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1. INTRODUCCIÓ, OBJECTIU I ABAST DE L’AUDITORIA 

1.1 Introducció 

Entre les disposicions que regulen l’activitat de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana i que fonamenten el present 
Informe podem citar: 

- L’article 8.Tres de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes (LSC) que estableix: 

 “Els informes referents als comptes generals hauran de pronunciar-
se, necessàriament, sobre els següents punts: 

a) Determinar si la informació financera es presenta 
adequadament, d’acord amb els principis comptables que hi 
són d’aplicació. 

b) Determinar si s’ha complit amb la legalitat vigent en la gestió 
dels fons públics. 

c) Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons 
pressupostaris s’ha desenvolupat de forma econòmica i 
eficient. 

d) Avaluar el grau d’eficàcia en l’aconseguiment dels objectius 
prevists.” 

- L’article 7 de la Llei de Sindicatura de Comptes, que assenyala: “per 
al desenvolupament de les seues funcions, la Sindicatura de 
Comptes podrà utilitzar tots els mitjans adequats per a la 
consecució dels seus objectius, inclosos els de caràcter informàtic i 
la contractació d’experts. El Consell també podrà contractar amb 
empreses consultores o d’auditoria per al compliment del seu 
programa anual d’actuació”. 

- L’article 11.U de la mateixa Llei estableix expressament que: “En 
l’exercici de la seua funció fiscalitzadora, la Sindicatura de Comptes 
proposarà les mesures que considere que s’han d’adoptar per a 
millorar la gestió econòmica i administrativa del sector públic 
valencià, així com aquelles de més idònies per a aconseguir-ne un 
control més eficaç”. 

- L’article 58 del Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de 
Comptes, que estableix que: “en l’exercici de la funció fiscalitzadora 
s’avaluarà adequadament el control intern de les institucions, 
organitzacions o entitats fiscalitzades... ” 
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Actualment totes les institucions públiques operen i desenvolupen la 
seua activitat singularment en l’àmbit de la gestió econòmica, financera i 
pressupostària mitjançant procediments que es troben suportats per 
sistemes i aplicacions informàtics que cada vegada són més avançades i 
complexes tecnològicament, circumstància que afecta de forma directa 
l’avaluació dels riscos d’auditoria que s’han d’efectuar en una 
fiscalització. 

L’adequada gestió dels entorns de les tecnologies de la informació (TI) en 
els quals, a través de les aplicacions informàtiques, es gestionen les 
principals activitats i processos de les entitats públiques, és una qüestió 
d’importància capital donat el gran impacte que els dits sistemes i la 
seua constant actualització produeixen en una organització, en els seus 
processos de gestió, en la seua estructura organitzativa, cultura, presa de 
decisions, gestió de recursos, relació amb els usuaris, riscos assumits, 
etc. 

Per això, a més de perseguir objectius d’eficiència, els sistemes 
informàtics han de dotar-se de controls i mesures de seguretat 
adequades, d’acord amb la importància de la informació que 
s’emmagatzema, processa i hi circula, alhora que minimitzar els riscos 
suportats fins al nivell que es considere assumible. 

Per a complir de forma satisfactòria les seues funcions fiscalitzadores en 
les dites circumstàncies, la Sindicatura de Comptes ha introduït en els 
últims anys noves eines informàtiques d’auditoria i ha desenvolupat 
metodologia innovadora de treball per a revisar adequadament els 
procediments de gestió i el sistema de controls interns, tot incloent-hi el 
seu suport tecnològic. 

Aquest treball pot ser de gran utilitat no només als parlamentaris i 
ciutadans, destinataris finals de tots els informes de la Sindicatura, sinó 
també, especialment, als gestors de les entitats fiscalitzades, ja que és el 
resultat d’un treball exhaustiu realitzat per un equip pluridisciplinari i 
inclou recomanacions que sense dubte han de contribuir a millorar 
l’eficàcia i l’eficiència en la gestió i el control intern de les entitats 
auditades. 

FGV va ser creada per la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de 
novembre, i es configura com una entitat de dret públic, amb 
personalitat jurídica pròpia i independent de la Generalitat, que està 
subjecta a l’ordenament jurídic privat i gaudeix d’autonomia en la seua 
organització, amb patrimoni propi i capacitat plena per al 
desenvolupament de les seues finalitats. La seua relació amb el Consell 
de la Generalitat es realitza a través de la Conselleria d’Infraestructures i 
Transport. 

L’objecte d’FGV és l’explotació i gestió de les línies de ferrocarril i serveis 
complementaris de transports transferits a la Generalitat. Així mateix 
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podrà realitzar totes les activitats comercials i industrials que estime 
convenients per al desenvolupament de l’explotació de les línies 
ferroviàries i serveis assignats. 

Els processos de gestió i tramitació d’expedients de compres i despeses 
són una activitat crítica dins de l’àmbit operatiu i financer d’FGV, ja que 
suporten el nucli de l’activitat de l’Entitat i, pel volum monetari 
gestionat, tenen un impacte molt significatiu en els comptes anuals. 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat la fiscalització dels comptes 
anuals de l’exercici de 2011 d’FGV i l’informe que en resulta es pot 
consultar en el Volum III, “Informe de fiscalització de les empreses 
públiques i d’altres ens” de l’Informe de Fiscalització del Compte General 
de la Generalitat de l’exercici de 2011. Com a annex al dit Informe 
s’adjunten els comptes anuals, l’informe de gestió de l’exercici de 2011 
d’FGV i l’Informe d’auditoria dels comptes anuals. El conjunt dels dits 
documents proporciona abundant informació complementària per a 
aprofundir en el coneixement de l’Entitat. 

Hem de destacar que la col·laboració dels responsables i del personal 
dels departaments de sistemes d’informació i d’administració dels 
processos de gestió auditats na sigut en tot moment completa, cosa que 
ha facilitat la bona marxa dels treballs d’auditoria el resultat dels quals 
recollim en el present Informe. 

1.2 Objectiu i abast de l’auditoria 

En virtut del que disposa l’article 8.Tres de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i 
conformement amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2012, 
l’objectiu del present treball ha consistit a analitzar els sistemes 
d’informació i de control intern de Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana i a determinar si el grau d’eficàcia dels controls existents en 
els sistemes d’informació, tant en les aplicacions informàtiques com en 
els procediments manuals, aporta un nivell de confiança raonable per a 
garantir la correcta execució dels processos de gestió de les compres i 
despeses, la seua adequada comptabilitat i per a reduir el risc d’erros o 
irregularitats. 

També hem comprovat si la informació generada pel sistema 
d’informació comptable té un grau suficient de garantia respecte a la 
seua validesa, integritat, exactitud, confidencialitat i disponibilitat. 

A més a més es pretén d’oferir mesures correctores a les possibles 
deficiències de control intern trobades en el curs de l’auditoria, per a la 
qual cosa es formulen les pertinents recomanacions que contribuïsquen 
a incrementar l’eficàcia del sistema de control intern i l’eficiència dels 
processos de gestió. 
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L’abast de la present auditoria ha comprés: 

a) L’anàlisi del procés de gestió de compres, en particular de les 
“compres d’inversió sobre contracte”, que comprén des de 
l’aprovació de la despesa o inversió fins al seu pagament, i inclou la 
generació de la informació econòmica relativa a aquests conceptes i 
la seua comptabilitat. 

b) L’anàlisi dels sistemes d’informació que suporten els processos de 
gestió assenyalats i dels control generals implantats en els sistemes 
d’informació d’FGV. 

Aquesta auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control 
intern ha sigut realitzada al llarg de 2012, en part en forma conjunta amb 
la fiscalització de regularitat dels comptes anuals de l’exercici de 2011 
d’FGV efectuada per la Sindicatura de Comptes. Les incidències 
relacionades amb la revisió financera o del compliment de la legalitat 
sorgides en el curs de l’auditoria les recollim en aquest Informe. A més a 
més, hem realitzat procediments d’auditoria addicionals sobre la situació 
dels controls interns que permeten estendre les conclusions i 
recomanacions del present Informe al conjunt de l’exercici de 2012. 

El disseny, implantació i bon funcionament dels controls en els 
processos de gestió i en els sistemes d’informació és una responsabilitat 
que correspon als òrgans de direcció de l’Entitat. 

Donades les limitacions inherents a qualsevol sistema de control intern 
i, en concret, dels controls implantats en l’Entitat, poden existir fets 
motivats per errors o irregularitats que no hagen sigut detectats en la 
revisió efectuada. 

2. CONCLUSIÓ GENERAL 

La revisió duta a cap ha posat de manifest que el nivell de control 
existent en els sistemes d’informació i de control intern relacionats amb 
el procés de gestió de compres durant 2011, no aportava un grau de 
confiança suficient per a garantir la seua correcta execució, l’adequada 
comptabilitat de les transaccions realitzades i per a reduir el risc d’errors 
o irregularitats sobre el procés de generació de la informació comptable 
corresponent, i assegurar la validesa, integritat, exactitud, 
confidencialitat i disponibilitat de la informació. 

