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La normativa d'aquesta expressió de l'exercici del control intern per part de l'òrgan
interventor, abans de l'entrada en vigor del RD 424/2017 disposava d'una breu
regulació en un únic article del RDL 2/2004 que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, en concret al seu art. 220 , analitzem el seu
contingut:
“1. El control financer tindrà per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte
economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus organismes
autònoms i de les societats mercantils d'elles dependents.»
És evident que aquesta redacció tot i que sembla indicar l'ambit objectiu del
control, aquest es troba realment regulat en el paràgref següent del propi art. 220,
en definitiva, ens indica quin és l'ambit subjectiu del control financer, i aquest
abasta, segons la redacció donada pel citat art. 220 del TRLRHL, únicament a:
- Els serveis de les entitats locals
- Els organimes autonoms
-Les societats mercantils públiques

Resta evident que l'àmbit subjectiu del control financer requereria d'una
actualització en atenció a la diversitat de personificacions que pel simple fet de
no trobar-se dins d'aquest àmbit subjectiu es considerès que no els era
d'aplicació el control financer previst a l'art. 220 del TRLRHL.
En l'ambit català es disposava d'una regulació en aquest sentit, atès que la DA
6ª de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Mesures fiscals, i financeres de la
Generalitat de Catalunya va preveure:
“Els ens locals que en llur àmbit territorial d'actuació tenen un nombre superior a
cinquanta mil habitants, o quan llur pressupost global anual ultrapassa els
cinquanta milions d'euros, han de sotmetre a auditories financeres, en els
termes previstos per la normativa d'hisendes locals, els comptes de les entitats
del seu sector públic; en concret, dels organismes autònoms, les societats
mercantils, les fundacions, els consorcis i, en general, qualsevol entitat que
estigui participada majoritàriament per aquells ens i que no estigui sotmesa a
fiscalització prèvia. Les dites auditories s'han de portar a terme sota la direcció o
la supervisió dels interventors respectius.»
Baldomero Rovira López

3ª Jornada sobre renovació i autoorganització dels Ajuntaments

Objecte del control financer (art. 220.2 TRLRHL):
“2. Aquest control tindrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la
informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin
aplicables i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius
previstos.»
Es sintetitza el contingut del control intern en una triple vessant:
-L'adequada presentació de la informació financera – Auditoria de comptes
-Compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació – Control de
legalitat
- Grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos - Control
d'eficàcia

Forma de l'exercici control financer (art. 220.3 i 4 TRLRHL):
“3. El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les
normes d'auditoria del sector públic.
4. Com a resultat del control efectuat haurà d'emetre's informe escrit en el qual
es faci constar quantes observacions i conclusions es dedueixin de l'examen
practicat. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades per
l'òrgan auditat, seran enviats al Ple per al seu examen.»
Característiques:
- Control ex-post (observacions i conclusions, impossibilitat de practicar
objeccions)
- S'apliquen les normes d'auditoria del sector públic (Resolució IGAE
14/02/1997)
- Informe per escrit (amb obligació d'elevació al Ple)
- Procediment contradictori (les al·legacions, admeses o no, han de formar part
de l'informe)

No es considerava que formava part del control financer:
-La fiscalització plena posterior, per aquelles entitats locals que establissin un
sistema de fiscalització prèvia limitada, en aplicació de l'art. 219.2 del TRLRHL,
efectuada sobre una mostra representativa mitjançant tècniques de mostreig o
auditoria, a l'igual que el control financer s'ha de presentar informe escrit, amb les
observacions dels òrgans gestors per a ser elevats al Ple de l'entitat local.
-El control posterior dels ingressos, per aquelles entitats locals que substituissin la
fiscalització prèvia dels ingressos per la presa de raó a la comptabilitat, en aplicació
de l'art. 219.4 del TRLRHL, mitjançant actuacions comprovatòries utilitzant tècniques
de mostreig o auditoria.
-El control d'eficàcia, regulat a l'art. 221 del TRLRHL, quin objecte és el grau de
compliment dels objectius, així com de l'anàlisi del cost de funcionament i rendiment
dels respectius serveis o inversions.
- Els informes preceptius a diversos expedients (pressupost, modificacions del
pressupost, liquidació del pressupost, operacions de crèdit, estabilitat pressupostària
...)

