
CSITAL DE BARCELONA  

Control financer permanent: ingressos, personal i 
altres

Lourdes Juez Bergé. Tresorera de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallés.



Introducció

l Òrgan de control intern

» Funció interventora/Fiscalització: Caràcter previ i de legalitat

» Control financer:

– Control permanent Planificable (Pla  anual de control financer)

– Control permanent no planificable

– Auditoria pública

CONTROL 
DE 
EFICÀCIA

Abarca a 
tot el sector 
públic



Control financer

l Control financer permanent

» S'exerceix sobre Entitat local i els organismes on s'exerceixi la funció 
interventora

» Objectiu: Determinar si l'activitat s'ajusta al ordenament jurídic i als principis
de bona gestió financera (E,E,E), qualitat, transparència, estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera en la utilització dels recursos públics.

» Temporalitat: De forma continuada i cíclica

» Finalitat: Millorar la gestió en el seu aspecte econòmic-financer, patrimonial,
pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental.

» Eines: Tècniques d'auditoria



Control financer

l Control financer permanent

» No obligatorietat del control financer en els municipis inclosos en el model
simplificat de comptabilitat local, inclosos en la Regla 1 de la Ordre
Hap/1782/2013, de 20 de setembre.

» Sí que estan obligats a emetre informes preceptius establerts a la normativa
(actuació no planificada)



Control financer

l Control financer permanent planificable

» Es refereixen al funcionament del serveis del sector públic local en l'aspecte
econòmic-financer

» Es refereixen a actuacions de gestió sobre les que es realitza un control a 
posteriori, les actuacions ja han estat finalitzades.

» Conclou amb un informe escrit que posa de manifest fets comprovats,
conclusions i recomanacions, que està sotmès a un procediment contradictori
amb al·legacions del òrgan gestor (15 dies)

» No té eficàcia suspensiva sinó inductiva Recomanacions



Control financer

l Control financer permanent no planificable

» Es refereixen al funcionament del serveis del sector públic local en l'aspecte
econòmic-financer

» Es realitzen en el moment i amb les condicions establertes en la norma que
les preveu. Pot ser previ a la presa de decisions (informe aprovació
pressupost) o posterior (seguiment del Pla d'ajust)

» Conclou amb un informe escrit que no està sotmès a un procediment
contradictori

» No té eficàcia suspensiva sinó inductiva



Control ingressos

l Control financer permanent planificable

» Seran les que fruit d'una planificació s'inclouen en el PCAF per:

– Derivar d'una obligació legal

– Haver estat seleccionades per l'òrgan de control sobre la base d'un 
anàlisi de riscos

Les obligacions  o 
despeses sotmesos a 
fiscalització limitada de 
requisits bàsics

Drets i ingressos sotmesos 
a presa de raó



Altres formes de control

l Informes d'assessorament econòmic o consultoria

» Ordenances fiscals i no fiscals

» Relacions de llocs de treball

» Acords o pactes de condicions laborals

» Las bases reguladores de subvencions



Control financer

l Resultat del control financer permanent

Artículo 35 De los informes del control financiero
1. El resultado de las actuaciones de control permanente y de cada una de

las auditorías se documentará en informes escritos, en los que se
expondrán de forma clara, objetiva y ponderada los hechos comprobados,
las conclusiones obtenidas y, en su caso, las recomendaciones sobre las
actuaciones objeto de control. Asimismo, se indicarán las deficiencias que
deban ser subsanadas mediante una actuación correctora inmediata,
debiendo verificarse su realización en las siguientes actuaciones de control.

2. La estructura, contenido y tramitación de los mencionados 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.



Control financer

l Resultat del control financer permanent. Informes. Art. 35

Estructura 
informes

Conclusions

Recomanacions

Deficiències

Fets comprovats

De forma, 
clara, 
objectiva i 
ponderada 

Resolució IGAE 
30/07/2015Actuació 

correctora 
immediata, 
subjecte a 
verificació 



Control ingressos

Resolució de la IGAE per la que es dicten instruccions per l'exercici del 
control permanent de 30/07/2015. Annex 1.

