JORNADES DE CONTROL INTERN
7 d’octubre de 2019

JORNADES SOBRE EL CONTROL INTERN
Lleida, 13 de novembre de 2019

JORNADES DE CONTROL INTERN
7 d’octubre de 2019

INDEX
Control intern: anàlisi de la incidència del RD 424/2017

Objectius del control intern: novetats i obligacions (pàg 3 a 10).

A. Dels nous procediments en la funció interventora:
A1_Aplicació fiscalització prèvia plena o limitada
A2_Acords no sotmesos a fiscalització prèvia

(pag. 11 a 23).

(pag. 24).

A3_Acords sotmesos a funció interventora o control financer (pag. 25 a 27).
.
B. Del nou règim d’obligacions de transparència del control intern (pag. 28).

C. De les novetats pel reforçament de les funcions de l’òrgan de control intern (pàg. 29 a 36).

Cas pràctic: Problemes d’aplicació i interpretació del RD 424/2017 (pàg. 37).

2

JORNADES DE CONTROL INTERN
7 d’octubre de 2019

ANÀLISI DE LA INCIDÈNCIA DEL RD 424/2017
Objectius del control intern: novetats i obligacions

3

4

JORNADES DE CONTROL INTERN
7 d’octubre de 2019

ANÀLISI DE LA INCIDÈNCIA DEL RD 424/2017
Objectius del control intern: novetats i obligacions

El control intern és un plantejament basat en l’interès general, que afecta la totalitat del sector públic local, i que pretén
assegurar la gestió regular dels fons públics, la utilització eficient d’aquests fons i la sostenibilitat financera de les entitats locals.
Des del punt de vista tècnic, el control intern es planteja en dues modalitats, FUNCIÓ INTERVENTORA i CONTROL FINANCER.
Així mateix, aquest es configura en dos règims d’exercici diferenciats: el control permanent i l’auditoria pública, i en tots dos s’inclou
el control d’eficàcia, amb la finalitat, entre altres objectius, d’aconseguir un control economicopressupostari més rigorós i
reforçar el paper de la funció interventora.
El control intern de l’activitat economicofinancera del sector públic local l’ha d’exercir l’òrgan interventor
mitjançant l’exercici de la funció interventora i el control financer.

ART. 3.3 RD 424/2017

❑ La FUNCIO INTERVENTORA té per objecte controlar els actes de l’entitat local i dels seus organismes
autònoms i els consorcis, en el seu cas.
❑ El CONTROL FINANCER té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en
l’aspecte econòmic financer.
L’exercici de la funció interventora és el més habitual i tradicional en el mon local, tant per la seva òptica de legalitat, com pel seu acotat abast,
ja que desplega les seves actuacions amb caràcter previ a l’adopció d’un específic acord. La funció interventora no té per objecte assessorar,
sinó de tractar d’evitar actes administratius, amb transcendència pressupostària, no ajustats a l’ordenament jurídic.
• Avantatges: pot advertir d’incompliments normatius abans de que es produeixin o, en el seu cas, retardar el potencial quebranto.
• Inconvenients: Està focalitzada en el concret expedient o acte administratiu, pel que no resulta adequada per a una visió de conjunt de la
gestió pública.
La finalitat del control financer es informar per escrit al gestor sobre l’adequada presentació de la informació financera, del compliment de les
normes i directrius que siguin d’aplicació, i del grau d’eficàcia, eficiència i economia en la consecució dels objectius previstos.
• Avantatges: resulta apropiat quan es pretén imprimir un enfoc més ampli i autònom de la gestió pública.
• Inconvenients: requereix d’una adequada planificació general de l’entitat, així com de les respectives àrees de treball, sustentada sobre
objectius transparents i mesurables. L’esmentada planificació, necessària però no suficient, ha de contemplar també els exactes
procediments per fer-la efectiva. Tot allò no seria possible sense una adequada pressupostació per programes i objectius, cosa que no es
compleix en l’actualitat, on la inercial tècnica incrementalista segueix sent hegemònica.
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ANÀLISI DE LA INCIDÈNCIA DEL RD 424/2017
Objectius del control intern: novetats i obligacions

Modalitat tècnica del control intern
FUNCIÓ INTERVENTORA
OBJECTE

Perspectiva singular: actes administratius aïllats

CONTROL FINANCER
Perspectiva global: procediments, àrees de gestió, etc.
Legalitat
Bona gestió financera:

ASPECTES CONTROLATS

MOMENT EN EL QUE S'EXERCEIX

Legalitat

Eficàcia (grau compliment objectius programats) , eficiència (comparació entre cost
i rendiment dels serveis) , econom ia, qualitat, transparència, estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.

Control previ (preventiu)

Control previ, concomitant, posterior (consuntiu)

Pels seu contingut:

Control permanent

Inductiu

Plena

a) Pel moment del seu exercici:

Limitada

Previ

Pel seu objecte:
D'obligacions i despeses
Fiscalització prèvia: FASES A i D
Intervenció prèvia:

MODALITATS DE L'EXERCICI

Concomitant

Informes poden
Posterior
tenir efectes suspensius !!!

Reconeixement i liquidació d'obligacions FASE O
De la comprovació material de la inversió
Sotmesos a procediment
Intervenció formal del pagament FASE P
contradictori
Intervenció material del pagament

Informes NO poden
tenir efectes suspensius !!!

Sense procediment contradictori

Amb procediment contradictori
b) Per la seva exigència:
Per norma : legal o reglamentària
Per inclusió : en el PACF amb motiu de risc, a criteri de l'òrgan interventor

Auditòria pública (posterior)
Auditòria de comptes o financera

De drets i ingressos
Es podrà substituir la fiscalització prèvia per la presa de raó en comptabiltat
més control financer posterior (amb excepció dels actes d'ordenació i
pagament material derivats de devolucions d'ingressos indeguts)

Auditòria de compliment
Auditòria operativa

Control permanent:
Administració general de l'entitat local i altres entitats dependents o adascrites amb
pressupost limitatiu (OOAA i Consorcis adscrits)

ENS SOBRE ELS QUE S'EXERCEIX

Auditòria pública:
Administració general de l'entitat local i altres entitats Auditòria pública (de comptes)
dependents o adscrites amb pressupost limitatiu (OOAA i
Entitats dependents o adscrites amb pressupsot limitatiu (OOAA i Consorcis adscrits)
Consorcis adscrits)
Auditòria pública (de comptes, de compliment i operativa)
Entitats públiques empresarials, fundacions, societats mercantils, fons sense
personalitat jurídica i altres entitats amb particiapació total o majoritària de l'entitat local
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Modalitat de control per tipus d’ens

FORMES DE CONTROL

ÀMBIT SUBJECTIU DEL CONTROL

FORMES DE L'EXERCICI DEL CONTROL

FUNCIO INTERVENTORA

Entitat local i ens dependents amb
pressupost administratiu de caràcter
limitatiu

Règim de FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ
ordinari o general (PLENA) o especial
(LIMITADA)

Entitat local i ens dependents amb
pressupost administratiu de caràcter
limitatiu

CONTROL FINANCER PERMANENT

CONTROL
INTERN

Ens dependents
CONTROL FINANCER

Tots els ens dependents, llevat de les
societats
mercantils
subjectes
obligatòriament a auditoria de comptes
Tots els ens dependents que NO
disposin de pressupost limitataiu

Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern a les entitats del sector públic local.
Article 2. Àmbit d’aplicació.
1. El control al qual es refereix el títol VI del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals l’han d’exercir sobre la totalitat d’entitats que conformen el
sector públic local els òrgans d’intervenció amb l’extensió i els efectes que
determinen els articles següents.
2. Als efectes d’aquest Reglament formen part del sector públic local:

AUDITORIA PÚBLICA

Auditoria de comptes (FINANCERA)

Auditioria de compliment (LEGALITAT)
Auditoria operativa (GESTIÓ)

A
B

CONTINGUTS DELS CONTROLS
(objecte de verificació)
Actuacions art. 8 a 27 del RD 424/2017

Actuacions art. 32 del RD 424/2017
Actuacions art. 33 del RD 424/2017

Imatge fidel dels comptes anuals

Revisió de legalitat administrativa i sectorial
Avaluació de la gestió

❑ La mateixa entitat local.
❑ Els organismes autònoms locals.
❑ Els consorcis dotats de personalitat jurídica pròpia adscrits a l’entitat local de conformitat amb la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
❑
❑
❑
❑

Les entitats públiques empresarials locals.
Les societats mercantils dependents de l’entitat local.
Les fundacions del sector públic dependents de l’entitat local.
Els fons sense personalitat jurídica la dotació del quals s’efectuï majoritàriament des dels
pressupostos generals de l’entitat local.
❑ Les entitats amb personalitat jurídica o sense diferents de les esmentades en els apartats
anteriors amb participació total o majoritària de l’entitat local.
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Règim de control intern

Àmbit Subjectiu (Règim general)

RÈGIM DE CONTROL

FUNCIO INTERVENTORA

CONTROL
PERMANENT
Subjecció
Subjecció
Subjecció

CONTROL FINANCER
AUDITORIA
COMPTES
COMPLIMENT

ENTITAT MATRIU (Ajuntament)
Subjecció
OOAA
Subjecció
Subjecció
CONSORCI
Subjecció
Subjecció
ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL
Subjecció
SOCIETAT MERCANTIL
Subjecció
FUNDACIÓ
Subjecció
ALTRES ENTITATS*
Subjecció
*(amb dotació majoritària de l'entitat en previsió a l'article 2 apartat f) i h) del RD 424/2017)

Subjecció
Subjecció
Subjecció
Subjecció

OPERATIVA

Subjecció
Subjecció
Subjecció
Subjecció

Àmbit Subjectiu (Règim simplificat)

RÈGIM DE CONTROL

FUNCIO INTERVENTORA

CONTROL
PERMANENT
**
**
**

CONTROL FINANCER
AUDITORIA
COMPTES
COMPLIMENT

ENTITAT MATRIU (Ajuntament)
Subjecció
OOAA
Subjecció
Subjecció
CONSORCI
Subjecció
Subjecció
ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL
Subjecció
SOCIETAT MERCANTIL
Subjecció
FUNDACIÓ
Subjecció
ALTRES ENTITATS*
Subjecció
*(amb dotació majoritària de l'entitat en previsió a l'article 2 apartat f) i h) del RD 424/2017)
(**)Únicament aquelles altres actuacions que deriven d'una obligació legal

OPERATIVA

TÍTOL V del RD 424/2017
Del règim de control simplificat
Article 39. Àmbit d’aplicació.
Poden aplicar el règim de control intern
simplificat les entitats locals incloses en l’àmbit
d’aplicació del model simplificat de comptabilitat
local.
Article 40. Règim de control intern.
Les entitats locals acollides al règim de control
intern simplificat han d’exercir la funció
interventora, en les seves dues modalitats de
règim ordinari i especial de fiscalització i
intervenció limitada prèvia, respecte a la gestió
econòmica de l’entitat local, mentre que la funció
de control financer no és d’aplicació obligatòria,
sense perjudici de l’aplicació de l’auditoria de
comptes en els supòsits que preveu l’article
29.3.A) d’aquest Reglament i de les actuacions
la realització de les quals per part de l’òrgan
interventor derivi d’una obligació legal
Entitats locals incloses en l’àmbit d’aplicació del model
simplificat de comptabilitat local:
• Municipis pressupost < 300.000 €
• Municipis pressupost < 3.000.000 € < 5.000 habitants
• Resta d’entitats pressupost < 3.000.000 €
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CONTROL INTERN
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017)

