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ESQUEMA CONTROL  INTERN 
LOCAL



MODEL CONTROL INTERN LOCAL

FUNCIÓ INTERVENTORA

EELL  i entitats adscrites
amb pressupost limitatiu

CONTROL FINANCER

Control Permanent AUDITORIA PÚBLICA

de 
comptes

de 
compli.

operativa

diferent intensitat en el model general respecte al simplificat



Model Normal

• Pressupost > a 3.000.000 €

• Població > 5.000 hab si el pressupost esta entre 
300.000 € i  3.000.000 €.

• Resto EELL amb pressupost > 3.000.000 €.

Model Simplificat

• Pressupost < 300.000 €.

• Pressupost < o = a 3.000.000 € i inferior a 5.000 
hab.

• Resto EELL amb pressupost < o = a 3.000.000 €.



MODEL

NORMAL

FUNCIÓ

INTERVENTORA

EELL, OOAA, 
CONSORCIOS

Fiscalització prèvia

Intervenció recon. Oblig. 
i comprov. Mat. 

Inversión

Interv. Formal pagament

Interv. Material 
pagament

CONTROL

FINANCER

EELL
CONTROL 

PERMANENT

OOAA 

CONSORCIS

CONTROL 

PERMANENT

AUDITORIA De comptes

EPES, 

FUNDACIONS

i SM. AUDITORIA

De comptes

De compliment

Operativa



MODEL

SIMPLIFICAT

FUNCIÓ

INTERVENTORA

EELL,

OOAA, 

CONSORCIS

Fiscalització prèvia

Intervenció recon. Oblig. I comprov. Mat. 
Inversió

Interv. Formal pagament

Interv. Material pagament

CONTROL

FINANCER

OOAA 

CONSORCIS

AUDITORIA

DE COMPTES

EPES, 

FUNDACIONES

I SM.

AUDITORIA 

DE COMPTES



CONTROL FINANCER: 
AUDITORIA PÚBLICA



AUDITORIA PÚBLICA

Art. 29.3 RCISPL

Tindrà per objecte:
Consistirà en la verificació, realitzada amb posterioritat i efectuada de forma sistemàtica, de
l'activitat econòmic financera del sector públic local, mitjançant l'aplicació dels procediments de
revisió selectius continguts en les normes d'auditoria i instruccions que dicti la Intervenció General
de l'Administració de l'Estat. L'auditoria pública engloba, en particular, les següents modalitats:

Auditoria de 
Comptes

Auditoria de 
Compliment

Auditoria 
Operativa



AUDITORIA PÚBLICA

Auditoria de Comptes

• Verificació respecte a que els CA
representen en tots el seus aspectes
significatius la imatge fidel de:

▪ Patrimoni.

▪ Situació financera.

▪ Resultats de la entitat.

▪ En el seu cas, l’execució del
pressupost.

• Contenen la informació necessària

Auditoria de Compliment.

• Verificació de que els actes,
operacions i procediments de gestió
econòmic financera es desenvolupen
de conformitat amb les normes que
siguin d'aplicació.

Auditoria Operativa

• Examen sistemàtic i objectiu de les
operacions i procediments de una
organització, programa, activitat o
funció pública, amb el fí de
proporcionar una valoració
independent de la seva racionalitat
econòmic financera i la seva
adequació als principis de bona
gestió, a fi de detectar les seves
possibles deficiències i proposar les
recomanacions oportunes en ordre a
la seva correcció.

I. Anualment: OOAA, EPES, Fundacions SPL

obligades a auditar-se per la seva
normativa específica, Consorcis.

II. Segons PACFA: La resta no obligades a
auditar-segons LSC.

Segons PACFA totes les entitats no sotmeses a control permanent, per tant,
caldrà analitzar riscos, mitjans disponibles, que tipus d'anàlisi o examen
considerem prioritari realitzar en les diferents entitats, etc



AUDITORIA PÚBLICA

Auditoria Operativa

De programes 
pressupostaris

De sistemes i 
procediments

D’economia, 
eficàcia i eficiència

MODALIDATS I OBJECTIUS

Anàlisi de l’adequació dels
objectius i dels sistemes de
seguiment i autoavaluació
desenvolupats pels òrgans
gestors

Estudi exhaustiu d’un
procediment administratiu de
gestió financera amb la finalitat
de detectar deficiències i
proposar mesures correctores
d’acord amb els principis de
bona gestió

▪ Eficàcia: Verificar que els
resultats assoleixen els
objectius previstos

▪ Economia i eficiència:
economia consecució de
recursos amb el mínim cost,
i l’eficiència es la relació
entre resultats i objectius.



AUDITORIA PÚBLICA

Auditoria Operativa

INCERTESES I DESAFIOS AUDITORIA OPERATIVA

Escassa 
regulació

▪ Manual de Fiscalització operativa o de gestió TC de 30 d’abril de 2015.
▪ ISSAI – ES – 300: Principios fundamentales de la fiscalización operativa.
▪ Manual Auditoria Operativa IGAE.
▪ Manual d’Auditoria de Gestió TC Europeu 2017.

Objecte 
Auditoria 
Operativa

▪ S’han assolit els objectius previstos?
▪ Existeixen alternatives més econòmiques per a obtenir els nivells de Servei

requerits.
▪ L’administració es gestiona de manera correcta.
▪ Els cost dels recursos es adequat en funció de la rendibilitat obtinguda.
▪ Tots els serveis prestats son necessaris.
▪ Es necessari desenvolupar nous serveis.
▪ El sistema d'informació econòmica subministra de forma adequada el grau

d'eficàcia, eficiència i economia obtingut.

https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/export/sites/default/.content/pdf/NormasManuales/ManualFiscalizacionOperativa.pdf#page=7


AUDITORIA PÚBLICA

Auditoria Operativa

TRETS DIFERENCIALS



AUDITORIA PÚBLICA

Auditoria Operativa

TRETS DIFERENCIALS (ISSAI – ES 3100)



AUDITORIA PÚBLICA

Auditoria Operativa

ALGUNS EXEMPLES

http://www.sindicom.gva.es/web/informes.nsf/0/CCBDD5EC10D2E4D0C125847800327536/$file/INF-%202016-Operativa%20diputa%20recau-09-Final%20castell%C3%A0-signat.pdf
http://www.hisenda.gva.es/documents/90598696/163955634/04.-+Informe+Resumen+Plan+Auditorias+2017+%28ejercicio+2016%29/d9cc11c9-747f-4fb9-9ea9-df47979f4cb0
http://www.sindicom.gva.es/web/informes.nsf/0/21E2F4086C540E4EC1257B41002738BE/$file/c_res.pdf


https://www.tarragona.cat/hisenda/fitxers/altrespress/pacf2019#page=25


https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8939


AUDITORIA PÚBLICA

Normativa d'aplicació

TRLRHL
(Art. 220)

RD 
424/2017
(Art. 29.3)

Normas IGAE

NIA ISSAI - ES

Normas Técnicas Notas Técnicas 
ONA

Normas 
TC

Supletoriamente 
normas ICAC



AUDITORIA PÚBLICA

NIA – ES 

Las NIA son un cos normatiu que regula els principis i basses essencials pels quals s’han de regir els professionals
en l’exercici de l’auditoria de CA.

Dictades pel IFAC (Federació Internacional de Comptables). En Espanya son obligatòries per al sector privat des de
l’exercici 2013, amb la publicació de la Resolució de l’ICAC, de 15 de octubre de 2013, que aprova l’adaptació de
les NIA per a la seva aplicació a Espanya (NIA – ES).

Son 34 normes referides a la “Auditoria de Estats Financers” se agrupen en les següents series:

Serie 200 Definicions i responsabilitats Serie 600 Utilització de treballs d’altres

Series 300 y 400 Avaluació de riscos i respostes

Serie 500 Evidencia d'auditoria

Serie 700 Conclusions i informe d’auditoria

Serie 800 Auditoria d’un sol estat financer



AUDITORIA PÚBLICA

NIA – ES - SP

La Resolució de 18 de febrer de 2014 de la IGAE per la qual s’estableixen els objectiu i
línies bàsiques del procés d’adaptació de les normes d’auditoria del Sector Públic a les
NIA ha regulat el procés d’adaptació, dirigit i coordinat per l’ONA.

Motivacions

Modernitzar la 
normativa 

pública 
d’auditoria

Homogeneïtzar 
d’auditories a 

nivell 
internacional

Unificar la 
normativa 

aplicable a tot 
el sector públic



AUDITORIA PÚBLICA

NIA – ES - SP

Les NIA - ES – SP seran d’aplicació directa per al sector públic
estatal i local

Si be, hi haurà normativa pública que mantindrà la seva
vigència, ja que es necessari el desenvolupament de
determinats aspecte de l’auditoria.