Estructura informes

» Introducció

» Consideracions generals: Referència a les característiques de l'activitat que 
és objecte de control

» Objectius i abast: De forma resumida l'objectiu i el període de la gestió

» Valoració global indicant les limitacions.

» Conclusions i recomanacions: Propostes de millora 



Control ingressos

l Control financer permanent. Destinataris dels informes. Art 36

Artículo 36 Destinatarios de los informes
1. Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por el órgano

interventor al gestor directo de la actividad económico-financiera controlada y al
Presidente de la Entidad Local, así como, a través de este último, al Pleno para su
conocimiento. El análisis del informe constituirá un punto independiente en el orden
del día de la correspondiente sesión plenaria.

También serán enviados a los órganos que prevé el artículo 5.2 cuando en dichos
informes se aprecie la existencia de hechos que puedan dar lugar, indiciariamente, a
las responsabilidades que en él se describen.

2. La información contable de las entidades del sector público local y, en su caso, los
informes de auditoría de cuentas anuales, deberán publicarse en las sedes
electrónicas corporativas.



Control ingressos

l Control financer permanent. Destinataris dels informes. Art 36 i 5.2

i

Ple 

INFORME 

Òrgan 
gestorTribunal 

penal

Òrgans  
competent llei 
transparència 
per infracció 
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Tribunal de 
comptes

President 



Control ingressos

l Control financer permanent. Destinataris dels informes. Art 36 i 5.2

Informe de Fiscalització «Análisis de la Gestión de los Fondos Líquidos del
municipio de Estepona, Ejercicio 2012»

• Sentencia 10/2018 de 8 de novembre
• Sentencia 17/2019, de 8 d'octubre T

Cuentas



Control ingressos

l Control financer permanent

» Selecció de la mostra: Quin és l'univers?

» Art. 4.3 RD 424/2017.

3. El órgano interventor dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello
se le deberán habilitar los medios necesarios y suficientes.

A estos efectos el modelo asegurará, con medios propios o externos, el
control efectivo de, al menos, el ochenta por ciento del presupuesto general
consolidado del ejercicio mediante la aplicación de las modalidades de
función interventora y control financiero. En el transcurso de tres ejercicios
consecutivos y en base a un análisis previo de riesgos, deberá haber
alcanzado el cien por cien de dicho presupuesto

Contractació 
auditors privats



Control financer

l Anàlisi de Riscos 

» Anàlisi de la situació del ens local per seleccionar les actuacions més urgents

» La selecció d'actuacions ha d'estar suficientment motivada

» El primer Pla de Control Financer si no es té coneixement suficient sobre
l'ens local pots suplir dita informació per:

– Riscos detectats en informes d'òrgans de control extern

– Experiència pròpia en la fiscalització



Control financer

l Anàlisi de Riscos: Planificació 

» Risc d'auditoria: Risc de no detectar incompliments materials de les normes
aplicables a la entitat fiscalitzadora.

» S'ha de determinar un nivell de risc d'auditoria que li permeti confiar
raonablement en els resultats assolits. Amb caràcter general es considera
raonable el 95% essent el risc d'auditoria acceptat el 5%

» El Risc d'auditoria comprèn:

– Risc inherent a la naturalesa del ens auditat. Nivell de transaccions o
complexitat de la normativa

– Risc de control: Risc que el control intern no detecti incorreccions

– Risc de detecció: Risc que les incorreccions significatives no siguin
detectades



Control financer

0,05= RI*RC*RD

RD= 0,05/RI*RC

Nivell Mínim de
confiança= 1-RD



Control financer

RI=1

RC= 0,15

Nivell Mínim de
confiança= 1-0,33=
67%

RD= 0,33

Número d'elements
de la mosta

Error
tolerableMida de la
població

Nivell mínim de
confiança



Control financer

Població:  número total d'expedients inclosos en una àrea o departament 
concret que es consideri necessari auditar. 

Exemple: una Entitat  local són les subvencions atorgades, la població és el 
número total d' expedients de les subvencions atorgades en l'exercici.

Mostra: Quan el número d'expedients a auditar és molt elevat es decideix 
obtenir una selecció dels que   serien la mostra sobre la que s'executaria 
l'auditoria pública.