FUNCIÓ INTERVENTORA*

CONTROL FINANCER

Anàlisi / mapa de riscos

Fiscalització prèvia

Planificació del control financer - PACF
No planificat

Planificat

Intervenció prèvia de la liquidació de la despesa
Intervenció form al de l'ordenació del pagam ent
Intervenció m aterial del pagam ent

Control Perm anent

Auditoria Pública

Control d'eficacia

* Plena / limitada / presa raó comptabilitat

Cap de les modalitats de control intern es infal·lible ni completa, del qual es dedueix que totes elles són
compatibles i mútuament necessàries !!
Un sistem a de control intern se entenc ADEQUAT quan...,proporcioni suficient seguretat de que cobreix els següents objectius:
1-Salvaguardar els actius o recursos de l’entitat
2-Atorgar fiabilitat als registres com ptables
3- Garantir el funcionam ent de l’organització d’acord am b la norm ativa d’aplicació i am b els principis de bona gestió

OBJECTIU del control intern exigit en el RD 424/2017 : Assegurar un control eficaç

9

JORNADES DE CONTROL INTERN
7 d’octubre de 2019
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Objectius del control intern: novetats i obligacions
Eficàcia del model de control intern

OBJECTIU: Que no quedin àrees de gestió, ni entitats independentment de la seva forma jurídica,
permanentment fora de l’àmbit de control

RÈGIM DE CONTROL

FUNCIO INTERVENTORA

CONTROL
PERMANENT
Subjecció
Subjecció
Subjecció

CONTROL FINANCER
AUDITORIA
COMPTES
COMPLIMENT

ENTITAT MATRIU (Ajuntament)
Subjecció
OOAA
Subjecció
Subjecció
CONSORCI
Subjecció
Subjecció
ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL
Subjecció
SOCIETAT MERCANTIL
Subjecció
FUNDACIÓ
Subjecció
ALTRES ENTITATS*
Subjecció
*(amb dotació majoritària de l'entitat en previsió a l'article 2 apartat f) i h) del RD 424/2017)

Subjecció
Subjecció
Subjecció
Subjecció

OPERATIVA

Subjecció
Subjecció
Subjecció
Subjecció

A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, el
control efectiu de, com a mínim, el 80 %per cent del pressupost general
consolidat de l’exercici mitjançant l’aplicació de les modalitats de funció
interventora i control financer. En el transcurs de tres exercicis consecutius i
sobre la base d’una anàlisi prèvia de riscos, ha d’haver assolit 100 % d’aquest
pressupost.

Art. 4.3 del RD
424/2017

El model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, el control efectiu del
cent per cent del pressupost general consolidat de l’exercici en la modalitat de
funció interventora i, almenys, el vuitanta per cent mitjançant l’aplicació de la
modalitat de control financer. Per a aquest últim, en el transcurs de tres
exercicis consecutius i sobre la base d’una anàlisi prèvia de risc, ha d’haver
assolit el cent per cent del pressupost general consolidat.

Apartat III de
l'exposició de
motius del RD
424/2017
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Objectius del control intern: novetats i obligacions
Eficàcia del model de control intern: exemple

EXEMPLE 1

PERIODE DE TRES EXERCICIS

F. INTERVENTORA 2019
2020
PRESSUPOST*
%
AJUNTAMENT
21.000.000,00 70,00%
Si
70,00% 70,00%
OOAA 1
3.000.000,00 10,00%
Si
10,00% 10,00%
OOAA 2
1.500.000,00
5,00%
Si
5,00%
5,00%
CONSORCI ADSCRIT
4.500.000,00 15,00%
Si
15,00% 15,00%
TOTAL
30.000.000,00 100,00%
100,00% 100,00%
* Import ajustats i consolidats i iguals pels 3 exercicis proposats
EXEMPLE 2

AJUNTAMENT
OOAA 1
OOAA 2
SOCIETAT MERCANTIL 1**
SOCIETAT MERCANTIL 2**
TOTAL

2021
70,00%
10,00%
5,00%
15,00%
100,00%

Per l’exemple 2 i 3, l ’òrgan interventor haurà d’elaborar
el PACF tenint en compte l’obligació de controlar
anualment el 80 % del pressupost consolidat i el 100 %
en els transcurs de tres exercicis, de tal manera que
haurà de tenir present quines entitats han quedat fora
de l’àmbit del PACF en cada exercici per, en el curs de
tres anys, sotmetre'ls a alguna actuació de control
financer (auditoria pública) i complir el requisit de
controlar el 100 % del pressupost consolidat.

PERIODE DE TRES EXERCICIS
PRESSUPOST*
%
21.000.000,00 70,00%
3.000.000,00 10,00%
1.500.000,00
5,00%
3.000.000,00 10,00%
1.500.000,00
5,00%
30.000.000,00 100,00%

F. INTERVENTORA
Si
Si
Si
NO
NO

EXEMPLE3
2
PRESSUPOST*
%
F. INTERVENTORA
AJUNTAMENT
18.000.000,00 60,00%
Si
OOAA 1
3.000.000,00 10,00%
Si
OOAA 2
1.500.000,00
5,00%
Si
SOCIETAT MERCANTIL 1**
3.000.000,00 10,00%
NO
SOCIETAT MERCANTIL 2**
4.500.000,00 15,00%
NO
TOTAL
30.000.000,00 100,00%
* Import ajustats i consolidats i iguals pels 3 exercicis proposats
**Amb obligació de fer actuacions de control financer

2019

2020

2021

70,00%
10,00%
5,00%

70,00%
10,00%
5,00%

70,00%
10,00%
5,00%

85,00%

85,00%

85,00%

PERIODE DE TRES EXERCICIS
2019
2020
2021
60,00% 60,00%
60,00%
10,00% 10,00%
10,00%
5,00%
5,00%
5,00%

75,00%

75,00%

75,00%

Article 29 RD 424/2017
….
A) L’auditoria de comptes, que té per objecte la verificació relativa a si els
comptes anuals representen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera, dels resultats de l’entitat i, si s’escau,
l’execució del pressupost d’acord amb les normes i els principis comptables i
pressupostaris que li són aplicables i contenen la informació necessària per a la
seva interpretació i comprensió adequada
L’òrgan interventor de l’entitat local ha d’efectuar anualment l’auditoria dels
comptes anuals de:
▪ Els organismes autònoms locals.
▪ Les entitats públiques empresarials locals.
▪ Les fundacions del sector públic local obligades a auditar-se per la seva
normativa específica.
▪ Els fons i els consorcis.
▪ Les societats mercantils i les fundacions del sector públic local no sotmeses a
l’obligació d’auditar-se que s’hagin inclòs en el Pla anual d’auditories.
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ANÀLISI DE LA INCIDÈNCIA DEL RD 424/2017
A_Dels nous procediments en la funció interventora

La fiscalització i intervenció prèvia s’emmarca dintre de l’exercici de la FUNCIÓ INTERVENTORA
DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA
FACULTAT
ABAST CRITERI CONTROL:
MOMENT:
FASES:

Òrgan interventor.
Ordinari i simplificat / Plena o limitada
Amb caràcter previ, és a dir, abans que es dicti la resolució corresponent.
Fiscalització prèvia i intervenció prèvia
a) Fiscalització prèvia
b) La intervenció de la liquidació de la despesa o reconeixement d’obligacions i la intervenció
de la comprovació material de la inversió.
c) La intervenció formal de l’ordenació del pagament.
d) La intervenció material del pagament.

MODALITAT:

Intervenció formal i material
Formal : consisteix en la verificació del compliment dels requisits legals necessaris per a l’adopció de
l’acord mitjançant l’examen de tots els documents que preceptivament hagin d’estar incorporats a
l’expedient
Material : consisteix en comprovar l’aplicació real i efectiva dels fons públics.
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ANÀLISI DE LA INCIDÈNCIA DEL RD 424/2017
A1_Aplicació fiscalització prèvia plena o limitada
RÈGIM ORDINARI

RÈGIM ESPECIAL DE REQUISITS BÀSICS

Indeterminats i oberts

Determinats (generals + addiccionals)
REQUISITS GENERALS*
a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa
de la despesa o obligació que es proposi contreure.

REQUISITS OBJETE DEL
CONTROL
(Art 8,13, 16 i 18 RD 424/2017)

Revisió completa de l'expedient, segons
criteri de l'òrgan interventor

a1) Per tal de validar l'adequació caldrà complir els requisits dels articles 172 i 176 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (principis d'especialtitat i temporalitat).
a2) Per tal de validar els compromisos de despeses de caràcter plurianual s’ha de comprovar, a
més, si es compleix el que preceptua l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les
a3) Per tal de validar despeses amb finançament afectat s’ha de comprovar que els recursos
que les financen són executius, i s’ha d’acreditar amb l’existència de documents fefaents que
n’acreditin l’efectivitat.
b) Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan com petent

REQUISITS ADDICIONALS*
c) Els altres aspectes que, per a la seva trascendència en el procès de gestió,
determini el Ple a proposta del president i previ informe de l’òrgan interventor.
c1) Requisits bàsics addicionals (OBLIGATORI per a DETERMINATS expedients ).
En tot cas, els fixats per "Acuerdo de Consejo de Ministros" per a cada tipus d'expedient i
actuació (malgrat el Ple no l'hagi acordat de forma expressa).

Altres requisits addicionals (POTESTATIU). S’han d’atendre especialment els
requisits que preveu la normativa reguladora per assegurar l’objectivitat, la transparència, la nodiscriminació i la igualtat de tracte en les actuacions públiques.
*OBLIGATORI: a) i b) per a tots els expedients i c1) per a determinats expedients.

NOTA ADDICIONAL
(Requistis preceptius en règim ordinari i especial de
requistis bàsics).

Article 19. Contingut de les comprovacions.
......, quan s’efectuï la intervenció prèvia de la
liquidació de la despesa o el reconeixement
d’obligacions s’ha de comprovar, a més:
a) Que les obligacions responen a despeses aprovades
i, si s’escau, fiscalitzades favorablement, llevat que
l’aprovació de la despesa i el reconeixement de
l’obligació s’hagin d’efectuar simultàniament.

c2)

RÈGIM SUPLETORI
(Art. 13.3 RD 424/2017)

Serà
aplicable
el règim
ordinari de
fiscalització i intervenció prèvia respecte
d'aquells tipus de despeses i obligacions per
a les que no s'hagi acordat el règim de
requisits bàsics, així com per a les despeses
quantia indeterminada.

TERMINIS
(Art. 10 RD 424/2017)

a) 10 dies hàbils (règim general).
b) 5 dies hàbils (quan s'hagi declarat
urgent la tramitació de l'expedient).