Donat que durant tot el treball s’ha mantingut una relació fluïda amb els 
responsables de l’àrea de sistemes d’FGV, que comunicaven i 
comentaven les incidències observades, al llarg del segon semestre de 
l’exercici de 2012 s’han introduït determinades mesures correctores 
d’algunes deficiències de control posades de manifest en l’Informe (en 
particular les numerades 2, 3, 7, 11 i 12 de l’apartat 4) l’adequada i 
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completa implementació de les quals permet mitigar els riscos 
identificats. 

Per tant, la nostra auditoria ha posat de manifest que al tancament de 
l’exercici de 2012 el nivell de control existent en els sistemes 
d’informació i de control intern relacionats amb el procés de gestió de 
compres, aportava un nivell de confiança suficient per a garantir la seua 
correcta execució, l’adequada comptabilitat de les transaccions 
realitzades i per a reduir el risc d’errors o irregularitats sobre el procés de 
generació de la informació comptable corresponent, i assegurar la 
validesa, integritat, exactitud, confidencialitat i disponibilitat de la 
informació. 

D’altra banda, el procés de reorganització en què es trobava immersa 
l’Entitat afegeix incertesa addicional sobre la continuïtat i la bona 
finalitat de les mesures ja adoptades i d’altres en marxa per a esmenar 
les deficiències de control intern assenyalades en l’Informe. La direcció 
que resulte al final del dit procés haurà de manifestar el seu compromís 
amb el manteniment d’un adequat nivell de control intern, en línia amb 
les recomanacions efectuades en el present Informe. 

No obstant l’anterior, com es va posar de manifest en l’informe de 
fiscalització de 2011, en el curs de les proves realitzades no hem detectat 
que les debilitats materials ni les deficiències significatives de control 
intern assenyalades en el present Informe s’hagen traduït en 
incorreccions materials en els comptes anuals d’aquell exercici. 

Durant la realització del treball de fiscalització s’han identificat les 
deficiències de control, que assenyalem més endavant, i hem proposat 
recomanacions, la implantació de les quals contribuiria a incrementar el 
nivell de control existent en els sistemes d’informació i de gestió, i en 
conseqüència reduir el risc d’errors o irregularitats. 

La taula i gràfic següents mostren el grau de compliment, al tancament 
de l’exercici de 2012, del conjunt de controls que hem analitzat en la 
present auditoria (hem revisat 111 controls de totes les àrees), la qual 
cosa indica el nivell de control intern existent i l’eficàcia global del 
sistema de control intern de l’Entitat. Juntament amb la valoració 
qualitativa de les deficiències de control intern observades, que exposem 
en l’apartat 4 següent, arribem a la conclusió general susdita. 
  



Auditoria d
les compres

 

 

Controls g

Controls p

Total c

La interp
sobre el 
del sistem
la resta d
 

d’eficàcia del
s de Ferrocar

Àrea 

generals TI 

procés com

controls ava

pretació de
nivell de c
ma de con
d’observaci

ls sistemes d
rrils de la Ge

mpres 

aluats 

Figura 1

Figura 2

e les dades
control int

ntrol intern
ions detall

 

Parcialm
efect

34

No 

d’informació 
eneralitat Va

8 

Efic

Efectius 

27

31

58
52,3%

1 – Total con

 

2 – Total con

s que figur
tern que h
n, ha de re
lades i les 

ment 
tius
4

efectius
19

i de control i
alenciana. Ex

càcia dels co

Parcialmen
efectius

30,6

ntrols avalu

ntrols avalu

ren en aqu
hi ha en l’
ealitzar-se
recomana

Efectius
58

intern del pro
xercicis de 20

ontrols 

nt No
efecti

22

12

34
6% 17

uats 

uats 

uest quadr
Entitat i l’
de forma 

cions cont

océs de gesti
011 i 2012. 

To
cont
revi

o 
ius 

10 

9 

19 
7,1% 10

 

re i en el g
’eficàcia g

a conjunta 
tingudes e

ió de 

tal 
trols 
sats 

59

52

111
00,0%

gràfic 
global 

amb 
n els 



3. 

Auditoria d
les compres

 

DESCRIPC

El princip
revisió és
financer 

Aquesta 
dades, i 
Quant a l

De forma

Quant a 
de la seg
normes i
de la Inf
d’intrusio
FGV ha d
qualitat 
servei, d
d’aquesta

- Xarx

- Acc
com

- Arq
peri
l’En
con

 

d’eficàcia del
s de Ferrocar

CIÓ DE L’E

pal sistem
s l’aplicac
i comptab

aplicació d
HP-UX co

la xarxa, el

a visual, l’e

la xarxa, l
guretat per
i procedim
formació e
ons. Com 
definit un
dels serve
e gestió i
a xarxa són

xes: l’Entit

essos rem
municació s

uitectura 
imetral em

ntitat. Aque
trol de con

Pro

i

Inf

ls sistemes d
rrils de la Ge

ENTORN T

ma que sup
ió SAP ERP
le, vendes

disposa d’
om a siste
l sistema o

entorn aud

la Generali
rimetral de

ments estab
en matèria
a mecanis
a arquitec
eis de TI, 

enllaços. 
n: 

tat disposa

mots: est
segurs. 

de segur
mpleats per
ests eleme
nnexions V

 

océs de gestió

Aplicació 
nformàtica

Gestor BD

Sistema 
operatiu

fraestructura 
física

SO xarxa

d’informació 
eneralitat Va

9 

TECNOLÒG

porta els 
P, que dis

s, compres

Oracle 11g
ema opera
operatiu és

ditat ha sig

Figura

itat Valenc
e la xarxa,
blits per l

a de segur
smes per a
ctura de s

i establei
Algunes 

a de línies 

tan contr

retat: dis
r al filtrat 
ents de xa
VPN. 

Comp

W

CPD, x

i de control i
alenciana. Ex

GIC 

processos 
posa de m
, personal 

g com a si
atiu que a
s Windows

gut: 

a 3 

ciana és l’
així que F

a Direcció
etat perim
a la gestió
ubxarxes 
x diferènc
de les pr

de comun

rolats mi

posa  d’
i control d
rxa realitz

pres

SAP

Oracle 11g

HP-UX

Windows Serv

arxes i comun

Com

intern del pro
xercicis de 20

de gestió
mòduls rel

, etc. 

stema ges
alberga i li
s Server. 

encarrega
FGV queda
ó General d
metral i pro

 de la seg
orientada 
cies entre 
incipals c

icació redu

itjançant 

elements 
del tràfic en
zen funcion

ver

nicacions

mptabilitat

océs de gesti
011 i 2012. 

ó objecte d
atius a l’à

stor de bas
i dóna su

ada de la g
a subjecta 
de Tecnolo
otecció da

guretat inte
a la gesti
les xarxe

aracterísti

undades. 

protocols

de segu
ntrant/ixen
ns de talla

ió de 

de la 
àmbit 

se de 
uport. 

 

gestió 
a les 
ogies 
avant 
erna, 
ió de 
es de 
iques 

s de 

uretat 
nt de 
afoc i 



4. 

Auditoria d
les compres

 

CONTRO

L’objectiu
d’eficàcia

La següen
l’exercici
l’auditori

 

Marc or
Gestió d
Operaci
Seguret
Continu

T

El grau d
millorabl

d’eficàcia del
s de Ferrocar

LS GENERA

u principa
a dels CGT

nt taula i g
i de 2012
ia. 

Àrea 

rganitzatiu 
de canvis 
ions TI 
tat lògica 
uïtat de serv

Total CGTI 

de complim
le, la qual 

ls sistemes d
rrils de la Ge

ALS DE LE

al de la re
TI existents

gràfic most
2, dels 59

Ef

vei 

Figur

Figur

ment dels c
cosa, junt

Parcialm
efecti

22

No efe
1

d’informació 
eneralitat Va

10

ES TECNOL

evisió ha 
s en FGV.

tren el gra
9 controls

Eficàc

fectius 
P

4
2

10
7
4

27
45,8%

a 4 – Eficàci

 

a 5 – Eficàci

controls in
tament am

ment 
ius

fectius
10

i de control i
alenciana. Ex

LOGIES DE

sigut obt

au de comp
s generals

cia dels con

Parcialment
efectius 

5
3
2

12
1

22
37,3%

ia dels CGT

ia dels CGT

ndica un e
mb la impo

Efectius
27

intern del pro
xercicis de 20

E LA INFOR

enir una 

pliment, al
s que he

ntrols 

t No 
efectius

5
3
2
2
1

2 1
% 16,9

TI 

TI 

ntorn gen
ortància d’

océs de gesti
011 i 2012. 

RMACIÓ (C

visió del 

l tancamen
em revisa

Tota
contro
revisas 

0 
1 
2 
4 
2 

10 
9% 10

 

neral de co
’algunes d

ió de 

CGTI) 

grau 

nt de 
t en 

l 
ols 
ats 

9
6

14
23
7

59
00%

ntrol 
de les 



Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern del procés de gestió de 
les compres de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Exercicis de 2011 i 2012. 