Control financer



Control financer

l Riscos a tenir en compte inherents a l'activitat i naturalesa de la entitat o el 
seu entorn

ALT MITJA BAIX

RISCOS INHERENTS VALOR 1 0,8 0,6

Organització descentralitzada (referit a Serveis i unitats administratives)

Activitats en les que participen diverses unitats administratives



Control financer

l Riscos a tenir en compte inherents a l'activitat i naturalesa de la entitat o el 
seu entorn

ALT MITJA BAIX

RISCOS INHERENTS
VALOR 1 0,8 0,6

Marc legal i reglamentari    abundant

Complexitat i heterogeneïtat de les normes



Control financer

l Riscos a tenir en compte inherents a l'activitat i naturalesa de la entitat o el 
seu entorn

ALT MITJA BAIX

RISCOS INHERENTS
VALOR 1 0,8 0,6

Manca de qualificació del personal

Complexitat de programes



Control financer

l Riscos de control

Quines actuacions fa l'àrea gestora per garantir la idoneïtat de les seves
actuacions?

RISCOS DE CONTROL
VALOR 1 0,25 0,15

Inexistència de procediments escrits

Manca de segregació de funcions

Inexistència de responsabilitats ben definides



Control financer

l Riscos de control

Quines actuacions fa l'àrea gestora per garantir la idoneïtat de les seves
actuacions?

ALT MITJA BAIX

RISCOS CONTROL
VALOR 1 0,25 0,15

Inexistència de la revisió de les actuacions

Adequació de competència professional assignada a les tasques



Control financer

l Riscos Art. 31. Les actuacions es seleccionen sobre l'anàlisi dels riscos:

» Incompliment de la normativa aplicable (R.L= revisió legalitat)

» Manca de fiabilitat de la informació financera (I.F= Imatge fidel)

» Inadequada protecció dels actius

» Manca d'eficàcia o d'eficiència en la gestió



Control d'ingressos



Ingressos

l Fiscalització prèvia plena: Art.8

Examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto,
documento o expediente susceptible de producir derechos de contenido
económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según
el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las
disposiciones aplicables en cada caso.



Ingressos

l Fiscalització prèvia plena: Art. 9

» No hi ha la fiscalització prèvia limitada ni de requisits mínims com a la 
despesa

» Resultat de la fiscalització prèvia plena:

» Termini: 10 dies

» Responsabilitat: Interventor/a

» Extrems a controlar: Criteri obert

Conformitat

Nota de 
reparament 
sense efectes 
suspensius. 
Art. 9.4  Rd 
424

Reconeixemen
t i liquidació de 
drets 

Anul·lació de 
drets



Ingressos

l Presa de raó en comptabilitat

» Requereix d'acord de Ple que determini que la fiscalització plena prèvia es 
substitueix per la presa de raó en comptabilitat

» No hi ha resultat de la presa de raó: Art 38 de la ICAL Normal, 39 ICAL Simpli
I 21 ICAL Bàsica: Diligència de presa de raó certificada pel responsable de la
comptabilitat acreditativa com a mínim de:

– Data

– Número de seient

– Import del document

» Termini: No hi ha

» Responsabilitat: òrgan gestor



Ingressos

l Presa de raó en comptabilitat

» Article 219.4 del TRLRHL

4. Las entidades locales podrán determinar, mediante acuerdo del Pleno, la
sustitución de la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón
en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización
de técnicas de muestreo o auditoría.

«no se realizaron las actuaciones comprobatorias posteriores, lo que además
del incumplimiento del precepto citado (219.4 TRLRHL), se ve agravado en
tanto esta entidad tampoco llevó a cabo el ejercicio del control financiero.» T
Cuentas 1.326, 1315



Control ingressos

l Control financer en defecte dels anteriors. Art. 9 RD 424/2017

» No Fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la Tresoreria i Si Presa de 
raó en comptabilitat

Control financer 
permanent

No afecta als actes 
«d'ordenació i 
pagament material de 
devolució d'ingressos 
indeguts». Art. 9.3



Control ingressos. 