SENTIT DE LA FISCALITZACIÓ I
INTERVENCIÓ PRÈVIA LIMITADA
(Art. 12 i 14 RD 424/2017)

Conformitat
Favorable condicionat
Objeccions no supensives
Objeccions suspensives

Serà aplicable el règim de fiscalització i intervenció prèvia limitada
respecte d'aquells tipus de despeses i obligacions per a les que s'hagi
acordat expressament

5 dies hàbils

Conformitat
Observacions complementàries
Objeccions suspensives (si no es compleixen els requisits de l'article 13.2 RD 424/2017)
Observacions complementàries

b) Que els documents justificatius de l’obligació
s’ajusten a les disposicions legals i reglamentàries que
siguin aplicables. En tot cas, en la documentació ha de
constar:

1r Identificació del creditor.
2n Import exacte de l’obligació.
3r Les prestacions, serveis o altres causes de
les quals derivi l’obligació del pagament.
c) Que s’ha comprovat materialment, quan escaigui, la
realització efectiva i conforme de l’obra, el servei, el
subministrament o la despesa, i que s’ha dut a terme, si
s’escau, aquesta comprovació.
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ANÀLISI DE LA INCIDÈNCIA DEL RD 424/2017
A1_Aplicació fiscalització prèvia plena o limitada

FUNCIÓ INTERVENTORA
Acords vinculats a l’activitat economicofinancera amb afectació pressupostària i moviments de fons i valors
Inform es

1

2

Possibilitat de
limitar el control de
legalitat amb
caràcter previ

3

4

5

ÀMBIT OBJECTIU
Actes administratius que reconeguin
drets i ingressos
Actes administratius que autoritzen o
aproven i/o disposen de la despesa i/o
reconeguin obligacions
Actes administratius d'ordenació del
pagament amb càrrec a la Tresoreria
Actes administratius de compliment
d'obligacions de la tresoreria i altres
moviment de fons i valors
Actes administratius i modificació de les
ordres de pagaments a justificar i
bestretes de caixa fixa i la seva
reposició.

ACTUACIÓ
Fiscalització prèvia de drets i ingressos

VERIFICACIÓ

RD 424/2017

Fiscalització prèvia o control inherent a la
Art. 9
presa de raó en comptabilitat.

l'autorització,
de
prèvia
Fiscalització
Fiscalització i intervenció en règim ordinari i
Art. 16 i 18
disposició de la despesa i intervenció prèvia
limitat prèvia de requisits bàsics.
del reconeixement de l'obligació
del
l'ordenació
de
formal
Intervenció
Art. 21
Verificació dels extrems establerts article 21
pagament
Intervenció material del pagament

Verificació extrems establerts en l'article 23

Fiscalització prèvia de pagaments a justificar i
Verificació extrems establerts article 24 i 25
bestretes de caixa fixa

ABAST
RD 424/2017*

1,2 i 3

1,2 i 3

1,2 i 3

Art. 23

1,2 i 3

Art. 24 i 25

1,2 i 3

6

Comptes justificatius de pagaments a Intervenció dels comptes justificatius de
Verificació extrems establerts article 27
pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa
justificar i bestretes de caixa fixa

Art. 27

1i2

7

Assistència de l'òrgan interventor a la
Validació de la comprovació material de Intervenció de la comprovació material de la comprovació material de la inversió en funció
Art. 30
inversió
la inversió
de les seves característiques del contracte i
import.

1i2

(1) CONTROL DE LEGALITATI DE APLICACIÓ REAL I EFECTIVA DELS FONS (Art.7.2)
(2) PROCEDIMIENTD’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓINTERVENTORA (Art. 28)
(3) RÈGIM D’OBJECCIONS I DISCREPANCIES (Art. 9.4, 12, 14, 15 I 26)

Possibilitat de
limitar el control de
legalitat amb
caràcter previ
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ANÀLISI DE LA INCIDÈNCIA DEL RD 424/2017
Aplicació fiscalització prèvia plena o limitada

Contingut, moment i termini de l’exercici de la funció interventora:
Assegurar, segons el procedim ent establert legalm ent, la seva conform itat am b les disposicions aplicables en cada cas

1. L’òrgan interventor ha de rebre l’expedient original
complet, una vegada reunits tots els justificants i
emesos els informes preceptius, i quan l’òrgan
competent estigui en disposició de dictar acord.

FISCALITZACIÓ PRÈVIA
Fase de la funció interventora: FISCALITZACIÓ PRÈVIA
Qualsevol acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic
Compromisos d'ingressos o Reconeixements de drets o les seves inverses

Article 10. Moment i termini per a l’exercici de la
funció interventora.

RD, RD/

Aprovació/Autorització de les despeses o les seves inverses

A, A/

Compromisos/Disposicions de les despeses o les seves inverses

D, D/

Fase de la funció interventora: FISCALITZACIÓ PRÈVIA
Qualsevol acte, document o expedient susceptible de produir moviment de fons i valors
Acords que comporten moviments de fons o de valors

2. L’òrgan interventor ha de fiscalitzar l’expedient en
el termini de deu dies hàbils. Aquest termini es
redueix a cinc dies hàbils quan s’hagi declarat urgent
la tramitació de l’expedient o s’apliqui el règim
especial de fiscalització i intervenció prèvia ....
A aquests efectes, el còmput ….s’inicia l’endemà de
la data de recepció de l’expedient original i una
vegada es disposi de la totalitat dels documents.

INTERVENCIÓ PRÈVIA
CONTINGUT DE FUNCIÓ
INTERVENTORA I LA SEVA
VINCULACIÓ ALS ACTES
ADMINISTRATIUS DE GESTIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

Fase de la funció interventora: INTERVENCIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA DESPESA O RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
Obligacions s’ajusten a la llei o als negocis jurídics subscrits per les autoritats competents i que el creditor ha complert o garantit, si
s’escau, la seva prestació correlativa
Reconeixement de les obligacions o les seves inverses

O, O/

Fiscalització de les ordres prèvies als pagaments no pressupostaris

PMP

Fase de la funció interventora: INTERVENCIÓ COMPROVACIÓ MATERIAL DE LA INVERSIÓ
Verificar materialment la realització efectiva de les obres, els serveis o les adquisicions finançades amb fons públics i la seva adequació al
contingut del contracte corresponent.
La intervenció de la comprovació material de la inversió
Fase de la funció interventora: INTERVENCIÓ FORMAL DE L'ORDENACIÓ DE PAGAMENT
Verificar l’expedició correcta de les ordres de pagament
Ordenació del pagament
Fiscalització dels manaments de pagament no pressupostaris

P
MP

Fase de la funció interventora: INTERVENCIÓ MATERIAL DEL PAGAMENT
d) Verificar que aquest pagament l’ha disposat un òrgan competent i es fa a favor del perceptor i per l’import establert.
Transferència o realització de pagament.

RP

Quan l’òrgan interventor faci ús de la facultat a què es
refereix l’article 6.4, se suspèn el termini de
fiscalització que preveu aquest article i queda obligat
a donar compte d’aquesta circumstància al gestor.
3. El desplegament i les adaptacions normatives que
efectuïn les entitats locals en cap cas poden reduir els
terminis que estableix aquest article.
Article 6. De les facultats de l’òrgan de control.
(..)
4. Quan la naturalesa de l’acte, document o expedient
ho requereixi l’òrgan interventor de l’entitat local, en
l’exercici de les seves funcions de control intern, pot
sol·licitar directament als diferents òrgans de l’entitat
local els assessoraments jurídics i els informes
tècnics que consideri necessaris, així com els
antecedents i documents necessaris per a l’exercici
de les seves funcions de control intern,
independentment del mitjà que els suporti.
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ANÀLISI DE LA INCIDÈNCIA DEL RD 424/2017
Aplicació fiscalització prèvia plena o limitada

Comprovació material obres:
L’article 20 del RD 424/2017 s’estableix en concordància al previst a l'art. 189.1 i 214.2.d) del TRLRH, que
preveu que abans de liquidar la despesa o reconèixer l'obligació s'haurà d'acreditar i verificar materialment
l'efectiva realització de les obres, serveis o adquisicions finançades amb fons públics i la seva adequació al
contingut del corresponent contracte. La intervenció material de la inversió ha de ser practicada per l'òrgan
interventor, d’acord amb el següent:
La intervenció material de la inversió ha de ser practicada per l'òrgan interventor, d’acord amb el següent:

Quan serà preceptiva?

Quan l’import de la inversió sobre la qual es practica la comprovació
material de la inversió sigui superior a l'import dels contractes menors.
Les Bases d’execució del pressupost podran fixar un import inferior.

En quin moment?

Els òrgans gestors han de sol·licitar a l’òrgan interventor, o en qui
delegui, la seva assistència a la recepció de la inversió de què es tracti
en un termini mínim de 20 dies abans de la data prevista de la recepció
de la inversió.
El resultat de la comprovació material de la inversió es reflexarà en una
acta que s’haurà de subscriure per tots els que concorrin a l’acte de
recepció de la inversió i en la que es farà constar, si s’escau, les
deficiències apreciades, les mesures a adoptar per a subsanar-les i els
fets i circumnstàncies detscades de l’acte de recepció. Cadascun dels

En quin document?

assistents podrà fer constar en dita acta, o un informe ampliatori, expressar les
opinions que estimin pertinents.

Com
s’acredita
la
comprovació material de la
inversió quan aquesta no
sigui preceptiva?

Acta de recepció o, en el seu defecte, la certificació del responsable del
servei

Assistència
interventor

La intervenció podrà rebre assessorament quan sigui necessari la
possessió de coneixements tècnics per a l'exercici d'aquesta forma de
control intern.

a

l'òrgan

Article 20. Intervenció de la comprovació material de la inversió.
1. Abans de liquidar la despesa o reconèixer l’obligació s’ha de verificar
materialment la realització efectiva de les obres, els serveis o les adquisicions
finançades amb fons públics i la seva adequació al contingut del contracte
corresponent.
2. La intervenció de la comprovació material l’ha d’efectuar l’òrgan interventor.
L’òrgan interventor pot estar assessorat quan sigui necessària la possessió de
coneixements tècnics per dur a terme la comprovació material.
3. Els òrgans gestors han de sol·licitar a l’òrgan interventor, o a aquell en
qui delegui, la seva assistència a la comprovació material de la inversió
quan l’import d’aquesta sigui igual o superior a 50.000,00 euros, a
exclusió de l’impost sobre el valor afegit, i sense perjudici que les bases
d’execució del pressupost fixin un import inferior, amb una antelació de vint dies
a la data prevista per a la recepció de la inversió de què es tracti.
4. La intervenció de la comprovació material de la inversió s’ha d’efectuar, en
tot cas, amb la concurrència de l’òrgan interventor, o d’aquell en qui delegui, a
l’acte de recepció de l’obra, servei o adquisició de què es tracti.
Quan s’apreciïn circumstàncies que ho aconsellin, l’òrgan interventor pot
acordar la realització de comprovacions materials de la inversió durant
l’execució de les obres, la prestació de serveis i la fabricació de béns adquirits
mitjançant contractes de subministraments.
5. El resultat de la comprovació material de la inversió s’ha de reflectir en una
acta que han de subscriure tots els qui concorrin a l’acte de recepció de l’obra,
servei o adquisició i en la qual s’han de fer constar, si s’escau, les deficiències
apreciades, les mesures a adoptar per esmenar-les, i els fets i les
circumstàncies rellevants de l’acte de recepció.
En aquesta acta o en un informe ampliatori els concurrents poden expressar,
de manera individual o col·lectiva, les opinions que considerin pertinents.
6. En els casos en què la intervenció de la comprovació material de la inversió
no sigui preceptiva, la comprovació de la inversió s’ha de justificar amb l’acta de
conformitat signada pels qui hi van participar o amb una certificació expedida
pel cap del centre, dependència o organisme a qui correspongui rebre o
acceptar les obres, els serveis o les adquisicions, en la qual s’ha d’expressar
que s’han fet càrrec del material adquirit, amb l’especificació del detall
necessari per a la seva identificació, o que l’obra o el servei s’han executat
d’acord amb les condicions generals i particulars que, en relació amb aquests,
s’hagin establert prèviament.