11 
 

deficiències de control intern que assenyalem tot seguit debilita la 
confiança en l’eficàcia operativa dels control d’aplicació implantats en el 
procés de gestió revisat durant l’exercici de 2011 (hi havia sis debilitats 
materials, qualificades com a de risc alt). A finals de 2012 s’han introduït 
mesures correctores, assenyalades més endavant, que mitiguen gran 
part dels riscos més significatius (les debilitats materials han quedat 
reduïdes a tres). 

Les principals deficiències de control detectades durant la revisió 
efectuada i que són susceptibles de millora poden sintetitzar-se en els 
següents punts: 

Marc organitzatiu 

1. L’Entitat disposa d’un Pla Estratègic de Tecnologies de la Informació 
i Telecomunicació, tanmateix no està formalment aprovat pel 
Consell de Direcció. 

Aquesta situació podria ocasionar que els plans de negoci i 
projectes promoguts per la Direcció no estiguen adequadament 
suportats en l’estratègia i directrius de les tecnologies de la 
informació, i hi ha el risc (valorat com a mitjà) que es produïsquen 
pèrdues d’oportunitats de negoci i de caràcter financer. 

Recomanem que el Consell de Direcció aprove formalment el Pla 
Estratègic de Tecnologies de la Informació i Telecomunicació. 

El dit pla ha de definir clarament els projectes i inversions que haja 
de realitzar l’Entitat i ha d’estar alineat amb les necessitats de 
gestió, per això és important que siga aprovat al màxim nivell 
directiu. 

Per part d’FGV ens han assenyalat que el procés de reestructuració 
de l’Entitat en curs durant 2012 ha dificultat la dita aprovació. 

2. Pel que fa al compliment normatiu en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal, FGV ha adoptat mesures encaminades 
al compliment de la normativa vigent, tot i que no havia realitzat 
l’auditoria obligatòria establida en l’article 96 del Reial Decret 
1720/2007 sobre els fitxers de nivell mitjà i/o alt. Hi havia el risc alt 
que l’incompliment de la normativa indicada poguera donar lloc a 
una sanció greu per part de l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades. 

Durant la redacció d’aquest Informe, FGV ha contractat la dita 
auditoria i s’ha realitzat, la qual cosa mitiga el risc existent al 
tancament de l’exercici de 2012, que es valora com a baix. 
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Recomanem que es realitze l’auditoria LOPD obligatòria, 
(recomanació atesa quan s’emet el present Informe, encara que 
estava pendent de rebre’s l’informe final de l’auditoria LOPD). 

L’informe d’auditoria haurà de dictaminar sobre l’adequació de les 
mesures i controls a l’LOPD i el seu reglament de desenvolupament, 
identificar les seues deficiències i proposar les mesures correctores 
o complementàries necessàries. Igualment haurà d’incloure-hi les 
dades, fets i observacions en què es basen els dictàmens assolits i 
les recomanacions proposades. L’informe haurà de ser analitzat pel 
responsable de seguretat i quedar a disposició de l’AEPD. 

3. L’Entitat emmagatzema dades de targetes de crèdit amb les quals 
efectua el pagament a les terminals de venda sense haver avaluat 
els requeriments de compliment de l’estàndard PCI-DSS1 per als 
seus processos de pagament mitjançant targeta. 

 PCI-DSS és un estàndard de mitjans de pagament a través de 
targeta que requereix el compliment d’una sèrie de mesures de 
seguretat i gestió dels requisits per als comerços, bancs, proveïdors 
de serveis i xarxes de pagament que operen, transmeten o 
emmagatzemen dades de targetes de clients en els seus sistemes 
d’informació. 

 En el cas d’FGV, el número de targeta de crèdit amb el qual 
s’efectua el pagament a les terminals de venda és emmagatzemat 
en els sistemes d’informació sense haver-ne avaluat els 
requeriments de seguretat PCI-DSS. Durant l’exercici de 2011 es van 
registrar 9.273.820 operacions de venda, de les quals 855.255 
operacions eren de crèdit. 

 Aquest fet pot significar tant un risc (valorat com a mitjà) d’imatge 
davant d’un incident amb les targetes de crèdit/dèbit dels seus 
clients, si la seua informació és robada o utilitzada malament, com 
un risc davant sanció de l’entitat financera o les pròpies marques 
emissores que podria pujar a 200.000 dòlars, a més de la 

                                                            
1  Les Normes de Seguretat de Dades (DSS) de la Indústria de Targetes de Pagament (PCI) es van 

desenvolupar per a fomentar i millorar la seguretat de les dades del titular de la targeta i per a 
facilitar l’adopció de mesures de seguretat consistents a tot el món. Les PCI-DSS proporcionen 
una referència de requisits tècnics i operatius de mesures desenvolupats per a protegir les dades 
dels titulars de targetes. Les PCI-DSS constitueixen un conjunt mínim de requisits per a protegir 
dades de titulars de targetes i es poden millorar amb l’ús de controls i pràctiques addicionals per 
a mitigar uns altres riscos. 
El PCI Security Standard Council és un fòrum mundial obert destinat a la formulació, la millora, 
l’emmagatzemament , la difusió i l’aplicació permanents de les normes de seguretat per a la 
protecció de dades de comptes. 
La missió del PCI Security Standard Council és augmentar la seguretat de les dades de comptes 
de pagament mitjançant la promoció de l’educació i el coneixement sobre les normes de 
seguretat de la PCI. Les empreses fundadores d’aquesta organització són American Express, 
Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide i Visa, Inc. 
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cancel·lació del codi de comerç i la corresponent inhabilitació de la 
capacitat de pagament per targeta per a clients. 

Recomanem analitzar l’impacte i implantació de PCI-DSS. 

L’Entitat hauria de realitzar una anàlisi de l’abast de la normativa 
sobre sistemes d’informació i processos, i de les mesures 
correctores necessàries per al compliment dels requisits de 
seguretat proposat per aquesta norma. 

Durant la redacció d’aquest Informe, FGV ha contractat la 
implantació de tecnologia de mitjà de pagament “EMV” 2  que 
permetrà mitigar en 2013, si s’implanta adequadament, el risc 
existent. 

Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

4. FGV disposa d’una metodologia de desenvolupament establida, tant 
de noves funcionalitats com en petits canvis correctius. 

 Aquesta metodologia, que assenyala les diferents fases i la 
documentació que s’ha d’elaborar en el cicle de desenvolupament, 
s’aplica de forma completa només en els grans projectes, però no és 
aplicada en la seua totalitat als canvis de menor impacte. En 
aquests últims casos no queda suficient documentació formal de 
les etapes del desenvolupament, llevat de correus puntuals: 
sol·licitud del canvi, anàlisi i aprovació del desenvolupament, 
proves realitzades, acceptació per part de l’usuari i autorització per 
al transport a l’entorn productiu. 

 La manca de suport documental i de formalització de determinades 
autoritzacions i processos durant el procediment de gestió del canvi 
en els sistemes comporta un risc, valorat com a mitjà, de pèrdua 
d’informació en els canvis realitzats, i pot arribar a repercutir en el 
funcionament esperat de les aplicacions informàtiques. 

 Recomanem millorar i formalitzar el procés de gestió de canvis en 
les aplicacions. 

 Les millores que s’han d’introduir podrien consistir a: 

- Emmagatzemar de forma organitzada el suport documental de 
totes les etapes del cicle de desenvolupament, juntament amb 
les seues respectives aprovacions i autoritzacions, per 

                                                            
2  EMV és un estàndard d’interoperabilitat de targetes IC (targetes amb microprocessador) i TPV 

amb suport IC, per a l’autentificació de pagaments mitjançant targetes de crèdit i dèbit. Les 
transaccions mitjançant EMV ofereixen una major protecció contra el frau que no els pagaments 
tradicionals mitjançant targeta de crèdit amb banda magnètica, a causa de l’ús d’algoritmes per 
a l’autentificació de la targeta. 
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exemple, acceptació de la sol·licitud, acceptació del usuari 
final, autorització del transport a producció, etc. En aquest 
sentit seria convenient definir-hi formularis o plantilles 
específiques a fi d’estandarditzar el registre de les diferents 
peticions i autoritzacions dins del procediment. 

- Mantenir un registre centralitzat dels canvis realitzats de 
forma interna i/o externa. 

Aquesta recomanació s’aplicaria tant a grans projecte com a canvis 
menys significatius, si bé el grau de detall en els documents que 
generaria podria variar en funció de l’abast del projecte. 

Podria facilitar el compliment de la recomanació disposar d’una 
eina de gestió que permeta recopilar centralitzadament totes les 
sol·licituds de canvis i on es puguen establir fluxos de treball amb 
les diferents etapes juntament amb les seues aprovacions i 
autoritzacions. 

5. No hi ha segregació de funcions en l’accés i transport a producció. 
Els mateixos desenvolupadors i un usuari de negoci que porten a 
cap les modificacions són els encarregats de realitzar els transports 
a producció dels canvis realitzats i tenen accés a l’entorn de 
producció com a usuaris privilegiats. 

L’accés per a realitzar transports per part dels desenvolupadors és 
altament desaconsellable, especialment si són proveïdors extern, ja 
que no garanteix una adequada segregació de funcions i permet 
realitzar transports de forma no controlada. 

En aquest cas tampoc no existeixen controls compensatoris que 
mitiguen el risc que hi ha. 