El control financer amb l'entrada en vigor del RD 424/2017
Nova delimitació de l’àmbit subjectiu, d’acord amb l’art. 2 RD 424/2017 de 28 de
abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector
Públic Local, als efectes de l’àmbit d’aplicació del control intern desplegat en aquest
reglament formen part del sector públic local:
-a) La pròpia Entitat Local.
-b) Els organismes autònoms locals.
-c) Les entitats públiques empresarials locals.
-d) Les societats mercantils dependents de l’Entitat Local.
-e) Les fundacions del sector públic dependents de l’Entitat Local.
-f) Els fons sense personalitat jurídica quina dotació s’efectui majoritàriament des de
els Pressupostos Generals de l’Entitat Local.
-g) Els consorcis dotats de personalitat jurídica pròpia adscrits a l’Entitat Local de
conformidad amb la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
-h) Les entitats amb o sense personalitat jurídica distintes a les mencionades en els
apartats anteriors amb participació total o majoritària de l’Entitat Local.
Com es por observar, s'amplia abastament l'àmbit subjectiu sobre el que s'aplica el
control financer.

Definició objecte control financer, d’acord amb l’art. 3 RD 424/2017::
“…
3. El control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector
públic local en l’aspecte economicofinancer per comprovar el compliment de la
normativa i les directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió
s’ajusta als principis de bona gestió financera, amb la comprovació que la
gestió dels recursos públics està orientada per l’eficàcia, l’eficiència,
l’economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals.
4. El control financer així definit comprèn les modalitats de control permanent
i auditoria pública, i en totes dues s’inclou el control d’eficàcia que esmenta
l’article 213 del text refós de la Llei de les hisendes locals.
5. L’òrgan interventor ha d’exercir el control sobre entitats col·laboradores i
beneficiaris de subvencions i ajudes concedides pels subjectes que
integren el sector públic local, que estiguin finançades amb càrrec als seus
pressupostos generals, d’acord amb el que estableix la Llei general de
subvencions.”

Integració dins el control financer, segon l’art. 4.1.b) RD 128/2018 de 16 de març, pel
que es regula el règim jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional:
“ El ejercicio del control financiero incluirá, en todo caso, las actuaciones de control
atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor, tales como:
1.º El control de subvenciones y ayudas públicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2.º El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de
estos.
3.º La emisión de informe previo a la concertación o modificación de las operaciones de
crédito.
4.º La emisión de informe previo a la aprobación de la liquidación del Presupuesto.
5.º La emisión de informes, dictámenes y propuestas que en materia económico-financiera
o presupuestaria le hayan sido solicitadas por la presidencia, por un tercio de los
Concejales o Diputados o cuando se trate de materias para las que legalmente se exija
una mayoría especial, así como el dictamen sobre la procedencia de la implantación de
nuevos Servicios o la reforma de los existentes a efectos de la evaluación de la
repercusión económico-financiera y estabilidad presupuestaria de las respectivas
propuestas.
6.º Emitir los informes y certificados en materia económico-financiera y presupuestaria y
su remisión a los órganos que establezca su normativa específica.”

S'incorporen i formen part també del control financer:
- La fiscalització plena posterior, en aplicació de l'art. 13.4 del RD 424/2017 ha de
formar part de les activitats de planificació del control financer.
- El control posterior dels ingressos, en aplicació del previst a l'art. 9.2 del RD
424/2017 també es faran mitjançant el control financer.
- El control d'eficàcia, l'art. 29.1 del RD 424/2017 estableix que el control d'eficàcia
resta incorporat al control financer (en les modalitats de control permanent o
d'auditoria pública).
- Els informes, certificacions, comunicacions etc. preceptius o requerits a l'òrgan
interventor (art. 4.1.b RD 128/2018).