l Ordenances fiscals . Atributs a verificar

» Contingut dels estudis econòmic-financers

» Òrgan competent per a la seva aprovació

» Aprovació inicial

» Exposició al públic, còmput de dies des la darrera publicació

» Aprovació definitiva, expressa o tàcita, en funció de si s'han presentat o no 
reclamacions

» Publicació en els diaris oficials de l'aprovació definitiva i del tex íntegre de la
Ordenança

» Entrada en vigor: incidir en aquelles que regulen fets imposables que es
meriten amb efectes 1 de gener



Control ingressos

l Ordenances fiscals i no fiscals 

» Existència d'estudis de costos i grau de cobertura i cost unitari/ es consideren
les amortitzacions del immobilitzat?

» Es justifica que el preu públic no cobreixi el cost del servei degut a la poca
capacitat econòmica dels usuaris del servei?

» Existeix informe jurídic de Secretaria i de Tresoreria????

» Correcte qualificació jurídica de la taxa versus preus públics

» Beneficis fiscals /exempcions

» Existeix informe que posi de manifest el valor de mercat per les taxes per
utilització privativa del domini públic?



Control ingressos. 

l Liquidacions. Atributs a verificar

1.Ordenança fiscal aplicable; dates d'aprovació i d'efectivitat; obtenir
evidència d'informació pública ordenança

2.Constatar que a l'expedient hi figuren dades/documentació suficient per la
formalització de la liquidació per part de l'òrgan competent.

3.Base imposable: d'acord amb normativa aplicable a la figura i amb la
ordenança

4.Exempcions i bonificacions aplicades conforme a normativa

5.Validar la quota tributària



Control ingressos. R

l Liquidacions. Atributs a verificar

6.Notificació a la persona interessada amb peu de recurs

7.Publicació en el BOP prèvia justificació de no haver estat possible la
notificació a la persona interessada

8.Incorporació del rebut als DR reconeguts i comptabilitzats en el període

9.En cas de cobrament, verificar data i forma (Q60, transferència, efectiu,
d'altres)



Control ingressos. R

l Autoliquidacions. Atributs a verificar

1.Estan signades pel subjecte passiu o persona que la representi?

2. Es dicta la providència de constrenyiment un cop exhaurit el termini de
pagament en voluntària?



Control ingressos.

l Padrons . Atributs a verificar

1.Ordenança fiscal aplicable; dates d'aprovació i d'efectivitat; obtenir
evidència d'informació pública ordenança

2.Aprovació del padró per l'òrgan competent

3.Publicació en els diaris oficials i en el tauler d'anuncis de les dates de
cobrament en període voluntari

4.Base imposable: d'acord amb normativa aplicable a la figura i amb
ordenança (IBI, valors cadastrals, lligam amb Cadastre
4.1.Tarifa (validar quota tributària)



Control ingressos. 

l Padrons . Atributs a verificar

5.Exempcions i bonificacions aplicades conforme a normativa

6.Import del principal

7.Incorporació del rebut als DR reconeguts en el període

8.En cas de cobrament, verificar data i forma (Q19/Q60, transferència, 
efectiu, altres)

9.En cas d'impagament, documentació executiva: provisió de constrenyiment 
i notificació 



Control ingressos

l Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Atributs a verificar

Es practiquen les liquidacions definitives amb revisió de les bases imposables
sobre les que es van practicar la liquidació provisional?

La base imposable del ICIO inclou tots els costos que han de formar part de
la mateixa?

Són correctes les autoliquidacions practicades pels subjectes passiu i de la
taxa corresponent amb ocasió de l'atorgament de les llicències d'obres?
Estan signades pel subjecte passiu?



Control ingressos

Recomanacions Tribunal de Cuentas: Informe 1.270

Recomendación 5ª: El Ayuntamiento debería proceder a la revisión de todos
los expedientes de concesión de licencias de obra, realizando la oportuna
liquidación en todos aquellos casos en los que no se haya producido la
prescripción, y procediendo, en su caso, a la depuración de las
correspondientes responsabilidades.

Recomendación 6ª: El Ayuntamiento debería proceder, asimismo, a la
revisión de todos los

expedientes de concesión de licencias de primera ocupación no prescritos,
comprobando el coste real y efectivo de la obra, de cara a girar las
liquidaciones definitivas del ICIO.