JORNADES DE CONTROL INTERN

16

7 d’octubre de 2019

ANÀLISI DE LA INCIDÈNCIA DEL RD 424/2017
Aplicació fiscalització prèvia plena o limitada

Comprovació material obres:

Naturalesa de l’ACTA DE COMPROVACIÓ:
▪ Document per comprovar que l’obra és susceptible de entregar-se a l’ús públic.
L’interventor posa de manifest la seva opinió sobre si l’obra s’ha adequat al plec
de prescripcions (projecte o modificats legalment) així com els defectes de construcció
observats.

Naturalesa de l’ACTA DE RECEPCIÓ:
▪ És un acte administratiu complet:
Implica la verificació de que l’obra ha estat realitzada a satisfacció de l’administració,
segons el projecte, i una declaració de voluntat de l’Administració de que l’obra és
acceptada para ser destinada a l’ús o servei públic previst.
▪ Ha de tenir lloc un cop finalitzada l’obra o la fases corresponents (si és recepció parcial), i
abans de l’ocupació efectiva de les mateixes o l’entrega al servei públic.
▪ La recepció de la conformitat allibera al contractista de realitzar la inversió i transmet els
riscos a l’Administració.
▪ Determina la data d’inici del termini de garantia, així com el termini d’aprovació de la
certificació final de les obres.
▪ La recepció està subjecte a un requisit de caràcter formal (la seva constància en acta).

“Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el
que se desarrolla el régimen del control interno
ejercido por la Intervención General de la
Administración del Estado
Artículo 28 Comprobación material de la inversión
(..)
4. Los órganos gestores deberán solicitar de la
Intervención General, la designación de representante,
para su asistencia potestativa a la comprobación
material de la inversión, cuando el importe de ésta sea
igual o superior a 50.000 euros, con exclusión del
Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto equivalente,
con una antelación de treinta días hábiles a la fecha
prevista para la terminación de la prestación objeto del
contrato o encargo, entendiéndose por tal la fecha de
entrega o realización total de la inversión..”
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
Art. 210.2 …….. A la Intervención de la Administración
correspondiente le será comunicado, cuando ello sea
preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual
asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación
de la inversión….
Disposición adicional tercera. Normas específicas de
contratación pública en las Entidades Locales.
(..)
El órgano interventor asistirá a la recepción material de
todos los contratos, excepto los contratos menores, en
ejercicio de la función de fiscalización material de las
inversiones que exige el artículo 214.2.d) del 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. Podrá estar asistido en la recepción por un
técnico especializado en el objeto del contrato, que
deberá ser diferente del director de obra y del responsable
del contrato. Los servicios de asistencia de las
Diputaciones Provinciales asistirán a los pequeños
Municipios a estos efectos y los demás previstos en la
Ley.

Sentencia 4/2015 del Departamento segundo de la Sección de
Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas sobre procedimiento de
reintegro por alcance en el Ayuntamiento de Cangas de Narcea:
Declara la responsabilidad contable directa del alcalde por el
pago de obras no ejecutadas en un proyecto de saneamiento y
pavimentación.
▪ Perjuicio ocasionado a los fondos públicos, pues se abonaron
“unidades de obra certificadas cuya falta de ejecución era
perceptible a simple vista sin necesidad de conocimientos
técnicos“.
▪ El alcalde asistió al acto de recepción en representación del
ayuntamiento, sin poner objeción alguna en el acta de recepción y
recibiendo la obra ”de conformidad”.
▪ “los pagos al contratista adjudicatario se basaron en una
certificación expedida por la dirección de obra y fueron realizados
por la cuantía que en dicha certificación se acreditaba como
efectivamente ejecutada, sin que el alcalde ni tampoco el
secretario ni la interventora pudieran deducir que lo que el director
de la obra certificaba como ejecutado no lo había sido”.
▪ novedad : “la confianza en el criterio de los técnicos únicamente
es suficiente, por sí sola, para excluir la negligencia del gestor de
fondos públicos cuando las eventuales deficiencias que pudiera
tener la obra de cuya recepción y pago se trata sólo pueden
apreciarse
por
personas
con
conocimientos
técnicos
especializados”.
▪ Deficiencias perceptibles a simple vista y sin necesidad de
conocimientos técnicos especializados: “la diligencia exigible al
gestor de fondos públicos no se agota en la confianza en el criterio
de los técnicos, sino que requiere que el gestor de fondos públicos
compruebe personalmente que no concurren dichas deficiencias“.

Veure exemple d’instrucció per documentar la comprensió i la
planificació sobre el desenvolupament de la funció
interventora en l’àmbit de la comprovació material de la
inversió.
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A1_Aplicació fiscalització prèvia plena o limitada
Exemple de verificació de requisits en règim ordinari (PLENA): Aprovació d’un conveni de col.laboració entre Ajuntament i una empresa privada.
ÁREA DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 (LRJSP)
Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado
Aprobación del convenio (fase AD)

GESTOR

REGIMEN ORDINARIO DE CONTROL
Requisitos
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado

Verificación

Que el gasto se genera por órgano com petente
Que hay inform e de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporación sobre el texto del convenio
Que hay informe de la jefatura del servicio
Se incorpora una Memoria justificativa en la que se acredita e su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión,
así como el cumplimiento de lo previsto en la Ley 40/2015, de acuerdo con lo siguiente:
Se acredita la necesidad y conveniencia del convenio y que el fin del convenio atiende los intereses comunes de las entidades suscribientes
Se acredita que el convenio no contempla prestaciones propias de los contratos
El convenio está entre alguna de las modaldiades del art. 47.2
La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos y compromisos financieros derivados de convenios, así como con los fondos
comprometidos, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria
Los compromisos financieros son financieramente sostenibles, a cuyo efecto se incorpora el estudio económico correspondiente
Se acredita que las aportaciones financieras que se comprometen a realizar los firmantes no superan los gastos derivados de la ejecución del convenio.
En el caso de que el convenio instrumente una subvención, se incluye el procedimiento para su adjudicación, en su caso, y la forma, plazos y demás requisitos para
su justificació, confrome a la LGS 38/2003 la normativa autonómica de desarrollo
En el caso de que el convenio tenga por objeto la delegación de competencias en una Entidad Local, se cumplen las exigencias de la Ley 7/1985
Se verifica que el convenio contiene el contenido mínimo exigido en la L40/2015:
Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las partes.
La competencia en la que se fundamenta la actuación de la entidad local, del organismo público y de las entidades de derecho público vinculados o dependientes
de ella.
Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos
Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación
concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria
Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para
determinar la posible indemnización por el incumplimiento
Mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes
El régimen de modificación del convenio.
Plazo de vigencia del convenio. Si supera los 4 años, se indica la norma que lo justifica
CUMPLIMENTO DE LOS REQUISITOS
Se cumple el requisito
No se cumple el requisito
El requisito no es aplicable al expediente

N/A
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A1_Aplicació fiscalització prèvia plena o limitada
Exemple de verificació de requisits en règim especial de requisitos básicos (LIMITADO): Aprovació d’un conveni de col.laboració entre Ajuntament i una empresa privada.
ÁREA DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 (LRJSP)
Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado
Aprobación del convenio (fase AD)

GESTOR

REGIMEN ORDINARIO DE CONTROL A REGIM ESPECIAL DE REQUISITOS BÁSICOS
Requisitos
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado

Verificación

Que el gasto se genera por órgano com petente
Que hay inform e de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporación sobre el texto del convenio
Que hay informe de la jefatura del servicio
Se incorpora una Memoria justificativa en la que se acredita e su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión,
así como el cumplimiento de lo previsto en la Ley 40/2015, de acuerdo con lo siguiente:
Se acredita la necesidad y conveniencia del convenio y que el fin del convenio atiende los intereses comunes de las entidades suscribientes
Se acredita que el convenio no contempla prestaciones propias de los contratos
El convenio está entre alguna de las modaldiades del art. 47.2
La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos y compromisos financieros derivados de convenios, así como con los fondos
comprometidos, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria
Los compromisos financieros son financieramente sostenibles, a cuyo efecto se incorpora el estudio económico correspondiente
Se acredita que las aportaciones financieras que se comprometen a realizar los firmantes no superan los gastos derivados de la ejecución del convenio.
En el caso de que el convenio instrumente una subvención, se incluye el procedimiento para su adjudicación, en su caso, y la forma, plazos y demás requisitos para
su justificació, confrome a la LGS 38/2003 la normativa autonómica de desarrollo
En el caso de que el convenio tenga por objeto la delegación de competencias en una Entidad Local, se cumplen las exigencias de la Ley 7/1985
Se verifica que el convenio contiene el contenido mínimo exigido en la L40/2015:

Requisits no
essencials

Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las partes.
La competencia en la que se fundamenta la actuación de la entidad local, del organismo público y de las entidades de derecho público vinculados o dependientes
de ella.
Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos
Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación
concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria
Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para
determinar la posible indemnización por el incumplimiento
Mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes
El régimen de modificación del convenio.
Plazo de vigencia del convenio. Si supera los 4 años, se indica la norma que lo justifica
CUMPLIMENTO DE LOS REQUISITOS
Se cumple el requisito
No se cumple el requisito
El requisito no es aplicable al expediente

N/A
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Exemple de verificació CODIFICADA en règim especial de requisits bàsics (LIMITAT) sense altres requisits addicionals.
Aprovació d’un conveni de col.laboració entre Ajuntament i una empresa privada.
3

AREA

3.6

EXPEDIENTE

3.6.1

ACTUACIÓN

A
Codigo requisito
Requisito
361_A1

item 1
item 2

item 3

item 4
Requisito
361_A2

B
Codigo requisito
Requisito 361_B1

N/A

ÁREA DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 (LRJSP)
Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho
privado
Aprobación del convenio (fase AD)
CODI GESTOR DESPESA

Requisitos bàsicos generales (RBG):
Ref. Norm ativa
Art 13.2.a) RD 424/2017
Art. 172 y 176 TRLHL
Art. 9 LGS
Art. 13.2.a) RD 424/2017
Art. 173.6 TRLHL
Art. 13.2.a) RD 424/2017
Art. 174 TRLHL
Art. 13.2.a) RD 424/2017
Art. 173.6 i 174.1 TRLHL
Art. 56 RGS
Art. 13.2.a) RD 424/2017
Art. 173.6 i 174.1 TRLHL
Art. 56 RGS
Art. 13.2.b) RD 424/2017
Art. 185 TRLHL Art. 9 y
17.1.g) LGS

Descripció
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 docum ento equivalente
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.

Verificación

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye la subordinación de la autorización
del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye 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.