També hem de considerar que formen part de l'exercici del control financer,
que es deriven de normes legals i que són d'obligatori compliment amb
caràcter anual (consulta en aquest sentit feta per la IGAE en data 10/05/2018):
- L'establerta en la disposició addicional 3a de la Llei 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial del sector públic, (que es reprodueix en l'article 32.1 f. del
RD 424/2017), en el sentit de verificar l'existència d'obligacions derivades de
despeses realitzades o béns i serveis rebuts per als quals no s'ha produït la seva
imputació pressupostària (413).
- Les incloses en els apartats 1 i 2 de l'article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, de Factura electrònica (obligació anual d'elaborar un informe en el qual
avaluarà el compliment de la normativa en matèria de morositat, que ha de ser serà
elevat al Ple).

Que passa amb els expedients no subjectes a fiscalitació prèvia i que la
normativa no requereix expressament d’un informe de l’òrgan interventor?
Exemples: Ordenances fiscals, Convenis de personal, Relació de llocs de treball…
El RD 1174/1987 (derogat) establia a l’art. 4.1.a) que la funció de control intern
comprenia “La fiscalización, en los términos previstos en la legislación, de todo acto,
documento o expediente que dé lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones
de contenido económico o que puedan tener repercusión financiera o patrimonial,
emitiendo el correspondiente informe o formulando, en su caso, los reparos
procedentes.”
Aquesta previsió no es troba contemplada pel RD 128/2018, que únicament es
refereix a l’exercici de la funció interventora, ja desenvolupada pel RD 424/2017, i en
que no es fa cap referència a aquesta tipologia d’expedients, i al control financer,
que fa una menció als informes preceptius (pressupost, modificacions, liquidació,
operacions de crèdit…).

Recordem que la definició, en la concepció de l’art. 3 del RD 424/2017, del control
financer, té per objecte verificar … els principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics local.
Aquest doncs és una funció atribuïda pel RD 42/2017.
L’art. 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
finacera, estableix el següent:
“Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de
colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito
de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o
futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta
al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.”

Justament la DA 3ª de la LCSP estableix, quan es refereix a la fiscalització dels
expedients de contractació administrativa:
“Esta fiscalización recaerá también sobre la valoración que se incorpore al
expediente de contratación sobre las repercusiones de cada nuevo contrato, excepto
los contratos menores, en el cumplimiento por la Entidad local de los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige el artículo 7.3 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.”

Per altra banda, els informes preceptius al pressupost, modificacions i liquidació,
relatius als compliments del principi d’estabilitat pressupostària no s’esgoten amb els
expedients respectius, cal recordar que amb motiu de la remisió d’informació de les
obligacions trimestrals de les entitats locals (art. 16.4 Ordre HAP/2015/2012 de 1
d’octubre) s’haura de remetre: “La actualización del informe de la intervención del
cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la
deuda.”
És a dir, l’avaluació de l’estabilitat pressupostària és continua (actualización del
informe…) i no subjecta a fites concretes, i sota aquests antecedents i a la previsió
continguda a l’art. 7.3 de la LOEPSF, i en l’exercici de les funcions atribuïdes (en la
modalitat de control financer) per l’art. 3 del RD 424/2017, es pot justificar
adequadament que l’òrgan interventor emeti informes de control financer
emparats en dites normes sobre expedients no subjectes a fiscalització prèvia.

