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ÍNDEX D’ABREVIACIONS 

Administració, organismes autònoms i entitats públiques 

- Compte de l’Administració (GV) 

- Servei Valencià d’Ocupació i Formació 
(SERVOF) 

- Agència Valenciana de Foment i Garantia 
Agrària (AVFGA) 

- Entitat Pública de Sanejament de Aigües 
Residuals de la CV (EPSAR) 

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
(FGV) 

- Institut Valencià de Finança (IVF) 

- Ens Gestor de la Xarxa de Transport i Ports 
(GTP) 

- Grup Radiotelevisió Valenciana (RTVV) 

- Agència Valenciana del Turisme (AVT) 

- Agència Valenciana de Mobilitat Metropolita-
na (AVMM) (abans Entitat de Transport Me-
tropolità de València) 

Societats mercantils i fundacions del sector públic 

- Construccions i Infraestructures Educatives 
de la GV (CIEGSA) 

- Institut Valencià d’Habitatge (IVHSA 

- Ràdio Autonomia Valenciana, SA (RAV) 

- Televisió Autonòmica Valenciana, SA (TVV) 

- Societat Projectes Temàtics de la CV, SA 
(SPTCV) 

- Ciutat de la Llum, SA (CDL) 

- Aeroport de Castelló, SL (ACSL) 

- Valenciana de Aprofitament Energètic de 
Residus, SAU (VAERSA) 

- Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 
(CACSA) 

- Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA 
(CMPE) 

- Palau de les Arts Reina Sofia, F. de la CV 
(FPA) 

- Fundació de la CV per a la Investigació de 
l’Hospital Clínic de València (FIHC) 

- Fundació de la CV La Llum de les Imatges 
(FLI) 

- Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la 
CV (FOM) 

- Fundació de la CV Ciutat de les Arts i de les 
Ciències (FCAC) 

- Fundació de la CV Universitat Internacional 
de València (FUIV) 

 

 

Nota: Las entitats apareixen relacionades segons l’ordre seguit en els quadres de l’Informe. 
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0. RESUM 

1. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés 
Electrònic del Ciutadans als Serveis Públics, 
exigeix a les administracions que es comprome-
ten i oferesquen als seus ciutadans els avantat-
ges i les possibilitats que la societat de la infor-
mació té. 

2. Igualment, la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la 
Generalitat, d’Administració Electrònica de la 
Comunitat Valenciana, a més de les finalitats 
assenyalades amb caràcter bàsic en la 
Llei 11/2007, també persegueix l’exercici de la 
competència de desenvolupament general dels 
preceptes bàsics, en aplicació del principi cons-
titucional i estatutari d’autoorganització, i impul-
sar una administració electrònica moderna de 
manera homogènia, coordinada i col·laboradora 
en el marc de la Comunitat Valenciana i de totes 
les administracions i organitzacions públiques 
pròpies d’aqueix àmbit territorial, promovent a la 
vegada la immersió tecnològica de ciutadans, 
empreses i organitzacions socials. 

3. El Consell de la Sindicatura de Comptes 
acordà d’incloure en el Programa Anual d’Actu-
ació de 2011 (PAA 2011) determinats treballs 
d’auditoria operativa, entre els quals és comprès 
el relacionat amb els indicadors d’administració 
electrònica (eAdministració). 

4. En el present Informe es mostren els resul-
tats del treball realitzat en una primera fase, que 
ha consistit bàsicament a verificar per a deter-
minades entitats del sector públic valencià el 
grau d’eficàcia assolit respecte a les principals 
obligacions d’informació de les seues seus elec-
tròniques, assenyalades per la Llei 3/2010 de 
Administració Electrònica de la Comunitat Va-
lenciana (que el maig de 2012 compleix dos 
anys de vigència). 

5. En fases posteriors, la Sindicatura anirà 
ampliant les verificacions que calga fer, tant pel 
que fa a l’àmbit de les entitats que conformen el 
sector públic valencià com al tipus de compro-
vacions que caldrà dur a terme seguint el curs 
dels esdeveniments a mesura que es desenvo-
lupa l’administració electrònica en l’àmbit de la 
Comunitat Valenciana. 

6. D’acord amb això, l’objectiu concret de 
l’auditoria es defineix en termes de la següent 
pregunta, que el desenvolupament de l’auditoria 
haurà de respondre per a poder avaluar en 
termes d’eficiència, eficàcia i economia l’àrea o 
activitat que es revisa. 

Compleix l’entitat pública x amb les obligacions 
d’informació de la seua seu electrònica que 
assenyala la Llei 3/2010? 

7. En l’àmbit subjectiu, el pressupost de temps 
assignat i l’avaluació del risc realitzada aconse-
llen de focalitzar l’auditoria en aquesta primera 
fase sobre les entitats del sector públic autonò-
mic, que, segons el Programa Anual d’Actuació 
per a 2011 d’aquesta Institució, són subjectes 
tant a control general com d’àrees específiques 
(vegeu l’apartat III.4). 

8. Els criteris d’auditoria fixats (vegeu l’apar-
tat III.2) per a mesurar el grau d’eficàcia acon-
seguit respecte a les principals obligacions 
d’informació de les seus electròniques assenya-
lades per la Llei 3/2010 d’Administració Electrò-
nica de la Comunitat Valenciana, s’han determi-
nat en funció de les característiques de l’entitat 
que ha estat avaluada, atès el distint grau 
d’aplicació de la Llei 3/2010 segons quina siga 
l’entitat. 

9. Enumerem tot seguit les principals conclusi-
ons que sorgeixen de les observacions que 
s’han posat de manifest a conseqüència del 
treball realitzat, i que figuren detallades en els 
apartats següents d’aquest Informe: 

a) Transcorreguts divuit mesos des de l’entrada 
en vigor de la Llei 3/2010, hi ha almenys tres 
entitats (un organisme autònom i dues socie-
tats mercantils) que no disposen d’adreça 
d’Internet pròpia, contràriament al que exi-
geixen els articles 2.3 i 11 de la Llei. 

b) Les entitats analitzades (inclosa la mateixa 
Administració de la Generalitat) no han im-
plantat en el moment de la nostra revisió el 
Registre Electrònic General previst en els ar-
ticles 15.1.h i 23, que ha de ser d’accés lliure 
i gratuït en les seus electròniques. 
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c) En general, el grau d’eficàcia assolit és en-
cara insuficient, ja que en el moment de re-
dactar aquest Informe falta implantar algu-
nes de les obligacions d’informació establi-
des en les diverses disposicions legals, en-
caminades a impulsar una administració 
electrònica moderna, transparent i senzilla, 
en el marc de la Comunitat Valenciana, pro-
movent la immersió tecnològica de ciuta-
dans, empreses i organitzacions socials, tal 
com indica el preàmbul de la Llei 3/2010. 

En resum, caldria accelerar la implantació de 
mitjans electrònics que permeten als ciuta-
dans i les empreses d’exercir els seus drets i 
utilitzar els serveis i procediments, amb la 
qual cosa milloraria el grau d’eficàcia que la 
llei estableix. 

D’altra part, entenem que és positiu destacar 
que l’Administració de la Generalitat és la 
que menys incidències mostra (35%) d’entre 
totes les entitats analitzades. 

10. En aquest sentit es mostren seguidament 
de manera resumida les incidències observades 
respecte a les qüestions plantejades, que ens 
han permès d’avaluar el grau d’eficàcia de 
l’administració electrònica en les entitats analit-
zades. 

Es defineix com a incidència el fet que l’entitat 
analitzada no haja implantat en el moment de la 
nostra revisió (quart trimestre de 2011) els re-
quisits d’informació de la seua seu electrònica, 
que exigiria un grau òptim d’eficàcia. 

% incidències 
sobre qües-
tions plante-

jades 

Administració, organismes autònoms i entitats públiques 

GV SERVOF EPSAR FGV IVF GTP RTVV AVT AVMM Mitjana 

35% 50% 58% 75% 63% 83% 80% 83% 65% 66% 
 

Empreses (societats mercantils) públiques 

CIEGSA IVHSA SPTCV CDL ACSL VAERSA CACSA  CMPE Mitjana 

52% 43% 52% 43% 48% 57% 17% 48% 45% 
 

Fundacions públiques 

FPA FIHC FLI FOM  FCAC FUIV Mitjana 

52% 70% 57% 61% 48% 43% 55% 
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11. D’acord amb aquests resultats, recoma-
nem que, essent conscients de l’actual situació 
econòmica, i precisament per això, és més ur-
gent encara accelerar els processos de canvi en 
les diverses entitats, organismes, societats i 
fundacions públiques, per a aconseguir un grau 
d’eficàcia òptim pel que fa a l’administració 
electrònica. 

12. En aquest sentit, aquesta nova configura-
ció com a centres de serveis transparents i 
senzills requereix implantar els elements se-
güents: 

 El Registre Electrònic General que preveu la 
legislació, d’accés lliure i gratuït, en les seus 
electròniques. 

