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Nova Guia bàsica per a l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics de les entitats del sector públic local, 
actualitzada amb els requisits bàsics addicionals previstos a l’Acord del 
Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018 
 
El dia 2 d’agost de 2018 es va publicar al BOE la Resolució de 25 de juliol de 2018, de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de 
Ministres de 20 de juliol de 2018 (ACM2018), amb el qual es dona aplicació a la previsió dels 
articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora 
en règim de requisits bàsics en l’àmbit dels contractes del sector públic i els encàrrecs a mitjans 
propis. 
 
Les modificacions derivades de la publicació 
de l’esmentat Acord del Consell de Ministres 
de 20 de juliol de 2018 han fet necessari 
actualitzar els requisits bàsics addicionals en 
l’exercici de la fiscalització i intervenció 
limitada prèvia en règim de requisits bàsics. 
Com a resultat d’aquests treballs s’ha publicat 
una nova Guia bàsica per a l’exercici de la 
fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics de les entitats del 
sector públic local que deixa sense efectes 
l’anterior edició. 
 
La Guia té com a objectiu facilitar l’aplicació 
dels requisits bàsics de fiscalització o 
intervenció limitada prèvia per a despeses i 
obligacions a les entitats locals i col·laborar en 
l’homogeneïtzació del model de control intern 
de les entitats del sector públic local adherides 
al servei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Guia té com a objectiu facilitar l’aplicació dels requisits bàsics de fiscalització o intervenció 
limitada prèvia per a despeses i obligacions a les entitats locals i col·laborar en l’homogeneïtzació 
del model de control intern de les entitats del sector públic local adherides al servei. 
 
La Guia està disponible en format digital al lloc web de la Diputació de Girona, 
http://www.ddgi.cat/web/document/5105 
 
Aquesta actualització no requereix l’adopció de cap nou acord per part de la vostra entitat ja que 
l’adhesió al Servei d’Assistència ja implica la permanent actualització a les modificacions 
realitzades per acord plenari de la Diputació de Girona. 
 
 
 
 

 

http://www.ddgi.cat/web/document/5105


II Jornada de Control Intern del Sector Públic Local – 25 de gener de 2019 

 
Amb l’objectiu d’informar sobre els resultats del primer exercici del Servei d'Assistència i oferir 
una visió de les novetats previstes per a l'any 2019, la Diputació de Girona ha organitzat per al 
25 de gener de 2019 la II Jornada de Control Intern del Sector Públic Local, a la qual es 
presentaran les ponències següents: 
 

Tendències actuals del model de control intern 
José Maria Santacana Gómez, interventor delegat de la IGAE al Ministeri de Foment 
 
Novetats en l'àmbit de la funció interventora 
Núria Josa i Arbonès, interventora general de la Diputació de Girona 
 
Novetats en l'àmbit del control financer 
Ernest Ruiz i García, viceinterventor de la Diputació de Girona 
 
La central de compres de l’ACM: Acord marc de serveis de col·laboració en les 
actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions de les entitats locals 
de Catalunya 
Carles Bassaganya i Serra, responsable del Gabinet d'Estudis i Programes - Central  
de Contractació de l'ACM 

 
 
Es pot descarregar el programa a l’enllaç Programa de la Jornada 
 
Per inscriure's a la Jornada, cal emplenar el formulari que apareix a l’enllaç Inscripció 
 
 
 

Premi a les Bones Pràctiques en Auditoria i Transparència en el Sector 
Públic 2018 de la Fundació FIASEP 
 
El Servei d’Assistència en l’Exercici del 
Control Intern a les Entitats Locals de la 
Diputació de Girona ha estat premiat amb el 
premi a les Bones Pràctiques en Auditoria i 
Transparència en el Sector Públic 2018, que 
va ser atorgat per la Fundació FIASEP en el 
marc del VIII Congrés Nacional d’Auditoria 
del Sector Públic, celebrat a Madrid els dies 
22 i 23 de novembre. 
 
Creada el 2006, la Fundació FIASEP és una 
entitat que té com un dels seus principals 
objectius la promoció de l’auditoria en el 
sector públic i la millora de la formació i els 
procediments de treball dels auditors que 
actuen en aquest àmbit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Per qualsevol dubte o consulta adreçar un correu a suportcontrol@ddgi.cat  

http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/5204/5346/II_Jornada_de_Control_Intern_del_Sector_Public_Local.pdf
http://www.ddgi.cat/inscripcio-formacio/501
mailto:suportcontrol@ddgi.cat