El seu contingut es refereix a totes les qüestions que afecten a
una auditoria de CA: Planificació, execució i emissió de
l’informe.

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Paginas/CFPyAP.aspx
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NIA – ES - SP

Es poden 
classificar 
en les 
següents 
series

Grup 12xx (8 NIA) Principis Generals i responsabilitats, comunicacions

Grup 13xx i 14xx (6 NIA) Riscos, planificació i materialitat

Grup 15xx (11 NIA) Evidència i proves d’auditoria

Grup 16xx (3 NIA) Relacions amb altres professionals

Grup 17xx (6 NIA) Informes
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ISSAI - ES

Elaborades per l’Organització Internacional d’Entitats Fiscalitzadores Superiores (INTOSAI per les seves
sigles en angles).
Contenen:
➢ els principis fonamentals per al funcionament de les Entitats Fiscalitzadores Superiors i
➢ els requisits previs d’auditoria de les entitats publiques

Nivell 1 Principis fonamentals (Declaració de Lima, línies bàsiques 
d’auditoria a implantar en tots els països)

Nivell 2 Requisits previs per al funcionament de les EFS

Nivell 3 Principis fonamentals d’auditoria (Principis professionals) Nivell 4 Directrius d’auditoria (Desenvolupen els principis en 
directrius mes detalladles)

4 nivells

Els OCEX i TC han adaptat aquestes normes per a la seva aplicació a Espanya i es completen amb les GPF-OCEX

http://asocex.es/normativa-de-auditoria
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Normes i Notes Tècniques

Desenvolupen 
aspectes 

Contingut

Presentació 
d’informes

Elaboració
Col·laboració 

amb altres 
auditors

Execució
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Normes i Notes Tècniques



AUDITORIA PÚBLICA

Normes i Notes Tècniques



PROCEDIMENT AUDITORIA



AUDITORIA PÚBLICA

ESQUEMA

FASE PRELIMINAR

Comunicació de 
les actuacions 
(TDA).

Personal auditor. 
Requisits 
protecció 
independència

PLANIFICACIÓ AUDITORIA

Estratègia Global.

Pla d’auditoria

EXECUCIÓ DE L’AUDITORIA

Procediments 
d’auditoria per a 
obtenir evidencia 
suficient i 
adequada.

INFORME

Documentació i 
arxiu del treball.

Preparació, 
contingut i 
presentació 
d’informes



FASE PRELIMINAR



AUDITORIA PÚBLICA

Comunicació 
de les 
actuacions

Obligació legal (art. 33.2 RD 424/2017 i Disposició 9.1 Resolució 15/07/2015 IGAE)

Es realitza mitjançant el Document de “Terminos de Inicio de Auditoria” TDA (NIA-ES-SP
1210 que es remet al model de la “Nota Tècnica 1/2017 sobre el procedimiento de términos
del documento de inicio de auditoria”

S’han d’abordar els següents temes: Objectiu i abast de l’auditoria, responsabilitats de
l’auditor, responsabilitats de les entitats auditades, identificación dels comptes anuals objecte
d’auditoria, sol·licitut dels documents o información que siguin necessaris per a començar els
treballs, explicación de quin serà l’estructura i contingut de l’informe d’auditoria.

35_190824_Incio de actuaciones_condiciones del encargo_Auditoria.docx


AUDITORIA PÚBLICA

PERSONAL AUDITOR: Independencia, diligencia profesional, responsabilitat i secret profesional.

Els treballs es realitzaran 
per la IGL (possibilitat de 
col·laboració d’auditors 
privats)

Principis i normes relatives al subjecte auditor: 
▪ Resolució de la IGAE, de 20 de desembre de 2017, per la

qual es desenvolupa el principi d'independència per a
l’exercici de les funcions de control atribuïdes a la IGAE

▪ Instrucció ONA 1/2018 sobre la protecció de la
independència en els treballs d’Auditoria Pública, Control
Financer Permanent, Control Financer de Subvencions i
Control de Fons Europeus.



AUDITORIA PÚBLICA

FASE PRELIMINAR

Estableix situacions en que un membre de l’equip auditor pot veure afectada la seva independència:
incompatibilitat i risc d'amenaça a la independència. De manera que no pugui ser objectiu en la realització del
treball per amistat, familiaritat, enemistat manifesta, interès personal, etc

▪ Efectuar el qüestionari d’autoavaluació de la protecció de la
independència i la incompatibilitat.

▪ Efectuar document de conclusions sobre l’autoavaluació de la
independència i la incompatibilitat per a en treball de control concret.

▪ Comunicació o consulta en relació amb cap supòsit de protecció de la
independència i la incompatibilitat.

▪ Memòria d’avaluació de la protecció de la independència i la
incompatibilitat realitzada pel responsable corresponent.

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/Instrucci%C3%B3nONAprotecci%C3%B3nindependencia.pdf#page=14


PLANIFICACIÓ

▪ NIA – ES –SP 1300 PLANIFICACIÓ DE L’AUDITORIA D’ESTATS FINANCERS
▪ NIA – ES – SP 1315 IDENTIFICACIÓ I VALORACÓ DELS RISCOS DE INCORRECCIÓ MATERIAL MITJANÇANT EL 

CONEIXEMENT DE L’ENTITAT I EL SEU ENTORN



AUDITORIA PÚBLICA

Plantejar l’execució de 
les forma més eficient 

possible

S’ha de situar el risc en 
paràmetres raonables i en 
unes respostes als riscos 

(proves a realitzar) 
suficients per a cobrir-los

Establir una estratègia 
global i desenvolupar 

un Pla d’auditoria

Memorando de 
planificació que inclou els 
programes de treball de 

les diferents àrees

OBJECTIUS

Materialitats, mostreig, 
plantejament de tipus de 

procediments
Risc d’auditoriaPlanificació i avaluació CI



AUDITORIA PÚBLICA

EFECTES PLANIFICACIÓ:

▪ Determinar les àrees més importants a tenir en compte.
▪ Identificar i resoldre problemes potencials.
▪ Permet organitzar i dirigir el treball de la manera més eficaç i eficient.
▪ Permet una selecció més acurada de l’equip de treball, per tal de poder 

fer front als riscos previstos i poder distribuir les tasques de forma 
eficient.

▪ Facilita la direcció i supervisió del membres de l’equip de treball i la revisió 
de la seva feina.

▪ Facilita, la coordinació del treball realitzat pel altres auditors (cas de 
grups) i altre personal col·laborador.



AUDITORIA PÚBLICA

ACTIVITATS DE PLANIFICACIÓ:

Estrategia 
global

Pla 
d’Auditoria

Memorando
de 

Planificació

Nota técnica de la
ONA 3/2016 sobre
planificación y
evaluación del control
interno
(model annex)

La Planificació suposa determinar el moment de realització d’algunes activitats i procediments d’auditoria que s’han de 
realitzar abans d’aplicar els procediments d’auditoria posteriors. Suposa considerar determinades qüestions:

▪ Conèixer l’entitat i el sistema de control intern.
▪ Procediments analítics a aplicar com a procediment de valoració de risc.
▪ Anàlisi de riscos.
▪ Determinació d'importància relativa.
▪ Necessitat de col·laboradors experts.



AUDITORIA PÚBLICA

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/16%2011%2014%20Nota%20T%C3%A9cnica%20ONA%203-%202016%20planificaci%C3%B3n%20y%20evaluaci%C3%B3n%20del%20control%20interno.pdf#page=15


AUDITORIA PÚBLICA

Pla d’auditoria inclou naturalesa, moment de realització i extensió dels procediments d’auditoria,  i dependrà 
del resultat dels procediments de valoració del risc.

▪ Naturalesa, moment de realització i extensió dels procediments planificats per a la valoració del risc. 
▪ Naturalesa, moment de realització i extensió dels procediments d’auditoria posteriors
▪ Altres procediments d’auditoria planificats, la realització dels quals sigui requerida per la normativa.

El PLA D’AUDITORIA i l’ESTRATÈGIA GLOBLAL són susceptibles d'adaptació i actualització 



AUDITORIA PÚBLICA

Coneixement 
de l’entitat 

Sector, activitat que desenvolupa, objectius i estratègies, risc
de negoci que puguin suposar incorreccions materials, etc

Naturalesa de l’entitat, vinculació amb altres entitats (parts
vinculades), organigrama i estructura de govern, finançament,
normativa d’aplicació, marc d’informació financera, etc

Manual de procediments, operacions clau, política comptable,
inversions, sistemes informàtics , etc

Anàlisis de l’evolució financera de l’entitat



AUDITORIA PÚBLICA

Avaluació del
CI,
determinació
de riscos

El treball de l’auditor té per objectiu descriure, valorar i fixar els risc del control generador de la
informació financera i legal, normalment es centrarà en el control intern comptable.