 La tramitació electrònica de procediments 
administratius pels ciutadans, la notificació a 
aquests, la contractació i el pagament elec-
trònics, i també la realització de comunicaci-
ons electròniques. 

 La utilització dels certificats electrònics reco-
neguts emesos o admesos per l’Agència de 
Tecnologia i Certificació Electrònica, i de 
l’accés a la Plataforma Ge-factura o l’ús 
d’aquesta. 

 La publicació de les dades relatives al pres-
supost anual, dels comptes anuals o 
l’informe d’auditoria (quan és obligatori), així 
com d’altres informacions de caràcter tributa-
ri, jurídic o econòmic. 
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 La via per a presentar i tramitar telemàtica-
ment queixes i suggeriments, la Carta de 
Serveis de Seu Electrònica (CSE) o els ser-
veis de consultes més freqüents (PMF). 

 L’accessibilitat a persones amb capacitat 
disminuïda, estàndards visuals i plurilingüis-
me. 

13. Així mateix, aquesta nova configuració 
representaria un estalvi de costs tant en els 
ciutadans i les empreses com en les mateixes 
entitats dels sector públic valencià. 

I. INTRODUCCIÓ 

I.1 Antecedents 

14. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés 
Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, 
exigeix a les administracions que es comprome-
ten i oferesquen als ciutadans els avantatges i 
les possibilitats que la societat de la informació 
té, assumint la responsabilitat que tenen de con-
tribuir a fer realitat la societat de la informació. 

15. El servei al ciutadà exigeix de consagrar el 
dret que té a comunicar-se amb les administra-
cions per mitjans electrònics, i té com a contra-
partida d’aqueix dret l’obligació d’aquestes de 
dotar-se dels mitjans i dels sistemes electrònics 
perquè aqueix dret es puga exercir. 

16. D’altra part, l’impuls de l’administració elec-
trònica i dels serveis públics en línia és un dels 
objectius estratègics de la Unió Europea com-
près fonamentalment en la Comunicació de la 
Comissió al Consell, al Parlament Europeu i al 
Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè 
de les Regions, programa «i2010 – Societat de 
la informació europea per al creixement i 
l’ocupació», d’1 de juliol de 2005. Es pretén amb 
això de consolidar Europa en l’economia més 
competitiva basada en el coneixement i que 
actualment es troba en fase de revisió per al 
període de 2011 a 2015 per mitjà de les estratè-
gies post-i2010. 

17. En aquest sentit, la Llei 3/2010, de 5 de 
maig, de la Generalitat, d’Administració Electrò-
nica de la Comunitat Valenciana, a més de les 

finalitats assenyalades amb caràcter bàsic en la 
Llei 11/2007 abans mencionada, també perse-
gueix els objectius següents: 

a) La plasmació i concreció de la voluntat de la 
Generalitat de fer una regulació pròpia, es-
pecífica i expressa, dels aspectes no bàsics 
de l’esmentada llei. 

b) L’exercici de la competència de desenvolu-
pament general dels preceptes bàsics, en 
aplicació del principi constitucional i estatuta-
ri d’autoorganització. 

c) La intenció d’impulsar una administració 
electrònica moderna de manera homogènia, 
coordinada i col·laboradora en el marc de la 
Comunitat Valenciana i de totes les adminis-
tracions i organitzacions públiques pròpies 
d’aqueix àmbit territorial, promovent a la ve-
gada la immersió tecnologia de ciutadans, 
empreses i organitzacions socials. 

d) La dotació de cobertura legal a normes i 
principis en matèria tecnològica, fonamen-
talment a través del Decret 96/1998, de 6 de 
juliol, del Consell, pel qual es regulen 
l’organització de la funció informàtica, la uti-
lització dels sistemes d’informació i el Regis-
tre de Fitxers Informatitzats en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat. 

I.2 Objecte de l’auditoria 

18. L’article 5 de la Llei 6/1985 de Sindicatura 
de Comptes inclou entre les seues funcions, a 
més de les referides al control extern de la ges-
tió economicofinancera del sector públic valen-
cià i dels seus comptes, aquelles que, segons 
l’ordenament jurídic, siguen convenients per a 
assegurar adequadament el compliment dels 
principis financers, de legalitat, d’eficàcia i 
d’economia, exigibles al sector públic. 

19. D’altra part, l’article 8.3 de l’esmentada llei 
determina que els informes s’hauran de pronun-
ciar, entre d’altres, sobre si la gestió dels recur-
sos humans, materials i dels fons pressupostaris 
s’ha desenvolupat de manera econòmica i efici-
ent, i avaluar el grau d’eficàcia en l’assoliment 
dels objectius prevists. 
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20. Conformement a l’esmentada llei, el Con-
sell de la Sindicatura de Comptes va acordar 
d’incloure en el Programa d’Actuació de 2011 
determinats treballs d’auditoria operativa, entre 
els quals s’inclogué el relacionat amb els indica-
dors d’administració electrònica. 

I.3 Anàlisi prèvia de l’entorn de l’adminis-
tració electrònica (eAdministració) 

21. Per a portar a cap aquesta auditoria opera-
tiva d’indicadors d’administració electrònica, 
prèviament hem fet una anàlisi de l’entorn en 
què es desenvolupen les diverses administraci-
ons públiques en relació amb l’eAdministració. 

22. Amb aquesta finalitat hem consultat i ana-
litzat la documentació més rellevant en aquest 
àmbit, referida bàsicament a la legislació aplica-
ble, estudis realitzats i informes emesos per 
diverses institucions públiques i privades, arti-
cles d’opinió i estadístiques. 

23. A fi de delimitar el treball que cal fer per-
què l’auditoria operativa que s’ha de portar a 
efecte siga útil i viable d’acord amb els mitjans i 
recursos de què disposa la Sindicatura de 
Comptes, el treball previ ha posat de manifest 
com a qüestions més significatives les següents: 

a) Una dificultat essencial amb què ensope-
guen els models explicatius de l’impacte de 
la implantació de l’administració electrònica 
és que, en general, no se solen trobar bones 
definicions dels objectius dels programes 
d’eAdministració. 

En aquest sentit, la primera condició i més 
important que ha de tenir un marc de mesura 
és que els indicadors que s’utilitzen siguen 
rellevants i mesuren clarament el valor dels 
objectius perseguits. 

Una altra de les condicions és que aquests 
indicadors permeten de mesurar el rendi-
ment organitzatiu en termes d’objectius as-
solits, i igualment servesquen per a ajudar 
els directius/polítiques en el procés de deci-
sió estratègica. 

b) La necessitat d’escapar del determinisme 
tecnològic que suposa analitzar simplement 
quants usuaris s’hi connecten o quin percen-
tatge de serveis públics són disponibles. 

c) El treball que cal fer ha de considerar els 
indicadors un element essencial de la com-
prensió àmplia de l’eAdministració en la se-
ua part més propera a la realitat: 

- per a què es fa servir la xarxa; 

- quin impacte té en els ciutadans usuaris; 
i 

- com millora l’efectivitat de les diverses 
administracions en la seua relació amb 
tercers (proveïdors, creditors, fonamen-
talment). 

24. Aquestes observacions preliminars relati-
ves a l’entorn en què es desenvolupa l’eAd-
ministració i d’altres aspectes específics relacio-
nats amb el sector públic valencià han servit de 
base per a determinar l’objectiu i l’abast de 
l’auditoria operativa que s’ha realitzat. 

II. OBJECTIUS I ABAST DE L’AUDITORIA 

25. Com hem assenyalat en l’apartat I.2 ante-
rior, el Consell de la Sindicatura de Comptes va 
acordar d’incloure en el Programa Anual 
d’Actuació de 2011 determinats treballs 
d’auditoria operativa, entre els quals s’inclogué 
el relacionat amb els indicadors d’administració 
electrònica. 

26. En aquest Informe exposem els resultats 
del treball realitzat en una primera fase, que ha 
consistit, bàsicament, a verificar per a determi-
nades entitats del sector públic valencià el grau 
d’eficàcia assolit respecte a les principals obli-
gacions d’informació de les seues seus electrò-
niques assenyalades per la Llei 3/2010 
d’Administració Electrònica de la Comunitat 
Valenciana (que compleix dos anys de vigència 
el maig de 2012). 

27. En fases posteriors, la Sindicatura anirà 
ampliant les verificacions que calga fer, tant pel 
que fa a l’àmbit de les entitats que conformen el 
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sector públic valencià com al tipus de compro-
vacions que caldrà dur a terme seguint el curs 
dels esdeveniments a mesura que es desenvo-
lupa l’administració electrònica en l’àmbit de la 
Comunitat Valenciana. 

28. Convé recordar que l’esmentada llei té per 
objecte, segons el seu article 1, de desenvolu-
par el dret dels ciutadans a relacionar-se elec-
trònicament amb les administracions públiques 
de la Comunitat Valenciana per a accedir als 
serveis públics i en la tramitació dels procedi-
ments administratius. 

