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1. EL CONTROL INTERN EN 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
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TIPUS DE CONTROL

TIPUS ÀMBIT ABAST SUBJECTE

SOCIAL EXTERN CONTROL D’OPORTUNITAT CIUTADANS

POLÍTIC INTERN CONTROL D’OPORTUNITAT PLE

JUDICIAL EXTERN CONTROL DE LEGALITAT TRIBUNAL DE CUENTAS

ADMINISTRATIU EXTERN CONTROL DE LEGALITAT, 
D’EFICÀCIA I EFICIÈNCIA SINDICATURA DE COMPTES

ADMINISTRATIU INTERN CONTROL DE LEGALITAT, 
D’EFICÀCIA I EFICIÈNCIA ÒRGAN INTERVENTOR
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FUNCIONS PÚBLIQUES NECESSÀRIES

(Art. 2 RD 128/2018 i 92 bis Llei 7/85)

Secretaria 
(Fe pública i 

assessorament legal 
preceptiu)

Secretaris

Comptabilitat, 
control i fiscalització

Interventors

Tresoreria i recaptació

Tresorers

Secretaris - interventors
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MARC NORMATIU DEL CONTROL INTERN A LES ENTITATS 
LOCALS
RDL 2/2004, de 5 de març. Text refós de la Llei d’hisendes locals

• Article 213 – Control intern
• Article 214 – Àmbit d’aplicació i modalitats de l’exercici de la funció interventora
• Article 215 – Reparaments
• Article 216 – Efectes dels reparaments
• Article 217 – Discrepàncies
• Article 218 – Informes sobre la resolució de discrepàncies
• Article 219 – Fiscalització prèvia
• Article 220 – Àmbit d’aplicació i finalitat del control financer
• Article 221 – Control d'eficàcia
• Article 222 – Facultats del personal controlador

A proposta del Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques, el Govern establirà les
normes sobre els procediments de control, metodologia d’aplicació, criteris d’actuació, drets
i deures del personal controlador i destinataris dels informes de control.
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RD 424/2017, DE 28 D’ABRIL, PEL QUAL ES REGULA EL REGIM JURÍDIC 
DEL CONTROL INTERN EN LES ENTITATS LOCALS 

Títol I – Disposicions generals (6 articles)

Títol II – De la funció interventora ( 22 articles)

Títol III – De la funció de control financer ( 8 articles)

Títol IV – Informe resum i pla d’acció (2 articles)

Títol V – Del règim de control simplificat ( 2 articles)

Disposicions addicionals (7), derogatòria (1), transitòria (1) i finals (2)
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2. EL MODEL DE CONTROL ESTABLERT 
EN EL RD 424/2017
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EL MODEL DE CONTROL INTERN

FUNCIÓ INTERVENTORA

Control acte a acte
Control exclusivament de legalitat

Control preventiu
Control previ

CONTROL FINANCER

Control global de les actuacions
Control de legalitat, d'eficàcia i 

eficiència
Control previ, concomitant o posterior

Control enfocat a la millora
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EL MODEL DE CONTROL INTERN (RD 424/2017)

FUNCIÓ 
INTERVENTORA CONTROL FINANCER

CONTROL 
PERMANENT

AUDITORIA 
PÚBLICA

AUDITORIA 
DE COMPTES

AUDITORIA DE  
COMPLIMENT

AUDITORIA 
OPERATIVA
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L’ACTIVITAT DE L’EXERCICI DEL CONTROL

Planificació anual 
del control a 

realitzar

Execució anual dels
treballs de control 

Donar compte dels 
treballs realitzats

Implantar el model
de control intern de 

la nostra entitat
(abans de l'1 de 
juliol de 2018)

Tasques a realitzar anualment
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PROCÉS IMPLANTACIÓ RD 424/2017

RÈGIM DE CONTROL FUNCIÓ INTERVENTORA 

Decisió

En funció característiques 
entitat

Règim 
general Règim 

simplificat

Prèvia
Pressa  raó

Ingressos

Plena
Limitada

Despeses

Decisió

Ple
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2.1. ELS RÈGIMS DE CONTROL El règim general i el règim 
simplificat
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EL RÈGIMS GENERAL I SIMPLIFICAT

RÈGIM DE CONTROL

Decisió

En funció característiques 
entitat

Règim 
general Règim 

simplificat
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ELS RÈGIMS DE CONTROL INTERN A LES ENTITATS LOCALS

• Municipis pressupost > a 3.000.000 €

• Municipis població > 5.000 habitants si pressupost està 
entre 300.000 i 3.000.000 €

• Resta d’entitats locals pressupost > 3.000.000 €

Règim de control general

• Municipis pressupost < 300.000 €

• Municipis pressupost < 3.000.000 € i sempre població < 
5.000 habitants

• Resta d’entitats locals pressupost < 3.000.000 €

Règim de control simplificat
(Àmbit d’aplicació model simplificat de 
comptabilitat, encara que s’hagi optado 

per la ICAL normal)
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EL RÈGIM GENERAL DE CONTROL
Rè

gi
m

 g
en

er
al

FUNCIÓ INTERVENTORA
AGEL i altres entitats dependents o 

adscrites amb pressupost limitatiu (EL, OA i 
Consorcis)

CONTROL FINANCER

Administració general de l’entitat local Control permanent

Altres entitats dependents o adscrites amb 
pressupost limitatiu (OA i Consorcis)

Control permanent

Auditoria pública Auditoria de comptes

EPE’s, Fundacions, SM, Fons sense 
p.jurídica i altres entitats amb participació 

total o majoritària EL
Auditoria pública

Auditoria de comptes

Auditoria de compliment

Auditoria operativaINAP, DIPUTACIÓ DE LLEIDA-NÚRIA JOSA 



ABAST DEL RÈGIM DE CONTROL GENERAL

AUDITORÍA DE 
COMPTES

AUDITORÍA DE 
COMPLIMENT

AUDITORÍA 
OPERATIVA

DIPUTACIÓ  DE GIRONA √ √   

OOAA XALOC √ √ √  

OOAA DIPSALUT √ √ √  

OOAA CONSERVATORI MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ √ √ √  

CONSO RCI DE LA COSTA BRAVA √ √ √  

CONSO RCI DE LES VIES VERDES √ √ √  

CONSO RCI DE LES GAVARRES √ √ √  

CONSO RCI DE LES ARTS ESCÈNIQUES √ √ √  

EPE SEMEGA   √ √ √

PATRO NAT DE TURISME GIRONA-COSTA BRAVA, SA   √ √ √

SUMAR, SA   √ √ √

FUNDACIÓ  DE LA CASA DE CULTURA   √ √ √

CILMA (ASSOCIACIÓ  DE MUNICIPIS)   √ √ √

SECTOR PÚBLIC DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (RÈGIM DE CONTROL INTERN GENERAL)

