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Mapa de riscos
Introducció

El manament que recull l’article 213 del text legal esmentat ha estat desenvolupat pel 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, que preveu cobrir un buit legal i fer possible l’aplicació generalitzada de
tècniques, com el CONTROL FINANCER, a les entitats locals en termes homogenis als desenvolupats en altres àmbits del sector públic.
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.

ANALISI DE RISCOS
ANALISI DE RISC
referenciat a la
modalitat de control
financer

CONTROL FINANCER

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.
S’ha de destacar l’obligatorietat d’assegurar un model de control efectiu (amb mitjans propis o
externs) amb l’establiment d’uns llindars mínims i sobre la base d’una anàlisi de riscos consistent
amb els objectius que es pretenguin aconseguir i les prioritats establertes per a cada exercici

Obligatorietat : control efectiu del 100 % del pressupost general consolidat de l’exercici en la
modalitat de FUNCIÓ INTERVENTORA.
Obligatorietat: control efectiu del 80 % mitjançant l’aplicació de la modalitat de CONTROL
FINANCER (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).

Obligatorietat de portar a terme una planificació adequada del control financer.
Per a això, s’introdueix com a requisit bàsic que l’òrgan interventor elabori i adopti un Pla anual de control financer, del qual ha d’informar l’entitat
local, incloses les modificacions o alteracions que es produeixin. El Pla anual de control financer, sobre la base d’una anàlisi de riscos, ha
d’assegurar, conjuntament amb l’exercici de la funció interventora, almenys, un control efectiu del vuitanta per cent del pressupost general consolidat.
En el transcurs de tres exercicis consecutius i sobre la base d’una anàlisi prèvia de riscos, ha d’haver assolit el cent per cent d’aquest pressupost.

RD 424/2017
Article 31. Planificació del control financer
(..)
2. El Pla anual de control financer ha d’incloure
totes les actuacions la realització de les quals
per part de l’òrgan interventor derivi d’una
obligació legal i les que anualment se
seleccionin sobre la base d’una anàlisi de
riscos consistent amb els objectius que es
pretenguin aconseguir, les prioritats establertes
per a cada exercici i els mitjans disponibles. A
aquests efectes, s’han d’incloure en el Pla les
actuacions que esmenta l’article 29.4 del
Reglament.
El concepte de risc s’ha d’entendre com la
possibilitat
que
es
produeixin fets
o
circumstàncies en la gestió sotmesa a control
susceptibles de generar incompliments de la
normativa aplicable, falta de fiabilitat de la
informació financera, protecció inadequada dels
actius o falta d’eficàcia i eficiència en la gestió
Una vegada identificats els riscos és
necessari assignar prioritats per seleccionar
les actuacions que s’han de dur a terme.
D’aquesta manera, s’ha d’efectuar una
avaluació per estimar la importància del risc,
utilitzant tant criteris quantitatius com qualitatius,
i s’ha d’atendre la conveniència de seleccionar
controls amb regularitat i rotació, per tal d’evitar
tant
repetir
controls
en
activitats
economicofinanceres qualificades sense risc
com que es generin debilitats precisament per
l’absència reiterada de control.
3. Identificats i avaluats els riscos, l’òrgan
interventor ha d’elaborar el Pla anual i ha de
concretar les actuacions a dur a terme i
identificar l’abast objectiu, subjectiu i temporal
de cadascuna d’aquestes actuacions. El Pla
anual de control financer així elaborat s’ha de
remetre al ple a efectes informatius

3

JORNADES DE CONTROL INTERN
11 d’octubre de 2019

Mapa de riscos
Introducció

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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PLANIFICACIÓ CONTROL FINANCER
CONTROL PERMANENT

AUDITORIA PÚBLICA

OBLIGATÒRIES

SELECCIONADES PER L'INTERVENTOR*

OBLIGATÒRIES

Actuacions atribuïdes per la normativa a
l’interventor.

Verificació compliment normativa (32.1.a RD
424/2017)

Auditoria financera (29.3.A RD 424/2017)

Seguiment execució pressupostaria (32.1.b
RD 424/2017)

Auditoria de compliment (29.3.B RD 424/2017)

Auditoria operativa (29.3.B RD 424/2017)

Comprovació planificació, gestió i situació de
la tresoreria (32.1.c RD 424/2017)

Auditoria financera (29.3.A RD 424/2017)

Anàlisis operacions i procediments (32.1.e
RD 424/2017)
En l’entitat local, verificar
comptable (32.1.f RD 424/2017)

SELECCIONADES PER L'INTERVENTOR*

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.

informació

* les que ANUALMENT se seleccionin sobre la base d’una ANÀLISI DE RISCOS consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les
prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles (art. 31.2 RD 424/2017)
Objectius que es persegueixen
PER A CADA ANY

ESTABLIMENT DE RISCOS
Amb caràcter previ a l'elaboració del PACF

Prioritats anuals
Mitjans disponibles

El Pla anual de control financer ha d’incloure totes les actuacions la realització de les quals per part de l’òrgan intervent or derivi d’una
obligació legal i les que anualment se seleccionin sobre la base d’una anàlisi de riscos
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DEFINCIÓ DEL RISC
Quin és el concepte de risc?

La possibilitat que es produeixin fets o circumstàncies en la gestió sotmesa a control susceptibles de generar incompliments de la
normativa aplicable, falta de fiabilitat de la informació financera, protecció inadequada dels actius o falta d’eficàcia i eficiència en la
gestió (art. 31.2 RD 424/2017)
Errades o irregularitats que comportin incompliment rellevants de les normes i instruccions que són d'aplicació o, en el
seu cas, que afectin negativament als comptes retuts.