Reflexió sobre els Organismes autònoms locals i Consorcis sobre els que
s'atribueix la funció de control intern a l'interventor local:
Tot i que el RD 424/2017 estableix la obligatorietat de realitzar auditoria de comptes
en els organismes autònoms i en els Consorcis locals, en algunes entitats locals la
funció comptable sobre aquests ens dependents l'exerceix el propi òrgan interventor,
que alhora està obligat a realitzar l'auditoria de comptes.
En aquest cas es podria donar el supòsit d'autocontrol, que d'acord amb la norma
tècnica 4.2.2 de les Normes d'Auditoria del Sector Públic, impediria, per la pérdua
total d'imparcialitat, realitzar aquesta auditoria de comptes per l'òrgan interventor.
També el Tribunal de Comptes en el seu informe de 29 d'octubre de 2009 també
qüestiona la possibilidad que s'auditi a qui està exercint la función contable.

Art. 29.1 RCISPL: Senyala que es practicarà el control financer, sota les
modalitats de control permanent i auditoria pública, incloent ambdos el control
de eficàcia.

Tindrà per objecte:
-Comprovar, de forma contínua, que el funcionament de l'activitat
economicofinancera del sector públic local s'ajusta a l'ordenament jurídic i als
principis generals de bona gestió financera, amb la finalitat última de millorar la
gestió en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable,
organitzatiu i procedimental.
- Comprèn tant les actuacions de control que anualment s'incloguin en el
corresponent Pla Anual de Control Financer (control planificat), com les actuacions
que siguin atribuïdes en l'ordenament jurídic a l'òrgan interventor (control no
planificat).

Informes de Control Financer Permanent

Informes FLP

Informes precept ius òrgan interventor

Informes precept ius òrgan interventor

No vinculants

No vinculants

Comprovació material del funcionament de l’act ivitat
econòmic f inancera

Comprovació formal de documents i/o extrems

Cont ingut: Antecedents, Fonaments de dret,
consideracions i anàlisi de tots els aspectes atribuïts a
l’òrgan interventor, conclusions i recomanacions

Cont ingut: Verif ci ació legalitat segons normat iva i requisits
bàsics aprovats si be en observacions es podria entrar en
altres aspectes.

Termini: 10 dies

Termini: 5 dies si fos Plena 10 dies.

Efectes informes desfavorable: No suspensius, no
procedeix formular discrepàncies

Efectes informe desfavorable: Suspensius, potestat ivament
es poden formular discrepàncies.

No hi ha omissió i per tant no s’apliquen els efectes de
l’art. 28 RCI.

Omissió: efectes art. 28, no Reconeixement obligacions, no
pagaments, etc

No emissió: vici anul·labilitat (caràcter precept iu)

No emissió: vici anul·labilitat (caràcter precept iu)

No convalidable si s’ha resolt per l’òrgan competent

Convalidació econòmica, no jurídica.

Resultat de l’informe: Sense opinió, favorable,
desfavorable (sense observacions)

Resultat de l’informe: Favorable o desfavorable (amb
observacions en ambdós casos)

No es dona compte, excepte els resultats del control intern Es dona compte amb la liquidació de resolucions contraries
a objeccions.
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El Pla anual de control financer (art. 31 RD 424/2017)
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 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.
El Pla anual de control financer elaborat s’ha de remetre al ple únicament a efectes
informatius (no poden ser aprovats ni pel President de l'entitat local ni cap àltre òrgan
de la Corporació – consulta IGAE 10/05/2018).

El concepte de risc (art. 31.2 RD 424/2017)
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.
Existeix risc on hi ha més probabilitat que poden produir-se errors, deficiències o
irregularitats significatius. Ha de parar-se esment a la paraula possibilitat, és a dir,
l'existència de risc implica major probabilitat, però no la necessitat que efectivament
es produeixin aquestes possibles deficiències.