FUNCIÓ 
INTERVENTORA

CONTROL FINANCER

CONTROL 
PERMANENT

AUDITORÍA PÚBLICA
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EL RÈGIM SIMPLIFICAT DE CONTROL
Rè

gi
m

 si
m

pl
ifi

ca
t

FUNCIÓ INTERVENTORA
AGEL i altres entitats dependents o 

adscrites amb pressupost limitatiu (EL, OA i 
Consorcis)

CONTROL FINANCER

Administració general de l’entitat local Control permanent Solament: Altres 
actuacions de control

Altres entitats dependents o adscrites amb 
pressupost limitatiu (OA i Consorcis)

Control permanent Solament: Altres 
actuacions de control

Auditoria pública Auditoria de comptes

EPE’s, Fundacions, SM, Fons sense 
p.jurídica i altres entitats amb participació 

total o majoritària EL
Auditoria pública

Auditoria de comptes

Auditoria de compliment

Auditoria operativaINAP, DIPUTACIÓ DE LLEIDA-NÚRIA JOSA 



ABAST DELS RÈGIMS DE CONTROL

COM PTES COM PLIM ENT OPERATI VA

ENTITAT LOCAL √ √   

ORGANISMES AUTÒNOMS √ √ √  

CONSORCIS ADSCRITS √ √ √  

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS   √ √ √

SOCIETATS MERCANTILS DEPENDENTS   √ √ √

FONS CARENTS DE PER. JURÍDICA   √ √ √

FUNADCIONS DEPENDENTS   √ √ √

ALTRES ENTITATS PARTICIPADES TOTAL O MAJOR.   √ √ √

COM PTES COM PLIM ENT OPERATI VA

ENTITAT LOCAL √ (*)   

ORGANISMES AUTÒNOMS √ (*) √  

CONSORCIS ADSCRITS √ (*) √  

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS   √  

SOCIETATS MERCANTILS DEPENDENTS   √  

FONS CARENTS DE PER. JURÍDICA   √  

FUNADCIONS DEPENDENTS   √  

ALTRES ENTITATS PARTICIPADES TOTAL O MAJOR.   √  

(*) Únicament aquelles altres actuacions que deriven d'una obligació legal

AUDI TORÍ A PÚBLI CA
FUNCI Ó 

INTERVENTORA CONTROL 
PERM ANENT

FUNCI Ó 
INTERVENTORA CONTROL 

PERM ANENT

RÈGI M  DE CONTROL I NTERN GENERAL

CONTROL FI NANCER

AUDI TORÍ A PÚBLI CA

RÈGI M  DE CONTROL I NTERN GENERAL

CONTROL FI NANCER
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2.2. FORMES D’EXERCICI DEL 
CONTROL

La funció interventora
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LA FUNCIÓ INTERVENTORA
Art. 3 del RD 424/2017

La funció interventora té per objecte controlar els actes de l’entitat local i dels seus
organismes autònoms, sigui quina sigui la seva qualificació, que donin lloc al
reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i
pagaments que se’n derivin, i la inversió o l’aplicació en general dels seus fons
públics, amb la finalitat d’assegurar que la seva gestió s’ajusti a les disposicions
aplicables en cada cas.

En els supòsits en què així ho determini la normativa aplicable, s’ha de dur a terme la
funció interventora en els consorcis, quan el règim de control de l’administració
pública a la qual estiguin adscrits ho estableixi.
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La Funció interventora

424/17 Fase Ámbit objetiu Característiques

Art. 9 Fiscalizació prèvia de drets i 
ingressos

Actes que reconeguin drets i 
ingressos de la tresoreria

Decisió del ple:
Fiscalizació previa o control inherent a a la 

nota d’intervenció en comptabilitat

Règim
 d’objeccions i discrepàncies (art. 9.4, 12, 14, 15 i 26)

Control de legalitati  de  aplicació real i efectiva dels fons (art.7.2)

Procedim
entd’om

issió de la funció
interventora (art. 28)

Art. 16 y
18

Fiscalització prèvia de 
l'autorització , disposició de la 

despesa i intervenció prèvia de 
l'obligació

Actes que autoritzen o aproven 
i/o disposen o comprometin 

despeses i/o reconeguin 
obligacions

Decisió del ple:
Fiscalització i intervenció en règim ordinari o 

limitada prèvia de requisits bàsics (ACM)

Art. 21 Intervenció formal de l'ordenació 
del pagament

Actes d'ordenació del pagament 
amb càrrec a  la tresoreria Verificació dels extrems establerts en l'art. 21

Art.23 Intervenció material del 
pagament

Actes de compliment de les 
obligacions de la tresoreria, i 

altres moviments de fons i valors

Verificació dels extrems establerts en l'art. 23

Art. 24 y
25 Fiscalització prèvia de PJ i  i BCF

Actes de constitució i modificació 
d’ordres de PJ i  BCF i reposicions 

de fons BCF

Verificació dels extrems establerts en l'art. 24 i 
25

Art. 27 Intervenció dels comptes 
justificatius de PJ i  i BCF Comptes justificatius de PJ i BCF Verificació dels extrems establerts en l'art. 27

Art. 20 Intervenció  de la comprovació 
material de la inversió

Comprovació material de la 
inversió

Assistència de l'òrgan interventor en la comprovació 
material de la inversió en funció de les 
característiques del contracte i import



FORMES D’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA

FUNCIÓ INTERVENTORA 

Prèvia
Pressa  raó

Ingressos

Plena
Limitada

Despeses

Decisió

Ple
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FISCALITZACIÓ PRÈVIA DE DRETS I INGRESSOS

Per acord de Ple es pot substituir la 
fiscalització prèvia pel control inherent a 

la presa de raó en comptabilitat i el 
control a posteriori que s'efectuarà 

mitjançant l'exercici del control financer. 
(Art. 9)

Excepte la fiscalització dels actes 
d'ordenació i pagaments derivats 

devolucions d'ingrés indeguts (art. 9.3)

En el règim simplificat NO s'aplica 
obligatòriament control financer.