El personal amb capacitat de desenvolupament podria introduir 
modificacions no autoritzades a les dades i programes que estan en 
l’entorn de producció, siga de forma accidental o deliberada, i 
representaria un risc alt d’incorreccions materials significatives en 
els comptes anuals a causa d’errors o irregularitats. 

Recomanem establir una adequada segregació de funcions en els 
traspassos a l’entorn productiu en SAP. 

La capacitat de realitzar els traspassos a l’entorn productiu hauria 
d’estar restringida a personal que no tinga accés a l’entorn de 
desenvolupament. En cas que no siga possible d’establir aquesta 
segregació de tasques, haurien d’implementar-se controls 
compensatoris addicionals com per exemple: 
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- Realitzar revisions periòdiques dels transporta efectuats que 
garantisquen que únicament s’han dut a cap aquells 
transports corresponents a canvis autoritzats. 

- Incorporar avisos automàtics als responsables cada vegada 
que es realitze un transport, per a garantir que cap transport 
no passe inadvertit. 

- Inhabilitar l’accés a producció dels desenvolupadors i 
habilitar-lo de forma autoritzada sota demanda cada vegada 
que requerisquen realitzar un transport a producció. 

La implementació de controls compensatoris mitigaria el risc que 
puguen realitzar-se transports a producció de forma no autoritzada. 

Operacions dels sistemes d’informació 

6. L’Entitat disposa d’inventaris de maquinari i programari, incloses 
llicències, que són actualitzats manualment quan es produeixen 
canvis. Els dits inventaris no inclouen informació sobre els 
responsables o propietaris funcionals dels actius, transmissió, 
desclassificació i la seua destrucció. 

En la situació actual hi ha risc de pèrdua d’informació relativa a 
alguns dels actius de l’Entitat que en alguna circumstància podria 
representar un perjudici econòmic. No obstant això, aquesta 
deficiència es considera de risc baix. 

Recomanem desenvolupar procediments de gestió d’arxius i 
inventaris. 

Els procediments de gestió d’actius permeten establir punts de 
control sobre el conjunt d’elements de valor de l’Entitat. De la 
mateixa manera, és important mantenir un inventari complet i 
actualitzat del maquinari i del programari que componen el parc 
informàtic i controlar-hi les llicències instal·lades. Recomanem 
estudiar l’ús d’eines automàtiques per a la gestió del maquinari 
connectat a la xarxa d’FGV i mantenir-hi actualitzada la relació del 
programari i les llicències. 

7. La sala (CPD) que alberga els servidors de l’Entitat disposa d’una 
sèrie de mesures de control mediambiental per a minimitzar el risc 
de contingències en l’emplaçament. Tanmateix, hem observat 
l’absència de sensors de temperatura, humitat i inundació. 

A més a més, hem detectat que malgrat que disposen d’una eixida 
d’aire condicionat independent, aquesta no està connectada al SAI 
ni al grup electrogen, cosa que representa un risc potencial en cas 
de contingència, circumstància que, segons ens han informat, està 
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previst de corregir, ja que estan en fase de contractació les 
pertinents obres quan s’emet el present Informe. 

La situació actual incrementa el risc, valorat com a mitjà, que es 
produïsca una pèrdua dels actius d’informació de l’Entitat, amb les 
conseqüents pèrdues econòmiques que es podrien ocasionar a 
causa de la discontinuïtat de les operacions. 

Recomanem millorar les mesures de seguretat de la sala de 
servidors (CPD) mitjançant la implantació de les següents mesures: 

- Incorporar mecanismes que permeten controlar les 
contingències per aigua, com ara sensors d’humitat i detectors 
d’inundació. 

- Connectar l’eixida d’aire condicionat independent al SAI i grup 
electrogen que permeta continuar amb el correcte 
funcionament de la refrigeració de la sala davant 
d’interrupcions del subministrament elèctric. 

- Instal·lar sensors de temperatura en el CPD. 

Accés a dades i programes (seguretat lògica) 

8. FGV disposa d’un procediment de gestió per a l’alta i baixa 
d’usuaris i la modificació de permisos en els sistemes d’informació. 
No obstant això, considerem que no és un procediment 
suficientment formalitzat i detallat, ja que manca d’informació 
rellevant com per exemple les funcions i responsabilitats del 
personal involucrat, data d’alta/baixa, perfils d’accés, sistemes als 
quals es concedeix accés, aprovacions, etc. 

L’absència d’un procediment formalitzat i complet de gestió 
d’usuaris debilita els actuals controls de seguretat sobre els usuaris 
autoritzats en els sistemes d’informació, i existeix el risc, valorat 
com a mitjà, que algun usuari tingués accés a informació no 
autoritzada o a funcions que no li pertoquen, amb el consegüent 
perjudici per a l’Entitat. 

Recomanem millorar el procediment de gestió d’usuaris. 

S’ha d’elaborar un procediment complet i detallat de gestió 
d’usuaris, aprovat per la Direcció i comunicat a tots els empleats-
usuaris dels sistemes d’informació. En aquest procediment s’ha de 
millorar la formalització i la documentació de les corresponents 
autoritzacions i aprovacions. També han de preveure revisions 
periòdiques i formalitzades dels usuaris inactius per a detectar 
usuaris obsolets i/o permisos d’accessos assignats malament. 
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9. Pel que fa a les polítiques de seguretat, hem observat que les 
directives de contrasenyes no són tan robustes com seria 
convenient en una entitat com ara FGV d’acord amb les millors 
pràctiques en la matèria. La deficiència de control, que afecta tots 
els nivells del sistema d’informació (SAP, Oracle, HP-UX, Directori 
actiu), ens ha permés de constatar intervals de caducitat elevats, 
desbloqueig automàtic de compte en cas de superar els intents 
d’accés fallit prefixats, període de temps elevat en el tancament de 
sessió per inactivitat, no activació de requeriments de complexitat 
de les contrasenyes, elevat nombre d’usuaris amb contrasenya que 
no caduca, així com usuaris que no requereixen de contrasenya per 
a accedir a l’entorn. 

Les deficiències detectades debiliten l’efectivitat del control d’accés 
en els distints nivells dels sistemes d’informació i representen un 
risc (valorat com a mitjà) de manipulació indeguda de les dades per 
a la seua consulta o alteració, i a més comporten un risc sobre la 
integritat i confidencialitat de les dades de l’Entitat. 

Recomanem implementar una política de contrasenyes robustes, 
d’acord amb les millors pràctiques en aquesta matèria en tots els 
nivells del sistema d’informació de l’Entitat (SAP, Oracle, HP-UX, 
Directori actiu). 

10. Els permisos d’administració de l’entorn SAP no s’havien restringit 
suficientment i hi havia un elevat nombre d’usuaris amb capacitat 
total sobre el sistema (perfil SAP_ALL). En l’anàlisi efectuada s’han 
detectat usuaris de negoci, proveïdors externs i usuaris que han 
causat baixa en l’Entitat, que disposen de permisos d’administració. 

El perfil SAP_ALL bàsicament consta de totes les autoritzacions 
possibles en SAP amb la qual cosa l’usuari que tinga aquest perfil 
assignat pot realitzar qualsevol activitat sobre el sistema, tant 
quant al sistema com quant a negoci, per exemple crear usuaris, 
eliminar o modificar bases de dades, eliminar o modificar registres, 
crear i autoritzar ordres de compra, etc. 

L’absència de control sobre els permisos d’administració de SAP 
atorgats als usuaris durant 2011 representava un risc alt per la 
possibilitat d’accés total a les dades, a la gestió econòmica i a la 
manipulació dels sistemes d’informació de l’Entitat, amb el 
perjudici que hi podria ocasionar. En els dits usuaris no existeix el 
control basat en la segregació de funcions incompatibles. 

En el curs de la realització del present Informe s’han reduït de 
forma important els dits permisos (un 63%), que n’han passat de 16 
a 6, i que mitiguen el risc a una valoració de mitjà, al tancament de 
l’exercici de 2012, però el nombre i tipus d’usuaris encara es 
considera excessiu. 
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Recomanem millorar la gestió dels usuaris administradors de 
l’entorn SAP. 

El perfil SAP_ALL hauria de ser assignat a un grup molt reduït 
d’usuaris, un màxim de dos o tres administradors de sistemes. A 
més a més, la dita assignació hauria d’anar acompanyada d’unes 
polítiques de seguretat adequades, com ara canvi periòdic de 
contrasenyes, registres d’auditoria i revisions periòdiques. A més a 
més, el dit perfil no hauria de ser assignat en cap cas a: 

- Usuaris de negoci 

- Usuaris desenvolupadors 

- Usuaris externs  

11. En l’entorn SAP hem detectat un nombre excessiu d’usuaris amb 
accés a transaccions crítiques de sistemes, com ara el manteniment 
d’usuaris o l’actualització directa de taules. 

L’accés a funcionalitats crítiques del sistema, així com les debilitats 
en la configuració de seguretat durant 2011, representava un risc alt 
d’accés indegut a la informació que hi ha en l’entorn i comporta 
una amenaça per a la integritat i confidencialitat de la informació. 