29. Aqueixa llei regula el règim jurídic de l’ad-
ministració electrònica i dels procediments admi-
nistratius electrònics en l’esmentat àmbit subjec-
tiu, i pretén d’impulsar la plena incorporació de 
les tecnologies de la informació i la comunicació 
a l’activitat administrativa per tal d’afavorir una 
transparència major en l’activitat administrativa i 
l’obertura de noves vies a la participació ciuta-
dana i de la societat civil. 

En aquest sentit, constitueix un avanç del que 
actualment preveu l’Avantprojecte de llei de 
transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, l’article 4 del qual assenyala: “Les 
administracions públiques incloses en l’àmbit 
d’aplicació d’aquest títol publicaran en format 
electrònic en les seues seus electròniques o 
pàgines web informació relativa a les funcions 
que exerceixen, la normativa que els és aplica-
ble i la seua estructura organitzativa.” 

30. D’acord amb això, l’objectiu de l’auditoria 
es defineix en termes de la següent pregunta, 
que el desenvolupament de l’auditoria haurà de 
respondre per a poder avaluar en termes 
d’eficiència, eficàcia i economia l’àrea o activitat 
que es revisa. 

Compleix l’entitat pública x amb les obligacions 
d’informació de la seua seu electrònica que 
assenyala la Llei 3/2010? 

31. Quant a l’àmbit subjectiu, el pressupost de 
temps assignat i l’avaluació del risc realitzada 
(vegeu l’apartat III.1) aconsellen que l’auditoria 
es focalitze en aquesta primera fase sobre les 
entitats del sector públic autonòmic, que, se-

gons el Programa Anual d’Actuació per a 2011 
d’aquesta Institució, són subjectes tant a control 
general com d’àrees específiques. 

32. Com hem assenyalat més amunt, en fases 
posteriors s’ampliaran els àmbits objectiu i sub-
jectiu de l’auditoria a tot el sector públic de la 
Comunitat Valenciana. 

III. ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

III.1 Avaluació del risc 

33. Com a complement del que hem vist en 
l’apartat anterior, hem avaluat els riscs relacio-
nats amb l’àrea o activitat que calia auditar (“In-
dicadors d’administració electrònica”) a fi d’iden-
tificar aquelles àrees sobre les quals s’han 
desenvolupat procediments d’auditoria per redu-
ir el nivell de risc. 

34. Amb aquesta finalitat hem aplicat la meto-
dologia desenvolupada per a l’auditoria finance-
ra en les Normes tècniques de l’ICAC i en el 
Manual de fiscalització (MF) d’aquesta Sindica-
tura, en les seccions 340 i següents, i que és 
plenament aplicable a l’auditoria operativa amb 
les adaptacions necessàries pels objectius 
d’aquesta: l’eficiència, l’economia i l’eficàcia. 

35. En aquest sentit l’equip d’auditoria ha 
avaluat els riscs derivats dels canvis experimen-
tats en el sector públic valencià durant l’any 
2011 a conseqüència de les eleccions autonò-
miques i locals, que sovint impliquen un canvi 
de gestors, d’estructures o d’organigrames. 

36. De la mateixa manera, hem avaluat el risc 
derivat de les diverses característiques dels ens 
i organismes que componen el sector públic 
valencià, i el seu nivell de desenvolupament de 
l’eAdministració segons les seues característi-
ques, dimensions, pressupost, etc. 

37. Per tot això, la realització de l’auditoria, 
condicionada per la complexitat de la seua exe-
cució i l’amplitud de l’objectiu general, es portarà 
a cap en distintes fases temporals (diversos 
exercicis) considerant l’àmbit sectorial i els 
abasts i objectius específics definits en cadas-
cuna d’aquestes fases. 
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III.2 Criteris d’auditoria i les seues fonts 

38. Una vegada concretat l’objectiu de l’audi-
toria, l’àmbit i l’abast d’aquesta, una part fona-
mental en el seu desenvolupament és la defini-
ció dels criteris d’auditoria que es faran servir. 

39. Els criteris d’auditoria són unitats de mesu-
ra que serveixen per a avaluar l’eficiència, 
l’eficàcia i l’economia de l’àrea o activitat audita-
da mitjançant la comparació amb la seua situa-
ció real. 

40. Segons la definició de l’objectiu de 
l’auditoria, els criteris d’auditoria fixats per a 
mesurar el grau d’eficàcia respecte a les princi-
pals obligacions d’informació de les seus elec-
tròniques que assenyala la Llei 3/2010 
d’Administració Electrònica de la Comunitat 
Valenciana, s’han determinat segons l’entitat 
que ha estat avaluada, atès el distint grau 
d’aplicació de la Llei 3/2010 a les diverses enti-
tats. 

41. En aquest sentit, en un primer grup, s’hi 
han inclòs totes aquelles entitats que tenen el 
caràcter d’Administració de la Generalitat (la 
mateixa Administració de la Generalitat, els 
organismes autònoms i els ens públics). L’abast 
ha comprès, tal com diem en l’apartat II, les 
entitats que es troben subjectes tant a control 
general com d’àrees específiques en el PAA 
2011 de la Sindicatura. 

42. Per a aquest grup, els criteris d’auditoria 
que ens han permès de mesurar l’eficàcia sor-
geixen, bàsicament, dels següents articles de la 
Llei 3/2010: article 15.1 (obligacions d’informa-
ció de les seus electròniques), article 23.4 (re-
gistres electrònics), article 31.1 (notificacions 
electròniques) i article 34.1 (auto administració).

 

43. Addicionalment, i per considerar la qüestió 
rellevant com a mesura de l’impacte que pot 
tenir la millora de la competitivitat de les empre-
ses, hem verificat si les entitats del sector públic 
valencià analitzades faciliten als seus proveï-
dors, o si s’hi ha adherit amb aquesta finalitat, al 
sistema de facturació electrònica de la Generali-
tat, segons el que preveu l’article 3 del De-
cret 87/2010 del Consell, pel qual s’estableixen 
les condicions tècniques i normatives per a l’ús 
de la Plataforma de Facturació Electrònica de la 
Generalitat (Ge-factura). 

44. En el segon grup s’inclouen les societats 
mercantils públiques i les fundacions del sector 
públic de la Generalitat que en el PAA 2011 són 
igualment subjectes a control general o d’àrees 
significatives. 

45. Per a aquest grup, els criteris d’auditoria 
que ens han permès de mesurar l’eficàcia sor-
geixen, bàsicament, dels següents articles de la 
Llei 3/2010: article 2.3 (disposició de mitjans 
electrònics), article 9.3 (seu electrònica), arti-
cle 16 (utilització de les llengües oficials) i arti-
cle 18 (acreditació electrònica). 

46. Igualment, com que té una relació directa 
amb la matèria auditada, per a aquest segon 
grup hem verificat alguns aspectes relacionats 
amb el que disposa l’article 42 de la 
Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic 
(perfil de contractant). 

47. Es mostren en el quadre següent els crite-
ris d’auditoria fixats per a cadascun dels grups 
d’entitats. 
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Quadre 1 

   Criteri 1: Inclou la seu electrònica d’aquestes entitats de manera clara, intel·ligible, visible, correcta, íntegra, 
eficaç, accessible i actualitzada la informació que menciona l’article 15.1?    

    

   Criteri 2: Disposa el registre electrònic dels documents normalitzats corresponents als procediments administra-
tius la tramitació telemàtica dels quals és competència de la seu electrònica? (Art. 23.4).    

    

Administració, organismes autònoms i en-
titats públiques 

  
Criteri 3: Notifica electrònicament l’entitat els actes administratius per mitjà del registre electrònic? (Art. 31.1). 

  
    

   Criteri 4: Ha posat la seu electrònica de l’entitat a disposició dels ciutadans un espai d’emmagatzematge acces-
sible en línia amb la denominació de carpeta personal electrònica o una altra de significació anàloga? 
(Art. 34.1). 

 

  
 
 

    

   Criteri 5: Poden els proveïdors de l’entitat utilitzar el sistema de facturació electrònica de la Generalitat? S’ha 
adherit l’entitat al sistema de facturació electrònica de la Generalitat? (Art. 3 del Decret 87/2010 del Consell, 
Plataforma de Facturació Electrònica de la Generalitat, Ge-factura).    

        
        

 

  

Criteri 1: Disposa la societat mercantil / fundació pública d’una adreça web diferenciada en Internet (que inclou 
la imatge corporativa de la Generalitat) i permet la comunicació, la notificació, la tramitació, la contractació i el 
pagament electrònics? (Art 2.3). 

  

 

 

   

  

Criteri 2: Gestiona, administra i ofereix a la ciutadania per mitjà d’Internet els continguts específics del seu àmbit 
de competències de manera integrada i accessible des de la seu electrònica de la Generalitat i la informació es 
manté actualitzada? (Art. 9.3). 

  

 

 

   

   Criteri 3: Possibilita l’accés en valencià i castellà (o en d’altres llengües) als seus continguts i serveis? I aquest 
accés inclou la tramitació íntegra dels procediments i els documents electrònics normalitzats? Té adaptada la 
seu electrònica als estàndards internacionalment admesos per a persones amb discapacitat visual i auditiva? 
(Art. 16). 