(Art. 40)

Control inherent a la 
nota d’intervenció en 

comptabilitat (Regla 38 
ICAL normal, 39 ICAL 
simplificada, 21 ICAL 

bàsica) 

Delegar la gestió 
tributaria i recaptació a 

las Diputacions o 
entitat equivalent. (Art. 
36.1 f) de la Llei 7/85)
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PRESSA DE RAÓ EN COMPTABILITAT

(Regla 38 ICAL normal, 39 ICAL simplificada i 21 ICAL básica)

En qualsevol document que hagi produït anotacions en comptabilitat, ja es
tracti del mateix justificant de l’operació o d’un document comptable específic
per al registre d’aquesta, hi ha de figurar una diligència de nota d’intervenció,
certificada pel responsable de la comptabilitat, acreditativa, com a mínim, de
la data, el número d’assentament i l’import amb què el document esmentat
hagi quedat registrat individualment. Aquesta diligència es pot dur a terme
mitjançant certificació mecànica efectuada pel mateix equip informàtic en què
estigui suportat el SICAL.
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FISCALITZACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I INTERVENCIÓ DEL 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ

Per acord de Ple es pot acordar el règim 
de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia de requisits bàsics (Acord del 

Consell de Ministres vigent) i una plena 
amb posterioritat que s'efectuarà 

mitjançant l'exercici del control 
financer.(Art. 13)

En el règim simplificat NO s'aplica 
obligatòriament control financer. 

(Art. 40)

Acordar el règim de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia de 

requisits bàsics.

Si és el cas, aprovar altres 
requisits o tràmits addicionals a 
revisar en règim de fiscalització 
intervenció limitada prèvia que 
garanteixin, en funció de cada 

corporació, l'objectivitat, 
transparència, la no discriminació 

i igualtat de tracte en les 
actuacions públiques. (Art. 13.2 

c))
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RÈGIM ORDINARI VERSUS RÈGIM DE REQUISITS BÀSICS

Règim
ordinari

Règim de requisits 
bàsics

Extrems subjectes a control INDETERMINATS  
(criteri obert)

DETERMINATS 
(generals + addicionals)

Resultat

• Conformitat

•Objecció suspensiva

•Informe condicionat + objecció no 
suspensiva

• Conformitat

• Objecció suspensiva

• Observacions

Terminis 10 dies
5 dies (urgent) 5 dies
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EXTREMS SUBJECTES A CONTROL
RÈGIM ORDINARI RÈGIM DE REQUISITS BÀSICS

• Fiscalització complerta del expedient a criteri del òrgan 
interventor

• En la revisió de l’expedient que incorpori la liquidació de 
obligacions, a més: (art.19)

• Que las obligacions responen a despeses 
aprovades i en el seu cas fiscalitzades 
favorablement

• Que els doc. justificatius: identificació del creditor, 
import exacte de la obligació.

• Que figuren les prestacions o serveis
• Comprovació material de la inversió

• Requisits generals: per a cada tipus d’expedient  i actuació 
que determini el Ple:  

• Que existeix crèdit suficient i adequat, i en el cas de despeses amb 
finançament afectat, que els recursos són executius, i en les despeses 
plurianuals, que es compleix l'article 174 TRLHL (art. 13.2.a)

• Que se proposa por òrgan competent (art. 13.2.b)
• En la revisió de l’expedient que incorpora la liquidació de obligacions, 

a més: (art.19)
• Que las obligacions responen a despeses aprovades i en 

el seu cas fiscalitzades favorablement
• Que els doc. justificatius: identificació del creditor, 

import exacte de la obligació.
• Que figuren les prestacions o serveis
• Comprovació material de la inversió

• Requisits addicionals:
• Acord del Consell de Ministres: per a cada tipus d'expedient, i 

actuació, els requisits recollits en l'Acord del Consell de Ministres (art. 
13.2.c)

• Ple: per als tipus d'expedients, actuacions i requisits que determini el 
Ple(art. 13.2.c)
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EXTREMS SUBJECTES A CONTROL -RÈGIM ORDINARI
1. Crèdit adequat i suficient 12. Consta el termini i forma de justificació

2. Plurianualitat 13.  Es determina el termini de realització de l’activitat

3. Òrgan competent 14.  Es verifica el compliment de les possibilitat de subcontractació i el 
percentatge màxim.

4.  Acreditació supòsits que habiliten a utilitzar aquest procediment 15.  Figura la previsió de sol·licitar tres ofertes en el cas de superar imports del 
contracte menor

5. Acreditació compliment obligacions fiscals i socials 16.  Es determina la forma del pagament

6. Informe favorable del responsable del centre gestor 17. Es justifica la possibilitat de realitzar pagament anticipats

7. Sol·licitud de l’interessat, memòria i pressupost 18.  Es determinen les garanties o es justifica la seva improcedència

8.  Definició de l’objecte de la subvenció 19.  Es fixa la forma de constitució i cancel·lació de les garanties

9.  Determinació clara de les despeses subvencionables 20. S’estableixen les circumstàncies i procediment de modificació

10. Consta el % a subvencionar respecte al cost total de l’activitat 21. La subvenció està inclosa en el Pla estratègic de subvencions

11. Possibilitat de comptabilitzar amb altres subvencions Etc.
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EXTREMS SUBJECTES A CONTROL -RÈGIM REQUISITS BÀSICS

12. Consta el termini i forma de justificació

13.  Es determina el termini de realització de l’activitat

14.  Es verifica el compliment de les possibilitat de subcontractació i el 
percentatge màxim.

15.  Figura la previsió de sol·licitar tres ofertes en el cas de superar 
imports del contracte menor

16.  Es determina la forma del pagament

17. Es justifica la possibilitat de realitzar pagament anticipats

18.  Es determinen les garanties o es justifica la seva improcedència

8.  Definició de l’objecte de la subvenció 19.  Es fixa la forma de constitució i cancel·lació de les garanties

9.  Determinació clara de les despeses subvencionables 20. S’estableixen les circumstàncies i procediment de modificació

10. Consta el % a subvencionar respecte al cost total de l’activitat 21. La subvenció està inclosa en el Pla estratègic de subvencions