Recomendación 9ª: El Ayuntamiento debería proceder a depurar sus saldos
deudores, liquidando los no prescritos y anulando los que resulten
definitivamente incobrables, promoviendo, en su caso, los oportunos
expedientes de baja y prescripción.



Control ingressos

Recomanacions Tribunal de Cuentas: Informe 1.270

Recomendación 4ª:El Ayuntamiento debería, en relación con la concesión de
licencias de obra, establecer la necesaria coordinación entre los
departamentos intervinientes, estableciendo mecanismos que impidan que
lleguen a concederse licencias de obra sin que se haya hecho efectiva, al
menos, la autoliquidación por los conceptos tributarios pertinentes, y que
aseguren la revisión sistemática de las autoliquidaciones practicadas, dando
lugar a las liquidaciones complementarias que sean pertinentes y, en todo
caso, a la práctica de las liquidaciones definitivas que corresponda
conforme al coste real y efectivo de las obras ejecutadas.



Control ingressos

l Taxes d'estacionament de vehicles gestionada pel concessionari. Atributs a 
verificar

» Si exerceixen els poders de policia respecte el servei de recaptació i
ingressos de la taxa d'estacionament de vehicles.

– Fiabilitat de les dades rebudes dels parquímetres??

– Funcionaris assisteixen a comprovar la correcte aplicació de les tarifes?

– Es practiquen conciliacions periòdiques entre els imports registrats a la
Plataforma i els ingressos efectivament recaptats?

– Quines actuacions es practiquen quan els parquímetres no transmeten
informació? S'emeten actes per parts dels funcionaris?



Control ingressos

l Cànons. Atributs a verificar 

» S'aporten Memòries o informes econòmics del concessionari dels exercicis?

» Es realitzen controls per l'Ajuntament per avaluar la fiabilitat de les xifres
comunicades en les liquidacions?

» garantir que els paràmetres sobre els que es realitza el càlcul de les
liquidacions són
coneguts de forma fiable, i no depenen exclusivament de les declaracions

dels propis concessionaris, i que existeix un adequat control sobre les
mateixes.



Control ingressos. Informe Sindicatura 32/2016

l Impost sobre béns immobles. Atributs verificats

» El tipus impositiu que s'aplica és el que està aprovat a la ordenança (R. L)

» Que el tipus està dins del rang establert per l'article 72 del TRLRHl (R.L)

» Que la base liquidable coincideix amb el valor cadastral del immoble

» Càlcul de la quota a pagar (R.L)

» Que la bonificació aplicada està prevista en la ordenança fiscal aprovada per
l'ajuntament corresponent (R.L)

» Que el IBI es liquida a tots els contribuents: INCASOL

Referències
cadastrals
DGC

Padró
municipal:

- béns no
subjectes

-exempts



Control ingressos. Informe Sindicatura 32/2016

l Taxa d'escombraries. Atributs verificats

» El import de la taxa d'escombraries és el que s'aprova a la ordenança (R.L)

» Que la taxa es liquida a tots els contribuents

Unitats
fiscals del IBI

Padró
municipal:

- Solars

-pàrkings

-sòtans

- no
subjecció

-nova
construcció



Fiscalització sobre la gestió recaptatòria del
Patronat de recaptació provincial de Màlaga

Cambra de Comptes d'Andalusia i Informe 32/2016 de la 
Sindicatura de Comptes



Control ingressos

l Gestió recaptatòria

Funció administrativa conduent al cobrament dels deutes tributaris i demés 
recursos de dret públic, que han de satisfer els obligats al pagament.

La recaptació es pot fer en període voluntari o en període executiu.

L'obligat pot satisfer total o
parcialment els deutes dins del
termini recaptatori establert.
Finalitzat el termini de voluntària
s'inicia el període executiu.