En el curs de la realització del present Informe s’han reduït de 
forma important (un 83%) els usuaris amb accessos privilegiats, en 
passar d’una mitjana d’usuaris per transacció analitzada de 30 a 5, 
cosa que mitiga el risc existent a una valoració de mitjà al 
tancament de l’exercici de 2012, però el nombre i tipus d’usuari 
restant encara es considera excessiu. 

Recomanem revisar els accessos a les transaccions crítiques de SAP 
associats a TI i avaluar la idoneïtat dels dits accessos en eliminar el 
permís a aquells usuaris que no el necessiten per a exercir les seues 
tasques. 

A més a més recomanem realitzar revisions formals i periòdiques, 
quant menys anualment, dels permisos assignats als usuaris, 
especialment amb l’objecte de detectar accessos no autoritzats a 
transaccions crítiques. En aquestes revisions hauria de participar 
tant l’àrea de sistemes com l’àrea de negoci. 

12. En la revisió d’usuaris administradors de Windows hem detectat un 
nombre massa elevat d’usuaris amb permisos d’administrador que 
inclou proveïdors externs. A més a més, en la majoria dels casos la 
contrasenya no caduca. 

L’absència de control estricte sobre els permisos atorgats als 
usuaris representa un risc alt i la possibilitat d’accés total a la gestió 
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i manipulació dels sistemes d’informació de l’Entitat, amb el 
perjudici que podria ocasionar a l’Entitat. 

Recomanem millorar la gestió d’usuaris administradors de l’entorn 
Windows tot adoptant mesures com ara les següents: 

- Reduir el nombre de persones amb capacitat d’administració 
únicament a personal de l’àrea de sistemes. 

- Limitar els permisos als proveïdors externs com a usuaris del 
sistema i no com a administradors. 

- Establir la caducitat de la contrasenya en els usuaris 
administradors a, com a màxim, 6 mesos. 

- Establir polítiques de registre d’auditoria d’aquests usuaris i 
planificar revisions periòdiques d’aquest registre. 

- En el cas que per operativa haja d’existir un nombre elevat 
d’administradors, recomanem que es deshabiliten per defecte 
i s’habiliten per un termini determinat sota petició registrada. 

A l’hora d’emetre el present Informe s’havien reduït de forma 
important els dits permisos en passar de 31 a 11, però el nombre i 
tipus d’usuari encara es considera excessiu. 

13. Pel que fa als accessos remots a l’entorn HP-UX hem pogut verificar 
que està permés el servei remot d’FTP perquè no s’ha restringit 
aquesta capacitat a la majoria d’usuaris. D’altra banda, els permisos 
per a l’edició d’algun fitxer de configuració de seguretat del sistema 
no s’ha restringit als administradors del sistema, ja que pot ser 
modificat per qualsevol usuari. Tanmateix cal assenyalar que 
l’entorn HP-UX és només accessible a personal d’IT, per la qual cosa 
aquesta deficiència és de menor impacte en estar-hi restringit 
l'accés. 

Hi ha risc d’accessos remots no autoritzats i risc d’alteració de la 
seguretat dels sistemes d’informació de l’Entitat. No obstant això, la 
deficiència detectada afecta un entorn únicament accessible a 
personal d’IT, per la qual cosa es considera de risc baix. 

Recomanem millorar els aspectes de seguretat en serveis telemàtics 
i accessos remots en l’entorn HP-UX, així com l’edició dels fitxers de 
configuració dels sistemes. 

Continuïtat del servei 

14. Hi ha procediments operatius per a la realització de còpies de 
seguretat, tot i que no disposen d’un procediment formalitzat per a 
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la comprovació aleatòria de suports, ni hi ha planificacions de 
restauracions periòdiques. 

L’absència d’un control de verificació periòdica dels suports de 
còpia pot comportar la no detecció de fallades o errors en els 
suports de les còpies que s’estiguen realitzant. Aquesta situació 
podria augmentar el risc de no disponibilitat d’informació clau. No 
obstant això, aquesta deficiència es considera de risc baix. 

Recomanem establir un procediment de comprovació aleatòria de 
suports de còpies de seguretat. 

El procediment hauria d’especificar les tasques i processos que 
s’han de realitzar per a la comprovació periòdica dels suports de 
còpia de dades clau de l’Entitat i establir un calendari de proves en 
base a la conflictivitat de la informació emmagatzemada en suport i 
els requeriments de disponibilitat. També s’hauria de mantenir un 
registre dels resultats obtinguts després de les comprovacions 
aleatòries de suports. 

15. No s’efectua custòdia externa de suports de còpia per la qual cosa 
en cas de contingència local, no s’assegura la disponibilitat de la 
informació en una ubicació segura alternativa. 

Emmagatzemar les còpies de seguretat a les mateixes instal·lacions 
on està el CPD comporta un risc, valorat com a mitjà, clar de pèrdua 
de dades, ja que en cas de desastre a les instal·lacions on està el 
CPD, és possible que també resulte damnada la informació de les 
còpies de seguretat. 

Recomanem establir un procediment de custòdia externa de 
suports de les còpies de seguretat a una ubicació diferent a les 
instal·lacions d’FGV. 

La ubicació ha d’estar suficientment allunyada del CPD de forma 
que en cas de desastre no es veja afectada. 

La freqüència d’externalització haurà de ser definida en el 
procediment de còpies de seguretat, encara que recomanem que 
aquesta freqüència siga, com a mínim, setmanal o mensual. 

16. El pla de recuperació dels sistemes d’informació existent no recull 
de forma detallada i completa l’estratègia de recuperació que ha de 
seguir l’Entitat en funció de les necessitats de gestió, així com una 
anàlisi dels riscos financers, operacionals, legals o d’imatge pública 
derivada de la interrupció del servei. 

Hi ha un risc alt que es produïsca una dilatada interrupció dels 
sistemes informàtics de l’Entitat en cas que sorgisca alguna 
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incidència important, amb el consegüent impacte econòmic 
negatiu. 

Un pla d’aquest tipus revela la importància dels sistemes 
informàtics per als processos crítics del negoci i el temps esperat de 
recuperació en cas de desastre. 

Recomanem desenvolupar un pla de recuperació dels sistemes 
d’informació aprovat per la Direcció, que continga, quant menys, 
els següents punts: 

- Operacions i serveis sensibles per a l’Entitat. 

- Anàlisis dels riscos financers, operacionals i d’imatge pública 
derivades de la interrupció del negoci. 

- Priorització d’operacions i processos de negoci que 
requerisquen una planificació per a la seua recuperació. 

- Determinació dels terminis màxims de recuperació en els 
quals les operacions, processos i funcions haurien d’estar 
funcionant. 

- Estratègia de recuperació que considere l’ús d’un entorn 
informàtic alternatiu. 

- Desenvolupament detallat del pla de recuperació, amb 
indicació d’ubicacions alternatives del personal, mesures 
immediates per a prendre enfront dels distints tipus de 
sinistres possibles (incendis, atemptats, fallides d’equips o 
programes, etc.), tasques manuals alternatives per a efectuar 
mentre es restableixen els serveis dels ordinadors, elements 
necessaris per a començar el procés en un altre equip, etc. 

A més a més recomanem planificar i documentar les proves del pla 
de contingència que consistisquen en la restauració completa dels 
sistemes a partir de les còpies en màquines físiques diferents de les 
corresponents als sistemes de producció. Haurien de detallar-se els 
passos seguit durant tot el procés, el seu resultat i les incidències 
que hi han tingut lloc, així com també les solucions aportades. 

El gràfic següent mostra la classificació de les recomanacions segons els 
criteris combinats de risc potencial i cost de la seua implantació, 
assenyalats en l’apartat anterior. S’han tingut en consideració les accions 
correctives ja adoptades a 31 de desembre de 2012 o en curs d’adopció 
esmentades prèviament (números 2, 3, 7, 10, 11 i 12): 
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Les principals deficiències de control detectades durant la revisió 
efectuada del procés de gestió de compres i que són susceptibles de 
millora poden sintetitzar-se en els següents punts: 

1. L’Entitat disposa de controls i procediments operatius per a la 
contractació de béns i serveis que se segueixen en la pràctica, tot i 
que no s’han formalitzat ni documentat, ni han sigut aprovats pel 
Consell de Direcció i comunicats al personal involucrat.  

La carència d’un procediment formalitzat que establisca els criteris 
que s’han de seguir en la contractació de béns i serveis en una 
entitat de la grandària d’FGV representa un risc alt que es 
produïsquen casos de gestió indeguda, parcial o no controlada 
d’operacions en base a criteris particulars no aprovats per la 
Direcció. 

Recomanem establir un procediment formal, complet i detallat, 
aprovat per la Direcció, per a la contractació de béns i serveis. El dit 
procediment hauria de considerar quant menys: 

- Funcions i responsabilitats del personal involucrat. 

- Establir la segregació de funcions i els possibles conflictes 
autoritzats. 

- Diagrames de flux de procés. 

- Controls definits, tant d’automàtics com de manuals. 