11. Possibilitat de comptabilitzar amb altres subvencions 22. Inclou l’obligació de sotmetre’s a actuacions de comprovació i control

1. Crèdit adequat i suficient 

2. Plurianualitat

3. Òrgan competent 

4.  Acreditació supòsits que habiliten a utilitzar aquest procediment

5. Acreditació compliment obligacions fiscals i socials

6. Informe favorable del responsable del centre gestor

7. Sol·licitud de l’interessat, memòria i pressupost

Generals

Addicionals

Propis
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RESULTAT DE L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ 
INTERVENTORA

Règim de requisits 
bàsics

Conformitat • Extrems determinats (generals + 
addicionals)

Disconformitat
(Reparament suspensiu)

• Generales (13.2)
• Addicionals para cada expedient ACM 

(13.2.C)
• Altres addicionals aprovats ple

Observacions • A criteri del òrgan interventor (optatives 
i no suspensives) (219.2 i 14.2)
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INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT

•Verificar que està dictada per l'òrgan competent.

•Verificar que s'ajusta al reconeixement de l'obligació.

•Verificar que s'acomoda al Pla de disposició de fons de la tresoreria 
(mitjançant l'examen del propi pla o informe al respecte emès per la 
tresoreria).

•Verificar l'existència dels acords de minoració, si existeixen retencions 
judicials o compensació de deutes.

Intervenció formal de 
l’ordenació del  pagament

(Art. 21)

•Verificar la competència de l'òrgan per a la realització del pagament.

•Verificar la correcta identitat del perceptor.

•Verificar que l'import és el degudament reconegut.

Intervenció material del 
pagament
(Art. 23)
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PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA 
FIXA

FASE VERIFICAR

Ordre de pagament a 
justificar (Art. 24)

• Que les propostes de PAJ estan dictades per l’òrgan competent per autoritzar les despeses a que es 
refereixen.

• Que existeix crèdit i que el proposat en adequat.
• Que s’adapten a les normes que regulen l’expedició de PAJ.
• Que el beneficiari del PAJ ha justificar dins a termini els PAJ anteriors.
• Que es compleix el pla de disposició de fons de la tresoreria.

Constitució o modificació
BCF (Art. 25.1)

• L’existència i adaptació a les normes que regulen les BCF
• Que la proposta de pagament es base en resolució de l’autoritat competent.

Reposició de fons BCF 
(Art. 25.2)

• Que l’import total del compte justificatiu coincideix amb l’import del doc. comptable
• Que la proposta de pagament es base en resolució de l’autoritat competent.
• Que existeix crèdit i que el proposat es adequat.

Comptes justificatius de 
PAJ i BCF (Art. 27)

(No està sotmès al règim 
de reparamets i 
discrepàncies)

Mitjançant procediments de mostreig:

• Que es corresponen a despeses concretes i determinades en l’execució de les quals s’ha seguit el 
procediment aplicable a cada cas.

• Que són adequats a la finalitat per la qual es van entregar els fons.
• Que se acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis.
• Que el pagament s’ha realitzat al creditor determinat pel pagament degut.

Un cop verificats aquests extrems es podrà procedir a l’aprovació del compte justificatiu, i aquestes 
quedaran a disposició de l’òrgan de control extern INAP, DIPUTACIÓ DE LLEIDA-NÚRIA JOSA 



INTERVENCIÓ DE LA COMPROVACIÓ MATERIAL DE 
LA INVERSIÓ 

Contracte d'obres, serveis o subministraments no menors 

(Art. 20 RD 424/2017 i Disposició add. tercera nova LCSP)

Abans de liquidar la despesa o reconèixer l'obligació s'haurà de verificar
materialment l'efectiva realització de la despesa, i la seva adequació al
contingut del corresponent contracte. Es realitzarà, en tot cas, assistint
l'interventor o en qui delegui, a l'acte de recepció del contracte. Podrà
assistir assessorat quan sigui necessària la possessió de
coneixements tècnics per a realitzar la comprovació material.

(No està sotmès al règim de reparaments i discrepàncies)
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2.2. FORMES D’EXERCICI DEL 
CONTROL

El control financer
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EL CONTROL FINANCER
Control financer règim GENERAL

Control 
permanent Auditoría pública

Auditoría de 
comptes

Auditoría de 
compliment

Auditoría 
operativa

Ens amb 
pressupost 
limitatiu

Ens amb 
pressupost  

no 
limitatiiu 
+ ooaa i 

consorcis

Ens amb pressupost no 
limitatiu (SM, EPE’S, 

Fundacions, etc.)

Control financer règim SIMPLIFICAT

Control 
permanent
(Actuacions
obligatòries)

Auditoría pública

Auditoría de 
comptes

Auditoría de 
compliment

Auditoría 
operativa

Ens amb 
pressupost 
limitatiu

Ens amb 
pressupost  

no 
limitatiiu 
+ ooaa i 

consorcis

Ens amb pressupost no 
limitatiu (SM, EPE’S, 

Fundacions, etc.)
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EL CONTROL PERMANENT
RÈGIM GENERAL RÈGIM SIMPLIFICAT

1. ACTUACIONS OBLIGATORIES:
a. Les actuacions previstes en les normes pressupostaries i reguladores

de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l òrgan
interventor. (art. 32. 1. d))

2. ACTUACIONS ANUALMENT SELECCIONADES PER INTERVENTOR:
a. Verificar el compliment de la normativa i procediments aplicables a

los aspectes que no se extens la funció interventora. (art. 32. 1. a))
b. Seguiment execució pressupostaria i verificació de objectius. (art.

32. 1. b))
c. Comprovació de la planificació, gestió i situació de la tresoreria. (art.