En període executiu el procediment
pel cobrament serà el de
constrenyiment sobre el patrimoni
de l'obligat, excepte que aquest
extemporàniament procedeixi al seu
pagament

Recàrrec

Interessos de 
demora 

Costes processals



Control ingressos

l Procediments de recaptació en voluntària. Atributs a verificar

» Amb caràcter general el sistema informàtic no permet determinar la situació
recaptatòria a una data determinada, per tant s'extrauen les dades de la
liquidació del pressupost.

» % de recaptació en voluntària sobre el càrrec inicial

» Que el període de pagament en voluntària que preveu el sistema és
conforme: que es respecta el calendari fiscal aprovat i el calendari es publica
abans que hagi transcorregut el termini de la voluntària.

» Que les liquidacions tributàries es notifiquen amb acús de rebuda 



Control ingressos

l Procediments de recaptació en voluntària. Atributs a verificar

» Expedients de fraccionaments i ajornaments de deutes:

– Sol·licituds obviant dades importants

– Resolucions es dicten dins de termini?

– Es calculen correctament els interessos de demora?

– S'exigeixen les garanties?



Control ingressos

l Procediments de recaptació en executiva. Atributs a verificar

» Que la data d'inici del càlcul dels interessos de demora és el dia següent al
final del període de voluntària

» Que el recàrrec calculat pel sistema està de conformitat amb la normativa
vigent

» Que en els rebuts cobrats en període executiu s'ha cobrat el recàrrec i els
interessos més les costes del procediment

» Que s'envia la notificació de constrenyiment, i en els casos que no ha estat
possible notificar, es publica en el BO corresponent.

» Que en període de constrenyiment es demana informació a les entitats
financeres, a la Agència tributària estatal, a la Tresoreria General de la
Seguretat social i al Institut Nacional de la Seguretat Social, al Registre de la
Propietat i a la Direcció General de Tràfic per realitzar possibles
embargaments



Control ingressos

l Procediments de recaptació en executiva. Atributs a verificar

» Que si hi ha béns embargables, s'inicien les accions per embargar, al marge
de procedir i a prorrogar l'anotació preventiva en el registre de la propietat,
que té un cost

» Si es traspassen els rebuts al ens que gestiona la recaptació amb temps
suficient per evitar la prescripció.

» Si la providència es suspèn o s'anul·la pels motius que regula l'article 173 de
la LGT

» Seguiment de la possible solvència sobrevinguda dels obligats i responsables
declarats fallits.

» Si s'efectua l'anotació preventiva d'embargament quan els béns immobles es
troben radicats fora de la província.



Control ingressos

l Procediments de recaptació: indicadors d'eficàcia

Període mig de dies 
de la publicació del 
edicte al Butlletí 
Oficial

% de notificacions de 
liquidacions sobre el 
total 

Dies des que
finalitza la
voluntària i es
practica el traspàs.

Delegació de 
la recaptació

Període mig de 
notificació de 
liquidacions



Control ingressos

l Procediments d'anul·lació. Atributs a verificar

» Que existeix un informe de baixa revisat pel superior degudament motivat

» Que les causes de l'anul·lació estan previstes per la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre

» Que la Intervenció fiscalitza les devolucions d'ingressos indeguts

» Que el procediment està aprovat per l'òrgan competent

» Que en el cas de les devolucions, s'ha fet efectiva la devolució al contribuent.

Període mig des la 
emissió de la 
providència i la data 
de baixa



Control ingressos

l Procediments de cancel·lació de rebuts. Atributs a verificar

» Que existeix un informe de baixa revisat

» Que s'han dut a terme les accions previstes en l'article 169  de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre per a la recaptació del deute tributari

» Que quan s'ha declarat fallit al contribuent, les acciones previstes en l'article
169 han resultat infructuoses

» Que els rebuts cancel·lats per prescripció ha transcorregut el termini de 4 
anys que l'Administració té per exigir el pagament del deute tributari

» Que per declarar la insolvència s'han esgotat els procediments previstos en
la Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de drets públics
municipals, segons la quantia del deute acumulat.



Control ingressos

l Procediments de cancel·lació de rebuts: indicadors de control d'eficàcia

Període mig des la 
emissió de la 
providència i la data 
de declaració 
insolvència

Període mig des la 
emissió de la 
providència i la data 
de declaració de 
prescripció



Riscos de control: Organització i mitjans tècnics

l Existència de manuals de procediments i segregació de funcions

l Model d'organització: es troba descentralitzada la gestió dels ingressos a
favor d'àrees gestores? O a favor d'un ens supramunicipal?