- Procediments associats: 

- Modificació i revisió periòdica dels canvis introduïts en el 
mestre de proveïdors que indique el personal autoritzat 
per a la modificació de dades clau del mestre, supervisió i 
revisió dels canvis introduïts, controls establits per al 
seguiment de proveïdors duplicats i revisions 
periòdiques, funcions i responsabilitats en el procés 
d’alta/modificació de proveïdors i definició del procés per 
a la modificació/revisió de dades clau. 

- Gestió d’uns altres mestres associats al procés. 

- Instruccions de contractació. 

- Tall d’operacions que indique els criteris de comptabilitat 
de les provisions, les dates límit per a la recepció i 
comptabilitat de béns i serveis, criteris d’assignació de 
comandes pendents o no tancades al nou exercici i 
conciliació i inventari d’existències, béns o serveis. 
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- Control pressupostari. 

- Gestió de devolucions i abonaments que definisca la 
casuística possible, els canals de comunicació i registre, 
així com el seu control i seguiment. 

- Els controls, les funcions i responsabilitats en la gestió i 
tractament de propostes de pagament, criteris per a la 
categorització de propostes de pagament (manual o 
automàtic), documentació suport generada. 

- La gestió i tractament de pressuposts associats al procés 
de compres que indique fites i dates del procés, funcions 
i responsabilitats del personal involucrat, casuística i 
autoritzacions per a la modificació dels elements 
pressupostaris. 

- Els controls, les funcions i responsabilitats en la gestió i 
tractament de propostes de despesa, criteris per a la 
categorització de propostes de despesa, autoritzacions i 
aprovacions requerides en base als criteris establits, 
documentació suport generada. 

Aquest procediment, que s’ha d’actualitzar periòdicament, ha 
d’estar accessible i ser comunicat a tot el personal involucrat en la 
gestió de compres. 

2. Quant al manteniment del mestre de proveïdors hem verificat que 
hi ha un nombre d’usuaris elevat amb capacitat de creació i 
modificació de les dades de proveïdors. 

L’absència de control en l’edició i modificació del mestre de 
proveïdors representa un risc alt en la integritat de les dades i 
poden produir-se canvis no autoritzats. 

Recomanem revisar els usuaris amb permisos per a l’edició del 
mestre de proveïdors i valorar si és estrictament necessari que tots 
disposen de la dita capacitat. 

3. En la revisió de les transaccions funcionals clau relacionades amb el 
procés de compres hem detectat possibles conflictes de segregació 
de funcions. 

Hi ha un risc alt que puguen portar a cap, sense autorització, 
operacions crítiques des del punt de vista de negoci. 

Recomanem revisar els conflictes de segregació de funcions i 
intentar resoldre’ls en la mesura del possible. En cas que no es 
puguen evitar, els casos on hi haja conflictes haurien d’estar 



Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern del procés de gestió de 
les compres de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Exercicis de 2011 i 2012. 

25 
 

degudament justificats i autoritzats. Seria recomanable disposar 
d’una matriu de segregació de funcions aprovada quant a negoci i 
que aquesta siga traslladada i implementada en els sistemes 
d’informació. 

4. Pel que fa a la creació d’ordres de compra, hem verificat que hi ha 
un nombre elevat d’usuaris amb capacitat de creació d’ordres de 
compra. 

Hi ha risc, valorat com a mitjà, que es trameten comandes de 
compres que no compleixen les delegacions d’autoritat de l’Entitat i 
que es realitzen compres no autoritzades. 

Recomanem revisar els usuaris amb permisos per a la creació 
d’odres de compra i valorar si és estrictament necessari que tots 
disposen de la dita capacitat. 

L’autorització per a l’accés a les creacions d’ordres de compra ha 
d’estat associada a les funcions quant a negoci dels distints usuaris, 
de forma que només hi accedisquen els usuaris que realment ho 
necessiten per a exercir les seues funcions. 

5. Hem pogut verificar que el sistema disposa de controls de 
pressupost, tot i que per motius operatius és possible deshabilitar el 
dit control i es permet d’ultrapassar el pressupost assignat sense 
que hi haja un control automàtic en tots els casos. 

Encara que és pràctica habitual la comprovació del crèdit disponible 
a l’hora d’aprovar una sol·licitud de compra, hi ha el risc que la 
limitació pressupostària poguera no ser efectiva i es permeteren 
ocasionalment modificacions rellevants respecte del pressupost 
aprovat inicialment. No obstant això, aquesta deficiència es 
considera de risc baix. 

Recomanem establir un control pressupostari limitador pel que fa 
als elements pressupostaris i en el cas excepcional que es produïsca 
la necessitat de modificació, hi hauria d’haver documentació suport 
justificativa o causes que ocasionen la dita operació. 

6. Hem verificat que del total de les comandes durant 2011, el 14% no 
tenen sol·licitud de comanda associada. 

Les comandes que no estan referides a una sol·licitud prèvia 
prescindeixen del tràmit de justificació de la compra per la qual 
cosa hi ha el risc que la necessitat de les compres no estiga 
justificada com cal. No obstant això, aquesta deficiència es 
considera de risc baix. 
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Recomanem garantir que totes les comandes s’associen a la 
corresponent sol·licitud. En cas que hi ha ja alguna excepció, per 
motius operatius, haurien de documentar-se detalladament les 
raons per les quals no s’hi associa una sol·licitud prèvia. Aquest 
tipus de comandes haurien de ser aprovades i revisades 
periòdicament. 

7. Pel que fa als permisos per a la comptabilitat o modificació de 
factures, hem verificat que hi ha un nombre elevat d’usuaris amb 
capacitat de realitzar aquesta operació. 

Aquesta situació augmenta el risc, valorat com a mitjà, sobre la 
integritat i exactitud de la informació generada en el procés de 
compres en possibilitar la tramitació de factures incorrectes o sense 
aprovar; i el registre, comptabilitat o aprovació de factures a càrrec 
de personal no autoritzat. 

Recomanem revisar els usuaris amb permisos per al registre i 
comptabilitat de factures i valorar si és estrictament necessari que 
tots disposen de la dita capacitat. 

L’autorització per al registre i comptabilitat de factures ha d’estar 
associada a les funcions quant a negoci dels distints usuaris, de 
manera que només hi accedisquen els usuaris que realment ho 
necessiten per a exercir les seues funcions. 

8. El fitxer de pagaments generat per SAP per al seu posterior 
enviament a les entitats financeres és editable i pot ser modificat 
amb caràcter previ a la seua tramitació. 

Al possibilitat d’editar el fitxer de pagaments representa un risc per 
a la integritat de la informació enviada a l’entitat financera. No 
obstant això, aquesta deficiència es considera de risc baix. 

Recomanem establir un control de conciliació al detall dels fitxers 
de pagaments i verificar el desglossament dels pagaments tramitats 
i els que haurien d’haver-se realitzat. 

El gràfic següent mostra la classificació de les recomanacions segons els 
criteris combinats de risc potencial i cost de la seua implantació: 
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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 Reglament, i en compliment del Programa Anual d’Actuació per a 
2012 d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, reunit 
el dia 20 de febrer de 2013, va aprovar l’Informe d’auditoria d’eficàcia 
dels sistemes d’informació i de control intern del procés de gestió de les 
compres de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Exercicis de 2011 i 
2012. 

València, 20 de febrer de 2013 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 



 

 

 

 

ANNEX I 

Enfocament metodològic de l’auditoria de sistemes 
d’informació 
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Enfocament metodològic de l’auditoria de sistemes d’informació 

El treball realitzat s’ha estructurat en dos grans blocs: 

- Revisió dels controls generals establits en els sistemes 
d’informació que donen suport al procés de gestió revisat i a la 
gestió econòmica i financera. 

Ja que els processos de gestió i les aplicacions informàtiques 
revisades estan suportades pels sistemes d’informació generals 
d’FGV, l’auditoria ha inclòs l’anàlisi dels controls  generals de 
l’entorn de tecnologies de la informació que estableixen un marc 
general de confiança respecte del funcionament dels controls en els 
processos i aplicacions de gestió. 

Per a poder confiar en els controls implantats en les aplicacions 
informàtiques és requisit fonamental que els controls generals de 
l’entorn de TI de l’Entitat siguen efectius i, per tant, permeten 
garantir el seu bon funcionament. Altrament, no es podrà confiar 
en els controls automàtics inclosos en les aplicacions. 

- Revisió dels controls interns del procés de gestió de compres 

La finalitat del treball ha consistit a determinar si el nivell de 
control que hi ha en les aplicacions i l’eficàcia dels controls 
garanteixen la correcta execució del procés de gestió revisat i 
mitiguen el risc d’erros i irregularitats, mentre garanteixen la 
validesa, integritat i exactitud de la informació. Els procediments 
seguits han consistit a: 

1. Adquirir una comprensió adequada del procés de gestió 
auditat i identificar els riscos que hi ha en cada fase dels 
processos i els controls implementats per FGV; conéixer i 
entendre els sistemes informàtics involucrats, els fluxos de 
dades que generen les operacions i com impacten en els estats 
financers. 

2. Analitzar tant els controls automàtics inclosos en les 
aplicacions informàtiques com els controls establits per a 
mitigar els riscos existents. 