Empreses públiques i  fundacions públiques 
  
  

   

 

   

  Criteri 4: Permet als ciutadans d’utilitzar els certificats electrònics que emet l’Agència de Tecnologia i Certifica-
ció Electrònica o les administracions públiques? (Art. 18).   

   

  

Criteri 5: Té la seu electrònica un enllaç o una pestanya amb el perfil de contractant que conté les instruccions 
de contractació i mostra informació relativa a l’activitat contractual? Conté un enllaç amb la Plataforma de Con-
tractació de la Generalitat? (Art. 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic). 
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48. Cada criteri d’auditoria apareix sobre un 
fons de color diferent per a identificar-los amb 
les incidències detectades per a cadascun (ve-
geu l’apartat IV, “Observacions”). 

49. Per a verificar aquests criteris d’auditoria, 
hem elaborat un qüestionari per a cada grup 
d’entitats que detallen les comprovacions realit-
zades en les seues seus electròniques. 

50. En aquest sentit, els annexos 1 i 2 d’a-
quest Informe inclouen els qüestionaris que de-
tallen les comprovacions realitzades per a verifi-
car els criteris d’auditoria i les incidències detec-
tades per a cada entitat. 

51. Els resultats globals d’aquestes comprova-
cions es mostren en l’apartat IV, “Observaci-
ons”, d’aquest Informe. 

 

III.3 Enfocament i metodologia utilitzada. 
Naturalesa de les proves i obtenció 
d’evidència 

52. Per a realitzar l’auditoria hem utilitzat l’en-
focament basat directament en els resultats 
obtinguts per a cadascuna de les entitats selec-
cionades, en relació amb l’objectiu fixat, tal com 
es defineix en l’apartat II d’aquest Informe. 

53. Quant a la metodologia i la naturalesa de 
les proves, s’hi han aplicat tècniques de revisió 
analítica mitjançant l’exploració a través de les 
seus electròniques de les entitats selecciona-
des, sense entrevistes directes amb els gestors, 
responent els qüestionaris esmentats en 
l’apartat anterior. El treball ha estat dut a terme 
durant el quart trimestre de 2011 i gener de 
2012. 

54. D’altra part, per tal d’obtenir una visió de 
conjunt sobre la situació que presenten les enti-
tats revisades, hem elaborat diversos resums, 
per tipus d’entitats, que mostren els aspectes 
més rellevants posats de manifest respecte a 
l’objectiu d’auditoria fixat i la seua representativi-
tat sobre el total de les entitats analitzades. 
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59. D’acord amb el que diu l’annex 1, les prin-
cipals observacions respecte a cadascun dels 
criteris d’auditoria definits són les següents: 

Criteri 1: Inclou la seu electrònica d’aquestes 
entitats de manera clara, intel·ligible, visible, 
correcta, íntegra, eficaç, accessible i actualitza-
da la informació que menciona l’article 15.1? 

60. Les qüestions més significatives posades 
de manifest són les següents: 

1. L’Agència Valenciana de Foment i Garantia 
Agrària, creada per la Llei 14/2005, de 23 de 
desembre, de la Generalitat, no disposava 
de seu electrònica pròpia en el moment de la 
nostra consulta. 

Es tracta d’una entitat autònoma, de les que 
preveu l’article 5.1 de l’LHPGV, adscrita a la 
Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació 
i Aigua, a la qual correspon la direcció estra-
tègica, l’avaluació i el control dels resultats 
de la seua activitat. 

Només és possible accedir a alguna infor-
mació sobre aquesta Agència a través del 
web de la Conselleria d’Agricultura. 

2. En els altres nou casos es posa de manifest 
que: 

a) En general, entre el 78% i el 100% de les 
entitats analitzades: 

 No publiquen en el web el pressupost 
anual, els comptes anuals o l’informe 
d’auditoria (cosa que és obligatòria) i 
altra informació de caràcter tributari o 
jurídic o de participació de la ciutada-
nia. 

 No fan públic el directori del personal 
dependent del titular de la seu elec-
trònica, amb especial indicació dels 
funcionaris i funcionàries a qui s’haja 
habilitat per a identificar o autenticar 
els ciutadans mitjançant els sistemes 
de signatura electrònica. 

 No indiquen la relació de sistemes de 
signatura electrònica avançada ad-
mesos en la seu electrònica. 

 No tenen a disposició dels ciutadans 
el registre electrònic amb indicació de 
la data i hora oficial de la seu electrò-
nica, ni tampoc les disposicions de la 
seua creació i l’òrgan responsable. 
Igualment, no indiquen els drets que 
els ciutadans poden exercir electròni-
cament en l’esmentat registre ni els 
documents que s’hi poden presentar. 

 No disposen de carta de serveis de 
seu electrònica (CSE). 

 No inclouen una via per a presentar i 
tramitar telemàticament queixes i 
suggeriments, o un servei de consul-
tes més freqüents (PMF). 

b) Força sovint, entre el 56% i el 67% 
d’aquestes entitats: 

 No publiquen en el web informació i 
documentació rellevant referida a as-
pectes econòmics. 

 No indiquen els serveis i procedi-
ments electrònics disponibles que la 
ciutadania pot realitzar ni els mitjans i 
canals electrònics que pot utilitzar. No 
disposen tampoc de documents nor-
malitzats. 

 El web no conté informació sobre ac-
cessibilitat i estàndards visuals (per a 
persones disminuïdes) i plurilingüis-
me. 

c) En alguns casos, entre el 22% i el 44%, 
la seu electrònica d’aquestes entitats no 
inclou informació relativa als aspectes 
següents: 

 L’estructura organitzativa i funcional 
de l’administració titular de la seu 
electrònica, així com les modificaci-
ons que s’operen en aquesta estruc-
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tura i normativa, i les normes bàsi-
ques d’organització i funcionament. 

 El mapa de la seu electrònica. 

 Diaris, butlletins, taulers d’anuncis i 
edictes oficials editats pel titular de la 
seu electrònica. 

 

Criteri 2: Disposa el registre electrònic dels documents normalitzats corresponents als procediments ad-
ministratius la tramitació telemàtica dels quals és competència de la seu electrònica? (Art. 23.4). 
 

Criteri 3: Notifica electrònicament l’entitat els actes administratius per mitjà del registre electrònic? 
(Art. 31.1). 
 

Criteri 4: Ha posat la seu electrònica de l’entitat a disposició dels ciutadans un espai d’emmagatzematge 
accessible en línia amb la denominació de carpeta personal electrònica o una altra de significació anàlo-
ga? (Art. 34.1). 
 

61. Les verificacions realitzades confirmen el 
següent: 

 Les entitats revisades no han complit encara 
les obligacions relatives al registre electrònic 
i a la notificació per aquesta via dels actes 
administratius. 

 Només en la seu electrònica de la Generali-
tat hi ha a disposició dels ciutadans un enllaç 
“Accés a l’àrea personal” que permet crear el 
seu espai personalitzat, per a la qual cosa 
cal disposar d’un certificat digital expedit per 
la Generalitat o del DNI electrònic. 

Criteri 5: Poden els proveïdors de l’entitat utilit-
zar el sistema de facturació electrònica de la 
Generalitat? S’ha adherit l’entitat al sistema de 
facturació electrònica de la Generalitat? (Art. 3 
del Decret 87/2010 del Consell, Plataforma de 
Facturació Electrònica de la Generalitat, Ge-
factura). 

62. L’observació de les seus electròniques de 
les entitats posa de manifest que, fora de la 
corresponent a la Generalitat, la resta no ha 
complit encara la norma esmentada, ja que no 
contenen cap accés o no permeten usar la 
mencionada plataforma. 

IV.2 Societats mercantils i fundacions del 
sector públic 

a) Societats mercantils públiques 

63. L’annex 2 d’aquest Informe inclou el qües-
tionari que detalla les comprovacions realitzades 
per a verificar els criteris d’auditoria i les inci-
dències detectades per a cada entitat analitza-
da. 

64. D’acord amb això, la taula 4 i els seus 
gràfics mostren un resum per entitat de les inci-
dències observades en relació amb les criteris 
d’auditoria i diversos indicadors relacionats. 
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65. En primer lloc, convé destacar que la Rà-
dio i la Televisió Valencianes (RAV i TVV) no 
disposen d’una direcció web diferenciada de la 
del grup RTVV, on són compreses com una 
pestanya de la seua seu electrònica. En conse-
qüència, tots els aspectes referits a aquestes 
dues empreses (perfil, llengües, accessibilitat, 
procediments, etc.) les comentem en la revisió 
de l’entitat RTVV (apartat IV.1). 

66. Els comentaris i les observacions que fem 
en aquest apartat corresponen a les vuit socie-
tats restants. 

67. D’acord amb el que diem en l’annex 2b, les 
principals observacions respecte a cadascun 
dels criteris d’auditoria definits són els següents: 

Criteri 1: Disposa la societat d’una adreça web 
diferenciada en Internet (que inclou la imatge 
corporativa de la Generalitat) i permet la comu-
nicació, la notificació, la tramitació, la contracta-
ció i el pagament electrònics? (Art. 2.3). 