FINALITAT DE L'ANALISI DEL RISC
Quina és la principal finalitat de Facilitar una planificació adequada del CONTROL FINANCER per tal d'aconseguir un control eficaç de l’activitat economicofinancera
l'analisi de risc?
del sector públic local.
El Reial decret 424/2017, en el seu articulat 31, estableix com a una de les principals novetats la necessària avaluació i
anàlisi del risc amb la finalitat de poder dur a terme una adequada planificació dels controls financers i garantir la seva
eficacia.
L'establiment d'un control eficaç determina la necessitat d'acreditació d'un control efectiu del pressupost consolidat, per
tal de que no quedin àrees ni entitats, independentment de la seva forma jurídica, permanentment fora de l'àmbit de
control.

METODOLOGIA DE L'ANALISI DE RISC
Quina és la metodologia per a El Reial decret 424/2017 no defineix cap metodologia motivada de l'analisi del risc, per tal d'evitar una rigidesa innecessària atenent la
identificació
i
l'elaboració
de causiistica i els multiples factors endogens i exogens que poden intervenir i que no han de ser identics en una mateixa entitat, centre
l'analisi del risc ?
gestor, etc.
La identificació del risc es considera com part essencial com a mecanisme de control ja que ha de servir com a instrument per a
Quina podria ser la metodologia per l'assignació de prioritats i per a la selecció de les actuacions conforme als objectius i mitjans disponibles. Per tot allò una possible
a l'elaboració de l'analisi del risc ?
metodologia per realitzar l'anàlisi de riscos que exigeix el RD 424/2017 hauria d'estar orientada a fases diferenciades respecte de
diversos àmbits d' actuació, informació i assignació.
FASE 1: ÀMBIT D'ACTUACIÓ.
Establir l'àmbit subjectiu de les entitats i actuacions subjectes a control financer.
FASE 2: ÀMBIT INFORMACIÓ
Obtenció i analisi de l'informació de les entitats establertes en l'àmbit d'actuació.
FASE 3: ÀMBIT ASSIGNACIÓ
Identificació i avaluació dels riscos per tal d'assignar les prioritats d'actuació del control financer en l'àmbit d'actuació.
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NOTES GENERALS A TENIR PRESENT EN LA DEFINICIÓ DE RISCOS
1- SISTEMATITZACIÓ DE RISCOS:
Tenen totes les entitats públiques les mateixos riscos?
Són els riscos sempre iguals i es manté inalterat en el temps?
……

Com a regla general, a les Corporacions locals no hi ha una mínima sistemàtica d'analisi i gestió del risc.
2- CONEIXEMENTS DELS RISCOS
Es necessari comptar amb un coneixement detallat i evidenciat de processos i dels riscos que els hi afecten, així com la tolerància que es
vulgui assumir, per tal de decidir quins han de ser objecte de seguiment:

Com a regla general, a les Corporacions locals no es formalitza els riscos dels quals són coneixedors
3- INVENTARI DE RISCOS
RISCOS DE COMPLIMENT*
Legalitat
Relacionat am b l'incom plim ent
norm es d'aplicació:

RISCOS FINANCERS
Comptab le
de

Normativa de contractació pública
Normativa vinculada a l'`àmbit subvencional
Normativa associada a funció pública

Relacionats
am b
el
inadequat
registre
desglossam ent de les operacions realitzades

RISCOS FUNCIONAMENT
Gestió o operacionals
i

etc….

verificació

del

de

Efectius indicadors
pressupostaris.

Inadequat o inexistent control de despeses amb finançament
afectat
Inexistència o inadequats criteris pel reconeixement de
drets.

Compliment real dels contractes, en especial les
concessions de serveis

Altra informació amb afectació als estats comptables que no
representa la imatge fidel
etc….

i

disseny

Operacions significatives i complexes amb actius financers,
principalment en matèria de comptabilitat patrimonial.

Normativa de compliment econòmico financer Emissió d'informació de costos que no és fiable.
Normativa de transparència i bons govern

Relacionats am b el inadequat
processos i riscos tecnològics:

programes

Adequada assignació de recursos humans
Rendiment previst i real de les inversions reals
Funcionament, seguretat i integració de les aplicacions
informàtiques.
etc….

* Veure exemple d'una referència per elaborar un inventari d'incompliments en matèria de funció pública referènciat als OCEX.

Com a regla general, a les Corporacions locals no hi ha un inventari de riscos reals i potencials
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NOTES GENERALS A TENIR EN PRESENT EN LA DEFIINICIÓ DE RISCOS
El sistema d’actuació de control intern és el procés dissenyat, implementat i mantingut amb la finalitat de proporcionar
una seguretat jurídica raonable i de respondre a als riscos de gestió identificats que amenacen la consecució dels
objectius de l’entitat referits a:
1)
2)
3)

el compliment de les disposicions legals i reglamentaries aplicables (controls de legalitat).
la fiabilitat de la informació financera (control de comptes)
l’eficàcia i eficiència de les operacions (control de gestió)

Els controls interns més rellevants en les entitats locals són els controls de legalitat i comptes.
a) Un control intern ha d’estar dissenyat, sempre per respondre (mitigar) un risc potencial. Un control que no te cap risc que mitigar,
és un procediment ineficaç.
b) El mapa de riscos o identificació de les àrees critiques de la gestió pública local que poden conduir a incorreccions materials en
els seu estats financers i/o incompliment rellevants de la normativa, així com com l’impacte potencial de tals incorreccions i
incompliments. Les incorreccions poden estar vinculats a errades o fraus.
c) L’avaluació del nivell de risc es durà a terme per l’òrgan interventor de manera subjectiva, atenent al seu criteri i experiència
professional, i haurà d’estar degudament documentat. L’obtenció del coneixement de l’entitat i el seu entorn, inclòs el control intern ha
de facilitar això últim.
d) El risc és l’impacte i la probabilitat de que una amenaça o circumstància desfavorable que es pugui donar i que en el cas que es
doni afectarà de manera adversa en la gestió pública local. .