 El propòsit és determinar si els controls implementats en el 
procés són suficients i són eficaços en disseny (estan 
dissenyats adequadament per a cobrir els riscos 
d’incorreccions materials en els comptes anuals), i identificar 
els controls rellevants o controls clau. 
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3. Comprovar, mitjançant les oportunes proves d’auditoria, si els 
controls rellevants seleccionats són eficaços en el seu 
funcionament operatiu. 

Des del punt de vista tècnic, l’auditoria s’ha centrat especialment en 
l’aplicació SAP ERP, i en les bases de dades i sistemes operatius 
subjacents, atés que és l’aplicació informàtica la que dóna suport 
principal tant a l’execució del procés de gestió de les despeses, compres i 
inversions en l’Entitat, com al procés comptable. 

El treball s’ha portat a cap d’acord amb les següents normes tècniques 
d’auditoria: 

- Principis i Normes d’Auditoria del Sector Públic, elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l’Estat Espanyol. 

- El Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 

- Els principis i normes d’auditoria de sistemes d’informació 
internacionalment acceptats, en particular, els definits per 
l’Associació per a l’Auditoria i Control dels Sistemes d’Informació. 

L’auditoria l’ha realitzada personal especialitzat de la Sindicatura de 
Comptes amb la col·laboració d’experts independents externs. 

Totes les deficiències de control intern observades i les recomanacions 
han sigut comunicades íntegrament i detalladament als òrgans directius 
de l’Entitat. 

a) Revisió dels controls generals de TI (CGTI) 

Els controls generals són les polítiques i els procediments que s’apliquen 
a la totalitat o a gran part dels sistemes d’informació d’una entitat, 
incloent-hi la infraestructura tecnològica del sistema d’informació 
auditat, que hem representat en la Figura 3. 

El propòsit dels controls generals en un entorn informatitzat és establir 
un marc conceptual de control general sobre les activitats del sistema 
informàtic i assegurar raonablement la consecució dels objectius 
generals de control intern i el correcte funcionament dels controls 
d’aplicació. 

Els controls generals afecten tots els nivells dels sistemes d’informació, 
tot i que estan relacionats amb molta major intensitat amb aquells 
nivells de caràcter general que afecten tota l’organització i els sistemes 
TI. És a dir, els controls generals poden establir-se en els següents 
nivells: 
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- Nivell de l’Entitat 

Els controls a aquest nivell es reflecteixen en la forma de funcionar 
d’una organització i inclouen polítiques, procediments i unes altres 
pràctiques d’alt nivell que marquen les pautes de l’organització. 
Són un component fonamental del model COSO1 i han de tenir en 
compte les operacions TI que suporten la informació financera. La 
identificació dels CGTI ha d’integrar-se en l’avaluació general de 
controls realitzada a nivell de l’Entitat. 

Aquests controls tenen influència significativa sobre el rigor amb 
què el sistema de control intern és dissenyat i opera en el conjunt 
dels processos. L’existència d’uns CGTI rigorosos a quest nivell, com 
són, per exemple, uns polítiques i procediments ben definits i 
comunicats, amb freqüència suggereixen un entorn de control més 
eficaç i fiable. Altrament, les organitzacions amb uns controls dèbils 
a aquest nivell és més probable que tinguen dificultats a l’hora de 
realitzar activitats de control regularment. 

- Nivell dels processos i aplicacions de gestió 

Els processos de gestió són els mecanismes que fa servir una entitat 
per a desenvolupar la seua activitat i prestat un servei als seus 
destinataris o usuaris. Els inputs, el processament i els outputs són 
aspectes dels processos que cada vegada estan més automatitzats i 
integrats en complexos sistemes informàtics. 

Una vegada revistats els CGTI al nivell de l’Entitat i dels sistemes 
informàtics generals s’ha d’avaluar i comprovar la seua eficàcia en 
aquells processos i aplicacions que van a ser revisades, abans de fer 
treball d’auditoria sobre els seus controls d’aplicació. 

Els controls generals a aquest nivell consisteixen en les polítiques i 
procediments establits per a controlar determinats aspectes 
relacionats amb la gestió de la seguretat lògica, controls d’accés, 
gestió de la configuració i d’usuaris. 

- Nivell dels sistemes informàtics 

Els serveis de tecnologia de la informació constitueixen la base de 
les operacions de l’Entitat i són prestats a través de tota 
l’organització. Normalment inclouen la gestió de bases de dades, la 
gestió de xarxes, la gestió de sistemes operatius, la gestió 
d’emmagatzemament, la gestió de les instal·lacions i els seus 
serveis i l’administració de seguretat. 

                                                            
1   Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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Els controls a aquest nivell estan formats pels processos que 
gestionen els recursos específics del sistema TI relacionats amb el 
seu suport general o amb les aplicacions principals. 

Aquests controls son més específics que els establits al nivell de 
l’Entitat i normalment estan relacionats amb un tipus determinat 
de tecnologia. Dins d’aquest nivell hi ha tres subnivells o capes 
tecnològiques que s’han d’avaluar separadament: 

- Sistemes de gestió de les bases de dades 

- Sistemes operatius dels servidors i de xarxa 

- Infraestructura física 

Si prenem en consideració els diferents nivells que conformen el sistema 
d’informació d’FGV, la revisió dels CGTI s’ha estructurat en les àrees que 
detallem tot seguit i ens concretem en l’anàlisi dels següents aspectes 
(que inclouen 68 controls rellevants identificats): 

A. Marc organitzatiu 

A.1 Organització i personal de l’àrea TI 

- Anàlisi de l’estructura organitzativa. 

- Descripció formal de funcions i responsabilitats. 

A.2 Planificació, polítiques i procediments 

- Planificació i gestió de projectes TI significatius. 

- Identificació de tasques crítiques. 

- Polítiques i procediments de seguretat establits per al 
control de la infraestructura TI. 

A.3 Compliment normatiu (LOPD) 

- Document de seguretat. 

- Fitxers notificats a l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades. 

- Informe de l’última auditoria biennal del Reglament de 
Mesures de Seguretat. 

A.4 Compliment estàndard PCI-DSS 

B. Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

B.1 Adquisició d’aplicacions i sistemes. 

B.2 Desenvolupament i manteniment d’aplicacions. 
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- Segregació de funcions. 

- Procediment d’aprovació final i traspàs a producció de 
canvis. 

- Personal amb accés a l’entorn de producció. 

C. Operacions dels sistemes d’informació 

C.1 Operacions de TI 

- Procediment de gestió operatiu i capacitat dels equips. 

- Planificació i gestió de processos programats. 

- Procediment de gestió d’incidències: servei d’assistència 
(Help-Desk). 

- Aplicacions d’antivirus. 

- Inventari de maquinari i programari. Control 
d’instal·lacions. 

C.2 Seguretat física 

- Mesures de protecció mediambiental: protecció física 
d’equips, sistemes antiincendis, controls de temperatura, 
revisions periòdiques, etc. 

- Controls d’accés: gestió i control d’accés físics a les 
instal·lacions. 

C.3 Serveis externs 

- Contractes de manteniment establits en l’àmbit 
informatiu. 

- Gestió de proveïdors (aplicacions). 

D. Accés a dades i programes (seguretat lògica) 

D.1 Protecció de xarxes i comunicacions 

- Entorn de xarxa i seguretat perimetral. 

- Avaluació de les mesures de seguretat de la xarxa 
perimetral. 

D.2 Procediments de gestió de drets d’accés a les aplicacions 

- Gestió d’altes/baixes/modificacions d’usuaris. 

- Directives de contrasenyes. 
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- Directives d’auditoria. 

- Perfils d’usuari. 

D.3 Procediments de gestió de drets d’accés als sistemes i SGBD 

- Gestió i control d’accessos d’usuaris privilegiats en 
l’entorn de producció dels servidors i bases de dades que 
donen suport a les aplicacions. 

E Continuïtat del servei 

E.1 Còpies de seguretat 

- Planificació de còpies de seguretat i monitorització. 

- Procediments formalitzats per a la realització i 
restauració de còpies de seguretat. 

- Custòdia interna/externa de suports de còpia. 

E.2 Gestió de la continuïtat del servei 

- Pla de continuïtat del servei  (BCM). 

- Pla de recuperació TI. 

b) Revisió dels processos i aplicacions de gestió 

Com ja hem assenyalat, l’objectiu de la revisió ha consistit a avaluar els 
procediments de gestió i de control intern, tant de manuals com 
d’automatitzats, establits en l’aplicació corporativa SAP ERP a escala de 
procés, i analitzar l’eficàcia dels controls establits per a mitigar els riscs 
identificats. 

Amb base en l’anterior, hem realitzat una anàlisi de l’entorn de control, 
dels riscos identificats, dels procediments de gestió, de les activitats de 
control i dels controls establits. També hem analitzat els mecanismes de 
monitorització dels controls. 

El treball d’anàlisi i avaluació de controls establits en els processos de 
gestió s’ha focalitzat específicament en el procés de compres sobre 
contracte d’inversió. 

Les principals activitats executades en aquesta fase són les següents: 

- Anàlisi de processos, subprocessos i les seues funcionalitats 

- Avaluació de requeriments i identificació de riscos 

- Establiment d’objectius de control 

- Identificació de controls 
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- Elaboració de matrius de riscos i controls que incloguen els 
detalls de les activitats de control. 