Factors de risc

Naturalesa i t ipus de risc Observacions

coordinacióDe ef icàcia:
ü Def icient
ü
entre
l'àrea
deü Def icient ident if icació de les
contractació i la resta necessitats de l’ent itat.
d’àrees operat ives.
ü Mala def inició de l’objecte a
ü Absència de instruments contractar.
de planif icació.
ü Enraderiments en el
dotació
de començament o en la
ü Escassa
ü
personal qualif icat.
tramitació dels expedients
ü Procediments de gest ió de contractació.
informals no respaldatsü Def icient execució de la
per normat iva interna.
prestació per part del
ü Recent entrada en vigor contract ista.
nova LCSP.
De compliment
ü Omissió de tràmits
precept ius.
ü Cont ingut inadequat de la
documentació del
ü
contracte.
ü

Nombrosos contractes
menors per a atendre
necessitat que es posen de
manifest sense termini per
a ut ilitzar altres
procediments menys àgils.
Prorroga de contractes
que provoca
convalidacions i
nombrosos contractes
menors per a donar
cont inuïtat a determinats
serveis que es podien
haver interromput al no
haver-se adjudicat el
contracte.
Bon funcionament de la
mesa de contractació.
Assessorament jurídic de
qualitat.

Els informes de control financer (NASP)
Cada informe inclourà els següents apartats:
-Títol de l'informe i identificació de les persones, entitats o òrgans auditats i el
d'aquells als quals va dirigit l'informe.
- Competència i raons del control financer. Caldrà explicitar les raons per les quals
s'efectua l'actuació auditora. Constatar sobre la base de quin mandat o en funció de
quina competència s'ha decretat l'auditoria, si ha sorgit a iniciativa de la pròpia
Intervenció General o ha estat sol·licitada per alguna entitat o organisme.
Especialment, haurà d'indicar-se si està continguda en el Pla General d'Auditories, si
està determinada per algun contracte-programa, o si ha estat requerida pel govern o
per la pròpia entitat auditada.

Els informes de control financer (NASP)
Objectius i abast del treball desenvolupat.
Els informes hauran d'assenyalar clarament els objectius perseguits, indicant-se per
tant el tipus d'auditoria que s'ha efectuat.
Els objectius hauran de redactar-se sempre amb detall, fins i tot quan això suposi la
repetició exacta d'un text legal, i en aquest cas serà convenient la referència a
l'articulat d'aquest.
Amb la finalitat d'evitar una interpretació errònia en els casos en què es puguin inferir
objectius més amplis, serà necessari establir de manera explícita quins objectius no
han estat contemplats i han quedat, per tant, exclosos del control financer.

Els informes de control financer (NASP)
Objectius i abast del treball desenvolupat.
Es farà esment exprés de la mena de comprovacions efectuades en l'avaluació de la
informació i en la formació del judici o opinió de l'auditor, indicant l'extensió amb què
s'han aplicat els procediments i proves d'auditoria. S'indicarà també qualsevol
limitació a l'abast, bé hagi estat acordada prèviament o sorgida en el transcurs del
treball, indicant la seva rellevància per als objectius fixats. Si no existís cap restricció
significativa, es faria constar expressament.
Els informes hauran d'assenyalar la relació existent entre allò que s'ha auditat i
l'univers total, identificant organitzacions, períodes coberts i limitacions geogràfiques.
Així mateix, caldrà reparar en les classes i fonts d'evidència.

Els informes de control financer (NASP)
Declaració que el treball ha estat realitzat d'acord amb les normes tècniques
d'auditoria establertes.
A aquest efecte, s'entén per normes d'auditoria establertes les aprovades i
adoptades per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. Qualsevol
desviació a aquesta norma s'indicarà explícitament en l'informe, assenyalant les
raons per les quals no se segueixen i l'efecte previsible sobre els resultats de
l'auditoria.
Els resultats de l'auditoria i, quan siguin aplicables, les conclusions obtingudes.
En l'informe hauran d'explicitar-se els resultats significatius obtinguts per a cada
objectiu de l'auditoria. En ressenyar els resultats, haurà d'incloure's informació
suficient, competent i rellevant, amb la finalitat que el tema exposat pugui ser
comprès adequadament i els fets es presentin de manera convincent i imparcial.
També s'haurà de proporcionar aquella informació de caràcter general que els
lectors necessitin per a comprendre millor els resultats.