Distingirà els següents components de control:

- Entorn o ambient de control

- Procés d’identificació i avaluació del risc

- Sistema de identificació i comunicació

- Activitats de control

- Seguiment realitzat dels controls

Avaluació del CI en àrees rellevants: metodologia per a recollir informació i poder avaluar el CI
mitjançant les proves indicades, normalment de les següents maneres:

- Qüestionaris

- Descripció de procediments

- Diagrames de fluxos

Guia de Ayuda para elaborar la descripción del sistema de Control Interno sobre la información
financera de la Entidad y la Evaluación de los principales riesgos asociados a la generación de las
Cuentas Anuales

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/180219%20GU%c3%8dA%20DESCRIPCI%c3%93N%20Y%20EVALUACI%c3%93N%20CI%20-%20TDA.pdf#page=11
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RISC D’AUDITORIA 

NIA – ES – 1315
GPF-OCEX 1315, 1316 y 1317 
Manual de Procedimientos de Fiscalización de Regularidad del Tribunal de Cuentas 

Risc d’Auditoria: Risc de que l’auditor expressi una opinió d’auditoria inadequada.
D’acord amb els objectius i abast de la fiscalització, l’auditor haurà de realitzar una valoració de riscos per a determinar 
la naturalesa, el moment de realització i l’extensió dels procediments. 
▪ En Auditories Financeres: El risc d’auditoria es la probabilitat de emetre una opinió inadequada quan els estats 

financers tinguin incorreccions materials.
▪ En Auditories de Compliment: Serà el risc de no identificar incompliments materials en les normes aplicables a 

l’entitat fiscalitzada.

L’equip d’auditoria ha de determinar un nivell de risc que li permeti confiar de manera raonable en els resultats
assolits (Es considera raonable el 95%, essent, per tant, el risc acceptat el 5%)

L’auditor haurà de desenvolupar els procediments necessaris per a reduir el risc d’arribar a conclusions inadequades

https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/export/sites/default/.content/pdf/NormasManuales/ManualProcedimientosFiscalizacionRegularidad.pdf
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RISC D’AUDITORIA 

Manual de Procedimientos de Fiscalización de Regularidad del Tribunal de Cuentas 

L’auditor no pot influir en el RI i RC, ja 
que son propis de l’Entitat, pero sí en el 

RD

Els procediments d’auditoria van 
destinats a reduir el RD.

https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/export/sites/default/.content/pdf/NormasManuales/ManualProcedimientosFiscalizacionRegularidad.pdf
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/export/sites/default/.content/pdf/NormasManuales/ManualProcedimientosFiscalizacionRegularidad.pdf#page=13
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RISC D’AUDITORIA 

Càlcul Risc d’Auditoria

Si s’accepta un risc d’auditoria del 5% a partir de la formula anterior:

0,05 = RI x RC x RD

Com que busquem el RD= 
0,05

𝑅𝐼 𝑋 𝑅𝐶

En funció del valors de RI  i RC. Normalment s’accepta: RI Alt=1, Mitjà = 0,8 i Baix = 0,6 RC Alt=1, Mitjà = 0,25 i Baix = 
0,15

Si tenim RI Alt (1) i RC Mitjà (0,25) el RD = 20%→ RD = 
0,05

1 𝑋 0,25
= 0,2

Per tant, s’han de realitzar proves substantives per a obtenir un nivell mínim de confiança ( 1 – RD) del 80%. 

Per tant, el Mostreig es realitzarà tenint en compte aquest nivell de confiança. Casos Manual

https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/export/sites/default/.content/pdf/NormasManuales/ManualProcedimientosFiscalizacionRegularidad.pdf#page=22
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Concepte de materialitat

Les NASP defineixen la materialitat com «magnitud o naturalesa d'un error (incloent l'omissió) en la informació que, ja sigui
individualment o en conjunt, fa probable que el judici d'una persona raonable s'hagués vist influït o la seva decisió afectada com a
conseqüència d'aquest error o omissió » (ISSAI 1320)

D'aquesta manera, les incidències detectades que, individual o acumuladament, superin el llindar de materialitat calculat segons els
criteris de la Norma s'inclouran com a excepcions en l'informe.

Aquesta xifra pot no ser només conjunta, sinó establir-se també a nivell de transaccions quan s’hagi descrit algun risc específic en elles o
existeixi un interès concret.

La Materialitat ha de ser considerada pel Auditor durant la Planificació, Treball de Camp i Informe.

En Auditories de compliment l'auditor ha de decidir el compliment de quines normes ha de revisar, ja que de totes és impossible. 

GPF-OCEX 4320: Guía sobre la importancia relativa en las fiscalizaciones de cumplimiento de la legalidad 

Hom ha de fixar per a cada àrea un grau d'error acceptable, que determinarà l'extensió de la revisió. Aquesta fixació es farà en funció de
l'avaluació del risc (a major risc, menor error tolerable i més extensió i profunditat de les proves substantives) i del control intern. A
aquests efectes la Norma proposa determinats procediments per al càlcul.

IMPORTANCIA RELATIVA MATERIALITAT (NIA – ES – SP 1320)

Resolución 11 de abril Norma Tècnica sobre l'avaluació de la importància relativa en les auditories de comptes
realitzades per la IGAE

http://camaradecomptos.navarra.es/imgx/pdf/GPF-OCEX-4320_Guia_Importancia_relativa_Legalidad_v-17-05-2016.pdf
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/NT%20materialidad.pdf
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Les magnituds a considerar per calcular la materialitat en l’emissió de l’informe seran els actius i
els despeses i en el cas d'entitats amb pressupost limitatiu, les obligacions reconegudes.

- Actiu, s'aplica el 0,45%.

- Despeses un 0,55%, si té pressupost limitatiu sobre les OR.

- Se sumen les xifres resultants dels càlculs anteriors i l'import resultant serà el llindar de
materialitat.

- No obstant, si aquest import supera el 0,75% de l'actiu o el 3% de les despeses el llindar serà
l'import inferior d'aquests dos.

Per tant:

- Qualsevol import superior es considera significatiu.

- Mai es poden compensar errors d'ingressos i despeses, actiu i passiu o sobrevaloracions d'una
partida amb infravaloracions d'una altra.

Així mateix, es podran considerar també significatius, segons el parer de l'auditor:

- Errors superiors al 5% d'una agrupació dels CA, sempre que aquesta representi un percentatge
superior de l'actiu o de despeses.

- Que a més produeixin al seu parer una distorsió de la informació que es dedueix de les CA en
aspectes com la seva liquiditat, deute, capacitat per finançar pressupostos futurs, resultats, etc

Exemple

20191014 DOCUMENTACIÓ TGN/PT_Materialitat.pdf
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RESPOSTA DE L’AUDITOR ALS RISCOS
NIA – ES –SP 1330

Identificats els RIM en la Planificació es plantegen els tipus de proves a realitzar (respostes als riscos 
valorats) per a obtenir evidencia suficient i adequada confirmatòria o no d’aquests riscos.

PROVES

Respostes globals
per a reduïr el RD 

i el de CI

Procediments
substantius

Proves de 
controls
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Respostes

Globals

Per a reduir el RD: 

- Mantenir escepticisme professional

- Equip de treball amb experiència i qualificat, si cal designar experts

- Major supervisió

- Incorporar elements de imprevisibilitat en la selecció dels procediments posteriors, etc

Respecte al risc CI:

- Sol·licitar a l’auditat descripció i valoració del seu sistema de CI

- Realitzar un treball més intensiu en la descripció i valoració del CI, per tal de graduar millor 
l’evidència obtinguda de la informació interna de l’entitat auditada (a millor CI més grau d’evidència 
té la informació generada per l’entitat).

- Més proves substantives o combinades.

- Realitzar els talls de tancament de determinades àrees (les que tenen major volum d’operacions i 
son susceptibles de estar afectades per periodificacions: PyG, Tresoreria, etc).

- Incrementar el mostreig en funció del risc i el CI



AUDITORIA PÚBLICA

Procediments
d’Auditoria

Procediments substantius: Per a detectar incorreccions materials en les afirmacions

- Proves de detall (de tipus de transaccions, saldos comptables, etc).

- Procediments analítics

La naturalesa, moment de realització i extensió es basen en els RIM valorats de les afirmacions i responen 
a aquest riscos.

Proves de controls:

Procediments dissenyats per a avaluar l’eficàcia operativa dels controls en la prevenció o detecció de 
incorreccions materials en les afirmacions.