Que el gasto se genera por órgano com petente

Requisitos bàsicos adicionales:
Ref. Norm ativa
Art. 13.2.c) RD 424/2017
ACM2008 21.3.2.1)

Descripció
Que hay inform e de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporación sobre el texto del
convenio

COMPLIMIENTO REQUISITOS
Se cumple el requisito
No se cumple el requisito
El requisito no és aplicable al expediente

Verificación
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Exemple de verificación CODIFICADA en règim especial de requisits bàsics (LIMITAT) sense altres requisits addicionals
Aprovació d’un conveni de col.laboració entre Ajuntament i una empresa privada.
C
Codigo requisito
Requisito
361_C1

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
Ref. Norm ativa

50.1. 47 y 48 LRJSP

item 1
item 2
item 3

47.1 p.1 LRJSP
47.1 p.3 LRJSP
47.2 LRJSP

item 4

48.4LRJSP

item 5

48.5 LRJSP

item 6

48.6 LRJSP

item 7

48.7 1p LRJSP

item 8

48.7 2p LRJSP

Requisito
361_C2

49 LRJSP

item 1

49 a) LRJSP

item 2

49 b) LRJSP

item 3

49 c) LRJSP

item 4

49 d) LRJSP

item 5

49 e) LRJSP

item 6
item 7
item 8

49 f) LRJSP
49 g) LRJSP
49 h) LRJSP

N/A

Descripció
Se incorpora una M emoria justificativa en la que se acredita e su necesidad y oportunidad, su
im pacto económ ico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así com o el cum plim iento
de lo previsto en esta Ley
Se acredita la necesidad y conveniencia del convenio y que el fin del convenio atiende los intereses comunes de
las entidades suscribientes
Se acredita que el convenio no contempla prestaciones propias de los contratos
El convenio está entre alguna de las modaldiades del art. 47.2 LP.
La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos y compromisos financieros derivados
de convenios, así como con los fondos comprometidos, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación
presupuestaria
Los compromisos financieros son financieramente sostenibles, a cuyo efecto se incorpora el estudio económico
correspondiente
Se acredita que las aportaciones financieras que se comprometen a realizar los firmantes no superan los gastos
derivados de la ejecución del convenio.
En el caso de que el convenio instrumente una subvención, se incluye el procedimiento para su adjudicación, en
su caso, y la forma, plazos y demás requisitos para su justificació, confrome a la LGS 38/2003 la normativa
autonómica de desarrollo
En el caso de que el convenio tenga por objeto la delegación de competencias en una Entidad Local, se cumplen
las exigencias de la Ley 7/1985
Se verifica que el convenio contiene el contenido m ínim o exigido:
Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las partes.
La competencia en la que se fundamenta la actuación de la entidad local, del organismo público y de las
entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella.
Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en su caso, la
titularidad de los resultados obtenidos
Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los hubiera, indicando su
distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con
lo previsto en la legislación presupuestaria
Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada
una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible indemnización por el incumplimiento
Mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos
por los firmantes
El régimen de modificación del convenio.
Plazo de vigencia del convenio. Si supera los 4 años, se indica la norma que lo justifica

COMPLIMIENTO REQUISITOS
Se cumple el requisito
No se cumple el requisito
El requisito no és aplicable al expediente

Verificación
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Resultat de la funció interventora.

DUALITAT PROCEDIMENTAL
“IGAE informe 25/05/2011

RESULTAT FUNCION
INT

RÈGIM ORDINARI
(Plena)

REGIM ESPECIAL REQUISITS BÀSICS
(Limitada)

CONFORMITAT

Indeterminats
Obert a criteri òrgan interventor

Determinats
Generals i addicionals

Essencials
DISCONFORMITAT
Ob jecció suspensiva

(Art. 216.2 RDL 2/2004)
(Art. 12.3 RD 424/2017 )

Generals
(art. 13.2 RD 424/2017)

Addicionals per a cada expedient ACM
(art. 13.2 RD 424/2017)

Altres addicionals acordats pel Ple
(art. 13.2 RD 424/2017)

DISCONFORMITAT
Informe condicionat o
ob jecció no
suspensiva

Requisits NO essencials
A criteri òrgan interventor
(art. 12.5 RD 424/2017)

NO procedeixen

OBSERVACIONS

No procedeixen

A criteri òrgan interventor
(art. 219.2 RDL 2/2004, art. 14.2 RD 424/2017)

LEGALITAT FINANCERA

Los actos administrativos generadores de gasto público…
están sujetos a una doble condicionalidad. La
Administración ha de estar habilitada por la Ley para
producir el acto, pero al propio tiempo la actuación
administrativa sólo puede desarrollarse dentro de los
medios financieros puestos a disposición del gestor por la
Ley presupuestaria. Ello comporta la sujeción del
procedimiento a un doble bloque normativo:

Àm bit pressupostari
RDL 2/2004 RD 500/1900

RÈQUISITS BÀSICS GENERALS
Crèdit pressupotari suficient
Crèdit pressupotari adequat
Ajustament de la despesa plurianual
Recursos executius en despeses afectades
Òrgan competent

LEGALITAT ADMINISTRATIVA
Àm bits
contractuals,
funció
subvencional, procedim ental, etc.

pública,

L9/2017, RDL 5/2015, L38/2003, L39/2015 etc.

RÈQUISITS BÀSICS ADDICIONALS
En funció del tipus d'expedients i fase del
procediment.

Procedeixen

La funció interventora no té per objecte assessorar, sinó de tractar d’evitar actes
administratius, amb transcendència pressupostària, no ajustats a l’ordenament jurídic.

RD 424/2017

“Art. 16 ......En l’exercici de la fiscalització
prèvia s’ha de comprovar el compliment dels
tràmits
i
requisits
que
estableix
l’ordenament jurídic mitjançant l’examen
dels documents i informes que integren
l’expedient. L’òrgan interventor ha de
conèixer l’expedient amb caràcter previ a
l’acord de liquidació i de la despesa o
reconeixement de l’obligació.
Art. 18 .......En aquest moment ha de quedar
acreditat documentalment que es compleixen
tots els requisits necessaris per al
reconeixement de l’obligació”

Bloque normativo administrativo
Bloque normativo el financiero
…..
Informe de la Abogacía del Estado 15/10/2003
El principio de legalidad administrativa comporta en su
aspecto sustantivo o material la necesidad de que el
contenido del acto administrativo se ajuste a la norma (legal
o reglamentaria) que posibilita su emanación y en su
aspecto formal o procedimental que dicho acto
administrativo se dicte tras seguir el concreto procedimiento
establecido para ello en la normativa sectorial
correspondiente.
El principio de legalidad financiera ofrece también un
doble aspecto, sustantivo o material y formal o
procedimental. El primero comporta la necesidad de que el
acto administrativo que genere obligación económica a
cargo de la Administración del Estado cuente con la debida
cobertura presupuestaria… El segundo aspecto –aspecto
formal o procedimental del principio de legalidad financiera–
comporta que, dictado el acto administrativo que genera
una obligación económica a cargo de la Administración del
Estado), la ejecución del mismo, o, lo que es igual, la
realización del pago que entraña la obligación económica
constituida por dicho acto, se efectúe con arreglo a las
normas que disciplinan la ejecución del gasto público.”
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Objeccions:

❑ Si l’òrgan interventor es manifesta en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, ha de formular les seves objeccions per escrit. Aquestes objeccions han de ser
motivades amb raonaments fundats en les normes en què es fonamenti el criteri sustentat i han de comprendre totes les objeccions observades a l’expedient.
❑ Si l’objecció afecta l’aprovació o disposició de despeses, el reconeixement d’obligacions o l’ordenació de pagaments, se suspèn la tramitació de l’expedient fins que aquella se solucioni en els casos que estableix
l’article 216.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. En el supòsit que preveu l’apartat c) de l’esmentat article 216.2, és procedent la formulació d’una objecció suspensiva en els casos
següents:
a) Quan la despesa es proposi a un òrgan que no tingui competència per a la seva aprovació.
b) Quan s’apreciïn irregularitats greus en la documentació justificativa del reconeixement de l’obligació o no s’acrediti suficientment el dret del seu perceptor.
c) Quan s’hagin omès requisits o tràmits que puguin donar lloc a la nul·litat de l’acte, o quan la continuació de la gestió administrativa pugui causar pèrdues econòmiques a la tresoreria de l’entitat local o a
un tercer.
❑ Quan l’òrgan al qual s’adreci l’objecció l’accepti, ha d’esmenar les deficiències observades i remetre de nou les actuacions a l’òrgan interventor en el termini de quinze dies. Quan l’òrgan al qual s’adreci
l’objecció no l’accepti, ha d’iniciar el procediment de discrepàncies. Atenent que les opinions de l’òrgan interventor respecte al compliment de les normes no prevalen sobre les dels òrgans de gestió. Els informes
emesos per tots dos s’han de tenir en compte en el coneixement de les discrepàncies que es plantegin,

El procediment de discrepàncies:
Quan s'inicia?

En el termini de quinze dies des de la recepció de l’objecció, les discrepàncies s’han de plantejar al
president o al ple de la corporació local

Quin és l´òrgan competent?

Alcalde o Ple, segons correspongui.

Termini per resoldre

Resolució de la discrepància per part del president o el ple és indelegable, ha de recaure en el termini de
quinze dies i té naturalesa executiva.
El president de l'ens local o el Ple (quan siguin objeccions en què sigui competent per a resoldre la
discrepància) pot sol·licitar, abans de resoldre, informe a l'Administració que tingui atribuïda la tutela
financera (1 mes per resoldre), aquest informe no és vinculant.

Actuacions opcionals

Quan es pot continuar el
procediment ?

La Intervenció General de l’Administració de l’Estat o l’òrgan equivalent, en cas que la comunitat autònoma tingui
atribuïda la tutela financera, sense perjudici de la seva facultat per sol·licitar els informes o dictàmens que siguin
necessaris als efectes d’emetre informe, han d’informar sobre les qüestions plantejades en el termini d’un mes des
de la sol·licitud per part del president sempre que es disposi de l’expedient complet. Aquest termini s’interromp en
cas que sigui necessari sol·licitar aclariments o informes per a la resolució de la discrepància.

Resolta la discrepància es pot continuar amb la tramitació de l’expedient, i s’ha de deixar constància, en
tot cas, de l’adequació al criteri fixat a la resolució corresponent o, si s’escau, a la motivació per a la noaplicació dels criteris establerts per l’òrgan de control.

RDL 2/2004
“Artículo 216 Efectos de los reparos

“(…)
2. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de
obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación
del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes
casos:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no
sea adecuado.
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen
a las órdenes de pago.
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o
trámites esenciales.
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras,
suministros, adquisiciones y servicios.”
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Omissió funció interventora

L’OBJECCIÓ es manifesta prèviament a l’adopció
del corresponent acord (Art. 12 RD 424/2017)
EFECTE PREVENTIU
Si l’òrgan interventor es manifesta en desacord amb
el fons o amb la forma dels actes, documents o
expedients examinats, ha de formular les seves
objeccions per escrit.
Les objeccions només afecten quan les opinions
de l’òrgan interventor es realitzen dins el marc de
l’exercici de la funció interventora.
La resta de manifestacions en desacord que
s'emmarquin dins l’exercici del control financer
no tenen la consideración d’objeccions.
Subjecte al règim contradictori de discrepàncies
de l’article 15 del RD 424/2017

L’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA es manifesta
una vegada s’han produït els actes, sense el seu exercici
de forma expressa (Art. 28 RD 424/2017)
NO TE EFECTE PREVENTIU
Informe Intervenció que tindre naturalesa informe de
control financer permanent (mai de funció interventora)
que ha d'incloure:
1.Descripció detallada de la despesa
2.Exposició incompliments normatius
3.Constatació que les prestacions s’han dut a terme
4.Comprovació que existeix crèdit adequat i suficient
5.Possibilitat i conveniència de revisió dels actes dictats
amb infracció de l’ordenament jurídic (Art. 28.2.e)
NO Subjecte al règim contradictori de discrepàncies de
l’article 15 del RD 424/2017

Revisió d’ofici o reconeixement extrajudicial
Sentencia 148/2017 de 12 de julio del Juzgado nº 4 de Oviedo, relativa al rec. extrajud. del Ayuntamiento de Avilés.
Dictamen núm.: 739/2018, de 18 de octubre Consejo Consultivo de Andalucía.
Exemple en el context de l’aprovació de les factures, en el que haurà d’analitzar-se la possibilitat
de revisió d’ofici, com a tràmit previ a la declaració d’un reconeixement extrajudicial pel Ple
municipal
▪ Factures provinents d’exercicis anteriors que no han seguit cap procediment contractual.
▪ Factures provinents d’exercicis anteriors on mancaven de crèdit pressupostari adequat i suficient.

