
 

Número 6, gener de 2020 

 
 

III Jornada de Control Intern del Sector Públic Local – 7 
de febrer de 2020 
 
El proper 7 de febrer de 2020 la Diputació de Girona ha 
organitzat la III Jornada de Control Intern del Sector Públic 
Local, que té com a objectius aprofundir en l’exercici del control 
intern, així com exposar les novetats del Servei d’assistència per 
a l’exercici 2020.  

 
Podeu consultar el programa, que s’adjunta en aquest correu, i 
properament, tindreu tota la informació al web de la Diputació. 
 
Per inscriure’s a la jornada, cal omplir el formulari que trobareu en aquest enllaç. 
 
 

Modificació dels requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia per a les despeses i obligacions, aplicable als ens locals adherits al 
Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals 
de la província de Girona 
 
El ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 17 de desembre de 2019, va 
aprovar l’acord de modificació dels requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia aplicable als ens locals adherits al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals, publicat al BOP núm. 247 de 30 de desembre de 2019. 
 
Aquesta modificació és fruit dels resultats derivats de l’exercici de la funció interventora 
a les entitats locals de la província, així com a la pròpia Diputació, i de l’anàlisi de les 
actuacions i requisits realitzat pels tècnics del Servei durant l’exercici 2019, sempre 
amb l’objectiu d’adequar els tipus de despeses i obligacions i els requisits bàsics a la 
legislació vigent i de facilitar l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia de 
requisits bàsics. 
 
El detall dels expedients i/o actuacions que s’han vist afectats per aquesta modificació, 
així com la descripció dels canvis, es pot consultar a través del document que 
s’adjunta en aquest correu. 
 
Pel que fa el mòdul electrònic de control intern, en data 15 de gener, trobareu 
introduïdes totes aquestes modificacions i, per tant, ja tindreu disponibles l’inventari 
d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en règim de 
requisits bàsics i les fitxes corresponents a les actuacions subjectes a funció 
interventora adaptades als extrems fixats pels Acords del Consell de Ministres de 2008 
i 2018 en relació a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics. 
 
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/inscripcio-formacio/961
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2019/247/2019247010301.pdf


 

 
 
Nova edició de la Guia bàsica 01 de funció interventora per a l’exercici de 
la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics de 
les entitats del sector públic local que recull els requisits bàsics de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia modificats per acord de Ple de 17 
de desembre de 2019 
 

La modificació dels requisits bàsics de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia per a les despeses i obligacions, 
aplicable als ens locals adherits al Servei d’Assistència en 
l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de la 
província de Girona aprovada per la Diputació de Girona en 
sessió plenària de 17 de desembre de 2019, ha fet necessari 
actualitzar i publicar una nova edició de la Guia bàsica per a 
l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia de 
requisits bàsics de les entitats del sector públic local, deixant 
sense efectes les anteriors edicions. 
 
L’objectiu d’aquesta Guia és facilitar l’aplicació dels requisits 

bàsics de fiscalització o intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions a les 
entitats locals i homogeneïtzar el model de control intern en l’exercici de la funció 
interventora de les entitats del sector públic local adherides al Servei d’assistència. 
 
Aquesta Guia estarà disponible, en breu, en format digital, al lloc web de la Diputació 
corresponent al Servei d’assistència, i se’n facilitarà un exemplar en paper a la jornada 
del 7 de febrer. 
 
 

Tallers de formació en matèria de control intern 

 
Al llarg d’aquest any 2020 es preveuen realitzar diferents tallers de formació en 
matèria de funció interventora i de control financer. 
 
Pel que fa a la funció interventora, es farà especial referència a les novetats 
introduïdes a la Guia bàsica 01 per a l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia, a la intervenció de la comprovació material de la inversió i a l’omissió de la 
funció interventora.  
 
I en matèria de control financer, es farà especial referència al previst a la Guia bàsica 
02 per a l’exercici del control permanent no planificable de les entitats del sector públic 
local, així com a les actuacions de control permanent planificable obligatòries. 
 
 
Per qualsevol dubte o consulta adreçar un correu a suportcontrol@ddgi.cat  

http://www.ddgi.cat/web/servei/2400/guia-basica-per-a-l-exercici-de-la-fiscalitzacio-i-intervencio-limitada-previa-en-regim-de-requisits-basics-de-les-entitats-del-sector-public-local
mailto:suportcontrol@ddgi.cat