- Normalment es fan servir quan el RC es baix de manera que l’auditor confia en els procediments de CI 
descrits i valorats. Cas contrari, si no confia probablement farà directament procediments substantius.

- Es fan servir davant la incapacitat dels procediments substantius per a obtenir evidencia.

- A major confiança en els controls major evidència s’obtindrà amb aquestes proves.
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PROGRAMES DE TREBALL

Son un instrument de Planificació en els quals es reflecteixen les actuacions a dur a terme per
l’auditor per a l’obtenció de la informació necessària que suportarà l’objectiu final del treball.

Les Normes Tècniques estableixen que es prepararà un PT escrit per a cada àrea en que es divideixi
l’auditoria, en el qual s’establiran els procediments, controls i proves a realitzar de cara a assolir els
objectius.

Els PT normalment es divideixen en tres parts: Encapçalament ( àrea de treball, dades del fiscalitzat,
exercici i data d’execució), objectius i procediments.

PT IM PT II PT IF PT Exist.
PT Prèstecs i 

partides a 
cobrar

PT Efectiu i 
actius líquids
equivalents

PT Provisions
PTFons
Propis

PT 
Subvencions

donacions



EXECUCIÓ

NIA – ES –SP 1500 EVIDENCIA D’AUDITORIA
NIA – ES – SP 1520 PROCEDIMENTS ANALITICS
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OBJETIVO 
AUDITORIA

Les normes d’Auditoria estableixen com a obligació de l’auditor
dissenyar i executar procediments d’auditoria amb l’objectiu

d’obtenir evidencia suficient i adequada per a

assolir conclusions raonables que suportin el dictamen u opinió.
(ISSAI 1500 NIA ES – SP – 1500)

EVIDENCIA 
D’AUDITORIA

Es la informació utilitzada pel auditor per a assolir les conclusions
en les sustenta la seva opinió. Aquesta evidència inclou tant la
informació obtinguda en els registres comptables dels quals
s’obtenen els estats financers, com a altra informació.

L’evidència ha de ser suficient i adequada per a servir a

l’opinió.
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EVIDENCIA 
SUFICIENT

Depèn del RIM i de la qualitat de l’evidencia (a major RIM major evidència es necessita i a
major qualitat, menor podrà ser la quantitat necessària d’evidència). Per tant depèn de:
▪ La materialitat fixada
▪ El risc d’auditoria
▪ Experiència i coneixement de l’auditor (dels processos d’auditoria, l’entorn empresarial

en que opera, les qüestions d’auditoria i informació financera rellevant per al sector en
que opera)

▪ Resultats dels procediments d’auditoria (en funció de si les previsions inicials concorden
o no amb l’evidencia obtinguda en cada moment)

▪ Qualitat de l’evidència
▪ Que els resultats procedents de diferents fons siguin congruents.

Quantitat
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EVIDENCIA 
ADEQUADA

Ha de ser rellevant i fiable:

▪ Serà rellevant si es pertinent per a l’objectiu d’auditoria

▪ La fiabilitat depèn de l’origen i naturalesa, així com de les circumstàncies en les quals
s’obté. Les NIA – ES- SP estableixen els següents criteris generals:
✓ Es més fiable la informació de fonts externes a l’entitat.
✓ La fiabilitat de l’evidència que es genera internament augmenta quan els controls

son eficaços.
✓ L’evidència obtinguda directament pel auditor es més fiable que la que s’obté

indirectament o per inferència.
✓ L’evidencia escrita es més fiable que obtinguda verbalment.

Qualitat
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METODES PER A OBTENIR INFORMACIÓ
Nota Tècnica ONA 2/2016 sobre la aplicación d algunos procedimientos de auditoria para 

obtener evidencia suficiente y adecuada

▪ Inspecció→ Examen de registres o documents interns o externs, o examen físic d’un actiu.
▪ Observació → Estar present quan una persona realitza un procés.
▪ Confirmació externa→ Es demana una resposta directa escrita per un tercer.
▪ Recàlcul→ Comprovar l'exactitud dels càlculs que figuren en documents o registres.
▪ Indagació→ Consisteix en buscar informació, financera i no financera, de persones

internes o externes a l’organització.
▪ Procediments analítics→ Avaluacions d’informació financera realitzades mitjançant

l’anàlisi de les relacions que raonablement es pugui suposar que existeixin entre les dades
financeres i no financeres. També poden incloure investigació de variacions o de relacions
identificades que resulten incroguents amb altra informació rellevant o que son diferents
als resultats o valors esperats en un import significatiu. (anàlisis de ratios i la seva evolució,
etc)
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Procediments 
d’Auditoria

Procediments 
de Valoració 

del Risc

Procediments 
d’Auditoria 
Posteriors

Proves de 
controls

Procediments 
substantius

Procediments 
Analítics 

Substantius

Proves de 
detalll

La Valoració del risc es realitza en
la fase de Planificació, en Execució
es denominen “Procediments
posteriors”

PROCEDIMENTS D’AUDITORIA PER A 
OBTENIR EVIDENCIA
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PROCEDIMENTS D’AUDITORIA 
POSTERIORS

▪ Proves de controls
La seva finalitat es avaluar l’eficàcia operativa dels controls per a la prevenció, detecció i correcció de
incorreccions materials en les afirmacions. Es fan servir quan l’auditor vol obtenir evidencia suficient i
adequada sobre aquesta eficàcia per:

✓ L’auditor té previst confiar en l’eficàcia dels controls (quan mes es confiï en el bon
funcionament del control, seran més indicades aquestes proves)

✓ Els procediments substantius per si mateixos no poden proporcionar evidència d’auditoria
suficient i adequada.

▪ Procediments substantius (l’auditor comprovarà la realitat de les afirmacions)
Amb independència dels Riscos valorats de incorrecció material, l’auditor dissenyarà i aplicarà
procediments substantius per a cada tipus de transacció, saldo comptable e informació a revelar que
sigui material.
Els procediments substantius tenen per finalitat detectar Incorreccions materials en les afirmacions.
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Les afirmacions a comprovar per aquests procediments sons

Afirmació Descripció (afirmacions relacionades amb comptes de balanç)

Existència Els actius, passius i patrimoni net existeixen.

Integritat L’entitat posseeix o controla els drets dels actius i els passius són obligacions de l’entitat.

Drets i
obligacions

S’han registrat tots els actius, passius i instruments de patrimoni net que tenien que
registrar-se.

Valoració i
imputació

Els actius, passius i el patrimoni net es mostra en els comptes anuals pels seus imports
adequats i qualsevol ajust de valoració o imputació resultants estan degudament registrats.

Legalitat S’ha complert la legalitat vigent en la gestió de les despeses.
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Afirmació
combinada

Afirmació Descripció (afirmacions relacionades amb
despeses)

Existència Esdeveniment
(ocurrència)

Les transaccions i fets registrats han ocorregut i
corresponen a l’entitat.

Integritat Integritat S’han registrar tots els fets i transaccions que
tenien que registrar-se.

Fiabilitat

Exactitud Les quantitats i altres dades relatives a les
transaccions i fets s’han registrat adequadament.

Tall d’operacions Les transaccions i els fets s’han registrat en el
període comptable correcte

Classificació Les transaccions i els fets s’han registrat en els
comptes adequats.

Legalitat Legalitat S’han complit la legalitat vigent en la gestió de les
despeses.



AUDITORIA PÚBLICA

PROCEDIMENTS D’AUDITORIA 
POSTERIORS

→ Procediments analítics substantius
Consisteixen en comparar allò registrat amb les expectatives de l’auditor, amb la finalitat d’avaluar la seva
raonabilitat.
Si ens trobem amb àrees amb un elevat número d’operacions i quantitats poc significatives (ingressos, per tassa o
preu públic, etc) es més recomanable proves de control, pel contrari si son àrees amb poques transaccions però de
quantitat important (IM, etc) son mes recomanables les proves substantives.

→ Proves de detall
Tenen per objecte obtenir major evidència que la obtinguda per les proves de controls i procediments analítics
substantius (confirmacions de tercers, proves de talls d’operacions, inspecció física d’actius, realització de
inventaris, revisió de documentació, etc)

Normalment l’ordre serà l’anterior però es poden realitzar de forma combinada, per exemple primer realitzar
una prova de revisió analítica de despeses de personal i a la vegada proves de detall sobre determinades
nòmines i la correccions dels càlculs, o revisions analítiques de despeses financeres i proves de detall sobre el
meritament sobre les despeses financeres d’algun préstec en concret.