 En set de les vuit societats revisades la seu 
electrònica no disposa dels mitjans electrò-
nics que habiliten la tramitació dels procedi-
ments administratius pels ciutadans, la noti-
ficació a aquests, la contractació o el paga-
ment electrònic. 

 De més a més, en un cas la seu electrònica 
no permet de fer comunicacions electròni-
ques amb els ciutadans. 

Criteri 2: Gestiona, administra i ofereix a la ciuta-
dania per mitjà d’Internet els continguts específics 
del seu àmbit de competències de manera inte-
grada i accessible des de la seu electrònica de la 
Generalitat i la informació es manté actualitzada? 
(Art. 9.3). 

68. Les proves realitzades mostren que en el 
75% dels casos aquestes societats no gestionen 
i administren per mitjà d’Internet els continguts 
específics del seu àmbit de competències, i en 
quatre casos no mantenen la informació i els 
serveis publicitats convenientment actualitzats. 

Criteri 3: Possibilita l’accés en valencià i castellà 
(o en d’altres llengües) als seus continguts i 
serveis? Aquest accés inclou la tramitació ínte-
gra dels procediments i els documents electrò-
nics normalitzats? Té adaptada la seu electròni-
ca als estàndards internacionalment admesos 
per a persones amb discapacitat visual o auditi-
va? (Art. 16). 

69. En relació amb aquest criteri hem observat 
el següent: 

 En dues societats no es possibilita l’accés en 
valencià i castellà als seus continguts i ser-
veis, i en les sis societats restants aquest 
accés no permet de tramitar íntegrament els 
procediments. 

 En set de les vuit mercantils analitzades, la 
seu electrònica no s’ha adaptat als estàn-
dards internacionalment admesos per a 
aconseguir que hi puguen accedir persones 
sordes, amb discapacitat auditiva o sordce-
gues, mentre que en el cas restant, 
l’adaptació no permet l’accés a la informació, 
la prestació de serveis o la realització de 
comunicacions electròniques ni la tramitació 
dels procediments administratius. 

 Només en quatre casos la seu electrònica 
ofereix la seua informació i els serveis que 
presta també en altres llengües estrangeres 
(anglès, bàsicament). 

Criteri 4: Permet als ciutadans d’utilitzar els 
certificats electrònics que emet l’Agència de 
Tecnologia i Certificació Electrònica o les admi-
nistracions públiques? (Art 18). 

70. En set de les societats analitzades la seu 
electrònica no permet d’utilitzar els certificats 
electrònics reconeguts i emesos o admesos per 
l’Agència de Tecnologia i Certificació Electròni-
ca. 

Criteri 5: Té la seu electrònica un enllaç o una 
pestanya amb el perfil de contractant que conté 
les instruccions de contractació i mostra infor-
mació relativa a l’activitat contractual? Conté un 
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enllaç amb la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat? (Art. 42 de la Llei 30/2007, de Con-
tractes del Sector Públic) 

71. En general, les societats analitzades com-
pleixen el que estableix el criteri. Només en un 
cas la informació relativa a l’activitat contractual 
no és completa i el perfil de contractant no conté 
cap enllaç amb la Plataforma de Contractació de 
la Generalitat. 

b) Fundacions públiques 

72. L’annex 2 inclou el qüestionari que detalla 
les comprovacions realitzades per a verificar els 
criteris d’auditoria i les incidències detectades 
per a cadascuna de les fundacions analitzades. 

73. D’acord amb això, la taula 5 i els seus 
gràfics mostren un resum per fundació de les 
incidències observades en relació amb els crite-
ris d’auditoria i diversos indicadors relacionats. 
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74. D’acord amb el que es detalla en l’annex 
2c, les principals observacions respecta a ca-
dascun dels criteris d’auditoria definits són les 
següents: 

Criteri 1: Disposa la fundació pública d’una 
adreça web diferenciada en Internet (que inclou 
la imatge corporativa de la Generalitat) i permet 
la comunicació, la notificació, la tramitació, la 
contractació i el pagament electrònics? (Art 2.3). 

75. El treball realitzat ha posat de manifest el 
següent: 

 Totes les fundacions analitzades disposen 
d’una adreça web diferenciada en Internet, 
però només en tres casos (50%) inclouen la 
imatge corporativa de la Generalitat. 

 En la majoria dels casos les seus electròni-
ques no disposen dels mitjans electrònics 
que habiliten la tramitació dels procediments 
administratius pels ciutadans, la notificació a 
aquests, la contractació o el pagament elec-
trònics. 

Criteri 2: Gestiona, administra i ofereix a la ciu-
tadania per mitjà d’Internet els continguts espe-
cífics del seu àmbit de competències de manera 
integrada i accessible des de la seu electrònica 
de la Generalitat i la informació es manté actua-
litzada? (Art. 9.3). 

76. Les proves realitzades mostren que en 
cinc casos aquestes fundacions ofereixen, ges-
tionen o administren per mitjà d’Internet els 
continguts específics del seu àmbit de compe-
tències, però en cap cas la informació, els ser-
veis i les tramitacions que ofereixen no queden 
plenament integrats dins la seu electrònica de la 
Generalitat ni són accessibles directament des 
de l’esmentada seu sense pèrdua de la identitat 
i homogeneïtat corporativa. 

Criteri 3: Possibilita l’accés en valencià i castellà 
(o en d’altres llengües) als seus continguts i 
serveis? I aquest accés inclou la tramitació 
íntegra dels procediments i els documents elec-
trònics normalitzats? Té adaptada la seu elec-

trònica als estàndards internacionalment adme-
sos per a persones amb discapacitat visual i 
auditiva? (Art. 16). 

77. La revisió ha posat de manifest les qüesti-
ons següents: 

 Només en tres casos (50%) les seus elec-
tròniques possibiliten l’accés en valencià i en 
castellà als seus continguts i serveis. 

 Aquestes seus no disposen en cap cas de 
documents electrònics normalitzats en caste-
llà i valencià, ni incorporen sistemes o apli-
cacions automatitzades de traducció. 

 Quatre fundacions no ofereixen la seua 
informació i els serveis que presten en 
d’altres llengües oficials de l’Estat ni estran-
geres. 

Segons la disposició legal, aquesta prestació 
és especialment recomanable d’acord amb 
l’interès general concurrent i els particulars 
drets dels ciutadans potencialment destina-
taris quan es tracte d’informació, continguts, 
procediments o serveis que es referesquen, 
entre d’altres, a les àrees següents: turisme 
o promoció cultural, immigració, persones 
dependents o víctimes de la violència de gè-
nere i en situacions d’alta freqüència de les 
relacions plurilingües, casuística en què es 
poden enquadrar, si més no, dues 
d’aquestes fundacions. 

 En quatre casos les seus electròniques 
d’aquestes fundacions no han estat adapta-
des als estàndards internacionalment adme-
sos per a aconseguir que siguen accessibles 
a les persones sordes, amb discapacitat au-
ditiva i sordcegues, i en les altres dues fun-
dacions aquesta adaptació no permet l’accés 
a la informació, la prestació electrònica de 
serveis, la realització de comunicacions elec-
tròniques i la tramitació dels procediments 
per mitjà de les llengües de signes aplica-
bles en l’àmbit lingüístic de la Comunitat Va-
lenciana. 
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Criteri 4: Permet als ciutadans d’utilitzar els 
certificats electrònics que emet l’Agència de 
Tecnologia i Certificació Electrònica o les admi-
nistracions públiques? (Art. 18). 

78. Cap de les fundacions analitzades no 
permet d’utilitzar els certificats electrònics reco-
neguts emesos o admesos per l’Agència de 
Tecnologia i Certificació Electrònica o per les 
administracions públiques. 

Criteri 5: Té la seu electrònica un enllaç o una 
pestanya amb el perfil de contractant que conté 
les instruccions de contractació i mostra infor-
mació relativa a l’activitat contractual? Conté un 
enllaç amb la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat? (Art. 42 de la Llei 30/2007, de Con-
tractes del Sector Públic). 

79. El 50% de les seus electròniques de les 
fundacions no disposa de cap enllaç amb la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat, 
cosa que incompleix el que prescriu l’article 3 de 
l’Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Con-
selleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

80. Addicionalment, en una d’aquestes funda-
cions l’accés a la informació relativa a les licita-
cions en curs no es mostra disponible al públic 
en general i exigeix la prèvia identificació de 
l’usuari que vol fer la consulta. 

V. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

81. Incloem seguidament les conclusions i 
recomanacions que sorgeixen a conseqüència 
de les observacions detallades en els anteriors 
apartats IV.1 i IV.2. 