El risc en mesura segons la fórmula Risc = Impacte x Probabilitat
RISC
=
Exercici
2019
0,00-0,20 Baix
>0,20-0,40 Moderat
>0,30-<0,70 Mig
70-1,00 Alt

Im pacte x Probabilitat
PROBABILITAT
Remota
Improbable
Possible
Motl probable

0,25
0,40
0,70
1,00

No significatiu
0,50
0,13
0,20
0,35
0,50

IMPACTE
Significatiu
0,70
0,18
0,28
0,49
0,70

Molt significatiu
1,00
0,25
0,40
0,70
1,00

RECOMANACIONS PER L’ANÀLISI*
❑ Establir l’àmbit subjectiu de les entitats i
àrees subjectes a control financer.
❑ Disposar d’una llista de risc significatius i
equilibrada en entitats i àrees prioritàries
(preferentment derivades de l’exercici de la funció
interventora i control financer com per exemple
despeses exemptes de fiscalització i intervención prèvia,
incompliments de la normativa aplicable i altres
deficiències posades de manifest mitjançant les
objeccions i/o observacions i per últim les omissions de
l’exercici de la funció interventora).

❑ Determinar les actuaciones a realitzar.
❑ Centrar-se
en
aquelles
árees
i/o
procedimients que derivin a la confirmació
consumat del recurs públic (obligacions i drets) i
que la seva revisió pugui contribuir a un estalvi o millora
dels servei públic).

❑ Elaborar una estrategia global i plurianual
(regularitat i rotació).

❑ Viabilitat de la seva realització.
*Veure a títol orientatiu
metodologia base

un

exemple

pràctic

sobre
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METODOLOGIA DE BASE
1a FASE: Àmbit d'actuació.

3a FASE: Àmbit d'assignació

Disposar de la relació de les entitats o actuacions sotmeses a control financer en previsió RD 424/2017 i el seu
pressupost consolidat.

ANALISI DE L'INFORMACIÓ
RÈGIM DE CONTROL

FUNCIO INTERVENTORA

ENTITAT MATRIU (Ajuntament)
OOAA
CONSORCI
SOCIETAT MERCANTIL
FUNDACIÓ

Subjecció
Subjecció
Subjecció

CONTROL
PERMANENT
Subjecció
Subjecció
Subjecció

CONTROL FINANCER
AUDITORIA
COMPTES
COMPLIMENT
Subjecció
Subjecció
Subjecció
Subjecció

OPERATIVA

En base a la informació obtinguda, s’haurà d'analitzar davant la possibilitat de l'existència de fets o
circumstàncies que pugui derivar a:
a) Errades en al informació financera.
b) Incompliment de la normativa aplicable.

Subjecció
Subjecció

Subjecció
Subjecció

c) Ineficiència i ineficàcia en la gestió.
d) Inadequada protecció dels actius.

Donat que els Ajuntaments són organitzacions complexes, normalment no es realitzarà un control financer sobre
la totalitat de l'Ajuntament, sino sobre alguna àrea de gestió (atenent l'organització i estructura de l'Ajuntament).

2a FASE: Àmbit d'informació.
S’haurà d’obtenir informació pertinent i vàlida per a l’avaluació de riscos, utilitzant la informació disponible i, de
forma complementària, indagar o sol·licitar detalls addicionals quan sigui necessari.
OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ
Àm bit de control & norm ativa

Àm bit com ptable i pressupostari

Àm bit organització i funcional

Informació incorporada en qualsevol mitjà o suport que pugui manifestar una evidència pertinent

Informes de control financer d’exercicis
anteriors (amb dades de la funció
interventora).

Dades dels comptes anuals.

Informes de control extern.

Dades
incorporades
en
pressupostos municipals.

Informes auditòries .

Dades d'estudis econòmics anàlitics.

Existència aplicació nova norm ativa ?

Existència operacions com plexes ?

ESPECIAL ATENCIÓ !!!

Informació relativa a la plantilla
els

Informació de l’estructura dels entorns
informàtics.
Informació incorporada en las actes dels
acords adoptats pels òrgans competents.
Existència de m odificacions reincidents?

Per analitzar la informació s’haurà de seguir les pautes següents:
a) Escepticisme professional: Actitud i valoració critica davant circumstàncies que pugin ser indicatives de possibles
incorreccions com a conseqüència de l’errada o el frau.
b) Atenció a la idenficació de frau: els indicis de possibles riscos poden ser diversos i de molt diferent naturalesa. Per això
haurà devaluar-se la importància dels esmentats indicis i si impliquen l’existència d’un risc efectiu.
c) Indicis de possibles incidències.
d) Factors mitigants.

Conclusions de l'anàlisi de riscos
En base als riscos detectats s'establiran les prioritats del PACF -Pla Anual de Control Financer-, s’haurà d'avaluar
els riscos davant la possibilitat d'exitència o pugui succeir:
A l’analitzar els riscos detectats s’ha de tenir en consideració la seva importància, tenint en compte criteris quantitatius i qualitatius.
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FASE 1_ Àmbit d’actuació:

EXEMPLE PRÀCTIC METODOLOGIA

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

1-CONTROL FINANCER PERMANENT

2-AUDITORIA PÚBLICA

a) Verificació del compliment de la normativa i els procediments aplicables als
aspectes de la gestió econòmica als quals no s’estén la funció interventora.

❑ Verificació que els actes, les operacions i els procediments de
gestió economicofinancera s’han dut a terme de conformitat amb
les normes que els són aplicables.

1

b) Seguiment de l’execució pressupostària i verificació del compliment dels
objectius assignats.

3

c) Comprovació de la planificació, gestió i situació de la tresoreria.
d)

2

Les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del
sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.

e) Anàlisi de les operacions i els procediments, amb l’objecte de proporcionar una
valoració de la seva racionalitat economicofinancera i la seva adequació als
principis de bona gestió, a fi de detectar-ne les possibles deficiències i proposar
les recomanacions per tal de corregir-les.
f)

3

A l’entitat local, verificar, mitjançant tècniques d’auditoria, que les dades i la
informació amb transcendència econòmica proporcionades pels òrgans gestors
com a suport de la informació comptable reflecteixen raonablement el resultat
de les operacions derivades de la seva activitat economicofinancera.