INFORMES

NIA – ES –SP  SERIE 1700
Norma Tècnica sobre els informes d’auditoria del Comptes Anuals emesos per la IGAE (11-11-2013)
Nota Tècnica de l’ONA 1/2015 sobre la forma i contingut dels paràgrafs dels informes d’auditoria de comptes
emesos d’acord amb la NTIAC 2013
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NIA –ES – SP:

- Les NIA quan van aparèixer augmenten el contingut de l’informe (NTIAC es van adaptar).

- Diferent estructura de l’informe anteposen la conclusió per a informar de forma més directa.

NTIAC 2013: Regula l’estructura i contingut de l’informe, tractaments dels fets posteriors, la
tramitació i compte models d’informes.

NTONA 1/2015: Que s’emet a l’objecte de homogeneïtzar el tractament dels diferents paràgrafs
de l’informe. Ofereix exemples en els seus annexos de la redacció dels diferents paràgrafs

Art. 35 RD 424/2017 “El resultado de cada una de las auditorias 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”
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NTIAC 2013

Estructura i 
contingut

Títol que identifiqui la seva 
naturalesa/denominació 
Entitat/Exercici CA/Òrgan 
control/Data i signatura

Introducció
Objectiu i abast: 
Responsabilitat 

dels auditors

Resultats del 
treball: 

Fonament de 
l’opinió

Opinió sobre els CA

Favorable
Favorable amb 

salvedats.
Desfavorable Denegada

Altres Elements 
Informes 

d’Auditoria

Paràgraf 
d'èmfasi

Paràgraf 
d’altres 

qüestions

Paràgraf 
requeriments 

legals 
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▪Introducció
S'inclourà la competència en la realització de l'auditoria i la responsabilitat
dels gestors en la formulació dels CA i en el CI que suporta la confecció.

S'ha d'indicar la data en què van ser formulats els comptes anuals, l'òrgan
que les ha formulat i la data en què van ser posades a disposició de l'òrgan
de control.

S'identificaran els documents que integren els comptes anuals objecte de
l'auditoria, d'acord amb els articles 128 i 129 de la Llei General
Pressupostària.

NTIAC 2013
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NTIAC 2013

▪Objectiu i abast del treball: Responsabilitat dels
auditors

Es farà menció expressa de la següent informació:

✓Que l'objectiu de l'auditoria és expressar una opinió sobre si els CA representen
en el seu conjunt en tots els aspectes significatius la imatge fidel.

✓En el cas d'entitats amb pressupost limitatiu l'objectiu de l'auditoria inclou la
verificació que l'entitat ha complert, en els aspectes significatius, amb les regles o
normes pressupostàries.

✓Es farà referència al fet que el treball s'ha realitzat d'acord amb les NASP.
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NTIAC 2013

▪Resultats del treball: Fonaments de l'opinió
(favorable amb salvedats/desfavorable) o de la
denegació de l’opinió

Només s'haurà d'incloure en l'informe quan hi hagi una opinió diferent
de l'opinió favorable en particular en els següents casos:

a) Quan es produeixi algun dels supòsits següents:
✓Limitacions a l'abast

✓Errors o incompliments comptables, incloent omissions en la memòria

✓ Incompliments de les regles, normes i principis pressupostaris.

b) En cas d´opinió desfavorable o una opinió denegada.
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NTIAC 2013

▪Opinió sobre els comptes anuals.
L'auditor d'expressar en aquesta secció, de forma clara i precisa, la seva opinió
sobre si els CA, preses en conjunt, expressen, en tots els aspectes significatius, la
imatge fidel.

L'informe d'auditoria de CA ha de contenir opinió: un dels següents tipus de a)
Favorable. b) Favorable amb excepcions. c) Desfavorable. d) Denegada

a) Favorable. Només podrà expressar una opinió favorable quan concorrin les següents circumstàncies:

- L'auditor ha realitzat el seu treball, sense limitacions, d'acord amb les NASP.

- Les CA s'han formulat, en tots els aspectes significatius, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que
resulta d'aplicació.

- En el cas que l'estat de liquidació del pressupost formi part de les CA, s'hagin complert raonablement les normes
pressupostàries.
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NTIAC 2013

b) Favorable amb salvedats. Les circumstàncies significatives que poden donar lloc a una opinió amb excepcions són les 
següents: 

- Limitacions a l'abast del treball realitzat. 

- Errors o incompliments dels principis i criteris comptables, incloent omissions d'informació necessària, continguts en el marc 
normatiu d'informació financera que sigui aplicable. 

Farà referència a l'apartat de l'informe "Resultats del Treball: Fonaments de l'opinió favorable amb excepcions" en el qual hi haurà 
descrit clarament la naturalesa i les raons de l'excepció i el seu efecte sobre els comptes anuals, quan aquest sigui quantificable.

c) Desfavorable. Emetrà una opinió desfavorable quan els comptes anuals presos en el seu conjunt no expressen la imatge 
fidel.

Cal que hi hagi identificat incompliments de principis i criteris comptables o pressupostaris, que, al seu parer, afectin molt
significativament a les CA, en la mesura que les incidències detectades:

- Afectin de forma generalitzada als CA, no limitant-se a partides, comptes o elements concrets de les esmentades comptes.

- En el cas de limitar-se a partides, comptes o elements concrets dels CA, representi o puguin representar quantitativament una
part substancial d'aquestes comptes anuals.

- En el cas de referir-se a defectes o omissions d'informació quantitativa o qualitativa dels CA o d'incompliments de les regles o
normes pressupostàries, es tracti d'informació fonamental per a la seva adequada compressió per part dels usuaris.
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NTIAC 2013

Quan l’auditor emeti una opinió desfavorable, haurà d’exposar totes les seves raons en l’apartat de
“Resultats del treball: fonaments de l’opinió desfavorable”

d) Denegada. Quan l'auditor no ha obtingut l'evidència necessària per formar-se una opinió sobre
els CA en el seu conjunt, ha de manifestar en el seu informe que no li és possible expressar una
opinió sobre les mateixes.

La necessitat de denegar opinió es pot originar:

- Per l'existència de limitacions a l'abast d'importància i magnitud molt significatives.

- En casos extrems, d'existència de múltiples incerteses l'efecte conjunt dels quals pot ser molt
significatiu.

La denegació de l'opinió només es formularà en aquells casos que resulta imprescindible.
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NTIAC 2013

▪ Altres elements de l'informe d'auditoria.

a) Paràgrafs d'èmfasi.

▪ Per destacar fets, qüestions o operacions, reflectides en els CA i respecte dels quals la memòria
conté la informació necessària d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que resulta
d'aplicació, que resultin rellevants, inusuals o atípiques. Dit paràgraf d'èmfasi no afecta l'opinió
de l'auditor. (Variacions molt rellevants en PYG, Patrimoni, nivell de deute, etc)

▪ Si l'auditor en executar el seu treball conclou que hi ha circumstàncies el desenllaç de les quals
depèn d'accions o fets futurs, que no estan sota el control directe de l'entitat, però que poden
afectar els CA. Aquestes circumstàncies es coneixen com incerteses (litigis, etc)

▪ En cas que la incertesa significativa es refereixi a qüestions relatives a problemes d’empresa en
funcionament o gestió continuada.
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NTIAC 2013

▪ Altres elements de l'informe d'auditoria.

b) Paràgrafs d'altres qüestions. Per a posar de manifest qüestions diferents als
reflectits als CA, que pugui ser rellevant per a entendre l’auditoria.

▪ Fet rellevants des de la perspectiva de compliment de la legalitat, però que no
s’hagin considerat salvedats.

▪ Fets que no afectin a la representativitat dels CA però a judici de l’auditor s’hagin
d’incloure.

▪ Si es varia l’opinió respecte a l’exercici anterior.

▪ Quan s’hagi hagut d’emetre més d’un informe definitiu sobre els CA d’un exercici.

b) Paràgrafs que contenen informació sobre altres requeriments legals o
reglamentaris.
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NIAS – ES – SP  

En funció de l’opinió i tipus d’informació

1700

Formació de 
l'opinió i emissió 

de l’informe 
d’auditoria (opinió 

favorable)

1701

Comunicació de 
les qüestions clau 

d’auditoria

1705

Opinió modificada 
en l’informe emes 

per un auditor 
independent

1706

Paràgraf d'èmfasi i 
paràgraf d’altres 

qüestions en 
l’informe emes 
per un auditor 
independent 

1720
Responsabilitat de 
l’auditor respecte 
a altra informació 

inclosa en els 
documents que 

contenen els 
estats auditats
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ESTRUCTURA D’INFORME

▪ Títol
▪ Destinatari
▪ Secció Opinió auditor→ Canvi important de posició
▪ Secció fonament de l’opinió→ si tingués salvedats, d’acord amb els requisits NIA-ES-SP 1705R
▪ Secció Empresa en funcionament→ NIA-ES-SP 1705R
▪ Secció Qüestions Clau→ NIA-ES-SP 1701
▪ Secció èmfasi i altres qüestions→ NIA-ES-SP 1706 R
▪ Secció altre informació→ NIA-ES-SP 1720 R
▪ Secció responsabilitat dels administradors
▪ Secció responsabilitat auditor
▪ Secció informe altres requeriments legals i reglamentaris
▪ Signatura de l’informe
▪ Data de l’informe

NIAS – ES – SP  



COL·LABORACIÓ AUDITORS 
PRIVATS: Normativa.
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La normativa reguladora de l'Auditoria de Comptes, des de 1988, fins a la
vigent Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes senyala que no és
aplicable en els treballs de verificació que s'efectuïn a les entitats locals no
mercantils de l'Administració Pública, ja que aquestes es regeixen per la seva
legislació específica.