V.1 Conclusions 

V.1.1 En relació amb l’Administració, organis-
mes autònoms i entitats públiques 

a) L’Agència Valenciana de Foment i Garantia 
Agrària, creada per la Llei 14/2005, de 23 de 
desembre, de la Generalitat, no disposa, en 
el moment de la nostra consulta, d’adreça 
d’Internet pròpia; només es pot accedir a al-

guna informació d’aquesta per mitjà del web 
de la Conselleria d’Agricultura. 

b) Criteri d’auditoria 1. En relació amb les obli-
gacions que imposa l’article 15.1 de la Llei:  

 La majoria de les seus electròniques no 
ofereix o no ha posat a disposició dels 
ciutadans, en el moment de la nostra re-
visió, determinada informació obligatòria, 
segons el detall que mostrem en l’apar-
tat IV.1 d’aquest Informe. 

c) Criteris d’auditoria 2, 3 i 4. En relació amb 
d’altres obligacions legals, establides en els 
articles 23.4, 31.1 i 34.1 de la Llei: 

 Només la seu electrònica de la Generali-
tat compleix amb el que estableix 
l’article 34.1, ja que posa a disposició 
dels ciutadans un espai d’emmagatze-
matge accessible en línia, amb un enllaç 
“Accés a l’àrea personal”. 

 D’altra part, les seus electròniques ana-
litzades no han formalitzat encara els di-
versos procediments relatius al registre 
electrònic. 

d) Criteri d’auditoria 5. En relació amb el que 
estableix l’article 3 del Decret 87/2010: 

 Llevat de la seu electrònica de la Gene-
ralitat, la resta d’entitats no compleix amb 
l’obligació relativa a l’accés o ús de la 
Plataforma Ge-factura. 

V.1.2 Societats mercantils i fundacions del 
sector públic 

a) Societats mercantils 

a.1 Criteri d’auditoria 1. En relació amb el que 
estableix l’article 2.3 (disposició de mitjans 
electrònics). 

En quasi totes les entitats, la seu electròni-
ca no disposa dels mitjans que habiliten la 
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tramitació de procediments pels ciutadans, 
la notificació a aquests, la contractació o el 
pagament electrònics. 

a.2 Criteri d’auditoria 2. En relació amb el que 
estableix l’article 9.3 (seu electrònica). 

La majoria de les entitats no gestionen ni 
administren per mitjà d’Internet els contin-
guts específics del seu àmbit de compe-
tències. 

a.3 Criteri d’auditoria 3. En relació amb l’arti-
cle 16 (utilització de les llengües oficials i 
accessibilitat per a discapacitats auditius i 
visuals). 

La majoria de les seus electròniques revi-
sades no s’han adaptat adequadament per 
a l’accessibilitat de persones discapacita-
des. Així mateix, hem observat determina-
des incidències en relació amb la utilització 
de les llengües oficials (vegeu l’apar-
tat IV.2). 

a.4 Criteri d’auditoria 4. En relació amb l’arti-
cle 18 (acreditació electrònica). 

La majoria de les seus electròniques no 
permeten d’utilitzar els certificats electrò-
nics reconeguts emesos o admesos per 
l’Agència de Tecnologia i Certificació Elec-
trònica. 

a.5 Criteri d’auditoria 5. Article 42 de la 
Llei 30/2007 de Contractes del Sector Pú-
blic (perfil de contractant). 

La majoria de les seus electròniques com-
pleixen amb el que estableix aquest criteri. 

b) Fundacions públiques 

b.1 Criteri d’auditoria 1. En relació amb l’arti-
cle 2.3 (disposició de mitjans electrònics). 

Totes les fundacions analitzades tenen una 
adreça web diferenciada en Internet. Ara 

bé, la majoria de les seus electròniques no 
disposen dels mitjans que habiliten els ciu-
tadans a tramitar procediments administra-
tius. 

b.2 Criteri d’auditoria 2. En relació amb l’arti-
cle 9.3 (seu electrònica). 

La majoria de les seus electròniques ofe-
reixen i gestionen els continguts específics 
del seu àmbit de competència, però tanma-
teix no s’han integrat en la seu electrònica 
de la Generalitat ni són accessibles des 
d’aquí. 

b.3 Criteri d’auditoria 3. En relació amb l’arti-
cle 16 (utilització de les llengües oficials i 
accessibilitat per a discapacitats auditius i 
visuals). 

La majoria de les seus electròniques revi-
sades no han estat adequadament adap-
tades per a l’accessibilitat de persones dis-
capacitades. Així mateix, hem observat de-
terminades incidències en relació amb la 
utilització de les llengües oficials (vegeu 
l’apartat IV.2). 

b.4 Criteri d’auditoria 4. En relació amb l’arti-
cle 18 (acreditació electrònica). 

Les seus electròniques actualment no per-
meten d’utilitzar els certificats electrònics 
reconeguts emesos o admesos per l’Agèn-
cia de Tecnologia i Certificació Electrònica 
o per les administracions públiques. 

b.5 Criteri d’auditoria 5. Article 42 de la 
Llei 30/2007, de Contractes del Sector Pú-
blic (perfil de contractant). 

El 50% de les seus electròniques no dis-
posen d’un enllaç amb la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat. 

  



Auditoria operativa d’indicadors d’administració electrònica (eAdministració) 

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 24 

V.1.3 Conclusió general 

82. Com a resum general, i tenint en compte 
les conclusions que figuren en els anteriors 
apartats V.1.1 i V.1.2, assenyalem el següent: 

a) Transcorreguts divuit mesos des de l’entrada 
en vigor de la Llei 3/2010, hi ha almenys tres 
entitats (un organisme autònom i dues socie-
tats mercantils) que no disposen d’adreça 
d’Internet pròpia, contràriament al que exi-
geixen els articles 2.3 i 11 de la Llei. 

b) Les entitats analitzades (inclosa la Generali-
tat) no han implantat en el moment de la 
nostra revisió el Registre Electrònic General 
previst en els articles 15.1.h i 23, que ha de 
ser d’accés lliure i gratuït en les seus elec-
tròniques. 

c) En general, el grau d’eficàcia assolit és en-
cara insuficient, ja que en el moment de re-

dactar aquest Informe falta implantar algu-
nes de les obligacions d’informació establi-
des en les diverses disposicions legals en-
caminades a impulsar una administració 
electrònica moderna, transparent i senzilla 
en el marc de la Comunitat Valenciana, pro-
movent la immersió tecnològica de ciuta-
dans, empreses i organitzacions socials, tal 
com indica el preàmbul de la Llei 3/2010. 

En resum, caldria accelerar la implantació de 
mitjans electrònics que permeten als ciuta-
dans i les empreses d’exercir els seus drets i 
utilitzar els serveis i procediments, amb la 
qual cosa milloraria el grau d’eficàcia que la 
Llei preveu. 

83. En aquest sentit, el quadre 6 mostra el 
nivell de les incidències observades respecte a 
les qüestions plantejades: 

 

% incidències 
sobre qüesti-
ons planteja-

des 

Administració, organismes autònoms i entitats públiques 

GV SERVOF EPSAR FGV IVF GTP RTVV AVT AVMM Mitjana 

35% 50% 58% 75% 63% 83% 80% 83% 65% 66% 
 

Empreses (societats mercantils) públiques 

CIEGSA IVHSA SPTCV CDL ACSL VAERSA CACSA  CMPE Mitjana 

52% 43% 52% 43% 48% 57% 17% 48% 45% 
 

Fundacions públiques 

FPA FIHC FLI FOM  FCAC FUIV Mitjana 

52% 70% 57% 61% 48% 43% 55% 

Quadre 6 

84. Tal com mostra el quadre anterior, el nivell 
d’incidències en la major part dels casos se 
situa en el 50% o el supera. En aquest sentit, el 
nivell mitjà d’incidències és superat en cinc 
entitats, quatre societats mercantils i tres funda-
cions públiques. 

D’altra part, és un fet positiu que l’Administració 
de la Generalitat és la que menys incidències 
mostra (35%) d’entre totes les entitats analitza-
des. 
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V.2 Recomanacions 

85. En l’apartat IV d’aquest Informe hem asse-
nyalat les observacions més significatives, res-
pecte a les quals cal que els responsables de 
les entitats prenguen mesures correctores. 

86. Com a conseqüència d’aquelles, recoma-
nem que, essent conscients de l’actual situació 
econòmica –i precisament per això–, és més 
urgent encara accelerar els processos de canvi 
en les diverses entitats, organismes, societats i 
fundacions públiques per a aconseguir un grau 
d’eficàcia òptim pel que fa a l’administració 
electrònica. 

87. En aquest sentit, aquesta nova configura-
ció com a centres de serveis, transparents i 
senzills, requereix que s’implanten: 

 El Registre Electrònic General previst en la 
legislació, d’accés lliure i gratuït en les seus 
electròniques; 

 La tramitació electrònica de procediments 
administratius pels ciutadans, la notificació a 
aquests, la contractació i el pagament elec-
trònics, i també la realització de comunicaci-
ons electròniques. 

 La utilització dels certificats electrònics reco-
neguts emesos o admesos per l’Agència de 
Tecnologia i Certificació Electrònica, i també 
l’accés o ús de la Plataforma Ge-factura. 