- Seguiment de transaccions 

- Prova de controls, d’automàtics i de manuals, mitjançant 
tècniques d’auditoria assistida per ordinador. 

- Anàlisi de la traçabilitat d’esdeveniments (diari, registre 
d’esdeveniments, ...). 

- Gestió d’incidències. 

- Integritat de la informació. 

- Anàlisi de la segregació de funcions. 

c) Criteris d’avaluació dels controls interns 

Amb l’objecte de facilitar la comprensió de l’eficàcia dels controls, 
aquests s’han categoritzat en els nivells “Efectiu”, “Parcialment efectiu” i 
“No efectiu”. 

Els dits nivells de compliment estan representats pels símbols següents, 
per a visualitzar l’eficàcia del control d’una manera més intuïtiu i fàcil: 

 
Simbologia Estat Descripció 

 
Efectiu El control s’ha implantat en la seua totalitat i no 

presenta debilitats de cap tipus. 

 
Parcialment efectiu El control no s’ha implantat en la seua totalitat 

o presenta alguna debilitat. 

 
No efectiu El control no s’ha arribat a implantar o es rea-

litza un control irregular de l’activitat. 

d) Criteris per a la categorització de les recomanacions 

Les recomanacions efectuades com a resultat del treball estan basades 
en les deficiències de control intern detectades. La seua categorització 
s’ha establit en funció dels criteris de risc i cost d’implantació de control. 

El principal criteri de priorització suggerit per a abordar la seua 
implantació es basa en el risc potencial que representa la incidència2 
detectada. Les primeres actuacions per a dur a terme seran aquelles que 
mitiguen els riscos de nivell alt. Seguidament s'hauria d'actuar sobre les 
accions que mitiguen riscos de nivell mitjà i, en última instància, 
s’emprendran aquelles accions que mitiguen riscos de nivell baix. 

                                                            
2 Vegeu apartat 7 “Avaluació de les incidències detectades” de la secció 850 del Manual de fiscalització 

de la Sindicatura de Comptes. 
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També assenyalem una indicació del cost o complexitat d’implantació 
del control suggerit, de forma que es puga efectuar una avaluació 
cost/benefici de cadascuna de les recomanacions proposades. 

Tot seguit detallem el criteri categoritzat emprat: 

 

Criteri Descripció Nivell 

Risc 

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

Alt 

Aspectes de control o debilitats materials que poden 
arribar a afectar de forma molt significativa el control 
intern o poden representar un risc d’incorrecció 
material  en els comptes anuals. 

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 hi afecten 
significativament, ni és probable que arriben a 
representar un risc d’incorrecció material en els 
comptes anuals, però que al nostre parer han de ser 
considerades per la direcció de l’Entitat. 

Cost 

Valoració 
aproximada o 
estimativa dels 
recursos que 
l’organització ha 
de destinar a 
l’execució de 
l’acció 
recomanada 

Alt 
Aspecte de control o deficiència que té una solució 
complexa i/o requereix un temps d’implantació més 
llarg i/o un cost elevat. 

Mitjà Aspecte de control o deficiència que té una solució 
intermèdia en duració i en dificultat.  

Baix Aspecte de control o deficiència que té una solució 
fàcil i ràpida para resoldre la deficiència de control. 
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- Creació de comanda 

 Una vegada aprovada i alliberada la sol·licitud de comanda, el 
Departament de Compres efectua la gestió de la compra d’acord 
amb les instruccions de contractació, i s’estableix de nou una 
estratègia d’alliberament/aprovació de comanda. 

- Recepció de béns i serveis 

 Aquesta fase la realitza el departament sol·licitant o el magatzem 
en funció del tipus de bé. El procés de compres de material 
emmagatzemable difereix lleugerament del procés de compres no 
emmagatzemables. 

- Comptabilitat 

 Tant l’aprovació de la sol·licitud de la comanda com la seua 
aprovació és autoritzada finalment pel Departament 
d’Administració i Finances que és part activa del procés en totes i 
cadascuna de les fases. Finalment, després dels pertinents controls 
s’efectua el registre de la factura i la seua comptabilitat. 

- Pagaments 

 En funció dels criteris establits, es paga finalment la factura a través 
del Departament de Tresoreria després de les autoritzacions i 
aprovacions necessàries. 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’AUDITORIA DELS SISTEMES 
D’INFORMACIÓ I DE CONTROL INERN DEL PROCÉS DE GESTIÓ DE LES 
COMPRES DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 
EXERCICIS DE 2011 I 2012 

 

Rebudes el 15 de febrer de 2013, hem analitzat les al·legacions tot seguint 
l’ordre en què estan formulades i hi informem el següent: 

Al·legació 1ª 

Apartat 1 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris a l’al·legació: 

 El fet de tenir una potent aplicació informàtica (ERP SAP) amb un grau de 
control intern potencialment molt eficaç no garanteix que la seua 
implantació, en una entitat particular, proporcione un nivell de control 
intern satisfactori, ja que aquesta aplicació ha de ser configurada 
específicament de forma que s’activen efectivament els mecanismes de 
control pertinents. 

Com s’ha posat de manifest en l’Informe, la configuració dels controls en 
ERP SAP patia una sèrie de deficiències de control intern significatives, 
especialment el 2011, que han sigut parcialment resoltes durant 2012. 

D’altra banda, l’anàlisi que realitza la Sindicatura sobre l’eficàcia dels 
controls sempre té en consideració, com no pot ser d’una altra manera, 
si els sistemes d’informació són potencialment eficaços o si són “models 
TIC més laxos” (sic), i especialment el model d’implantació concreta dels 
sistemes i els seus controls en l’entitat auditada en tots dos casos. És a 
dir, d’acord amb la nostra metodologia de treball no discriminem 
negativament a priori cap model de sistema d’informació; en valorem 
l’eficàcia final. 

L’al·legació no altera el que hem assenyalat en l’esborrany. 

Conseqüències en l’Informe: 

No és procedent efectuar cap modificació en l’esborrany de l’Informe. 
  



3 
 

Al·legació 2ª 

Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’al·legació se sol·licita que siguen modificades les taules i els gràfics 
de controls generals avaluats, ja que en el curs de l’auditoria s’han 
aportat evidències que una part important de les deficiències de control 
observades en el curs de l’auditoria s’han resolt o està planificada la seua 
resolució. 

Estem d’acord amb el fons de l’al·legació ja que, en abastant l’Informe un 
ampli període de temps, 2011 i 2012, algunes de les deficiències de 
control més significatives, en particular les identificades en l’Informe 
amb els números 2, 3, 7, 10, 11 i 12, existents durant 2011, en ser 
comentades en el curs de l’auditoria als responsables de l’Entitat van ser 
resoltes totalment o parcialment, de forma que la valoració del risc de les 
dites deficiències realitzat per la Sindicatura ha disminuït de forma 
important al llarg de 2012  en concret al tancament d’aquest exercici. 

Conseqüències en l’Informe: 

Valorada aquesta qüestió considerem convenient modificat els figures 4, 
5 i 6 de l’Informe, de forma que recullen la situació dels controls a 31 de 
desembre de 2012 i les pertinents recomanacions a aquesta data, per ser 
més útil per als gestors i oferir una visió de la situació més actualitzada 
als lectors. 

A més a més, en el text hem introduït informació addicional (paràgraf 
després de la figura 5 i en els apartats identificats amb els números 2, 7, 
10, 11 i 12) de manera que el lector de l’Informe puga tenir clara quina 
era la situació dels controls en l’exercici de 2011 i les millores introduïdes 
en el sistema de control intern al llarg de 2012, com a conseqüència de 
l’auditoria en curs i la seua situació al tancament d’aquest exercici. 

Al·legació 3ª 

Apartat 5 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’al·legació es fan unes consideracions generals que no alteren el 
contingut de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No és procedent efectuar cap modificació en l’esborrany de l’Informe. 
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Al·legació 4ª 

Apartat 2 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació argumenta que l’auditoria no té en compte el llarg període 
que comprén l’auditoria, que una part important de les deficiències han 
sigut esmenades i consideren, per aquesta raó, “desmesurades” les 
afirmacions de la conclusió general. 

Atés que aquesta al·legació està estretament relacionada amb l’al·legació 
número 2, i per les mateixes raons abans exposades, estem d’acord amb 
allò que s’ha al·legat. 

Conseqüències en l’Informe: 

Valorada aquesta qüestió, considerem convenient modificar les figures 1 
i 2 de l’Informe de forma que recullen la situació dels controls a 31 de 
desembre de 2012 per ser més útil per als gestors i oferir una visió de la 
situació més actualitzada als lectors. 

A més a més, hem modificat els quatre primers paràgrafs de l’apartat 2 
de manera que el lector de l’Informe puga tenir clara quina era la 
situació dels controls en l’exercici de 2011, juntament amb la conclusió 
de la Sindicatura, i l’efecte de les millores introduïdes en el sistema de 
control intern al llarg de 2012, com a conseqüència de l’auditoria en curs 
i la sua situació al tancament d’aquest exercici. 
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