RD 424/2017
Article 28. De l’omissió de la funció interventora.
1. En els supòsits en què, d’acord amb el que disposa aquest Reglament, la funció
interventora sigui preceptiva i s’hagi omès, no es pot reconèixer l’obligació, ni tramitar el
pagament, ni intervenir favorablement en aquestes actuacions fins que es conegui i es
resolgui l’omissió esmentada en els termes que preveu aquest article.
2. Si l’òrgan interventor, quan conegui d’un expedient, observa omissió de la funció
interventora, ho ha de manifestar a l’autoritat que l’hagi iniciat i ha d’emetre alhora la seva
opinió respecte de la proposta, a fi que, amb la unió d’aquest informe a les actuacions, el
president de l’entitat local pugui decidir si continua el procediment o no i les altres
actuacions que, si s’escau, siguin procedents.
En els casos en què l’omissió de la fiscalització prèvia es refereixi a les obligacions o
despeses la competència de les quals sigui del ple, el president de l’entitat local ha de
sotmetre a decisió del ple si continua el procediment i les altres actuacions que, si s’escau,
siguin procedents.
Aquest INFORME, que no té naturalesa de fiscalització, s’ha d’incloure en la relació que
esmenten els apartats 6 i 7 de l’article 15 d’aquest Reglament i ha de posar de manifest,
com a mínim, els aspectes següents:
a) Descripció detallada de la despesa, amb inclusió de totes les dades necessàries per a la
seva identificació, entre les quals s’han de fer constar, almenys, l’òrgan gestor, l’objecte de
la despesa, l’import, la naturalesa jurídica, la data de realització, el concepte pressupostari i
l’exercici econòmic al qual s’imputa.
b) Exposició dels incompliments normatius que, segons l’interventor informant, es van
produir en el moment en què es va adoptar l’acte amb omissió de la preceptiva fiscalització
o intervenció prèvia, en què s’enunciïn expressament els preceptes legals infringits.
c) Constatació que les prestacions s’han portat a terme efectivament i que el seu preu
s’ajusta al preu de mercat, per a la qual cosa s’han de tenir en compte les valoracions i els
justificants aportats per l’òrgan gestor, que ha de sol·licitar els assessoraments o informes
tècnics que siguin necessaris amb aquesta finalitat.
d) Comprovació que hi ha crèdit pressupostari adequat i suficient per satisfer l’import de la
despesa.
e) Possibilitat i conveniència de revisió dels actes dictats amb infracció de
l’ordenament, que ha d’apreciar l’interventor en funció de si s’han efectuat o no les
prestacions, el caràcter d’aquestes i la seva valoració, així com dels incompliments
legals que s’hagin produït. Per a això, s’ha de tenir en compte que el resultat de la
revisió de l’acte s’ha de materialitzar acudint a la via d’indemnització de danys i
perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de l’Administració com a
conseqüència que s’hagi produït un enriquiment injust a favor seu o que hagi
incomplert l’obligació al seu càrrec, per la qual cosa, per raons d’economia processal,
només seria pertinent instar la revisió esmentada quan sigui presumible que l’import
d’aquestes indemnitzacions seria inferior al que es proposa.
3. En els municipis de gran població correspon a l’òrgan titular del departament o de la
regidoria d’àrea a què pertanyi l’òrgan responsable de la tramitació de l’expedient o al qual
estigui adscrit l’organisme autònom, sense que aquesta competència pugui ser objecte de
delegació, acordar, si s’escau, la submissió de l’assumpte a la junta de govern local perquè
adopti la resolució procedent.
4. L’acord favorable del president, del ple o de la junta de govern local no eximeix de
l’exigència de les responsabilitats que, si s’escau, pertoquin.
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RD 424/20147

ACORDS NO SOTMESOS A FISCALITZACIÓ PRÈVIA

RD 424/2017
Art. 3,7 i 17

DESCRIPCIÓ

ÀMBIT ENTITATS

Per la seva exempció:
a) Les despeses de material no inventariable.
b) Els contractes menors.
c) Les despeses de caràcter periòdic i les altres de tracte successiu, una
vegada fiscalitzada la despesa corresponent al període inicial de l’acte o
contracte del qual derivin o les seves modificacions.
d) Les despeses inferiors a 3.005,06 euros que, d’acord amb la normativa
vigent es facin efectives a través del sistema d’avançaments de caixa fixa.

Art. 3, 7 i 13.2

Art. 3,7 i 9

Art. 3 i 29

EXERCICI
CONTROL

Entitats no subjectes a l'exercici de la funció interventora.

Article 7. De les diferents fases de la funció interventora.

ENTITATS AMB
PRESSUPOST
LIMITATIU

1. L’exercici de la funció interventora comprèn les fases següents:
a) La fiscalització prèvia .....
Article 9. Fiscalització prèvia de drets i ingressos.

CONTROL
FINANCER

La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local i la dels
seus organismes autònoms es pot substituir, sempre que ho hagi acordat el ple, pel
control inherent a la presa de raó en comptabilitat.
Article 17. Exempció de fiscalització prèvia.
No estan sotmesos a la fiscalització prèvia:

ENTITATS SENSE
PRESSUPOST
LIMITATIU

La exempció referida al material no inventariable s’ha d’interpretar no com totes les despeses del capítol II, sinó exclusivament el
material d’oficina no inventariable -Concepte econòmic 220- (IGAE, informes 16 de septiembre de 1996 y 29 de octubre de 2004)

“Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Artículo 151. No sujeción a fiscalización previa”.

1. El control intern de l’activitat economicofinancera del sector públic local l’ha
d’exercir l’òrgan interventor mitjançant l’exercici de la funció interventora i el control
financer.
2. La funció interventora té per objecte controlar els actes de l’entitat local i dels
seus organismes autònoms .... 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.

Per la seva limitació:
Els extrems no considerats ni generals ni addicionals en règim de requisits
bàsics
Per la seva substitució:
Els drets i ingressos subjectes a nota intervenció en comptabilitat.

Per la no subjecció:

Article 3. Formes d’exercici.

No es preveu en l’àmbit estatal l’exempció de fiscalització
prèvia per les despeses de material no inventariable.

a) Les despeses de material no inventariable.
b) Els contractes menors.
c) Les despeses de caràcter periòdic i les altres de tracte successiu, una vegada
fiscalitzada la despesa corresponent al període inicial de l’acte o contracte del qual
derivin o les seves modificacions.
d) Les despeses inferiors a 3.005,06 euros que, d’acord amb la normativa vigent es
facin efectives a través del sistema d’avançaments de caixa fixa.
Article 29. Formes d’exercici.

1. El control financer de l’activitat economicofinancera del sector públic local s’ha
d’exercir mitjançant l’exercici del control permanent i l’auditoria pública.
2. El control permanent s’ha d’exercir sobre l’entitat local i els organismes públics en
què es porti a terme la funció interventora.....
3. L’auditoria pública consisteix en la verificació, efectuada amb posterioritat i de
manera sistemàtica, de l’activitat economicofinancera del sector públic local ....
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Acords amb informe preceptiu del control intern:
El control intern s’exerceix sobre la totalitat de l’activitat econòmica de les entitats que formen el
sector públic local, en la seves modalitats de funció interventora i control financer.
Atenent que queda definida perfectament la funció interventora caldrà tenir present que allò que no es
pugui definir o catalogar com a funció interventora serà control financer (en la modalitat tècnica de control financer

RDL 2/2004

permanent ).

Article 213. Control intern.
S’exerciran en les Entitats locals….les funcions de
control intern respecte de la seva gestió econòmica
……en les seves modalitats de funció interventora,
control financer….

D’acord amb el criteri de la IGAE, altres actuacions per a les que es requereixi informe de l’òrgan de
control que no reuneixin els requisits per poder-se incloure en la modalitat de funció interventora i , en
el seu cas, control financer i que tampoc s’enquadrin entre les funcions comptables de l’òrgan
interventor, han d’enquadrar-se en labors d’assessorament o consultoria, però no poden definir-se
com a actuacions de control intern.

Article 214. Àmbit de aplicació i modalitats de
l’exercici de la funció interventora
La funció interventora tindrà per objecte fiscalitzar
tots els actes de les entitats locals …..

Funció interventora: Tots els actes administratius 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.

Plantejament de dubte

Que s’entén per l’activitat economicofinancera del sector públic local?

…allò que no es pugui definir o
catalogar com a funció interventora
será control financer ….

RD 424/2017.
Article 3. Formes d’exercici.
El control intern de l’activitat economicofinancera del
sector públic local l’ha d’exercir l’òrgan interventor
mitjançant l’exercici de la funció interventora i el
control financer.

La funció interventora té per objecte controlar els
actes de l’entitat local ….
Article 32. Execució de les actuacions de control
permanent
....
d) Les actuacions previstes a les normes
pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica
del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
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CONTROL FINANCER
Acords vinculats a l’activitat economicofinancera d’entitats amb pressupost limitatiu que no compleixin o no es puguin catalo gar com a FUNCIO INTERVENTORA
A)

ACTUACIONS PLANIFICABLES:

Requereix que s'integri en el Pla Anual de
Control Financer (PACF)

1) Deriven d'una obligació legal

Referir-se en tot cas, al funcionament dels
serveis del sector públic local en l'aspecte
econòmic-financer.

Art. 3.1 / 29.1 / 29.2 del RD
424/2017

Han de referir-se a actuacions de gestió
realitzades, sobre les que s'efectua un control a
posteriori.

2) Les seleccionades anualment per
l'òrgan de control sobre la base d'un
anàlisi de risc.

Actuacions establertes en norm a

Actuacions establertes per l’òrgan
interventor

S'ha de concloure amb l'emissió d'un informe
escrit en el que constin fets comprovats,
conclusions obtingudes i recomanacions.

Art. 35.1 del RD 424/2017

Els informes a emetre estan sotmesos a
procediment contradictori. En l'àmbit del contol
financer es sustància a travès d'al.legacions de
l'òrgan gestor control controlat a l'informe
provisional emès per l'òrgan de control.

Art. 4.1 del RD 424/2017

Referir-se en tot cas, al funcionament dels
serveis del sector públic local en l'aspecte
econòmic-financer.

Art. 3.1 / 29.1 / 29.2 del RD
424/2017

Per poder establir o seleccionar les
actuacions es requeriex prèviament
l'elaboració d'una anàlisi de riscos
que haurà de tenir present tres
variables: objectius que es pretenguin
aconseguir, les prioritats establertes i
els mitjans disponibles

B) ACTUACIONS NO
PLANIFICABLES:

3) Deriven d'una obligacació legal i
en cap cas poden incloure actuacions
de caràcter voluntari de l'òrgan de
control

S'efectuen en el moment i amb les condicions
establertes en la norma que les preveu.
S'ha de concloure amb l'emissió d'un informe
escrit no sotmès a procediment contradictori.