32. 1. c))
d. Anàlisis de las operacions i procediments, valorar la seva

racionalitat economicofinancera i bona gestió. (art. 32. 1. e))
e. En la entitat local, verificar, mitjançant tècniques de auditoria, que

les dades i informació amb transcendència econòmica como suport
de la informació comptable, reflexa raonablement el resultat de la
seva activitat economicofinancera. (art. 32. 1. f))

1. ACTUACIONS OBLIGATORIES:
a. Les actuacions previstes en les

normes pressupostaries i
reguladores de la gestió
econòmica del sector públic
local atribuïdes a l òrgan
interventor. (art. 32. 1. d))

La  resta d’actuacions de control 
permanent, tenen caràcter potestatiu.
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AUDITORIA PÚBLICA

ACTUACIÓ OBLIGATORIA 
ANUALMENT, EN RÈGIM
GENERAL I SIMPLIFICAT

AUDITORIA 
DE COMPTES 

(control dels comptes anuals) 

ACTUACIONS ANUALMENT SELECCIONADES PER 
L’ORGAN INTERVENTOR EN RÈGIM GENERAL

ACTUACIONS NO OBLIGATORIES EN RÈGIM
SIMPLIFICAT

AUDITORIA DE 
COMPLIMENT 

(control de legalitat)

AUDITORIA OPERATIVA 
(control d’eficacia i eficiencia en 

la gestió dels recursos)
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PLANIFICACIÓ DEL CONTROL FINANCER
CONTROL FINANCER

DECISIÓ

PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER
ÒRGAN INTERVENTOR

POTESTATIVES 
(simplificat)

SELECCIONADES
(general)

ACTUACIONS 
OBLIGATÒRIES
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PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER

PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIER (Art. 31)

Actuacions de control permanent Actuacions de auditoría pública

Actuacions que deriven d’una obligació legal
+

Actuacions selecionades per l’òrgan interventor sobre la base de un anàlisi de riscos 
consistent amb els objetius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per 

a cada exercici i els mitjans disponibles
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2.3. DESTINATARIS DE LA 
INFORMACIÓ DE CONTROL
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DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ DE CONTROL I
PLAN ANUAL DE CONTROL 

FINANCER
(Interventor/secretari-

interventor)
(art. 31.3)

PLE

INFORMES DE CONTROL 
FINANCER

(Interventor/secretari-
interventor)

(art. 36.1)

GESTOR ACTIVIDAD 
SOTMESA CONTROL

PRESIDENT DE LA 
CORPORACIÓ

PLE

INFORMES DE AUDITORÍA DE 
COMPTES + COMPTES ANUALS

(Interventor/secretari-
interventor)

(art. 36.2)

SEUS 
ELECTRONIQUES

IGAE (Per integrarles 
en el registre de 

comptes anuals del 
sector público)
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DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ DE CONTROL II
INFORME ANUAL DE TOTES:

1. Les resolucions adoptades pel  president 
contraries als reparamentss efectuats o de la 
opinió del organ d’intervenció de la 
generalitat
2. Les principals anomalies ingressos.
3. Els informes d’omissions
4. Informe control PAJ i BCF

(Interventor) (art. 15.6, 27.2 y 28.2)

PLE 
(juntament la liquidació del 

pressupost)

1. Les resolucions adoptades pel  presidente i 
el ple contraries als reparamentss efectuats o 
de la opinió del organ d’intervenció de la 
generalitat.
2. Les principals anomalies ingressos.
3. Els informes d’omissions
4. Els informes justificatius de la corporació

(Interventor)
(art. 15.7 Y 28.2)

INFORMAR AL PLE I REMETRE AL 
TRIBUNAL  CUENTAS 

(amb el Compte General)
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DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ DE CONTROL III

INFORME RESUM:
DELS RESULTATS MES 

SIGNIFICATIUS DE LES ACTUACIONS 
DE CONTROL FINANCER I FUNCIO 
INTERVENTORA DE L’EXERICICI 

ANTERIOR
(Interventor)

(art. 37)

PLE (Amb el Compte General)

IGAE (Durant el 1er. 
quadrimestre de l’any)

PLA DE ACCIÓ:
- MESURES DE CORRECCIÓ

-RESPONSABLES D’ IMPLEMENTARLES
-CALENDARI DE ACTUACIONS

(El Presidente el   formalizará  en el termini de 
3 mesos desde la remisió al Ple de l’informe

resum anual)
(art. 38)

INTERVENCIÓ
(Valorar el Pla i informar al Ple sobre 

la situació de la correcció de les 
debilitats)

IGAE (Juntament amb l’informe 
resum anual, s’haurà d’informar 

sobre la correcció de les debilitats)
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3. IMPLANTAR L’ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA EN L’EXERCICI DEL 

CONTROL INTERN
L’experiència de la Diputació 
de Girona
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L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I EL CONTROL INTERN
La Llei 39/2015 i la Llei 40/2015, determinen un escenari
en què la tramitació electrònica ha de constituir l'actuació
habitual de les administracions en la seva gestió interna,
de relació amb els ciutadans i de relació d'aquelles entre si.

El RD 424/2017, que determina els procediments de
control i la seva metodologia d’aplicació, NO fa cap
referència, en tot el text legal, a com adaptar aquests
procediments i metodologia a l’administració electrònica,
la qual estem obligats a utilitzar.
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LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA EN EL CONTROL INTERN

Implantar el RD 424/2017, 
a la pròpia Diputació de 
Girona.

Fomentar i assistir en la 
implantació  del RD 
424/2017, a la resta 
d’entitats locals de la 
demarcació de Girona.

Analitzar i decidir el model de control a implantar

Definir i elaborar el material necessari pel seu exercici (instruccions, fitxes,
models d’informes, etc.)

Implantar un entorn electrònic per a l’exercici del control intern
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OBJECTIUS DE L’ESTABLIMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA EN L’EXERCICI DEL CONTROL 
qFer desaparèixer el paper i tramitar electrònicament les
actuacions de control intern.

qIntegrar el control amb altres aplicacions que hagin estat
igualment digitalitzades.

qIncrementar la seguretat del control. Integritat de l’expedient i
signatures digitals.

qNormalitzar els procediments de control intern i dels informes
que reflecteixen el seu resultat.

qFacilitar l’explotació de la informació.

qFacilitar la formació del personal de control.
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EL SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN L’EXERCICI DEL 
CONTROL INTERN A LES ENTITATS LOCALS

Competències de les 
diputacions

Implantació del RD 
424/2017 a les 
entitats locals

Creació del servei en el  ple 
de la Diputació de Girona de 

21 de novembre de 2017
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PRESTACIONS INCLOSES EN EL SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA

ASSISTÈNCIA EN LA 
DEFINICIÓ I IMPLANTACIÓ 
DEL MODEL DE CONTROL 

INTERN DE L’ENTITAT

Models i documentació 
necessària per a la 

definició, implantació i 
exercici del model

SUBMINISTRAMENT I 
ASSISTÈNCIA EN L’ÚS I 

MANTENIMENT DEL 
MÒDUL ELECTRÒNIC PER A 

LA GESTIÓ DEL CONTROL

FUNCIÓ INTERVENTORA
•Mòdul electrònic per a la 
realització, emissió i gestió 
de totes les actuacions de 
fiscalització i intervenció 
prèvia de despeses

