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Novetats en l’àmbit del control financer

Girona, 25 de gener de 2019

Ernest Ruiz
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Aplicació del 
règim 

simplificat

Substitució 
fiscalització 

ingressos 
per  

anotació 
comptable

Aprovació 
fiscalització 

limitada 
prèvia de 
requisits 

bàsics

Control 
financer 

obligatori 

Control 
financer 

planificat 
(orientat a la 
millora de la 

gestió)

Model de control intern integral

Modalitats 
de control 

intern 

Intensitat de 
les modalitats 
de control

Dimensió de l’entitat local

Funció
interventora

Control 
financer

Entitats de petita 
dimensió  

Grans 
entitats

Entitats 
mitjanes
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Estratègia d’implementació del model de control intern

Funció 
interventora

Control 
permanent 
(obligatori)

Auditoria de 
comptes 
(obligatòria)

Control 
financer 
planificat 
(legalitat)

Control 
financer 
planificat 
(operatiu)

1

2

3

Control planificat

Control obligatori = model simplificat

Actuacions 
de control 
permanent

Obligatòries

Planificades

• Verificació compliment normativa (32.1.a)
• Seguiment execució pressupostaria i objectius
(32.1.b)
• Comprovació planificació, gestió i situació de la
tresoreria (32.1.c)
• Anàlisis operacions i procediments (32.1.e)
• En la Entitat local, verificar informació contable
(32.1.f)

• Actuacions atribuïdes por la normativa a l’interventor
(32.1.d)

1
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Actuacions 
atribuïdes 

per la  
normativa?

Artículo 25. Acuerdos de establecimiento de tasas: informe técnico-económico.
Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios,
deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de
manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos,
respectivamente. Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del
correspondiente acuerdo.

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 168. Procedimiento de elaboración y aprobación inicial
4. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados
anteriores, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá,
informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria
detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la
corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.

Metodologia 
pel control 
permanent 
obligatori

Funció 
interventora 

(RRBB)

Control 
permanent 
obligatori

Guía básica 02Guía básica 02

Identificació 
actuacions

Treballs a realitzar

Models d’informes

Guía básica 02

Identificació 
actuacions

Treballs a realitzar

Models d’informes
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Àrees Control financer

1 Control permanent obligatòri previ

2 Control permanent obligatori posterior

3 Mesas de contractació

4 Auditories financeres

5 Control permanent planificat

6 Auditories compliment i operatives

7 Control financer de subvencions

Organització 
dels treballs 
de control 
financer

Àrea Expedient Actuació

Menu

1 Funció interventora

2 Control financer

3 Tramesa resultats control intern

4 Informes comptabilitat

35 
actuacions

8 
expedients

7 àrees

Expedients àrea 1: Control permanent obligatòri previ

1.1 Pressupost

1.2 Modificacions de crèdit

1.3 Liquidació del pressupost

1.4 Endeutament

1.5 Patrimoni

1.6 Prestació de serveis

1.7 Control intern

1.8 Altres materies

1.1 Pressupost

1.1.1 Pressupost general

1.1.2
Establiment de normes que regulen les ordres de pagaments a justificar en Bases 

d'execució del pressupost

1.1.3
Establiment de normes que regulen les bestretes de caixa fixa en Bases 

d'execució del pressupost

1.1.4
Avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i límit de l'endeutament en 

l'aprovació del pressupost (sector administracions públiques)

1.1.5
Avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i límit de l'endeutament en 

l'aprovació del pressupost (sector societats no financeres)

1.1.6 Compliment dels plans econòmico-financers aprovats

1.1.7 Pròrroga del pressupost general 

1.4 Endeutament
Normativa que atribueix l'actuació a 

l'òrgan interventor

1.4.1 Concertació o modificació d'operacions de crèdit

Art. 52.2 RDLeg. 2/2004

Art. 4.1.b).3 RD 128/2018

Art. 25.1 RD 1463/2007

1.4.2
Concertació d'operacions de crèdit a llarg termini d'organismes autònoms i 

societats mercantils 

Art. 54 RDLeg. 2/2004

Art. 4.1.b).3 RD 128/2018

1.5 Patrimoni
Normativa que atribueix l'actuació a 

l'òrgan interventor

1.5.1 Inexistència deutes pendents en cessions gratuïtes de béns Art. 110.1.d) RD 1372/1986 

1.5.2 Expedient de declaració béns no utilitzables Art. 13.2 D 336/1988

1.5.3 Expedient de renúncia herència, llegat o donacions Art. 32.2 D 336/1988

1.5.4 Plecs clàusules de concessions de béns de domini públic Art. 66.1 D 336/1988

Inventari d’actuacions en matèria 
de control permanent obligatori

1.3 Liquidació del pressupost
Normativa que atribueix l'actuació a 

l'òrgan interventor

1.3.1 Liquidació del pressupost de l'entitat local

Art. 191.3 RDLeg. 2/2004

Art. 90 RD 500/1990

Art. 4.1.b).4 RD 128/2018

1.3.2 Liquidació del pressupost d'organismes autònoms i consorcis adscrits

Art. 192.2 RDLeg. 2/2004

Art. 90 RD 500/1990, 

Art. 4.1.b).4 RD 128/2018

1.3.3

Avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i límit de 

l'endeutament en l'aprovació de la liquidació del pressupost (sector 

administracions públiques)

