 
explicacions rebudes d’aquesta situació es justifica en les dificultats per a 
escometre determinades modificacions amb la versió actual del 
programari. En aquest sentit, l’aplicació ORION LOGIS se sustenta en l’ERP 
Oracle e-Business Suite (EBS) versió 11.5.10.2 que va deixar de tenir suport 
d’Oracle a finals de 2014. No és raonable que una de les principals 
aplicacions corporatives de la Conselleria estiga operant en una versió 
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discontinuada de programari que no permet el desenvolupament adequat 
d’ORION LOGIS. 

Segons ens han informat en el curs d’aquest treball, una vegada finalitze 
l’execució del contracte per a l’Evolució tecnològica i funcional de l’aplicació 
ORION LOGIS, formalitzat el 15 de maig de 2017, es podrà abordar l’esmena 
de les deficiències actuals. Entre altres prestacions, es preveu migrar a la 
versió 12.2 d’EBS, també migrar la plataforma tecnològica a l’estàndard de 
la conselleria SUN-Solaris, i actualitzar la suite d’integració de serveis i 
aplicacions. El contracte té un termini màxim d’execució de 24 mesos. 

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, l'esborrany de 
l'Informe de fiscalització es va discutir amb els responsables tècnics de 
l’Administració de la Generalitat perquè en prengueren coneixement i 
n'efectuaren, si calia, les observacions que estimaren 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 de 
l'esborrany de l'Informe de fiscalització corresponent a l’any 2016, el dit 
esborrany ha sigut enviat als comptedants perquè, en el termini concedit, 
hi formularen al·legacions. 

Dins del termini concedit, les cambres i el Consell 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 l'informe 
raonat que s'hi ha emès que ha servit per a la seua estimació o 
desestimació per part d’aquesta Sindicatura. 

 