2

1

❑ Examen sistemàtic per si les operacions i els procediments d’una
organització, programa, activitat o funció pública s’han adequat als
principis de la bona gestió.

3

❑ Verificació relativa a si els comptes anuals representen en tots els aspectes
significatius la imatge fidel en l’aspecte econòmic-patrimonial i financer (en el cas
societats mercantils i les fundacions del sector públic local no sotmeses a
l’obligació d’auditar-se).

2
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EXEMPLE PRÀCTIC METODOLOGIA

B) ACTUACIONS

ÀREA ACTUACIÓ
Despeses i ingressos
1- PRESSUPOST
Subàrees (personal, contr., subv., etc. )
2- COMPTE GENERAL
Subàrees (immobilitzat, contingència. etc.)

CLASSIFICACIÓ PRESSUPOST DESPESES
CAPITOL 1 DESPESES DE PERSONAL
CORRENT

D
E
S
P
E
S
E
S

CAPITOL
RESULTAT
CAPITOL
PRES.
CAPITOL
CAPITOL

64

DESPESES DE PERSONAL

3 DESPESES FINANCERES

62

SERVEIS EXTERIORS

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 FONS DE CONTINGÈNCIA

66
65

DESPESES FINANCERES
TRANSFERENCIES I SUBVENCIONS

RESULTAT
PRES.
CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES CAPITAL

CAPITOL 8 ACTIUS FINANCERS
FINANCERS

RESULTAT
PRES.
CAPITOL 9 PASSIUS FINANCERS

CLASSIFICACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS
CAPITOL 1 IMPOSTOS DIRECTES

I
N
G
R
E
S
S
O
S

CORRENT

RESULTAT
PRES.

22/21

Immobilitzat material/immobiliaries

GRUP 6 COMPRES I DESPESES
65

Transferències i subvencions

GRUP 1 FINANÇAMENT BÀSIC
17

Deutes per prèstecs rebuts

IMPOSTOS INDIRECTES

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

74

TAXES, PREUS PUBLICS, CCEE I IURB.

CAPITOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

75

TRANSFERENCIES I SUBVENCIONS

76

INGRESSOS FINANCERS

CAPITOL 9 PASSIUS FINANCERS

BALANÇ

GRUP 7 VENDES I INGRESSOS
IMPOSTOS DIRECTES

RESULTAT
PRES.

RESULTAT
E-P

COMPTES DEL PGCPAL (COMPTABILITAT FINANCERA)

73

CAPITOL 8 ACTIUS FINANCERS

BALANÇ

BALANÇ
Inversions financeres permanents / Llarg termini

25

72

RESULTAT
PRES.

RESULTAT
E-P

GRUP 2 ACTIU NO CORRENT

CAPITOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS

CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES CAPITAL

FINANCERS

GRUP 2 ACTIU NO CORRENT

CAPITOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES

CAPITOL 6 ALIENACIÓ INVERSIONS
CAPITAL

COMPTES DEL PGCPAL (COMPTABILITAT FINANCERA)
GRUP 6 COMPRES I DESPESES

2 COMPRA BENS I SERVEIS

CAPITOL 6 INVERSIOS REALS
CAPITAL

ÀM BIT ECONÒM IC

RESULTAT
E-P

75

Transferències i subvencions

RESULTAT
E-P

GRUP 2 ACTIU NO CORRENT
25

Inversions financeres permanents / Llarg termini

GRUP 1 FINANÇAMENT BÀSIC
17

Deutes per prèstecs rebuts

/

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

BALANÇ

Immobilitzat material/immobiliàries

GRUP 7 VENDES I INGRESSOS

DEURE
IM PORT
Obe rtura Pingre s s os
190.000.000 €
006
a
190.000.000 €
008
a
Obe rtura Pde s pe s e s
190.000.000 €
000
a
190.000.000 €
001
a
DEURE
Núm .
IM PORT
COM PTE
2
M odificació pre s s ups ot de s pe s e s
300.000 €
000
a
300.000 €
002.5
a
M odificació pre s s upos t d'ingre s s os
300.000 €
007
a
300.000 €
008
a
DEURE
Núm .
IM PORT
COM PTE
3
Licitació contractual
40.000 €
003.0
a
Adjudiciació contractual
35.000 €
004
a
Aprovació de la factura
35.000 €
624
a
2
Pagam e nt
35.000 €
400
a
DEURE
Núm .
IMPORT
COMPTE
4
Autoliquidació ICIO
150.000 €
571
a
150.000 €
430.x
a
DEURE
Núm .
IM PORT
COM PTE
5
Padró de l'IBI
80.000 €
430.x
a
DEURE
Núm .
IM PORT
COM PTE
6
Ope ració de crè dit
3.000.000 €
571
a
3.000.000 €
430.x
a

DESPESES

BALANÇ

BALANÇ

INGRESSOS

GESTIÓ PRESSUPOSTARIA
HAVER
IM PORT

000
006

190.000.000 €
190.000.000 €

001
003

190.000.000 €
190.000.000 €
HAVER
IM PORT

COM PTE

PRESSUPOST

CAPITOL

Ingressos

1 al 9

Despeses

1 al 9

000
007
COM PTE

300.000 €
300.000 €
HAVER
IM PORT

PRESSUPOST

FASE

CAPITOL

Despeses

1 al 9

Ingressos

1 al 9

40.000 €

005

35.000 €

400

35.000 €

571

35.000 €
HAVER
IMPORT

PRESSUPOST

FASE

CAPITOL

A

6

Despeses

D

6

Despeses

O

6

Despeses

COMPTE

P

PRESSUPOST
Ingressos

430.x
733
COM PTE

150.000 €
150.000 €
HAVER
IM PORT

PRESSUPOST
Ingressos

724
COM PTE

80.000 €
HAVER
IM PORT

EXPEDIENT ADM .