1. Esta Ley no será de aplicación a las actividades de revisión y verificación 
de cuentas anuales, estados financieros u otros documentos contables, ni a la 
emisión de los correspondientes informes, que se realicen por órganos de 
control de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, 
que continuarán rigiéndose por su legislación específica.

DA 2ª LAC
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2. Los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales u otros estados financieros o
documentos contables de entidades que forman parte del sector público estatal,
autonómico o local y se encuentran atribuidos legalmente a los órganos públicos de
control de la gestión económico financiera del sector público en el ejercicio de sus
competencias, se rigen por sus normas específicas, no resultando de aplicación a
dichos trabajos lo establecido en la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas.

Los trabajos de colaboración que pudieran realizar los auditores de cuentas o las
sociedades de auditoría inscritos en el Registro Oficial de Auditores, en virtud de
contratos celebrados por los órganos públicos de control a que se refiere el
apartado 1, y en ejecución de la planificación anual de auditorías de dichos
órganos, se regirán por su legislación específica, no resultando de aplicación lo
establecido en esta Ley.

Los informes a que se refiere este apartado, que pudieran emitir auditores de
cuentas o sociedades de auditoría sobre entidades públicas, no podrán
identificarse como de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrán
generar confusión respecto a su naturaleza como trabajo de auditoría de cuentas.
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3. No obstante el apartado anterior, en los casos en que en los contratos
celebrados entre los órganos públicos de control y los auditores de cuentas
inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas se incluya, junto a
colaboración en la realización de la auditoría pública, la emisión de un
informe de auditoría de cuentas de los previstos en el artículo 1 de esta Ley,
destinado a atender determinadas exigencias previstas en normas
sectoriales o por otras razones de índole mercantil o financiero, tales como
la concurrencia a licitaciones internacionales o para obtener recursos en
mercados financieros, el informe de auditoría se someterá a lo dispuesto en
la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado los informes relativos a
cuentas o estados que se formulen con arreglo a la normativa contable del
sector público o que los trabajos de auditoría se realicen con arreglo a las
normas de auditoría aplicables del sector público.
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4. Los trabajos de auditoría de cuentas realizados por un auditor de cuentas
o sociedad de auditoría, inscritos en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas, sobre las cuentas anuales o estados financieros u otros documentos
contables de entidades integrantes del sector público estatal, autonómico o
local que, conforme a su normativa de aplicación, se encuentran obligados
legalmente a someter sus cuentas anuales a la auditoría de cuentas prevista
en el artículo 1 de esta Ley, están sujetos a lo dispuesto en la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, siempre y cuando
dichas cuentas o estados no se formulen con arreglo a la normativa
contable del sector público o los trabajos de auditoría no se realicen con
arreglo a las normas de auditoría aplicables del sector público. En
particular, están sujetos a la citada normativa reguladora de la actividad
de auditoría los trabajos de auditoría realizados por un auditor de cuentas o
sociedad de auditoría inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
sobre las cuentas anuales de las sociedades mercantiles pertenecientes al
mencionado sector público sujetas a la obligación de someter sus cuentas
anuales a auditoría conforme a la normativa mercantil.

Aspecte important a tenir a compte en el cas de les Societats obligades a auditar segons la LSC.
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Informe 847/2009 TC

“el ejercicio de la función de control sobre la gestión económico-financiera y las
cuentas del sector público, en sus diferentes modalidades en las que cabe incluir la
técnica de la auditoría, tanto en cuanto control interno como control externo, está
expresamente encomendado en nuestro ordenamiento jurídico a Instituciones u
Órganos públicos, resultando excepcional la participación de la empresa privada”.

“salvo que estas actuaciones de la empresa privada den satisfacción a lo previsto
en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas u otra normativa
específica, los resultados que pudieran derivarse del cumplimiento de los
contratos de colaboración suscritos, previa justificación fundamentada de su
necesidad, estarán sometidos al control y aceptación de las Instituciones y
Órganos públicos responsables del control de las cuentas y de la gestión pública,
sin que los informes que pudieran haber emitido alcancen el carácter formal de
informes de auditoría elaborados en cumplimiento de las previsiones de la citada
Ley y los efectos atribuidos a los mismos, sin que la circunstancia de que estos
informes vengan rubricados por auditores inscritos en el ROAC, inscripción
reservada para el ejercicio de las funciones previstas en dicha Ley, sea suficiente
para otorgarles dicho carácter.”
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Informe 847/2009 TC
Conclusió:
➢L'exercici de la fiscalització sobre la gestió econòmica - financera, del sector

públic en general, i del local, en particular, esta encomanat de forma
expressa en el nostre ordenament jurídic als òrgans públics i tècnics
responsables del control intern i extern i s'ha d'exercir pels mateixos. És, en
definitiva, una obligació establerta normativament i amb un abast ben
definit.

➢La participació dels auditors privats es podria admetre, com en l'exercici
de qualsevol altre àmbit de la funció pública, mitjançant la col·laboració en
el desenvolupament d'activitats tècniques o instrumentals per a l'exercici
de la funció principal, instrumentada la relació mitjançant un contracte
administratiu de serveis, en la preparació de qual haurà de justificar la seva
necessitat, d'acord amb l'article 28 de la LCSP.
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RD 424/2017

El RD 424/2017, incorpora la col·laboració d'auditors privats a fi de
garantir el control efectiu d'un percentatge significatiu dels recursos
emprats.
Art. 4.3:
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.
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RD 424/2017

Art. 34 Colaboración en las actuaciones de auditoria pública
1. A propuesta del órgano interventor, para la realización de las auditorías públicas las Entidades
Locales podrán recabar la colaboración pública o privada en los términos señalados en los
apartados siguientes.

3. Asimismo, la Entidad Local podrá contratar para colaborar con el órgano interventor a firmas
privadas de auditoría que deberán ajustarse a las instrucciones dictadas por el órgano interventor.

Los auditores serán contratados por un plazo máximo de dos años, prorrogable en los términos
establecidos en la legislación de contratos del sector público, no pudiendo superarse los ocho años
de realización de trabajos sobre una misma entidad a través de contrataciones sucesivas, incluidas
sus correspondientes prórrogas, ni pudiendo a dichos efectos ser contratados para la realización de
trabajos sobre una misma entidad hasta transcurridos dos años desde la finalización del período de
ocho.

Las sociedades de auditoría o auditores de cuentas individuales concurrentes en relación con cada
trabajo a adjudicar no podrán ser contratados cuando, en el mismo año o en el año anterior a
aquel en que van a desarrollar su trabajo, hayan realizado o realicen otros trabajos para la
entidad, sobre áreas o materias respecto de las cuales deba pronunciarse el auditor en su informe.

Incompatibilitat
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LGS

DA 4ª
1. La Intervención General de la Administración del Estado podrá recabar la colaboración
de empresas privadas de auditoría para la realización de controles financieros de
subvenciones en los términos previstos en la Ley General Presupuestaria.

2. En cualquier caso, corresponderá a la Intervención General de la Administración del
Estado la realización de aquellas actuaciones que supongan el ejercicio de potestades
administrativas.

3. La misma colaboración podrán recabar las corporaciones locales para el control
financiero de las subvenciones que concedan, quedando también reservadas a sus propios
órganos de control las actuaciones que supongan el ejercicio de las potestades
administrativas.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l47-2003.html
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LGS

▪ Requisits per a no incomplir la reserva de la funció de fiscalització interna:

- Només davant d’asuempcia de Mitjans
- Supervisió pública i assumpció del resultat del control
- Sotmetiment a la normativa pública d’Auditoria

▪ No es col·laboració els informes de SM o Fundacions subjectes a auditoria obligatòria
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Harmonització RCI i normativa mercantil. Consulta 2/2017 ICAC

Quina normativa s'aplica a les SM Municipals obligades a auditar-se
segons la legislació mercantil?
Perquè una SM s'auditi per l'interventor local s'han de donar dos requisits:
✓Que no tingui l'obligació legal d'auditar els seus CA segons el TRLSC 
(art. 263) o la LAC (DA 1ª ap 2 al disposat en ella era d'aplicació a les 
societats de l'SPL).
✓Que s’inclogui en el Pla anual d'Auditoria elaborat per ell.