CONTROL FINANCER
•Inventari d’actuacions 
sotmeses obligatòriament 
a control permanent (Art. 
32 RD 424/2017)

ALTRA ASSISTÈNCIA EN 
MATÈRIA DE CONTROL

Assistència en la intervenció 
de la comprovació material 

de la inversió

Assistència en la 
contractació de firmes 

privades d’auditoria 
(Central de Compres de 

l’ACM)

Consultes, alertes i formació

1 2 3
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MÒDUL ELECTRÒNIC PER LA GESTIÓ DEL 
CONTROL INTERN

Entitats locals que 
utilitzen el gestor de 

expedients que 
subministra la 

Diputació (ens adherits 
a l’e-administració de la 

Diputació)

Entitats locals que no
utilitzen el gestor de 

expedients que 
subministra la 

Diputació 

Entorn de control 
integrat en el gestor d’ 

expedients Entorn electrònic de control
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COMPONENTS DEL MÒDUL DE CONTROL

FUNCIÓ INTERVENTORAFUNCIÓ INTERVENTORA

Inventari de actuacions 
subjectes a fisc/int
limitada prèvia en 

requisits bàsics

Plantilles de control

Generació d’informes

Explotació de la 
informació

CONTROL FINANCERCONTROL FINANCER

Inventari d’actuacions 
sotmeses obligatòriament 

a control permanent
(Art. 32 rd 424/2017)

Plantilles d’informes de 
control permanent

Generació d’informes

Explotació de la 
informació

ALTRA DOCUMENTACIÓ 
NECESSÀRIA PER LA 

IMPLANTACIÓ I EXERCICI 
DEL CONTROL INTERN

ALTRA DOCUMENTACIÓ 
NECESSÀRIA PER LA 

IMPLANTACIÓ I EXERCICI 
DEL CONTROL INTERN

- Acords plenaris
- Programes de treball

- Models d'informe
- Altres
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IMPLANTACIÓ DE LA FISC./INT. PRÈVIA EN RÈGIM 
DE REQUISITS BÀSICS (FUNCIÓ INTERVENTORA)

Inventari de totes les 
actuacions sotmeses a 

LPRB(1)

Determinació dels 
requisits bàsics general i 
addicionals adaptats de 

l’ACM (2)

Aprovació pel ple de la 
corporació, previ informe 

de l'òrgan interventor

(1) Règim de fiscalització/intrervenció limitada prèvia de requisits bàsics
(2) Acord del consejo de ministros respecte l’exercici  de la funció interventora en règim de requisits básics (2/5/2008, modificat 

7/7/2011) acord del consejo de ministros de 20 de juliol de 2018 respecte a l'exercici de la funció interventora a règim de requisits 
bàsics en l'àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis.

1 2 3
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ACORD DEL CONSELL DE MINISTRES, RESPECTE L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ
INTERVENTORA EN RÈGIM DE REQUISITS BÀSICS
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INVENTARI D’ACTUACIONS I ADAPTACIÓ DE L’ACM

ÀREA EXP. ACT.

Personal 10 37

Contractació 21 116

Subvencions i transferències 10 33

Urbanisme 4 15

Despeses financeres 3 10

TOTAL 48 211

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
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INVENTARI D’ACTUACIONS
1. ÁREA DE PERSONAL ACM
1.1 Altas personal funcionario

1.1.1 Aprobación de convocatoria de personal funcionario de carrera (fase A) -
1.1.2 Aprobación de convocatoria de personal funcionario interino (fase A) -
1.1.3 Nombramiento de personal funcionario de carrera (fase D) -
1.1.4 Nombramiento de personal funcionario interino (fase D) -
1.1.5 Nombramiento de personal funcionario derivado de comisión de servicios (fase AD/D) -
1.1.6 Nombramiento y cese de personal funcionario derivado de libre designación (fase AD/D) -
1.1.7 Otras formas de provisión de personal funcionario (fase AD) -

1.2 Altas personal laboral
1.2.1 Aprobación de convocatoria de personal laboral fijo (fase A) -
1.2.2 Aprobación de convocatoria de personal laboral temporal (fase A) -
1.2.3 Contratación de personal laboral fijo (fase D) 2º.1
1.2.4 Contratación de personal laboral temporal (fase D) 2º.2
1.2.5 Contratación de personal laboral temporal a través de un Plan de contratación (fase D) 2º.2
1.2.6 Prórroga de contratos laborales (fase AD) 2º.4

1.3 Altas personal directivo y/o eventual
1.3.1 Aprobación de convocatoria de personal directivo (fase A) -
1.3.2 Contratación de personal directivo (fase D) -
1.3.3 Contratación de personal eventual (fase AD) -

1.4 Expedientes de nóminas de retribuciones del personal
1.4.1 Expedientes de nóminas de retribuciones del personal (fase ADO/O) 3º

E
xp

ed
ie

nt
s

Actuacions
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ESTRUCTURA DELS EXTREMS A COMPROVAR EN 
RÈGIM DE REQUISITS BÀSICS

A) Requisits bàsics generals 
(Article 13.2 del RD 424/2017)

B) Requisits bàsics addicionals 
(Acords del Consell de Ministres)

C) Requisits bàsics addicionals que determini el 
Ple de cada entitat

D) Observacions 
(Article 14 del RD 424/2017)

OBLIGATORIS

POTESTATIUS
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2. ÁREA: ÁREA DE CONTRATACIÓN, CONTRATOS PATRIMONIALES Y PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

2.3 EXPEDIENTE: Preparación y adjudicación de expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra, cuando, en el caso del articulo 234.5 de la LCSP, no sea posible 
establecer el importe estimativo de las obras

2.3.3 ACTUACIÓN: Aprobación del expediente de gasto de las obras (fase AD obra)

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales

A.1
Art. 13.2.a) RD 424/2017
Art. 172 y 176 TRLHL
Art. 116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en 
el expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado 
cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los 
artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).

A.2
Art. 13.2.a) RD 424/2017
Art. 173.6 TRLHL

Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son ejecutivos y que se acredita su efectividad con la 
existencia de documentos fehacientes.