EXPEDIENT ADM .

Modif icació pressupost

Despeses
004

PROCEDIM ENT ADM .

Aprovació pressupost

300.000 €
300.000 €

002.5
003.0

PRESSUPOST
Ingressos

430.x
170

FASE

EXPEDIENT ADM .
Plec de condicions
Acta i proposta
d'adjudicació
Conf ormitat f acturació

2/6

Formalització
signatures

FASE

CAPITOL

EXPEDIENT ADM .

DR-I

2

En previsió ordenances
f iscals

FASE

CAPITOL

EXPEDIENT ADM .

DR

1

En previsió ordenances
f iscals

FASE

CAPITOL

DR-I

9

3.000.000 €
3.000.000 €

GESTIÓ COMPTABLE

GRUP COMPTES

Sense afectació econòm ico-patrim onial

0

Sense afectació econòm ico-patrim onial

0

Crèdits retinguts

Sense afectació econòm ico-patrim onial

0

Autorització despesa (A)

Sense afectació econòm ico-patrim onial

0

Disposició despesa (D)

Sense afectació econòm ico-patrim onial

Reconeixem ent despesa (O)

Am b afectació econòm ico-patrim onial

6, 2 , 1

Pagam ent despesa (P)

Am b afectació econòm ico-patrim onial

5

Reconeixem ent d'ingressos (DR)

Am b afectació econòm ico-patrim onial

7, 2 , 1

Cobram ent (I)

Am b afectació econòm ico-patrim onial

5

DESPESES I Aprovació de pressupost
INGRESSOS Modificació de pressupost

GRUP 2 ACTIU NO CORRENT
22/21

ÀM BIT ADM INISTRATIU

COM PTABILITAT FINANCERA
Núm .
COM PTE
1
COM PTE

EXPEDIENT ADM .
Aprovació concertació

ESTAT COMPTABLE

0
Balanç de situació i resultat de l'exercici
Balanç de situació
Balanç de situació i resultat de l'exercici
Balanç de situació
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FASE 2_ àmbit d'informació

C) ESTATS INFORMATIUS
Avaluació dels controls
❑
❑
❑
❑
❑

Informes de funció interventora.
Informes de control financer permanents.
Auditories públiques.
Plans acció.
Informes de Tribunal Comptes i OCEX.

Avaluació informativa dels àmbits d’actuació :
A nivell normes
Funció pública.
Contractació.
Subvencions.
Tributari
Patrimoni
Financeres
Etc.

3

A nivell econòmic
Balanç.
Compte resultats.
Liquidació pressupost.
Actes d'arqueig.
Estat de fluxos d’efectiu.
Pla disposició de fons.
Etc.

3

A nivell de gestió
Cartipàs municipal
Plantilla i relació de llocs de treball.
Carta de serveis.
Registre d’entitats.
Inventari municipal
Actes órgans competents
Etc.

3

2
2

2 4

6 8

6

5

49

Número informes fiscalització

4 6

10102
10202
10301
10302
20101
20201
20301
20401
20501
20601
40
20701
20801
30201
30301
30501
30601
30701
40101
40102
40201
40301
40302
40401
40501
40502
40601
40701
40901
41201
50101
50102
50103
50202
50301
50401
50402
50403
50501
50701
50801
50901
51001

Promig temps dies hàbils

76

12

1
1

24 28

31

51

Número Diligències inicials

3
3

17

18

22

27

14

1 3
0
0

3
3
2
2
1
1

11 14

11

11

15
14 17

12

16

1
1
01

9

8

10
11

0

3
3
45

45
3
3
2
2

2

23

ESTATS INFORMATIUS

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

2
2

45
1 4
5 8
2
2

1
1

0
0
0

0
0

0
0

18

Promig de TEMPS DIES HÀBILS

Promig de TEMPS DIES HÀBILS

60

50

10
40

8
30

6
20

4

2
10

31%
23%

2%

Número ACTUAIONS CONTROL INTERN

JORNADES DE CONTROL INTERN
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70

0

% INFORMES FUNCIÓ INTERVENTORA PER ÀMBIT

7%
ALTRES 7%

CONTRACTACIÓ 23%

INGRESSOS 2%

37%
PERSONAL 36%

SUBVENCIONS 31%
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RD 424/2017

FASE 3 Àmbit assignació

Article 31. Planificació del control financer.

D) IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ

2. (..) una vegada identificats els riscos és necessari assignar prioritats per seleccionar les
actuacions que s’han de dur a terme. D’aquesta manera, s’ha d’efectuar una avaluació per
estimar la importància del risc, utilitzant tant criteris quantitatius com qualitatius, i s’ha d’atendre
la conveniència de seleccionar controls amb regularitat i rotació, per tal d’evitar tant repetir controls
en activitats economicofinanceres qualificades sense risc com que es generin debilitats precisament
per l’absència reiterada de control.

Identificació del risc
S’han de descriure impactes potencials en l’organització per la possible materialització de les
amenaces existents. També és necessari obtenir la probabilitat de la materialització de l’amenaça.
AFIRMACIÓ

Establiment de criteris d’avaluació de riscos.

EXISTÈNCIA

S’han de definir els criteris d’avaluació del risc en termes d’IMPACTE i PROBABILITAT. El
mètode d’avaluació és un mètode QUANTITATIU, del que obtenir un valor per a cadascun dels
riscos.

Risc = Impacte x Probabilitat

Valoracions dels risc
Interval entre el valor 0 i 1

IMPACTE

INTEGRITAT
VALORACIÓ

ITEM 1-Incompliments de la normativa aplicable
ITEM 2-Falta de fiabilitat de la informació financera
ITEM 3-Protecció inadequada dels actius
ITEM 4-Falta d’eficàcia i eficiència en la gestió

FIABILITAT
LEGALITAT

Gravetat de les conseqüències que puguin derivar-se del fet o circumstància que es
suposa constitueix un factor de risc.