Això no vol dir que sobre les obligades a auditar-se segons normativa mercantil no 
es realitzi Control Financer. El que no serà necessari serà l'Auditoria de CA, no la 

resta.
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Harmonització RCI i normativa mercantil. Consulta 2/2017 ICAC

• Quan les SM municipals s'hagin de sotmetre a auditoria segons la
normativa mercantil a aquesta auditoria se li aplicarà la LAC i la seva
normativa de desenvolupament. En cas contrari, si entren al PACFA se'ls
aplicaran les NASP.



COL·LABORACIÓ AUDITORS 
PRIVATS: Àmbits de 

Col·laboració
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Auditoria de 
Comptes 

Auditoria de 
Compliment

Auditoria 
Operativa

Sector públic institucional segons sigui model normal o simplificat

Beneficiaris de Subvencions (DA 4ª LGS) Registre de factures

En quins àmbits poden col·laborar els auditors privats ??

• No hi ha dubte que poden col·laborar en l'àmbit de l'Auditoria
Pública, d'acord amb el art. 34 RCI "Col·laboració en les
actuacions de auditoria pública ".
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• Hi ha dubtes de que puguin col·laborar en l'exercici del control
permanent. La IGAE, en principi, no ho admet.

Hi doctrina (Gónzalez Rodríquez) que defensa que el TC va definir els requisits que
havien de complir aquestes col·laboracions: treballs sol·licitats i dirigits per la
intervenció local, que assumiria el resultat en el si de les seves funcions de control
intern.

La col·laboració sota aquests paràmetres no es considerava contrària al TRLRHL.

Avui en dia, el TRLRHL no ha canviat i s'ha promulgat l'art. 34 RCI. Però això no ha de
interpretar-se com una restricció d'allò que admetia la Llei, sinó com la explicitació
d'unes regles coherents amb el TRLRHL, per a la modalitat de fiscalització en la que
serà més procliu la col·laboració d'auditors privats.
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Per això, es pot entendre que podria ser possible la contractació
d'auditors privats per a actuacions de control financer permanent
que es vagin a realitzar mitjançant tècniques d'auditoria.

Concessions
administratives

Fiscalització Plena 
Posterior de la FLP

Fiscalització
posterior actos 
exempts de FP

Altres treballs de 
verificación, 

contractes de 
serveis (brossa, etc)

Encàrrecs de gestió, 
etc



COL·LABORACIÓ AUDITORS 
PRIVATS: Expedients
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Necessitat de justificar la insuficiència de mitjans ??

Tot i que en l'article definitiu es va suprimir la referència que es feia en
el projecte del mateix a la necessitat de justificar la insuficiència de
mitjans, està ha de constar, no només perquè així ho estableix
l'exposició de motius, sinó també, perquè serà requisit imprescindible
de qualsevol expedient de contractació.

Justificació que ha de ser detallada i específica al cas concret, no
serveix una simple menció genèrica que faci referència a aquesta
insuficiència. (Art. 116 LCSP) (art. 63.3 a) informe d'insuficiència de
mitjans del contracte de serveis s'ha de publicar en el perfil del
contractant, com a document diferent de la memòria justificativa de la
necessitat)
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S'ha d'iniciar a proposta de l'interventor, tot i que l'òrgan de
contractació sigui Ple o l'alcalde en funció de la quantia.

a) Submissió en la seva execució a les Normes d'Auditoria del Sector 
Públic vigents.

b) Calendari d'execució i pressupost d'auditoria.

c) Els objectius que l'auditoria es proposa i el tipus d'auditoria que ha 
de realitzar-se.

Responsable incoació expedient

Requisits Plecs de clàusules administratives 
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c) El programa corresponent a cada àrea en què es divideixi l'auditoria, establint els
procediments, controls i proves a realitzar de cara a complir els corresponents objectius i com
a mitjà de control de la seva adequada execució. O bé, la necessitat de preparar aquest
programa per l'adjudicatari, d'acord amb la previsió continguda en l'art. 198 "Programa de
treball" del Reial Decret 1098/2001, del 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

d) El règim dels papers de treball d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector Públic i la seva
expressa pertinença a l'entitat local contractant.

e) El règim de pagaments, d'abonaments a compte per operacions preparatòries si és el cas, i les
garanties corresponents, i de valoracions i certificacions parcials, si es considera oportú.

f) El tipus de relació amb l'òrgan de direcció de la contractació i el règim de supervisió dels
treballs. Els treballs els dirigeix l'interventor local, el qual assumirà el resultat incorporant al
seu propi informe.

g) Igualment haurà de precisar els aspectes de forma i contingut que ha de presentar el
document en el qual es concretarà el treball realitzat, en els termes exposats en la norma 6 de
les NASP.

h) Conseqüències de qualsevol tipus d'incompliment per part del contractista.

i) Manera de realitzar el control de qualitat dels treballs (C. Adjudicació?).
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Norma Tècnica sobre la col·laboració amb auditors privats en la realització 

d'auditories publiques

La IGAE ha de realitzar les actuacions necessàries per a la coordinació, verificació, revisió i recepció
del servei contractat.

Les fases de seguiment de l'auditoria serán:

• Examen del Pla global que inclourà els programes de treball i la determinació dels criteris de importància relativa deixant constància del seu
examen en un memoràndum.

• Si es necessari modificar el Pla Global a conseqüència de l’examen anterior es farà. Cas contrari es comunica per escrit la seva aprovació.

Revisió de la 
Planificació

• Es realitzarà de forma selectiva de manera que es verifica que el treball es desenvolupa segons les NASP (NIA-ES-SP de manera immediata). En
cap cas suposa realitzar proves addicionals a les realitzades per l’auditor..

• S’ha de vetllar per les condicions tècniques i de solvència previstes en el contracte: Que l’equipi de treball es el previst, que es duen a terme
els programes previstos, que es compleix el cronograma, etc.

• Es revisa tota la documentació suport del treball.

Revisió 
Execució del 

Treball

• L’auditor deixarà constància de la seva opinió sobre els CA en un memoràndum en el qual deixarà constància de les salvetats o fets o
circumstancies rellevants que, al seu judici, han de reflectir-se en l’informe d’auditoria de CA. Aquest memoràndum inclourà una proposta
de informes que s’ajustarà en la seva estructura i contingut a la Norma Tècnica de Informes..

• La responsabilitat sobre l’obtenció d’evidència suficient, pertinent i vàlida, així, com de l’observació de les NASP es de l’auditor privat.

Revisió 
Memoràndum 
de conclusions

• La IGAE sobre la base dels memoràndums emesos por l’auditor privat emetrà informe d’auditoria de CA:
Emissió de 
informes
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Norma Tècnica per a l'avaluació de la qualitat en les auditories i actuacions de 
control financer

Es compatible i independent dels
controls que puguin ser exigits per l’ICAC
en el marc de les seves competències.

Compren l'anàlisi del conjunt de les
actuacions, normes i procediments
aplicats pels auditor per a avaluar la
qualitat dels treballs realitzat i assegurar
el compliment de la normativa
d’aplicació.

Inclourà la revisió de tot el procés, així
com l’examen de la naturalesa i
extensió de les proves practicades.

En cap cas suposarà l’ampliació o
modificació dels criteris, proves o
procediments aplicats per l’auditor.

Control de 
Qualitat
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Norma Tècnica per a l'avaluació de la qualitat en les auditories i actuacions de 
control financer

ASPECTES A EXAMINAR

Equip responsable 
d’auditoria. Verificar que es 
correspon amb el previst en 
el contracte, així com la seva 
independència i objectivitat 
(instrucció 3.1 NASP).

Desenvolupament de les 
fases d’auditoria d’acord a 
les NASP (NIA-ES-SP) i en 

funció del tipus d’auditoria.



AUDITORIA PÚBLICA
Desenvolupament de les fases d'auditoria de acord a les NASP i en funció del tipus d'auditoria

Planificació

➢Existència de un Pla d’auditoria adequadament documentat que concreti::

• Objectius del treball i classe d’auditoria.

• Principals característiques de l’entitat.

• Nivell d’importància relativa.

• Determinació de las àrees de risc.