Externalització de tasques concretes, com bases de dades que no
impliquin tasques pròpies d'autoritat.

l Aplicacions informàtiques utilitzades per la Entitat en les diferents àrees de
gestió:

Hi ha interrelació entre elles? Comptabilitat/Gestió tributària,recaptació i
inspecció.

Personal/comptabilitat?

Patrimoni/comptabilitat?

– La interrelació obliga a realitzar ajustos, correccions o una intervenció
activa del personal?



Riscos de control: Organització i mitjans tècnics

l Les aplicacions requereixen autenticació de l'usuari establint diferents
permisos pels diferents usuaris?

l Exigeixen el canvi periòdic de contransenya?

l Es produeix la caducitat automàtica dels usuaris inactius?

l L'aplicació de recaptació disposa de mecanismes d'alerta de controls dels
drets pendents de cobrament? Alerta de defuncions? De canvis de titularitat
de béns?

l Les sol·licituds de fraccionament es registren també en l'aplicació de
recaptació?

l L'aplicació de personal distingeix al personal segons la seva modalitat de
contractació?



Control de les despeses de 
Personal



Personal

Relació de llocs de treball/plantilla

Si la RLT conté les determinacions exigides legalment: 

– Numeració del lloc de treball

– Denominació

– Funcions

– Grup d'accés: Ha de ser únic A1/A2 però no A1/C1

– Nivell de destí

– Dotació

– C. Específic

– Complements de jornada

– Règim: F o L

– Escala i subescala

– Forma de provisió: Concurs o lliure designació. Adscripció????



Personal

l Relació de llocs de treball/plantilla

» Si existeix una correlació directa entre la plantilla i la relació de llocs de 
treball.  La plantilla són els llocs de treball pressupostats.

» Places dotades a la plantilla que no tenen un lloc de treball creat a la RLT

» Efectiu en plantilla que no tenen dotació pressupostària. 

» Verificar que es respecten els límits d'increment o decrement retributius del 
personal  d'acord amb la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat



Personal

l Registre de personal

» Registre on s'anotin tots els actes que afecten a la vida administrativa del 
personal de la Corporació.

– Documents que acreditin el compliment dels requisits per al 
desenvolupament del lloc de treball respectiu

– Acreditació de la superació de les corresponents proves selectives

– Acreditació de la urgència dels funcionaris interins



Personal

l Acords marcs reguladors de les condicions laborals del personal

» Productivitats fixes i variables 

» Bestretes reintegrables per imports i terminis de devolució fixos 

» Controls efectius sobre la efectiva realització de les hores extraordinàries

» El conveni no és el canal admissible per alterar el règim jurídic dels triennis 
meritats

» La «paga per absentisme» no té encaix en el sistema retributiu legalment
vigent. Implica una doble retribució de la obligació que tenen els empleats
públics d'assistir al seu lloc de treball.



Personal

l Acords marcs reguladors de les condicions laborals del personal

» Compatibilitat atorgada per la Corporació impedeix percebre el complement
específic per incompatibilitat

» Premi d'incentivació a la jubilació anticipada

» Baixes temporals tant de malaltia com per accident



Personal

l Acords marcs reguladors de les condicions laborals del personal

Sentencia del TS de 18/01/2012. (AYTO DE SIERO)

“El concepto de pagos indebidos, no puede identificarse a efectos de
responsabilidad contable, con el de pagos efectuados bajo la cobertura
presupuestaria y contable de acuerdos del Pleno del Ayuntamiento, por el
hecho de que esos acuerdos del Pleno, puedan vulnerar la Ley de
presupuestos del Estado. El que los acuerdos del Pleno acaben siendo
declarados ilegales y nulos por la jurisdicción en un momento posterior al de
los pagos efectuados, no permite que puedan calificarse de ilegales.»