PROBABILITAT

ALT_Molt significatiu Es donen dos o més ITEMS amb afectació davant als tercers relacionats amb l’entitat.
Es donen dos o més ITEMS amb afectació a processos interns de l’entitat o un item que
MIG_ significatiu
afecti als tercers relacionats amb l’entitat.
BAIX_no signficatiu

Es dona fins un ITEM amb afectació a processos interns relacionat de l’entitat.
RISC

=

Exercici
2019
70-1,00
ALT
>0,30-<0,70
MIG
>0,20-0,40
MODERAT
0,00-0,20
BAIX

PROBABILITAT
1,00
0,70
0,40
0,25

Estimació de que es produeixi el fet o circumstància

ALT_molt provable

Correspon a la probabilitat que el risc es produeixi amb molta freqüència

MIG_possible

Correspon a la probabilitat que el risc es produeixi de forma freqüencial

MODERAT_improbable

Correspon a la probabilitat que el risc es produeixi de forma limitada

BAIX_remota

Correspon a la probabilitat que el risc es produeixi de forma remota

Im pacte x Probabilitat

Motl probable
Possible
Im probable
Rem ota

DESCRIPCIÓ
CODI
Tot el que ha estat registrat en els comptes existeix i han ocorregut a la data
E
adequada.
Tot el que havia de registrar-se als comptes ha estat inclòs, és a dir no hi ha fets
I
omesos ni incomplets
Totes de les despeses i ingressos estan registrats en els comptes per les quantitats
V
adequades.
Tots les despeses i ingressos corresponen a l’entitat i han estat registrades en la
F
quantitat adequada i imputades al període adequat.
S’ha complert la legalitat vigent en la gestió de les despeses i ingressos públics.
L

IMPACTE
No significatiu

Significatiu

Molt significatiu

0,50
0,50
0,35
0,20
0,13

0,70
0,70
0,49
0,28
0,18

1,00
1,00
0,70
0,40
0,25
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IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ
LLEGENDA INCIDÈNCIES PROCEDIMENTALS

RECOMANACIÓ a instruir exercici control intern
ASPECTES PER A LA CORRECTA GESTIÓ I
COORDINACIÓ PROCEDIMENTAL

60

Remissió de l’expedient a l’òrgan interventor.

R001

INCIDÈNCIA CARPETA IDENTIFICATIVA EXPEDIENT

R002

INCIDÈNCIA REGIDORIA PROPOSTA D'ACORD

R005

INCIDÈNCIA ÒRGAN D'APROVACIÓ

R007

INCIDÈNCIA EN LA TRASCRIPCIÓ DE L'IMPORT CRÈDIT PRESSUPOSTARI

R008

INCIDÈNCIA TRANSCRIPCIÓ ADEQUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

R009

INCIDÈNCIA FASE DE LA DESPESA

R010

INCIDÈNCIA MANCA INFORME PREFECTURA

R011

INCIDÈNCIA CONTINGUT INFORME PREFECTURA

R012

ALTRES ERRADES DE TRANSCRIPCIÓ

R013

INCIDÈNCIA ALTRES ERRADES ARITMÈTIQUES

R014

MANCA DE SIGNATURA INFORME

R015

MANCA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

R016

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA INCORRECTA

R017

ALTRES INCIDÈNCIES DE CAIRE JURÍDIC

R018

ERRADA COMPLIMENT FINANCER

R019

INCIDÈNCIA COL.LABORACIÓ CONTROL INTERN

R020

FALTA DE DADES ECONÒMIQUES

R021

FALTA DE DADES NORMATIVES

R023

INCIDÈNCIA CONFORMITAT FACTURES

R024

INCIDÈNCIA TRANSCRIPCIÓ DE DATES

R027

INCIDÈNCIA MANCA VALIDACIÓ PER EXTEMPORANEÏTAT DE L'ACTE

R028

INCIDÈNCIA CONTINGUT PROPOSTA

R029

INCIDÈNCIA EN REQUERIMENT

R030

MANCA INFORME EXTERN

50

40

“1-Rebut l’expedient, el personal de control intern
disposarà d’un període de xx dies hàbils per precisar el
tipus d’actuació en funció de la naturalesa i objecte de
l’expedient, o en el seu cas, per a la seva devolució. Per
tant, decidirà en aquest termini:
a) La seva devolució, si l’expedient manca de diferents
documents, informe o justificant necessari i preceptiu per
a procedir a la funció interventora, o malgrat que consti,
es manifestament imprecís, equivoc o confús, es
retornarà, indicant per escrit la raó o raons per a la seva
devolució. En aquest supòsit, no s’iniciarà el termini per
la funció interventora fins que es remeti de nou
l’expedient complet, que tornarà a ser avaluat per l’òrgan
interventor.

30

20

10

R001
R002
R005
R007
R008
R009
R010
R011
R012
R013
R014
R015
R016
R017
R018
R019
R020
R021
R023
R027
R028
R029
R030

0

b) Si l’expedient no ha de ser objecte de funció
interventora per no tenir afectació pressupostària, està
exempt o inclús ja hagi estat objecte de control,
igualment es retornarà l’expedient al centre gestor per a
que prossegueixi la seva tramitació.
2- Atenent l’anterior, si l’expedient és objecte de funció
interventora procedirà a realitzar la mateixa, ja sigui
prèvia plena o prèvia limitada, segons l’abast temporal
previst en l’article 10 del RD 424/2017”.
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Principals incompliments en matèria de PERSONAL
Codi_PER_01
Codi_PER_02
Codi_PER_03
Codi_PER_04
Codi_PER_05
Codi_PER_06
Codi_PER_07
Codi_PER_08
Codi_PER_09
Codi_PER_10
Codi_PER_11
Codi_PER_12
Codi_PER_13
Codi_PER_14
Codi_PER_15
Codi_PER_16
Codi_PER_17
Codi_PER_18
Codi_PER_19
Codi_PER_20
Codi_PER_21
Codi_PER_22
Codi_PER_23