• Programes de treball de cada àrea, amb detall de procediment i proves i sistemes de determinació de les mostres.

• Selecció d e l’equip de treball. 

Execució del 
treball

➢Mitjançant l'anàlisi dels programes, memoràndums, papers de treball, etc es realitzen les següents comprovacions:

• Complementació correcta dels papers de treball.

• Ordenació  i arxiu dels papers de treball correctes.

• Programes de treball adequats als objectius i les proves permeten tenir evidència suficient i adequada.

• Realització complerta de totes les proves.

• Les conclusions són suficients i es suporten en els papers de treball, etc.

Direcció i 
Supervisió

➢ Els papers de treball deixen constància de la direcció, coordinació i supervisió de les actuacions de control, es comprovarà a aquest efectes:

• Tots els punts pendents s’han clarificat i documentat abans de l’emissió de l’informe.

• Les conclusions són coherent amb les proves i no són contradictòries les de les diferents àrees.

• Modificacions en els programes de treball, en cas de que les proves no fossin idònies per a assolir els objectius previstos o si les deficiències 
detectades en el CI aconsellin la inclusió o ampliació de les proves..
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Informes

➢Els informes emesos es corresponen amb els previstos en el contracte, es verificarà:

• Existència de informe escrit sobre les debilitats del CI.

• Informe coherent amb les conclusions del treball.

• Contingut de l’informe segons NASP.

• Reflecteix fet reals que es presenten de forma exacta, objectiva i ponderada.

• Conclusions fonamentades en evidencia suficient continguda en els papers de treball.

• Compliment de terminis del contracte.

• Informe signat pel soci director del treball.

Arxius

➢La informació obtinguda es conserva mitjançant un sistema d’arxiu que garanteix la custodia de documents i papers de treball. N’hi 
haurà dos arxius:

• Arxiu permanent.

• Arxiu de l’exercici.

Desenvolupament de les fases d'auditoria de acord a les NASP i en funció del tipus d'auditoria



• ¿La auditoría pública de los
entes locales incluye la del
propio ayuntamiento?

No, el propio ayuntamiento queda sometido al
control permanente como otra de las formas del
control financiero, pero no a la auditoría. Art
29.2

1

¿Cómo se determina la
responsabilidad del OCI en la
realización de auditorias?

Serán las NASP y no las normas ICAC las que lo determinen. Globalmente y en
teoría, la seguridad en la responsabilidad proviene de hacer con arreglo a las
normas de auditoría las diferentes fases de la auditoría e incluir en el informe los
resultados obtenidos de acuerdo con la materialidad fijada

NIA-ES-SP 1700 R



• ¿si no se incluye en el informe
una evidencia que se ha
tenido o se incluye un hecho
contrario o no se ha obtenido
evidencia y no se constata ?

Es imprescindible incorporar los párrafos de
responsabilidad (seguridad razonable, riesgo de
incorrección material, análisis del control
interno…)

1.
1

¿Y si esta detección no se
produce en la realización de las
auditorias de las CCAA sino en la
de cumplimiento?

DEBATE



2 ¿Cuál es la Responsabilidad del
auditor de cuentas en los trabajos de
auditoría pública en los que colabore?

La responsabilidad del auditor privado estará
limitada a la adecuada prestación de los servicios y
trabajos contratados, en el marco general de
obligaciones, incumplimientos y penalidades
establecidos por los pliegos que regulen su
contratación y por el marco general de la LCSP.

¿Responsabilidades detectadas en el curso de la Auditoría.
Actuaciones?

Si el equipo auditor que detectase indicios constitutivos de infracciones administrativas o de
responsabilidades contables o penales, pondrá los hechos en conocimiento de la Intervención
tan pronto como se tenga noticia del posible alcance, malversación, daño o perjuicio al
patrimonio de la Entidad local, independientemente de la emisión del correspondiente informe
de auditoría y de que se hagan constar los hechos manifestados en el mismo.



¿Cuáles son las normas de
auditoría aplicables a este tipo de
trabajos?

3

¿Le es de aplicación a estas auditorías la Ley de
Auditoría de Cuentas?

Son de aplicación las NASP dictadas por la IGAE
y, a corto plazo las NIA-ES-SP, por tanto, no son
de aplicación las NIAS-ES,

NO DA2ª LAC 22/2015



¿Exige expresamente el nuevo RD
que se justifique la insuficiencia de
medios para celebrar contratos de
auditoría privados?

4

¿Quién debe solicitar o proponer la contratación?

No en el RD, si en la Exposición de Motivos y en la
Ley de contratos

El OCI



¿Cuál es el procedimiento para la
contratación de los colaboradores
del OCI?

5

¿Quién es el responsable del nombramiento y contratación de
los auditores privados?

El responsable de la contratación es la propia entidad local (no los entes
dependientes objeto de control) a propuesta del órgano interventor.

los trabajos de colaboración se ajustarán a la LCSP
en lo que hace referencia a los contratos de
servicios

Podrán tramitarse como contratos menores siempre
que cumplan los requisitos

.



¿A qué control de calidad están
sujetos este tipo de trabajos?6

¿Qué tipo de informe debe ser remitido a la finalización de los
trabajos de auditoría?

Los informes de auditoría serán emitidos y firmados por el OCI (NT-IGAE)
responsable del control, sin perjuicio de que el auditor privado emita un informe
resumen de sus actuaciones o memorándum de conclusiones.

.

El control de calidad de los trabajos realizados por
auditores de cuentas es competencia del órgano
interventor responsable del control

De acuerdo a la DA 2ª de la LAC, el ICAC no es
competente para la realización del control de
calidad de este tipo de trabajos, ni para la
imposición de ningún tipo de sanciones sobre
posibles incumplimientos.



¿Quién y como se determinan las
muestras?

7

¿Cómo se gestionan las alegaciones en el caso de la
participación de un auditor-colaborador?

.

Las muestras las propondrá el auditor-colaborador,
pero será el interventor el que la validará y fijará

Se enviarán por la entidad auditada al OCI, éste las remitirá al auditor que las
informará en al plazo otorgado

Las respuestas, su inclusión o la modificación del informe provisional, será en
función del criterio que al efecto haya determinada el OCI



¿Cuáles son los requisitos de
independencia para la contratación
de los auditores privados

8

¿Adicionalmente a la colaboración en
la auditoría pública, puede el auditor
privado colaborar en el control
permanente del ente local?

No contratos cuando en el año corriente y anterior
hayan realizado otros trabajos para la entidad,
sobre áreas o materias respecto de las cuales deba
pronunciarse el auditor en su informe

NO es posible la subcontratación plena del control permanente. El OCI puede
contratar diferentes colaboradores para la realización de tareas concretas en el
ejercicio del control permanente (análisis de datos, revisión de áreas concretas de
gasto o ingreso, procedimientos..).



¿Qué requisitos de solvencia pueden
establecer unos pliegos para la
contratación de los auditores privados?
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Los que no contravengan la LCSP. Por tanto, entre otros, se
pueden establecer criterios relativos a

- Formación específica del equipo de trabajo.

- Tanto del Gerente como de los miembros

- Experiencia profesional específica del equipo de trabajo y/o de la firma de
auditoría.

- En auditorias similares a la des contrato en un periodo tiempo

- Cifra de negocios mínima de la firma.

- Número de personal mínimo.

- Importes mínimos de seguro de responsabilidad civil.

- …

Sujeto a criterios de proporcionalidad respecto al volumen del contrato y siempre y
cuando no limiten de forma inadecuada la libre concurrencia



¿Qué criterios de adjudicación pueden
establecer unos pliegos para la
contratación de los auditores privados?
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criterios de evaluación automática

- Precio

- - nº de horas ofertadas

- Formación exigible al equipo

- Nº de auditorias realizadas…

- …

criterios sujetos a juicio de valor

- Metodología de trabajo.

- Estructura de programas de trabajo presentadas

- Procedimientos de coordinación con el órgano interventor.

- Sistema de control de calidad interno.

- Herramientas informáticas.

- Otras mejoras respecto las exigencias mínimas de los pliegos

- …



1
1¿Qué otros trabajos de colaboración

puede contratar el OCI en el marco del
RD 424/2017?

- Análisis de las Bases de datos: correlaciones, coherencias…

- Colaboración en la definición de los IR por unidades gestoras

- Diseño informático de la estructura de Riesgo

- Análisis del diseño de Riesgo Corporativo y confección de los workflows necesarios
para su seguimiento

- Análisis y construcción del mapa de riesgos

- Formación de los equipos de intervención propios en metodología y técnicas de
auditoría.

- Diseño de programas de trabajo específicos para los equipos propios de
intervención o para otros auditores a contratar.

- …