Personal

l Acords marcs reguladors de les condicions laborals del personal

Sentencia del TS de 28/11/2012. Boadilla del Monte

“Los actos administrativos que autorizaron el abono de los complementos retributivos
eran válidos y eficaces al tiempo en que fuero dictados. Art.33 Convenio
colectivo“Todos los trabajadores municipales tendrán derecho a percibir dos pagas
extraordinarias completas anuales, cuya cuantía será igual al 100% sobre el
conjunto de las retribuciones mensuales. Asiste a los recurrentes la razón cuando
aducen que los pagos controvertidos no eran «pagos indebidos»a efectos de
responsabilidad contable.»



Personal

l Contractes laborals

» Personal laboral indefinit per sentència judicial que no han estat seleccionats 
mitjançant processos basats en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

» Personal laboral temporal amb pròrrogues o contractes successius

Obligació de 
incloure'ls els 
llocs a la RLT i 
ofertar les 
places



Personal

l Exemple de conclusions: Informe del Tribunal de Cuentas de Castro-Urdiales

El Ayuntamiento no tenía establecida ninguna estructura organizativa del
Departamento de Personal, ni disponía de manuales y procedimientos
normalizados de atribución de funciones y responsabilidades y la aplicación
informática utilizada presentaba importantes carencias, ya que no ofrecía
información sobre aspectos básicos.

28ª. La ausencia de procedimientos y herramientas de gestión adecuados
impedían conocer la situación general del personal en el Ayuntamiento y
provocaba que las decisiones sobre esta materia se adoptaran sin la
información necesaria, contratándose personal en función de las
necesidades puntuales planteadas por cada uno de los Departamentos de la
Corporación.

29ª. Las retribuciones y el régimen laboral en el Ayuntamiento de Castro
Urdiales estaban regulados por el convenio colectivo aprobado por el Pleno
de la corporación en 1998, y prorrogado tácitamente año tras año. Este
convenio era de aplicación a todo el personal del Ayuntamiento, incluido el
personal funcionario y contemplaba retribuciones y permisos contrarios a la



Personal

l Exemple de recomanació: Informe del Tribunal de Cuentas de Castro-
Urdiales

El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería dotarse de una estructura
organizativa en la que estén definidas las competencias, funciones y
procedimientos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de
la entidad, así como de un organigrama que establezca la organización
departamental de la Corporación y defina los circuitos de relaciones entre
los distintos Departamentos.



Personal

Recomanacions Tribunal de Cuentas: Informe 1.270

Recomendación 2ª: El Ayuntamiento debería completar el contenido de su
Relación de puestos de trabajo con determinaciones esenciales relativas a
las atribuciones y responsabilidades asignadas a cada puesto de trabajo, de
forma que la misma pueda servir de instrumento de organización y gestión
del personal, adecuando los medios personales a las necesidades del
Ayuntamiento.

Recomendación 12ª: El Ayuntamiento debería proceder a revisar el Acuerdo
Marco regulador de las condiciones laborales de su personal funcionario
con objeto de ajustarlo a la normativa aplicable.



Personal

l Nòmines

» Diferències entre el complement específic establert en la RLT i el satisfet a la 
nòmina sense que existeixi constància de l'aprovació per l'òrgan competent

» Triennis: percepció triennis segons el import corresponent a la major 
categoria. Els triennis ja perfeccionats no es poden modificar per canviar el 
funcionari de categoria, grup o escala. 

» Percepció de majors triennis que els que hauria de percebre en funció de les 
dades que obren en els expedients personals

» Comissió de serveis: no és admissible prorrogar la comissió de serveis més 
enllà del termini màxim previst a la llei.

» Complement específic es configura com una retribució fixa de manera que els 
seus components no poden establir-se amb caràcter variable



Personal

l Nòmines

» Hi ha controls d'assistència? La manca de compliment hauria d'anar
acompanyada de la reducció en les remuneracions mensuals.

» La tramitació de la nòmina està integrada amb el sistema comptable? No es
pot verificar l'adequació pressupostària dels diferents conceptes de la
despesa de personal a nivell empleat.

» Bestretes de personal respecte el nombre de mensualitats i l'import de les
mensualitats? Es practica la retenció en espècie equiparable a la d'un préstec
sense interès.