Relació de Llocs de Treball sense aprovar o aprovavada sense complir els requisits legals.
Aprovació de convenis col·lectius amb clàusules que excedeixen el marc legal.
Establiment de règims de jubilació voluntària específics a càrrec de l'entitat.
Reconeixement de despeses de personal sense crèdit suficient.
Incompliment del règim d'exclusivitat per determinats treballadors.
Pagament de nòmines a persones que no treballen efectivament a l'entitat.
Contractació de persones sense complir els principis bàsics de mèrit i capacitat.
Incompliment de les mesures d'increment/congelació salarial previst en les lleis de pressupostos.
Aplicació a determinats llocs de treball de complements salarials no adequats o no justificats.
Distribució del complement de productivitat sense vinculació amb objectius mesurables.
Abonament de retribucions fora de nòmina, sense retencions de IRPF i sense cotitzar a la Seguretat Social.
Composició no adequada dels tribunals d'oposició (incompatibilitats).
Absència de criteris objectius per a la revisió de les diferents proves d' accés.
Assignació de puntuacions sense justicar-se degudament.
Indicis raonables de filtració de proves.
Contractacions sense justificar-ne la necessitat.
Contractacions sense garantir-se el compliment dels principis bàsics de publicitat, mèrit i capacitat.
Contractacions efectuades sense seguir l'ordre dels resultats de les proves d'accés.
Exigència de requisits desproporcionats o incoherents amb el lloc de treball a cobrir.
Caducitat de les llistes de contractació temporal.
Incompliment de la normativa de la Seguretat Social (terminis d'alta i de baixa, bases de cotització...).
Incompliment de la normativa fiscal en materia de IRPF (retencions, declaracions periòdiques ...).
Arbitrarietat en la quantificació d' indemnitzacions per acomiadament.

Vinculació incidències expedient nòmina
TOTAL
6%
11%
10%

INDEMINITZACIÓ DEL SERVEI
TRIENNIS

IRPF

59%

14%

PRODUCTIVITATS

SEGURETAT SOCIAL

Es posa de manifest amb molta freqüència evidències de RISC atenent
incompliments de la normativa aplicable, falta de fiabilitat de la informació
financera i falta d’eficàcia i eficiència en la gestió amb afectació a tercers.
Es recomanable verificar a nivell procedimental les dades i les seves
validacions que determinen l’expedient de la nòmina.

16

JORNADES DE CONTROL INTERN
11 d’octubre de 2019

Mapa de riscos
Exemple

ACTUACIONS ASSOCIADES A RISCOS
De compliment
Financers
De gestió
6
7
2
CODI

AREA

SUBAREA

EXEMPLE PRÀCTIC METODOLOGIA

RISC

Im pacte

VALORACIÓ
Probabilitat

RISC

Valor

2019_AR_01

Pressupostos

Personal

Relació de llocs

MIG

ALT

ALT

0,70

2019_AR_02

Pressupostos

Personal

Retribucions

MIG

ALT

ALT

0,70

2019_AR_03

Pressupostos

Personal

Procediment nòmina

ALT

ALT

ALT

1,00

2019_AR_04

Pressupostos

Contractació

Tramitació

ALT

MIG

ALT

0,70

2019_AR_05

Pressupostos

Contractació

Execució

ALT

MIG

ALT

0,70

2019_AR_06

Pressupostos

Contractació

Fraccionament

ALT

ALT

ALT

1,00

2019_AR_07

Pressupostos

Subvencions

Concessió directa

MIG

MIG

ALT

1,00

Subvencions

Adequada
concessió
justificació

2019_AR_08

Pressupostos

PROVA
les funcions

Adequació de
al sistema
retributiu
Verificació mostra del compliments dels
objectius assignats per productivitat
Anàlisi de les operacions i els procediments
per documentar la nòmina
Sobre una mostra de contractes executar
compliment d'atributs de totes les fases
Anàlisi sobre una mostra de revisions de
preus i de les modificacions i contractes
complementaris
Obtenció mostra de la contractació menor per
operacions per proveïdors per dectectar
serveis recurrents i naturalesa similar.
Sobre una mostra verificar el compliment dels
principis d'excepcionalitat i interès públic

1a
1b
1d
1a
1a

1a

ACTUACIONS

1- CONTROL FINANCER PERMANENT
i

ALT

MIG

ALT

0,70

Control financer subvencions

1e
1a

2019_AR_09

Pressupostos

Subvencions

Reintegrament

ALT

MODERAT

MIG

0,40

2019_AR_10

Pressupostos

Tributs

Cobrabilitat

ALT

MIG

ALT

0,70

Sobre una mostra verificar l'antiguitat dels
saldos pendents de cobrament no provisonats

1f

1,00

Sobre una mostra seguiment i revisió de les
liquidacions d'ingressos

1f

1,00

Revisió coeficients de finançament. Correcta
imputacio
d'ingressos
i
despeses
als
projectes.

1f

Comprovació per mostreig que els pagaments
de l'exercici han estat sotmes a Intervenció
formal i material, a la seva prelació i contenen
les signatures del tres clauers.

1c

2019_AR_12

2019_AR_13

2019_AR_14
2019_AR_15
2019_AR_16
2019_AR_17
2019_AR_18

Pressupostos

Pressupostos

Pressupostos

Compte
general
Compte
general
Compte
general
Compte
general
Compte
general

Ingressos
patrimonials

Integritat i regularitat
ingressos

ALT

ALT

ALT

Projectes

Seguiment aplicació
recursos finalistes

Tresoreria

Correcta
autorització
pagaments

MIG

BAIX

BAIX

0,18

Op. no pres.