Actuacions establertes en norma
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TRANSPARENCIA
RD 424/2017

TIPUS D'INFORMACIÓ

DESTINATARIS

TEMPORALITAT

RD 424/2017

Art. 15, 27 i 28

Informe sobre resolucions adoptades pel president de l'entitat
local contràries a les objeccions efectuades omissió de la funció
interventora, resultats obtinguts del control dels comptes a
justificar i avançaments de caixa fixa, aixi com un resum de les
principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.

Ple.

Art. 15 i 28

Resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries
a les objeccions efectuades omissió de la funció interventora,
aixi com un resum de les principals anomalies detectades en
matèria d'ingressos. Tanmateix s'ha d'incloure els informes
justificatius de la Corporació.

Tribunal de Comptes i, si
s'escau, a l'òrgan de control
extern
autonòmic
corresponent.

Art. 37

Informe resum del resultat de la funció interventora i control
financer.

Ple i IGAE

En ocasió de la dació de
compte de la liquidació del
pressupost.

En ocasió de la tramesa
del compte general.

Article 27. Intervenció dels comptes justificatius
dels pagaments a justificar i avançaments de
caixa fixa.
...
En ocasió de la dació de compte de la liquidació del
pressupost i la remissió al ple de l’informe anual
esmentat a l’article 15.6 i, en un punt addicional, s’ha
d’elevar a aquest òrgan un informe amb els resultats
obtinguts del control dels comptes a justificar i
avançaments de caixa fixa.

IGAE 1r quatrimestre i PLE
amb el compte general

RD 424/2017
Art. 38

Informe sobre la correcció de les debilitats posades de manifest.

Ple i IGAE

Òrgans gestors, president i ple.
Òrgans administratius, de
justicia i comptable, quan es
manifestin
indicis
de
responsabilitats.

Art. 36

Informes definitius control financer.

Art. 36

Informe auditories.

Seu electrònica, IGAE

Art. 36

Informació comptable.

Seu electrònica, IGAE

IGAE 1r quatrimestre i PLE
amb el compte general

Article 31. Planificació del control financer.
L’òrgan interventor ha d’elaborar un Pla anual de
control financer que reculli les actuacions de control
permanent i auditoria pública que s’han de dur a
terme durant l’exercici.....El Pla anual de control
financer així elaborat s’ha de remetre al ple a
efectes informatius.
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CONTROL FINANCER
FUNCIÓ
INTERVENTORA

CONTROL
FINANCER
PERMANENT

AUDITORIA PÚBLICA
Auditòria de com ptes

Auditòria de com plim ent

Auditòria operativa

Article 13. RD 424/2017

CONTROL D'EFICACIA

1. Amb l’informe previ de l’òrgan interventor i a
proposta del president, el ple de l’entitat local pot
acordar el règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia.
.....

RÈGIM DE CONTROL INTERN

Règim general

Règim sim plificat

4. Les obligacions o despeses sotmeses a la
fiscalització i intervenció limitada prèvia a què es
refereix l’apartat 2 d’aquest article seran objecte
d’una altra de plena amb posterioritat.

òrgan
: PLE
A criteri
de decisori
l’òrgan de
control

FUNCIÓ INTERVENTORA
Fiscalització i intervenció prèvia
Despeses
Règim ordinari
PLENA

CONTROL FINANCER

NO PLANIFICABLES (obligatòries)

Règim especial RB
LIIMTADA

Ingressos
Presa raó comptabilitat

òrgan decisori : PLE

Aquestes actuacions s’han de portar a terme en el
marc de les actuacions del control financer que
es planifiquin en els termes que recull el títol III
d’aquest Reglament.

PLANIFICABLES (Pla anual de control financer)
Obligatòries

En el règim SIMPLIFICAT la principal característica és que serà
possible limitar la responsabilitat de l'òrgan interventor a l'exercici
de la funció interventora tot aplicant el règim de fiscalització limitada
prèvia, respecte la gestió econòmica de l'Entitat local, sense que sigui
d'aplicació obligatòria la funció de control financer.

Seleccionables

òrgan decisori : INTERVENTOR

Això implica que si es verifiquen els requisits bàsics de la fiscalització
limitada prèvia i s'opta per aquest règim, l'òrgan interventor haurà
finalitzat i exercit la seva funció pública i ja seran només els OCEX els
que podran exercir la seva tasca de fiscalització externa.
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Introducció
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern a les entitats del sector públic local.
Titol
Descripció
Articles Número
%
I
Disposicions generals
de l'1 al 6
6
11,76%
II
De la funció interventora
del 7 al 28
22
43,14%
IIII De la funció de control financer
del 29 al 36
8
15,69%
IV Informe resum i pla acció
del 37 al 38
2
3,92%
V Del règim de control simplificat
del 39 al 40
2
3,92%
Disposicions addicionals
7
13,73%
Disposició derogatòria
1
1,96%
Disposició transitòria
1
1,96%
Disposició final
2
3,92%

MODALITATS DEL CONTROL INTERN

RDL 2/2004
FUNCION INTERVENTORA
Plena
Limitada
CONTROL FINANCER
Auditoria pública
CONTROL EFICACIA

RD 424/2017
FUNCION INTERVENTORA
Plena
Limitada
CONTROL FINANCER
Control financer permanent
Auditoria pública
CONTROL EFICACIA

La apariencia de control en la administración local por los habilitados estatales AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS
“……en la práctica no se efectúa el informe de fiscalización plena a posteriori que debe realizarse sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la fiscalización previa
limitada, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de
los créditos. Y no se efectúa, salvo honrosas excepciones, porque los responsables para su realización no pueden hacerlo, no tienen ni la formación adecuada (Auditor es una formación específica), ni tienen medios
suficientes, ni personales ni materiales, esto es, no existe en la organización una especialización en la fiscalización (salvo en las más grandes) ni se han desarrollado aplicaciones informáticas ex profeso para este tipo de
auditoría pública. La única salida es contratar unos servicios externos de colaboración con el Interventor, para lo cual debe haber voluntad política de hacerlo....”
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“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 214. Ámbito de aplicación y modalidades de ejercicio de la función interventora.
1.La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y
de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento.
2.El ejercicio de la expresada función comprenderá:
d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las
subvenciones.
Artículo 219. Fiscalización previa.

Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada ….. serán objeto de otra plena
con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o
expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de
muestreo o auditoría.
Artículo 220. Ámbito de aplicación y finalidad del control financiero.
El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económicofinanciero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las
sociedades mercantiles de ellas dependientes. El control financiero se realizará por procedimientos
de auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del sector público.
Artículo 221. Control de eficacia.
El control de eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos
interno en las entidades del Sector Público Local.
servicios o inversiones.”
✓ En el ejercicio del control financiero serán de aplicación las normas de control financiero y auditoría
pública vigentes en cada momento para el sector público estatal .(art.9.4 ).
✓ En el caso de que dichas verificaciones se efectúen aplicando procedimientos de auditoría se
someterán, a falta de norma específica, a lo establecido en las normas de auditoría del sector público
aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado. (art. 32.4 ).
✓ La estructura, contenido y tramitación de los informes se ajustará a lo establecido en las normas
técnicas de control financiero y auditoría dictadas por la Intervención General de la Administración del
Estado. (art. 35.2 ).

❑ Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio
del control financiero permanente.
❑ Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio
de la auditoría pública.
Disposición adicional segunda. Instrucciones de desarrollo.
La Oficina Nacional de Auditoría dictará las Instrucciones que considere necesarias para desarrollar lo
dispuesto en esta resolución.
•
•
•
•

•

•

Normas de Auditoría del Sector Público (01-09-1998) (pdf).
Norma Técnica para la evaluación de la calidad en las auditorías y actuaciones de control financiero (23-11-1999)
(pdf).
Instrucción sobre organización de los papeles de trabajo en las auditorías y actuaciones de control financiero (1106-2002) (pdf).
Instrucción de la Oficina Nacional de Auditoría 1/2018, sobre la protección de la independencia en los trabajos de
Auditoría Pública, Control Financiero Permanente, Control Financiero de Subvenciones y Control de Fondos
Europeos (IONAPI).
Resolución de 20 de septiembre de de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
se desarrolla el principio de independencia para el ejercicio de las funciones de control atribuidas a la Intervención
General de la Administración del Estado.
Etc…
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Ara bé, la realitat posa de manifest una limitació important en la realització d'actuacions de control financer
atenent els dèficits existents a causa de la manca de cultura de control basades en aspectes més enllà de la
legalitat:
Sistem a d'inform ació com ptable possibilita la realització*
Tipus entitat local
(EELL) / Població*

Ajuntam ents
> 100.000
De 50.001 a 100.000
De 20.001 a 50.000
De 5.001 a 20.000
De 1.001 a 5.000
Diputacions provincials
TOTAL

Núm .
EELL

52
3
2
9
23
15
4
56

Control de legalitat

Control Financer

Realització actuacons de CONTROL
FINANCER durant l'exercici 2016*

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Sense dades

40
3
2
8
15
12
3
43

12
0
0
1
8
3
1
13

21
1
2
5
9
4
2
23

31
2
0
4
14
11
2
33

2
0
1
0
1
0
0
2

24
3
1
3
10
7
2
26

26
0
1
6
12
8
2
28

* Fo nt d'info rmació : Info rme núm. 1.287 del Tribunal de Co mptes, de data 27 de setembre de 2018, relatiu a la fiscalització so bre la rendició de co mptes de les entitats lo cals, exercici 2016.

El trànsit des d’un control intern on la funció interventora ha vingut sent hegemònica, a altra on el control financer i
d’eficàcia hagi de tenir un major protagonisme, sembla desitjables en les entitats locals, sobretot en les que
gestionen un major volum de pressupost i presten més serveis, sense oblidar que la funció interventora és una
funció ineludible atenent el seu caràcter de mecanisme per assegurar el control previ de legalitat, prevenir la
corrupció i el frau i , en definitiva, reprimir o frenar actes o expedients amb elevats riscos d’execució.

Això suposa un salt qualitatiu front tradicional i més estret enfoc legalista de la funció interventora, el qual significa a
la vegada que les entitats locals que pretenguin reforçar el control financer i d’eficàcia han d’adaptar les seves
plantilles a més d’instruir també en aquestes matèries al personal actual ja que l’informe de control intern va a
requerir en nombrosos ocasions un coneixement tècnic molt afinat (no només en l’especialització d’auditoria amb coneixements
avançats en primera instància com són la comptabilitat financera, societats, analítica, etc.......sinó també d’altres àmbits com per exemple en matèria ambiental,
enginyeria, arquitectura, planificació territorial i urbanística, informàtica, investigació operativa, avaluació de la qualitat o sociologia, entre altres disciplines).
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ROL INTERVENTOR

ROL CONTROL INTERN

Nova tendència
COMPTABILITAT

Comptabilitat pressupostària, financera,
societats i analítica.
Instrument de gestió: donar informació.

CONTROL INTERN

Fiscalització plena i limitada.
Control financer
Control d'eficacia i eficiència.
Auditòria ens dependents
Formulació de riscos i avaluació del
compliment objectius i millores.