A.3
Art. 13.2.a) RD 424/2017
Art. 174 TRLHL

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL.

A.4
Art. 13.2.a) RD 424/2017
Art. 173.6 y 174.1 TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto.

A.5
Art. 13.2.a) RD 424/2017
Art. 173.6 y 174.1 TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto y a la firmeza de la financiación.

A.6
Art. 13.2.b) RD 424/2017
Art. 185 TRLHL
Art. 117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales

B.1

Art. 13.2.c) RD 424/2017
ACM2008 9.2.2.B)
Art. 234.3 y 235 LCSP
Art. 131 RGLCAP

Al tratarse de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000€, IVA excluido, o de obras que afectan a la estabilidad, la seguridad 
y estanqueidad, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos.

B.2

Art. 13.2.c) RD 424/2017
ACM2008 9.2.2.B)
Art. 231, 234.3 y 236 LCSP
Art. 138.2 RGLCAP

Que existe acta de replanteo previo.



PROCÉS DE GENERACIÓ D’INFORMES
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ESTRUCTURA DELS INFORMES
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ANTECEDENTS Adaptats, a l'estructura de Sindicatura de Comptes de Catalunya, en la tramitació de la 
informació referent a l'exercici de control intern

FONAMENTS JURÍDICS Normes reguladores del control intern

INFORME

Requisits fiscalitzats de conformitat (amb ref.legislativa)

Requisits que, d'acord amb la naturalesa de l'expedient i / o en aquesta fase del procediment 
no procedeix la seva revisi (amb ref.legislativa)

Requisits fiscalitzats amb objeccions (amb ref.legislativa; article 12 RD424 / 2017) 

CONCLUSIÓ
Resultat

De conformitat

Amb objeccions
Observacions (si correspon)

INAP, DIPUTACIÓ DE LLEIDA-NÚRIA JOSA 





INVENTARI D’ACTUACIONS SOTMESES A CONTROL 
PERMANENT

TIPUS DE CONTROL MATERIES ACTUACIONS

C.P PRÈVI OBLIGATORI 8 38

C.P PRÈVI DERIVAT ANÀLISI DE RISCOS 6 14

C.P. CONCOMITANT I POSTERIOR 
OBLIGATORI

3 10

TOTAL 17 62

INVENTARI 
D’ACTUACIONS

ELABORACIÓ 
PLANTILLES DE LES 

ACTUACIONS

GUIA BÀSICA 02 PER 
L’EXERCICI DEL 

CONTROL PERMANENT 
PRÈVI I OBLIGATORI
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1. Control permanent previ obligatori Normativa que atribueix 
l'actuació a l'òrgan interventor

1.1 Pressupost, execució pressupostària i compliment dels objectius assignats
1.1.1 Informe sobre el projecte de pressupostos Art. 4.1.b).2 RD 128/2018

1.1.2 Informe sobre el pressupost general 
Art. 18.4 RD 500/1990
Art. 4.1.b).2 RD 128/2018
Art. 168.4 RDLeg 2/2004

1.1.3 Informe sobre l'establiment de normes que regulen les ordres de pagaments a 
justificar en Bases d'execució del pressupost

Art. 190.2 RDLeg 2/2004
Art. 72.1 RD 500/1990

1.1.4 Informe sobre l'establiment de normes que regulen les bestretes de caixa fixa en 
Bases d'execució del pressupost

Art. 75.1 RD 500/1990

1.1.5
Informe sobre avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i límit de 
l'endeutament en l'aprovació del pressupost (sector administracions públiques: art. 
2.1 LO 2/2012)

Art. 16.2 RD 1463/2007
Art. 15.3.c) i 16.1 OHAP/2105/2012

1.1.6
Informe sobre avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i límit de 
l'endeutament en l'aprovació del pressupost (Societats no financeres: art. 2.2 LO 
2/2012)

Art. 16.2 RD 1463/2007
Art. 15.3.c) i 16.1 OHAP/2105/2012

1.1.7 Informe anual sobre el compliment dels plans econòmico-financers aprovats Art. 22.2 RD 1463/2007
1.1.8 Informe sobre la pròrroga del pressupost general Art. 21.4 RD 500/1990

1.2 Modificacions de crèdit

1.2.1 Informe sobre expedients de transferències de crèdit entre partides de la mateixa 
àrea de despesa Art. 4.1.b).2 RD 128/2018

1.2.2 Informe sobre expedients de transferències de crèdit entre partides de diferent àrea 
de despesa Art. 4.1.b).2 RD 128/2018

1.2.3 Informe sobre expedients de generació de crèdit Art. 4.1.b).2 RD 128/2018
(...)

1.3 Liquidació del pressupost

1.3.1 Informe sobre liquidació del pressupost d'organismes autònoms i consorcis
Art. 192.2 RDLeg 2/2004
Art. 90 RD 500/1990
Art. 4.1.b).4 RD 128/2018

(...)
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Actuacions



TIP. 1. Control permanent previ obligatori
MAT. 1.1 Pressupost, execució pressupostària i compliment dels objectius assignats
ACT. 1.1.2 Informe sobre el pressupost general 
Apartat Ref. Legislativa Descripció de l'actuació
A. Normativa que atribueix l'actuació a l'interventor i reguladora de l'actuació de control permanent
A.1 Normativa que atribueix l'actuació a l'interventor

Art. 18.4 RD 500/1990
Art. 4.1.b).2 RD 128/2018
Art. 168.4 RDLeg 2/2004

Art. 18.4. Sobre la base dels Pressupostos i estats de previsió als quals es refereixen els apartats anteriors, el President de l'Entitat 
formarà el Pressupost General i el remetrà informat per la Intervenció (...), al Ple de la Corporació abans del dia 15 d'octubre per a la seva 
aprovació inicial, esmena o devolució.
Art. 4.1.b).2. Actuacions atribuïdes a l'òrgan de control: informe dels projectes de pressupostos i modificació dels mateixos.

A.2 Normativa reguladora de l'actuació objecte de control permanent

Art. 162 a 168 RDLeg 2/2004
Art. 8 a 19 RD 500/1990

El concepte de Pressupost General de les Entitats Locals, s’estableix a l’article 162 del RDLeg 2/2004, segons el qual, el Pressupost 
General és l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de:
- Les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat i els seus organismes autònoms.
- Els drets que preveuen liquidar durant l’exercici.
- Les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils que el seu capital pertanyi íntegrament a l’Entitat Local.