Els informes de control financer (NASP)
En funció de la mena d'auditoria i quan sigui necessari, s'obrirà un epígraf per a
cadascuna de les àrees objecte de control, indicant aquelles circumstàncies posades
de manifest al llarg de la verificació auditora.
Igualment, en cada àrea de treball s'haurà d'efectuar el seguiment d'aquelles
mesures que el gestor hagi decidit adoptar com a conseqüència de les conclusions i
recomanacions contingudes en els anteriors informes de control financer.
Els resultats dependran íntegrament dels objectius de l'auditoria. Un resultat o
conjunt de resultats serà complet mentre satisfaci els objectius de l'auditoria i
l'informe haurà de relacionar de manera clara tots dos extrems.
En el cas de les auditories de sistemes i procediments s'inclourà una descripció
detallada del procediment de gestió analitzat, per constituir un dels valors afegits
més importants en aquesta mena d'auditoria i un dels objectius clau d'aquestes.

Els informes de control financer (NASP)
Si escau, recomanacions per a introduir millores que ajudin a corregir les àrees
problemàtiques o les febleses detectades.
Els auditors efectuaran recomanacions d'acord amb els resultats de l'auditoria quan
això suposi una potencial millora en el funcionament i en les operacions de l'entitat.
Quan es detectin casos d'incompliments significatius o es trobin punts febles en el
sistema de control, s'efectuaran les recomanacions oportunes per a millorar els
controls interns o per a assegurar el compliment de les lleis i altres normes.
Les recomanacions seran tant més útils quant que es dirigeixin a resoldre les causes
dels problemes detectats, siguin factibles i específiques, es proposin als òrgans que
tenen autoritat per a escometre-les i guardin la deguda proporció en matèria de costbenefici.

Els informes de control financer (NASP)
La responsabilitat d'adoptar les mesures oportunes respecte a les recomanacions
contingudes en l'informe correspon generalment a l'entitat auditada. No obstant això,
l'informe també haurà de manifestar la situació en què es troben els defectes
significatius posats de manifest per auditories anteriors i no corregits. Així mateix, es
farà constar si s'han complert les recomanacions incloses en els informes de controls
financers anteriors i que afectin els objectius i resultats de l’auditoria.
Esment exprés del grau d'observança de la legislació aplicable.
Els auditors inclouran en l'informe tots els incompliments i abusos significatius que
hagin estat detectats durant o en connexió amb l'auditoria.
El terme incompliment comprèn actes il·legals i inobservances de clàusules
contractuals o acords sobre subvencions. Abús es denomina a tota conducta que en
una organització, programa, activitat o funció pública es desvia de les expectatives
socials de conducta prudent.

Els informes de control financer (NASP)
Informar sobre el compliment de la legislació aplicable té gran rellevància, ja que el
receptor de l'informe necessita conèixer si els fons públics han estat utilitzats d'una
manera adequada.
S'haurà de referenciar el grau de compliment de:
a) Legislació general, principalment la de caràcter administratiu.
b) Normes relatives a la gestió pressupostària.
c) Normes relatives a l'organització, procediment i control intern de l'ens auditat.

Els informes de control financer (NASP)
Descripció dels assoliments més notables aconseguits per l'entitat auditada
Tal informació facilita una presentació més objectiva de la realitat, proporcionant a
l'informe l'equilibri adequat.
L'auditoria d'una entitat pública no ha de perseguir com a fi única la identificació de
deficiències, errors, actes il·legals, fraus, etcètera, sinó que també haurà de posar de
manifest les millores més substancials aconseguides per l'entitat auditada. Convé
ressaltar que un dels objectius essencials de l'auditoria d'una entitat pública és
millorar els sistemes i procediments que permeten un control de gestió econòmic,
eficient i eficaç dels recursos públics.
D'altra banda, el reconeixement dels assoliments més importants aconseguits per
una entitat pública pot permetre la seva aplicació en una altra entitat pública de
característiques similars.