ANALISTA I AVALUADOR

ALERTADOR

Comunicació al Ministeri Hisenda,
IGAE, pròpia Corporació, Tribunal de
Comptes-OCEX i órgans de tutela
financera.

CONTROL INTERN

NIVELL 5

El procès de control intern és objecte d'anàlisi permanent i
permet les millores de forma pràctica i la seva optimització.

NIVELL 4

El procès és objecte de revisions internes i s'identifiquen canvi
i millores, o dolents comportaments.

NIVELL 3

El control intern comença a ser un procès, no acciones aïllades

NIVELL 2

Compliment de procediments i unitats internes que reflexen
certa inquietud en la matèria

NIVELL 1

Compliment estricte de la legalitat

Fórmulació de denúncies.

Tendència clàssica
COMPTABILITAT

+

Comptabilitat pressupostàri, financera i
analitica.
Fiscalització plena i limitada.
Control financer
Control d'eficacia i eficiència.

-

ROL NORMATIU
El major protagonisme de funcions que
s’està residenciant en els últims anys
en la Intervenció local , i que
augmenten como conseqüència de les
reformes legislatives i reglamentàries,
no s’està fent de forma conseqüent
amb la dotació de mitjans materials i
personals necessaris pel compliment
de les mateixes.

L’ òrgan interventor disposarà d’un model
de control eficaç i per això se li hauran
d’habilitar els mitjans necessaris i
suficients, si bé no deixa de ser una mera
declaració, i no es garanteix que aquests
mitjans es posin de manifest a disposició
del responsable de control intern
Tanmateix en relació a les facultats de
l’òrgan de controls i que en un principi
poguessin semblar positius (deures de
col·laboració d’altres funcionaris i personal tant
de l’Ajuntament com d’altres entitats, facultat de
sol·licitar assessorament, dret a la defensa
jurídica, possibilitat de revisió dels sistemes
informàtics), no constitueixen de manera

certa i real mandats normatius, sinó més bé
meres declaracions d’intencions.
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Notes respecte al reforçament de la funció interventora
Article 4 RD 424/2017

“...L’òrgan interventor de l’entitat local ha d’exercir el control intern amb plena autonomia respecte de les
autoritats i les altres entitats la gestió de les quals sigui objecte del control. A aquests efectes, els funcionaris
que el portin a terme han de tenir independència funcional respecte dels titulars de les entitats controlades...”

A pesar de la declaració formal, en la pràctica no es pot obviar que la prefectura superior de
personal en un Ajuntament l’exerceix l’Alcaldia i , per tant, és la que ha de proporcionar a l’òrgan de
control tant els mitjans personals com els materials per al correcte desenvolupament de les seves
funcions. És a dir, l’òrgan que fiscalitza està expenses del que gestiona que, a més, és el
competent per a incoar i impulsar procediments disciplinaris i sobretot, delimitar el seu règim
retributiu (NO és objecte del RD 424/2017 el règim disciplinari i retributiu, de l’òrgan interventor).
Art. 6 RD 424/2017

“…l’òrgan interventor de l’entitat local pot sol·licitar l’assessorament…” .
“..les entitats locals han de garantir i adoptar les mesures necessàries per a la defensa jurídica i la protecció
del personal controlador en els procediments que se segueixin davant de qualsevol ordre jurisdiccional com
a conseqüència de la seva participació en actuacions de control intern…”

SENTENCIA nº 17 año 1998 dictada por SALA DE JUSTICIA del
Tribunal de Cuentas
“(..)..En el seno de la organización administrativa, la
atribución de funciones exclusivas a unos órganos
debilita el principio de jerarquía y lo sustituye por el
de dirección, con consecuencias importantes en el
contenido de dicha relación. En este sentido, el órgano
superior no puede respecto del inferior que tiene
atribuidas competencias exclusivas dar órdenes,
instrucciones respecto de las mismas, ni sustituirle, ni
anular los actos del inferior pues, si así fuere, estaría
ejerciendo competencias que el sistema normativo ha
otorgado de manera exclusiva y excluyente al inferior (art.
12.1 de la Ley 30/1992). Por ello, en la relación de
dirección el superior solo cuenta con la posibilidad de
condicionar la finalidad de la actividad del inferior, pero
nunca puede predeterminar el contenido de sus actos. De
la misma manera, en cuanto al régimen de
responsabilidades, en las relaciones de jerarquía la
conformidad del superior implica asunción de
responsabilidades, mientras que en las de dirección en
las que no cabe tal aceptación cada órgano asume las
cargas que derivan del régimen propio de
competencias.....(..)”.
“Article 5. Dels deures de l’òrgan de control.

Les dues accions busquen reforçar l'autonomia de l’òrgan interventor, però al dependre
l’assessorament o la defensa legal de la prèvia contraprestació de l’entitat local, l’òrgan interventor
queda de nou sotmès a la decisió dels òrgans de govern, en tant en quant són els que tenen
competències per autoritzar la despesa del pressupost municipal.
Resolución legislativa de 16 de abril de 2019 sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

Els funcionaris que exerceixin la funció interventora o portin a
terme el control financer han de guardar el degut sigil en relació
amb els assumptes que coneguin en l’exercici de les seves
funcions.
Les dades, els informes o els antecedents obtinguts en l’exercici
del control intern només es poden utilitzar per a les finalitats
assignades a aquest i, si s’escau, per formular la corresponent
denúncia de fets que puguin ser constitutius d’infracció
administrativa, responsabilitat comptable o penal.
(...)
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Matèria penal

Algunes referències normativa relatives a responsabilitat

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Matèria comptable

Artículo 402
El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario
público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno
a tres años
Artículo 408
La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare
intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia
o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo
o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
De la desobediencia y denegación de auxilio
Artículo 410
1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el
debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la
autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y
revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a
doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de
seis meses a dos años.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirán en
responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a
un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un
precepto de Ley o de cualquier otra disposición general

Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del
Tribunal de Cuentas

Artículo 38
1. El que por acción u omisión contraria a la Ley
originare el menoscabo de los caudales o efectos
públicos quedará obligado a la indemnización de
los daños y perjuicios causados….
Artículo 39
1. Quedarán exentos de responsabilidad quienes
actuaren en virtud de obediencia debida, siempre
que hubieren advertido por escrito la imprudencia
o ilegalidad de la correspondiente orden, con las
razones en que se funden…..

Artículo 40
1. No habrá lugar a la exigencia de
responsabilidad subsidiaria cuando se pruebe
que el presunto responsable no pudo cumplir las
obligaciones, cuya omisión es causa de aquélla,
con los medios personales y materiales que
tuviere a su disposición en el momento de
producirse los hechos…..

Matèria administrativa
disciplinaria
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público
Artículo 95 Faltas disciplinarias.
2. Son faltas muy graves:
i)
La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de
un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del
Ordenamiento jurídico.

Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se
aprueba la refundición en un texto único de los preceptos de
determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia
de función pública
Artículo 116 Faltas graves
Se consideran faltas graves:
a) El incumplimiento de las órdenes que provienen de los
superiores y las autoridades que pueda afectar a la tarea del
puesto de trabajo….(Si las órdenes, a su juicio, fueran
contrarias a la legalidad, podrá solicitar su confirmación por
escrito, y, recibida esta, comunicar inmediatamente por
escrito la discrepancia al jefe superior, quien decidirá. En
ningún caso se cumplirán órdenes que impliquen la comisión
de delito.).
s)
En general, el incumplimiento grave de los deberes y las
obligaciones derivados de l función encomendada al funcionario.
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TRANSPARENCIA
LIMITACIONS EN LA AUTONOMIA DELS INTERVENTORS LOCALS

Davant aquest marc general, el control intern no pot seguir desenvolupar la tasca com ho venia fent fins al moment. Ara, té noves atribucions que obliguen a
modificar velles rutines i incorporar d’altres més innovadores, on el seu exercici amb plena autonomia hauria de ser el pilar bàsic pel seu impuls, entesa com:
La independència es caracteritza en la llibertat per redactar els informes, disposar de Mitjans personals i materials per a la correcta gestió de control, en la facultat
incondicionada ni tutelada en l’aplicació dels programes de control financers tècniques d’auditoria,, així com dirigir tots els informes als que els òrgans que ven
determinats per la Llei, sense mandats o intrusió d’òrgans de gestió, ja siguin de l’àmbit tècnic o polític.

Malgrat l’anterior, ens trobem amb unes limitacions, les quals poden destacar les següents:
Segregació de funcions.
La dimensió de les Corporacions locals obliga a la polivalència dels seus servidors. Aquest fet pot ser beneficiós, no ho és en absolut, per un dels elements bàsics del control intern. Un dels principis
rectors del control intern per prevenir el frau que es pot portar dintre de les organitzacions, és la segregació de funcions (es base en què una persona, mai ha de dur a terme totes les activitats seqüencials
d’una operació).

Proximitat a la gestió
Això és un dels principals problemes de cara a l’exercici Autónomo de control intern en les Corporacions locals. Aquesta proximitat als òrgans gestors tècnics i polítics, redunda en una merma
d’autonomia i major participació en la gestió,, de difícil encaix davant les previsions de les normes d’auditoria del sector públic que es vol impulsar amb el RD 424/2017.

Càrregues de treball
La independència de l’òrgan de control intern local ha d’estar garantida, no només “de iure” ,front a gestors i polítics locals,, sinó també de facto, front tasques absorbents que limiten notablement la seva
capacitat d’actuació , com per exemple la LOEPSEF i les seves normes de desenvolupament que són altament consumidores de recursos humans i materials.

Diferència regulació estatal
Ni els ajuntaments més gran poden permetre la creació d’estructures amb autonomia funcional similar a la IGAE o les Intervencions autonòmiques. Davant aquesta dificultat, la solució tradicional del
legislador local ha estat buscar un reforç de garanties formals a l’Interventor, però no és extensiva a la resta de personal de la Intervenció, que per ser funcionaris en exclusiva de la Corporació pot
resultar més difícil informar o ajudar a l’Interventor a informa en contra de proposta del govern local. La IGAE és un òrgan dotat d’autonomia, de composició col·lectiva, on els seus funcionaris formen un
cos i una estructura jeràrquica i no depenen del seu status econòmic i condicions laborals, de les autoritats i òrgans que fiscalitzen. Per contra, l’interventor local depèn en el seu règim retributiu de l’òrgan
que fiscalitza, que al mateix temps pot sancionar i, en el seu cas, a induir-les, sense perjudici dels cessaments en l’àmbit de l’esfera de la lliure designació.
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Incidència de l ‘aplicació del RD 424/2017
per problemes d’ interpretació

EXEMPLE
APROVACIÓ DEL DICTAMEN RELATIU A LA INTERPRETACIÓ
DE DETERMINADES NORMES D’ACTUACIÓ PREVISTES AL
REIAL DECRET 424/2017, DE 28 D’ABRIL, PEL QUAL ES
REGULA EL RÈGIM JURÍDIC DEL CONTROL INTERN A LES
ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL I A LA
VULNERABILITAT DELS PRINCIPIS RECTORS DEL CONTROL
INTERN

RD 424/2017
Article 4. Principis de l’exercici del control intern.
1. L’òrgan interventor de l’entitat local, en l’exercici de les seves
funcions de control intern, està sotmès als principis d’autonomia
funcional, exercici desconcentrat i procediment contradictori.(...)
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Moltes gràcies per la seva atenció.
Carlos Garcia Lucas
Funcionari habilitació nacional
Interventor categoria superior