 La publicació de les dades relatives al pres-
supost anual, els comptes anuals o l’informe 
d’auditoria (quan és obligatori), com també 
d’altres informacions de caràcter tributari, ju-
rídic o econòmic. 

 La via per a presentar i tramitar telemàtica-
ment queixes i suggeriments, la carta de 
serveis de seu electrònica (CSE) o els ser-
veis de consultes més freqüents (PMF). 

 L’accessibilitat a persones amb capacitat 
disminuïda, estàndards visuals i plurilingüis-
me. 

88. Així mateix, aquesta nova configuració 
comportarà un estalvi de costs tant als ciuta-
dans i les empreses com a les mateixes entitats 
del sector públic valencià. 

VI. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

89. En compliment del que va acordar el Ple 
de les Cort Valencianes en la reunió del dia 22 
de desembre de 1986 i de l’Acord del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes pel qual 
tingué coneixement de l’esborrany de l’Informe 
d’auditoria operativa d’indicadors d’administració 
electrònica (eAdministració): Mesura del grau 
d’eficàcia en la seua implantació, aquest fou 
tramès a les entitats fiscalitzades perquè, en els 
terminis concedits, hi formulassen al·legacions. 

90. En relació amb el contingut de les 
al·legacions i el seu tractament, hem 
d’assenyalar: 

1. Les entitats fiscalitzades han formulat, si 
s’esqueia, al·legacions i consideracions que 
afecten determinades parts o qüestions de 
l’Informe. 

2. Totes les al·legacions han estat analitzades 
detingudament. 

3. Les al·legacions admeses s’han incorporat 
al contingut de l’Informe. 

4. L’informe motivat que s’ha emès sobre les 
al·legacions presentades s’hi incorpora com 
a annex 3. 
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VI. APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes, i 60.2.e del seu Re-
glament, i en compliment del Programa Anual 
d’Actuació per a 2011 d’aquesta Institució, el 

Consell de la Sindicatura de Comptes, reunit el 
dia 24 de maig de 2012, va aprovar l’Informe 
d’auditoria operativa d’indicadors d’administració 
electrònica (eAdministració): Mesura del grau 
d’eficàcia en la seua implantació. 

 

València, 24 de maig de 2012 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 



 

 

ANNEX 1 

 

QÜESTIONARI ELABORAT PER A VERIFICAR ELS CRITERIS 
D’AUDITORIA RELACIONATS AMB L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENE-
RALITAT, ORGANISMES AUTÒNOMS I ENTITATS PÚBLIQUES I DE-

TALL DE LES INCIDÈNCIES DETECTADES 
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Annex 1 a) Qüestionari elaborat per a verificar els criteris d’auditoria relacionats amb l’Administració 
de la Generalitat, orangismes autònoms i entitats públiques: 

 
Inclou la seu electrònica d’aquestes entitats de manera clara, intel·ligible, visible, correcta, íntegra eficaç, 
accessible i actualitzada la informació següent? (Art. 15.1) 
1. a) Dades d’identificació 
2. Estructura 
3. Organització 
4. Mapa de la seu electrònica 
5. Dades de contacte de l’administració titular 
6. b) L’estructura organitzativa i funcional de l’administració titular de la seu electrònica 
7. Les modificacions que s’operen en aquesta estructura i normativa 
8. Les normes bàsiques de la seua organització i funcionament 
9. c) Informació d’interès general en relació amb l’àmbit territorial, funcional o personal en què preste 

serveis o desenvolupe la seua acció pública, com ara la Comunitat Valenciana, el municipi o la pro-
víncia de l’administració titular de la seu electrònica 

 d) Informació i documentació rellevant del titular de la seu electrònica, referida als aspectes següents: 
10. Aspectes econòmics 
11. Publicació del pressupost anual 
12. Publicació dels comptes anuals 
13. Publicació de l’informe d’auditoria (quan és obligatori) 
14. Tributaris i jurídics 
15. De participació de la ciutadania 
16. e) Directori del personal dependent del titular de la seu electrònica 
17. Especial indicació dels funcionaris i funcionàries a qui s’haja habilitat per a identificar o autenticar 

els ciutadans mitjançant els sistemes de signatura electrònica 
18. f) Relació de serveis disponibles que la ciutadania hi pot exercir 
19. De procediments electrònics disponibles 
20. De documents normalitzats 
21. Dels drets d’accés electrònic que s’hi puguen exercir 
22. Dels mitjans i canals electrònics que la ciutadania hi pot utilitzar 
23. g) Relació de sistemes de signatura electrònica avançada admesos en la seu electrònica 
24. h) Registre electrònic amb indicació de la data i l’hora oficial de la seu electrònica 
25. Disposició o disposicions de la seua creació 
26. Indicació de l’òrgan responsable d’aquest 
27. Documents que la ciutadania hi pot presentar 
28. Drets que la ciutadania pot exercir electrònicament en aquest registre 
29. i) Perfil de contractant 
30. j) Publicació electrònica de diaris, butlletins, taulers d’anuncis i edictes oficials editats pel titular de la 

seu electrònica 
31. k) La via per a presentar i tramitar telemàticament queixes i suggeriments 
32. l) Clàusules obligatòries de responsabilitat, protecció de dades i de qualitat, en relació amb el titular 

de la seu electrònica i amb la informació que hi figura 
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33. Carta de serveis de seu electrònica (CSE) 
34. m) Enllaços a d’altres seus o adreces web en Internet, d’interès rellevant en relació amb l’àmbit com-

petencial del titular de la seu electrònica 
35. n) Cercadors i servei de consultes més freqüentes (PMF) 
36. o) Informació sobre accessibilitat, estàndards visuals i plurilingüisme 
37. Disposa el registre electrònic dels documents normalitzats corresponents als procediments adminis-

tratius la tramitació telemàtica  dels quals és competència de la seu electrònica? (Art. 23.4) 
38. Notifica electrònicament l’entitat els actes administratius per mitjà del registre electrònic? (Art. 31.1) 
39. Ha posat la seu electrònica de l’entitat a disposició dels ciutadans un espai d’emmagatzematge ac-

cessible en línia amb la denominació de carpeta personal electrònica o una altra de significació 
anàloga? (Art. 34.1) 

40. Poden els proveïdors de l’entitat utilitzar el sistema de facturació electrònica de la Generalitat? S’ha 
adherit l’entitat al sistema de facturació electrònica de la Generalitat? (Art. 3 del Decret 87/2010 del 
Consell, Plataforma de Facturació Electrònica de la Generalitat, Ge-factura) 

Nota: Els colors de cadascuna de les qüestions verificades es corresponen amb els colors dels respec-
tius criteris d’auditoria (vegeu l’apartat III.2). 
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Annex 1 b) Detall de les incidències detectades (marcades amb una x) sobre las quaranta qüestions 
plantejades: 

 

Nota: Les qüestions 1 i 9 han estat verificades de conformitat per a totes les entitat. 
 
 

Núm. 
Administració, organismes autònoms i entitats públiques 

GV SERVOF EPSAR FGV IVF GTP RTVV AVT AVMM Total 
2 

       
X X 2 

3 
     

X X X X 4 
4      X X   2 
5 

       
X X 2 

6      X X X  3 
7 

   
X 

 
X X X 

 
4 

8 X 
  

X 
 

X X X 
 

5 
10    X  X X X X 5 
11 

 
X X X X X X X X 8 

12 X X X X X X X X X 9 
13 X X X X X X X X X 9 
14  X  X X X X X X 7 
15 X X X X X X X X X 9 
16 

 
X X X X X X X X 8 

17 X X X X X X X X X 9 
18 

  
X X X X X X 

 
6 

19   X X X X X X  6 
20 

   
X X X X X 

 
5 

21   X X X X X X X 7 
22 

   
X X X 

 
X X 5 

23 X X X X X X X X X 9 
24 X X X X X X X X X 9 
25 X X X X X X X X X 9 
26 X X X X X X X X X 9 
27 X X X X X X X X X 9 
28 X X X X X X X X X 9 
29 

       
X 

 
1 

30 
   

X 
  

X 
  

2 
31  X X X  X X X X 7 
32 

 
X 

  
X 

    
2 

33   X X X X X X X 7 
34 

     
X X 

  
2 

35 
  

X X X X X X X 7 
36 X X X X  X    5 
37 X X X X X X X X X 9 
38 X X X X X X X X X 9 
39 

 
X X X X X X X X 8 

40  X X X X X X X X 8 
           

Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 Criteri 5 



 

 

ANNEX 2 

 

QÜESTIONARI ELABORAT PER A VERIFICAR ELS CRITERIS 
D’AUDITORIA RELACIONATS AMB LES SOCIETATS MERCAN-
TILS I LES FUNDACIONS PÚBLIQUES I DETALL DE LES INCI-

DÈNCIES DETECTADES 
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Annex 2 a) Qüestionari elaborat per a verificar els criteris d’auditoria relacionats amb les societats 
mercantils i les fundacions públiques: 