Art. 16.2 RD 1463/2007

1.3.4
Avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i límit de l'endeutament en 

l'aprovació dels comptes anuals (Societats no financeres)

Art. 16.2 RD 1463/2007

1.3.5 Compliment dels plans econòmico-financers aprovats (liquidació del pressupost) Art. 22.2 RD 1463/2007

1.3.6
Revocació de la reducció de despeses en liquidacions de pressupost amb 

romanent de tresoreria negatiu

Art. 193.1 RDLeg. 2/2004

1.3.7 Grau de compliment dels criteris sobre inversions financerament sostenibles DA 16ª.6 RDLeg. 2/2004

1.2 Modificacions de crèdit
Normativa que atribueix l'actuació a 

l'òrgan interventor

1.2.1
Expedient de transferència de crèdit entre partides de la mateixa àrea de 

despesa
Art. 4.1.b).2 RD 128/2018

1.2.2 Expedient de transferència de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa Art. 4.1.b).2 RD 128/2018

1.2.3 Expedient de generació de crèdit Art. 4.1.b).2 RD 128/2018

1.2.4 Expedient d'ampliació de crèdit Art. 4.1.b).2 RD 128/2018

1.2.5 Expedient de suplement de crèdit

Art. 177.2 RDLeg. 2/2004

Art. 4.1.b).2 RD 128/2018

Art. 37.3 RD 500/90

1.2.6 Expedient de crèdits extraordinaris

Art. 177.2 RDLeg. 2/2004

Art. 4.1.b).2 RD 128/2018

Art. 37.3 RD 500/90

1.2.7 Expedient d'incorporació de romanents de crèdit Art. 4.1.b).2 RD 128/2018

1.2.8 Expedient de baixes per anul.lació Art. 4.1.b).2 RD 128/2018
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Anàlisi a 
realitzar 

1.2.1 Expedient transferència crèdit mateixa àrea d espesa 

Plantilla 
informe 
control 

permanent 
obligatori 

previ
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2.
Normativa que atribueix l'actuació a 

l'interventor

2.1 Morositat 

2.1.1
Auditoria de sistemes anual per a la verificació dels registres 

comptables de factures
Art. 12.3 L 25/2013

2.1.2 Avaluació del compliment normativa en matèria de morositat   Art. 12.2 L 25/2013

2.1.3
Informe sobre el saldo del compte 413 (només per aquelles 

entitats excloses d'auditoria financera)
DA 3ª LO 9/2013

Control permanent obligatori posterior

3 
actuacions

Actuacions 
en matèria 
de control 
permanent 
obligatori 

amb 
caràcter 
posterior

Actuacions 
d’auditoria 

pública

Obligatòries 

Planificades

• Auditoria financera (29.3.A)

• Auditoria de compliment (29.3.B)
• Auditoria operativa (29.3.B)

2
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Auditories 
financeres

Auditories financeres 
(29.3.A) 

• Organismes autònoms i Consorcis 
• Entitats públiques empresarials
• Fundacions sector públic obligades

Garantir control efectiu: 
80% pressupost anual i 

100% tres exercicis

• Fundacions sector públic no obligades
• Societats mercantils no obligades

• I las societats mercantils obligades?

Estimació 
entitats 

subjectes a 
auditoria 
publica

Entitats Girona

Organismes autònoms 42

Consorcis 20

Entitats públiques empresarials 1

Fundacions 10

Societats mercantils 28

Altres 4

105

Actuacions Girona

Auditories financeres obligatories 63

Altres auditories financeres 42

Auditoria compliment i operativa 43

Catalunya

186

147

32

68

269

13

715

Catalunya

365

350

382
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Projecte 
d’acord marc 

de serveis 
de 

col·laboració 
en les 

actuacions 
d’auditoria 

pública

Auditoria financera

Auditoria de 
compliment

Auditoria operativa

Control financer de 
subvencions

3 Entitats 
locals 

obligades?

Pla 2018 o 
2019?

Actuacions?

Actuacions a 
incloure? 

(obligatòries i 
planificades)*

Funcions pròpies
Excepcionalitat

Naturalesa actuacions
Auditoria pública

Actuacions 
planificades
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Mitjans 
disponibles

Riscos

Prioritats

Pla anual de 
control financer

Actuacions 
planificades 

(*)

Manca de fiabilitat 
de la informació 

financera, 
incompliment 

normatiu o falta 
d’eficàcia i eficiència

Tots els riscos són 
importants?

Totes les entitats tenen 
els mateixos riscos?

Els riscos són sempre 
els mateixos?

Riscos significatius
Estratègia global i 

plurianual 
Focus en processos 

i bona gestió 

Model PACF

http://www.ddgi.cat/web/servei/2280/models-de-documentacio
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Objectius 
2019 del 

Servei 
d’assistència 

(control 
financer)

1

2

3

4

CFO previ: Fitxes i eina informàtica per a la gestió dels informes de
control permanent obligatori previ

CFO posterior: Eina informàtica per a l’execució dels treballs
d’auditoria del RCF i programes de treball de morositat i del
compte 413

Col·laboració auditoria pública: acord marc de serveis de
col·laboració (ACM)

PACF: Modelatge PACF (règim simplificat i general)

Moltes gracies

ernestruiz@ddgi.cat