Els informes de control financer (NASP)
Descripció dels assoliments més notables aconseguits per l'entitat auditada
Indicació de les possibles conseqüències negatives que puguin derivar-se de no
corregir les deficiències assenyalades.
En la mesura que sigui possible, es tracta de quantificar els efectes negatius que
tindrà per a l'entitat continuar la seva activitat sense corregir les deficiències
descobertes. Aquesta quantificació podrà comprendre despeses excessives o
innecessàries o qualsevol altre tipus de desviació quantificable, respecte al marc
legal i comptable que li és aplicable.
Els possibles efectes intangibles o de difícil mesurament hauran de ser també
inclosos en l'informe si es consideren significatius.

Els informes de control financer (NASP)
Les al·legacions que hagin fet els responsables de l'entitat, programa o activitat
auditada respecte als resultats, conclusions, recomanacions i accions correctores
plantejades.
Element substancial per a assegurar la qualitat d'un informe i que aquest sigui
complet i objectiu és aconseguir que els directius de l'entitat auditada o els
responsables d'una activitat o programa realitzin una revisió de l'esborrany de
l'informe i formulin les al·legacions i comentaris que considerin oportuns. En incloure
les al·legacions dels gestors s'aconsegueix que els informes no sols indiquin el que
es descobreix i l'opinió dels auditors sobre tals fets, sinó també el que pensen sobre
això els responsables de la gestió i què és el que proposen fer sobre aquest tema.
Les al·legacions, que han de constar per escrit, seran avaluades objectivament i
introduïdes en l'informe.

Els informes de control financer (NASP)
Quan aquests comentaris siguin contraris als judicis i conclusions que apareixen en
l'esborrany de l'informe, l'auditor haurà de considerar les següents alternatives:
a) Si considera justificades les al·legacions del gestor, introduirà les oportunes
modificacions abans d'elevar l'informe a definitiu, no sense que prèviament hagi
obtingut la suficient evidència que suport el canvi de posició.
b) Per contra, si l'auditor no està conforme amb els comentaris rebuts de l'òrgan
gestor haurà d'incloure aquests en l'informe, afegint les seves pròpies observacions
de per què no accepta les al·legacions de l'òrgan auditat.
En tot cas, en l'informe definitiu hauran de constar les al·legacions de l'òrgan auditat
i l'opinió de l'equip auditor sobre elles, indicant en quina mesura han estat
assumides.
Si transcorreguts els terminis concedits a l'òrgan gestor per a realitzar les
al·legacions corresponents aquest no hauria contestat, els auditors hauran d'elevar
l'esborrany d'informe a informe definitiu fent constar especialment en ell les raons per
les quals no s'inclouen les al·legacions de l'entitat auditada.

Els informes de control financer (NASP)
Tot i que la petició d'al·legacions a l'entitat auditada ha de realitzar-se una vegada
que el treball està finalitzat i redactat l'esborrany d'informe, els responsables de
l'equip auditor podran, a causa de l'especial naturalesa, transcendència o
complexitat de determinats fets o resultats, posar-los de manera immediata en
coneixement dels responsables de l'entitat Auditada.

Els informes de control financer (NASP)
La data d'emissió de l'informe i la signatura de l'auditor o auditors.
L'informe haurà d'estar datat. La data de l'informe serà la del moment final de la seva
elaboració, a més es farà constar la data de l'últim dia de treball en els locals de
l'entitat amb indicació que l'auditor ha considerat tots els assumptes que hagin
ocorregut fins a aquest moment dels quals pugui tenir coneixement i que puguin
afectar l'entitat auditada.
L'informe ha d'anar signat i rubricat en totes les seves pàgines per l'auditor o auditors
encarregats del treball.
En l'informe s'especificaran les condicions professionals de l'auditor o auditors
responsables.
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