Import o antigüetat

MIG

MODERAT

MODERAT

0,28

Operacions
meritades

Imatge fidel

ALT

ALT

ALT

1,00

Inmobilitzat

Valoració

ALT

ALT

ALT

1,00

Prov. i conting.

Exist. i valoració

ALT

ALT

ALT

1,00

ALT

ALT

ALT

1,00

Costos activitats Adequació costos

Art. 32.1 RD 424/2017

1a

Sobre
una
mostra
verificar
l'obtenció
subvenció i compliment condicions.

2019_AR_11

ACTUACIONS

ACTUACIÓ

MIG

MIG

ALT

Comprovació per mostreig de les operación
més antigues
Anàlisi del compte 413 comprovant informació
amb el registre de factures
Mostra per procedir a la comprovació
valoració i càlculs amortitzacions
Verificació de la confirmació de litigis en curs
i possible valoració
Revisió implementació comptabilitat de costos
i indadors

1f
1f
1f
1f
1e

a)

Verificació del compliment de la normativa.

b)

Seguiment de l’execució pressupostària i verificació
del compliment dels objectius assignats.

c)

Comprovació de la planificació, gestió i situació de la
tresoreria.

d)

Anàlisi de les operacions i els procediments, amb
l’objecte de proporcionar una valoració de la seva
racionalitat economicofinancera i la seva adequació
als principis de bona gestió.

e)

Les actuacions previstes a les normes atribuïdes a
l’òrgan interventor.

f)

A l’entitat local, verificar, mitjançant tècniques
d’auditoria, que les dades i la informació amb
transcendència econòmica a suport de la informació
comptable reflecteixen raonablement el resultat de les
operacions
derivades
de la seva
activitat
economicofinancera
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Mapa de riscos
Exemple
EXEMPLE PRÀCTIC METODOLOGIA

Integració dels riscos en el PACF
VALOR

CODI

1,00

2019_AR_03

1,00

2019_AR_06

1,00

2019_AR_07

1,00

2019_AR_11

1,00

2019_AR_12

1,00

2019_AR_15

PROVA
Anàlisi de les operacions i els procediments
per documentar la nòmina
Obtenció mostra de la contractació menor per
operacions per proveïdors per dectectar
serveis recurrents i naturalesa similar.
Sobre una mostra verificar el compliment dels
principis d'excepcionalitat i interès públic
Sobre una mostra seguiment i revisió de les
liquidacions d'ingressos
Revisió coeficients de finançament. Correcta
imputacio d'ingressos
i
despeses
als
projectes.
Anàlisi del compte 413 comprovant informació
amb el registre de factures

PRIORITAT

VALOR

CODI

1a

1,00

2019_AR_16

1,00

2019_AR_17

1,00

2019_AR_18

0,70

2019_AR_01

0,70

2019_AR_02

0,70

2019_AR_04

2a

3a
4a

5a

6a

El Pla anual de control financer ha d’incloure totes les actuacions la realització de
les quals per part de l’òrgan interventor se seleccionin sobre la base d’una anàlisi
de riscos consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats
establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles
Identificats i avaluats els riscos, l’òrgan interventor ha d’elaborar el Pla anual i ha
de concretar les actuacions a dur a terme i identificar l’abast objectiu, subjectiu i
temporal de cadascuna d’aquestes actuacions. El Pla anual de control financer així
elaborat s’ha de remetre al ple a efectes informatius.
El Pla anual de control financer es pot modificar com a conseqüència de l’execució
de controls en virtut d’una sol·licitud o manament legal, variacions en l’estructura
de les entitats objecte de control, insuficiència de mitjans o per altres raons
degudament ponderades.

PROVA
PRIORITAT
Mostra per procedir a la comprovació
7a
valoració i càlculs amortitzacions
Verificació de la confirmació de litigis en curs
8a
i possible valoració
Revisió implementació comptabilitat de costos
9a
i indadors
Adequació de les funcions al sistema
10a
retributiu
Verificació mostra del compliments dels
11a
objectius assignats per productivitat
Sobre una mostra de contractes executar
compliment d'atributs de totes les fases
12a
(preparació, formalització i execució).

Durant l’any 2019 es decideix
modificar el PACF atenent la
impossibilitat d’atendre totes les
prioritats per la insuficiència de
mitjans per la qual cosa s’estableix
únicament reforçar el control de
les despeses de personals i
unificar totes les actuacions
plurianuals correlacionades en
l’exercici vigent (veure a títol d’exemple
verificacions a realitzar en el control financer
permanent 2019_AR_03 i un pla d’acció que
hauria de derivar a la mitigació del risc en
actuacions futures.

VALOR

CODI

0,70

2019_AR_05

0,70

2019_AR_08

0,70

2019_AR_10

0,40

2019_AR_09

0,28

2019_AR_14

0,18

2019_AR_13

PROVA
PRIORITAT
Anàlisi sobre una mostra de revisions de
preus i de les modificacions i contractes
13a
complementaris
Control financer subvencions
Sobre una mostra verificar l'antiguitat dels
saldos pendents de cobrament no provisonats
Sobre una mostra
verificar l'obtenció
subvenció i compliment condicions.
Comprovació per mostreig de les operación
més antigues
Comprovació per mostreig que els pagaments
de l'exercici han estat sotmes a Intervenció
formal i material, a la seva prelació i contenen
les signatures del tres clauers.

14a
15a
16a
17a

18a

MITJANS DISPONIBLES
• Les funcions són reservades i irrenunciables per part
de l’òrgan interventor.
• Valorar hores necessàries per realitzar les
actuacions.
• Comparar amb hores disponibles
• Valorar si es disposa de recursos propis per realitzar
el número d’actuacions propostes.
• Valorar si la existencia de la qualificació i la seva
naturaleza per desenvolupar els treballs.
• Valorar si es pot determinar mecanismes de
col.laboració interna i externa.

Moltes gràcies per la seva atenció

Carlos Garcia Lucas

Funcionari habilitació nacional
Interventor categòria superior