 
La societat mercantil o fundació pública: 
1. Disposa d’una adreça web diferenciada en Internet? 
2. Inclou aquesta la imatge corporativa de la Generalitat? 
3. Gestiona, administra i ofereix a la ciutadania per mitjà d’Internet els continguts específics del seu 

àmbit de competències? 
4. Queden la informació, els serveis i les tramitacions que ofereix plenament integrats dins la seu elec-

trònica de la Generalitat? 
5. Són accessibles directament des d’aquesta seu sense pèrdua de la identitat i homogeneïtat corporati-

ves? 
6. Manté la informació i els serveis publicitats per mitjà de Internet actualitzats? 
7. Disposa de mitjans electrònics que habiliten la realització de comunicacions electròniques amb els 

ciutadans? 
8. Disposa de mitjans electrònics que habiliten la notificació als ciutadans? 
9. Disposa de mitjans electrònics que habiliten la tramitació dels procediments administratius pels ciuta-

dans?  
10. Disposa de mitjans electrònics que habiliten la contractació amb els ciutadans? 
11. Disposa de mitjans electrònics que habiliten el pagament electrònic als ciutadans? 
12. Possibilita l’accés en valencià i en castellà als seus continguts i serveis? 
13. Inclou aquest accés la tramitació íntegra dels procediments en tots dos idiomes? 
14. Disposa de documents electrònics normalitzats en tots dos idiomes? 
15. Integra o incorpora la seu electrònica sistemes o aplicacions automatitzades de traducció? 
16. Adverteix del caràcter automatitzat i de les precaucions en relació amb el contingut concret traduït? 
17. Ofereix la seua informació i els serveis que presta també en altres llengües tant oficials dins l’Estat 

com estrangeres? 
18. Ha adaptat la seu electrònica als estàndards internacionalment admesos per fer-la accessible a les 

persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues? 
19. Permet aquesta adaptació l’accés a la informació, a la prestació electrònica dels serveis, a la realitza-

ció de comunicacions electròniques i a la tramitació dels procediments administratius que incorpora 
per mitjà de llengües de signes aplicables en l’àmbit lingüístic de la Comunitat Valenciana? 

20. Permet d’utilitzar els certificats electrònics reconeguts, emesos o admesos per l’Agència de Tecnolo-
gia i Certificació Electrònica o per les administracions públiques? 

Art. 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic 
21. El lloc web conté un enllaç o una pestanya amb el perfil de contractant? 
22. Conté aquest enllaç les instruccions de contractació? 
23. Conté aquest enllaç informació relativa a l’activitat contractual? O conté un enllaç amb la Plataforma 

de Contractació de la Generalitat? 

Nota: Els colors de cadascuna de les qüestions verificades es corresponen amb els colors dels respec-
tius criteris d’auditoria (vegeu l’apartat III.2). 
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Annex 2 b) Detall de les incidències detectades en les societats mercantils (marcades amb una x) 
sobre les 23 qüestions plantejades: 

 

 
Nota: Les qüestions 1, 2, 4, 5, 16, 21 i 22 han estat verificades de conformitat per a totes les entitats. 
  

Núm. 
Empreses (societats mercantils) públiques 

CIEGSA IVHSA SPTCV CDL ACSL VAERSA CACSA CMPE Total 
3 X  X X X X  X 6 
6 X 

 
X 

 
X X 

  
4 

7 
     

X 
  

1 
8 X X X X X X 

 
X 7 

9 X X X X X X 
 

X 7 
10 X X X X X X  X 7 
11 X X X X X X 

 
X 7 

12 X   X     2 
13 

 
X X 

 
X X X X 6 

14 X X X X X X X X 8 
15 X X X X X X X X 8 
17 X X X 

  
X 

  
4 

18  X X X X X X X 7 
19 X 

       
1 

20 X X X X X X  X 7 
23        X 1 
          

Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 Criteri 5 
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Annex 2 c) Detall de les incidències detectades en les fundacions públiques (marcades amb una x) 
sobre les 23 qüestions plantejades: 

 

Núm. 
Fundacions públiques 

FPA FIHC FLI FOM FCAC FUIV Total 
2  X  X  X 3 
3 X 

     
1 

4 X X X X X X 6 
5 X X X X X X 6 
6 

    
X 

 
1 

7 X 
 

X 
   

2 
8 X X X X X X 6 
9 X X X X X  5 
10 X X X X X 

 
5 

11 X X X X X  5 
12 

 
X 

 
X 

 
X 3 

14 X X X X X X 6 
15 X X X X X X 6 
17 

 
X X X 

 
X 4 

18  X X  X X 4 
19 X 

  
X 

  
2 

20 X X X X X X 6 
21 

 
X 

    
1 

22 
 

X 
    

1 
23  X X X   3 
        

Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 Criteri 5 
 

Nota: Les qüestions 1, 13 i 16 han estat verificades de conformitat per a totes les entitats. 

 



 

 

ANNEX 3 

 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 
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AUDITORIA OPERATIVA D’INDICADORS D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (eAdministració): 
Mesura del grau d’eficàcia en la seua implantació 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES  

El 17 d’abril de 2012 es va trametre a la direcció de correu electrònic de les entitats fiscalitzades el resum 
i els aspectes generals, així com les conclusions i recomanacions relatives a cada una que formen part de 
l’esborrany de l’Informe d’auditoria operativa d’indicadors d’administració electrònica (eAdministració): 
Mesura del grau d’eficàcia en la seua implantació, perquè formularen les al·legacions que consideraren 
oportunes, en el termini que s’hi preveia. 

A més a més, es va trametre una còpia de l’esborrany del dit informe a la Conselleria d’Hisenda i Adminis-
tracions Públiques perquè la Direcció General de Tecnologies de la Informació, que depén de 
l’esmentada Conselleria, formulés les al·legacions que considerés oportunes i a la Intervenció General de 
la Generalitat perquè en prengués coneixement. 

En el dit tràmit s’han rebut al·legacions de dinou entitats, amb el detall que mostrem tot seguit: 

– Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 

– Fundació de la CV La Llum de les Imatges (FLI) 

– Fundació de la CV Ciutat de les Arts i de les Ciències (FCAC) 

– Fundació de la CV Universitat Internacional de València (FUIV) 

– Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la CV (EPSAR) 

– Institut Valencià de Finances (IVF) 

– Ens Gestor de la Xarxa de Transport i Ports (GTP) 

– Grupo Radiotelevisió Valenciana (RTVV) 

– Agència Valenciana del Turisme (AVT) 

– Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana (AVMM) 

– Ràdio Autonomia Valenciana, SA (RAV) 

– Televisió Autonòmica Valenciana, SA (TVV) 

– Societat Projectes Temàtics de la CV, SA (SPTCV) 

– Ciutat de la Llum, SA (CDL) 

– Aeroport de Castelló, SL (ACSL) 

– Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SAU (VAERSA) 
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– Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA (CACSA) 

– Palau de les Arts Reina Sofía, F. de la CV (FPA) 

– Fundació de la CV per a la Investigació en l’H. Clínic de València (FIHC) 

D’aquestes entitats relacionades, les quatre primeres (una entitat pública i tres fundacions) no han formu-
lat al·legacions, ja que assumeixen les incidències posades de manifest en l’esborrany de l’Informe i mos-
tren la seua intenció d’adaptar-se al que preveu la Llei 3/2010, plantejant mesures correctores o bé justifi-
cant les dites incidències en la falta de recursos econòmics per a esmenar-les. 

Les restants quinze entitats relacionades, plantegen les seues al·legacions i, en alguns casos, mostren 
diferències de criteri amb l’anàlisi efectuada per la Sindicatura, en considerar que la informació i els ser-
veis que ofereixen, en uns casos, és suficient i es troben ja inclosos dins d’algun apartat o document 
publicat en la seu electrònica, o que la normativa no els obliga a subministrar la dita informació o prestar 
els referits serveis. 

En altres casos consideren que l’objecte de l’entitat no s’adreça a prestar serveis directes al ciutadà o que 
l’entitat no es troba en ple desenvolupament de la seua activitat. 

També és comuna la referència al moment en què es troben les entitats del sector públic, en relació amb 
els processos de reestructuració del sector, posats en marxa a partir de la publicació del Decret Llei 
1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector 
Públic Empresarial i Fundacional. 

Igualment, en algun cas, indiquen les mesures que han pres amb posterioritat a la nostra anàlisi o en el 
període d’al·legacions de l’Informe, esmenant algunes de les observacions indicades en el nostre Informe. 

En aquests casos esmentats, després d’examinar la documentació aportada, han incorporat a l’Informe 
els canvis considerats oportuns. 

Per acabar, les sis entitats que relacionem tot seguit no han presentat cap escrit d’al·legacions en el ter-
mini establit: 

– Direcció General de Tecnologies de la Informació (Conselleria d’Hisenda i Administracions Públi-
ques). 

– Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVOF) 

– Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) 

– Construccions i Infraestructures Educatives de la GV (CIEGSA) 

– Institut Valencià d’Habitatge (IVHSA) 

– Circuït del Motor i Promoció Esportiva, SA (CMPD) 

– Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la CV (FOM) 
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