B. Caràcter de l'informe i conseqüències de la seva no emissió
B.1 Caràcter de l'informe

Art. 18.4 RD 500/1990
Art. 4.1.b).2 RD 128/2018
Art. 168.4 RDLeg 2/2004

Preceptiu, no vinculant.
Per tant, l'òrgan competent podrà adoptar la seva decisió ajustant-se o apartant-se del criteri de la Intervenció, amb l'obligació de 
motivar la seva decisió en aquest últim cas.

B.2 Conseqüències de la seva no emissió

Art. 80.3 i 48 L 39/2015

Art. 80.3. Si l’informe no s’emet en el termini assenyalat, i sense perjudici de la responsabilitat en què incorri el responsable de la 
demora, es poden prosseguir les actuacions excepte quan es tracti d’un informe preceptiu, cas en el qual es pot suspendre el transcurs del 
termini màxim legal per resoldre el procediment en els termes que estableix la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 22.
Art. 48. L'omissió d'informes preceptius és un vici del procediment que determina la seva anul·labilitat.

C. Moment i termini d'emissió de l'informe
C.1 Moment d'emissió de l'informe

(...)
C.2 Termini d'emissió de l'informe

(...)
D. Documentació necessària i anàlisi a realitzar l'informe
D.1 Documentació necessària per a realitzar l'informe

(...)



TIP. 1. Control permanent previ obligatori
MAT. 1.1 Pressupost, execució pressupostària i compliment dels objectius assignats
ACT. 1.1.2 Informe sobre el pressupost general 

REF. LEG. Aspectes subjectes a revisió
Art. 165.1.a) i 167.3 TRLRHL
Art. 8.a) RD500/90 Estat de despeses, on s'inclouen, amb la deguda especificació, els crèdits necessaris per atendre al compliment de les obligacions

Art. 165.1.b) TRLRHL
Art. 8.b) RD500/90 Estat d'ingressos, on hi figuren les estimacions dels diferents recursos econòmics a liquidar durant l'exercici

Art. 165 TRLRHL
Art 16 RD500/90 Compliment del principi d'estabilitat pressupostària

Art. 165.1 TRLRHL
Art. 9 RD500/90 Bases d'execució del presspost

Art. 166.1.a) TRLRHL
Art. 12.c) RD500/90
Art. 13.2 RD500/90

Els plans i programes d'inversió que, per un termini de quatre anys, podran formular els municipis i altres entitats locals, coordinat, en el seu cas, amb el programa 
d'actuació i plans d'etapes de planejament urbanístic

Art. 166.2 TRLRHL
Art. 14 RD500/90

El programa financer, coordinat amb els plans i programes d'inversió, que conté la inversió prevista a realitzar en cada un dels 4 exercicis, els ingressos per 
subvencions, contribuciones especials, càrregues d'urbanització, recursos patrimonials i altres ingressos de capital que es preveuen obtenir en aquests exercicis, 
així com una projecció de la resta d'ingressos previstos en el citat període, i les operaciones de crèdit que son necessàries per completar el finançament, amb 
indicació dels costos que generin.

Art. 166.1.b) TRLRHL
Art. 12.a) RD500/90

Els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les societats mercantils del capital social dels quals sigui titular únic o partícip majoritari l'entitat 
local.

Art. 166.1.c) TRLRHL
Art. 12.b) RD500/90 L'estat de consolidació del pressupost de la mateixa entitat amb el de tots els pressupostos i estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats mercantils.

Art. 166.1.d) TRLRHL

L'estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiu del detall d'operacions de crèdit o d'endeutament pendents de reemborsament al principi de 
l'exercici, de les noves operacions previstes a realitzar al llarg de l'exercici i del volum d'endeutament al tancament l'exercici econòmic, amb distinció d'operacions a 
curt termini, operacions a llarg termini, de recurrència al mercat de capitals i realitzades en divises o similars, així com de les amortitzacions que es preveuen 
realitzar durant el mateix exercici. 

Art. 168.1.a) TRLRHL
Art. 18.a) RD500/90 Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que es presenten en relació amb el vigent.
Art. 168.1.b) TRLRHL
Art. 18.b) RD500/90 Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avenç de la del corrent, referida, almenys, a sis mesos de l'exercici corrent.
Art. 168.1.c) TRLRHL
Art. 18.c) RD500/90 Annex de personal de l'Entitat Local.
Art. 168.1.d) TRLRHL
Art. 18.d) RD500/90 Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.
Art. 168.1.e) TRLRHL Annex de beneficis fiscals en tributs locals contenint informació detallada dels beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de cada Entitat Local.

(...)



ENTITATS LOCALS ADHERIDES AL SERVEI
Règim control 

intern Pressupost Hab. Total ens Ens adherits Ens no 
adherits % Adhesions

Règim 
simplificat

< 3.000.000€
< 1.000 hab. 130 84 46 64,62%

> 1.000 i < 5.000 hab. 32 24 8 75,00%

Règim 
General

> 3.000.000€
< 1.000 hab. 1 1 0 100,00%

> 1.000 i < 5.000 hab. 25 20 5 80,00%

> 3.000.000€

> 5.000 i < 10.000 hab. 14 10 4 71,43%
> 10.000 y < 20.000 

hab. 12 10 2 83,33%

> 20.000 hab. 8 8 0 100,00%
Consells comarcals 8 8 0 100,00%

Total 230 165 65 71,74%

ACTUALMENT 165 ENTITATS LOCALS DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA 
DISPOSEN D'UN MÒDUL ELECTRÒNIC PER A LA GESTIÓ DEL CONTROL 

INTERN ADAPTAT AL RD 424/2017 INAP, DIPUTACIÓ DE LLEIDA-NÚRIA JOSA 



Exposició de motius Llei 39/2015
“Una Administració sense paper basada en un 
funcionament íntegrament electrònic no només 

serveix als principis d'eficàcia i eficiència, en estalviar 
costos a ciutadans i empreses, sinó que també reforça 
les garanties dels interessats alhora que facilita una 

millor transparència”.

MOLTES GRÀCIES

njosa@ddgi.cat

INAP, DIPUTACIÓ DE LLEIDA-NÚRIA JOSA 


