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El control intern a les EELL post LRSALEl control intern a les EELL post LRSAL

FUNCIÓFUNCIÓ
INTERVENTORAINTERVENTORA

FUNCIO DE CONTROLFUNCIO DE CONTROL
FINANCERFINANCER

CONTROL CONTROL 
D'EFICÀCIAD'EFICÀCIA

 Activitat prèvia. 
 Control de legalitat
 Sector públic administratiu

 Activitat a posteriori
 Tècniques diverses:  inclou auditories financeres
 Control financer i auditoria pública. Regulació IGAE
 Eficàcia: “value for money” 

Veure articles 213 i següents TR de al LLei Reguladora

Funció Interventora:  les modalitats

• Intervenció plena:  critica  formal material i de la inversió i • Intervenció plena:  critica, formal material i de la inversió i 
la justificació de subvencions

• Possibilitat d’ aplicar tècniques d’ intervenció “limitada” –
acord Plenari: revisió prèvia d’ aspectes essencials + revisió 
“posterior” del conjunt d’ actes i expedients (amb selecció 
d   t )   ( t   )de mostres..).  (art. 219.2)

Veure article 219 i sgts. TR de la Llei  Reguladora d’ Hisendes Locals
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FuncióFunció Interventora: Interventora: elsels resultatsresultats

SENSE DEFICIÈNCIESSENSE DEFICIÈNCIES FISCALITZACIÓ DE FISCALITZACIÓ DE SENSE DEFICIÈNCIESSENSE DEFICIÈNCIES
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CONFORMITATCONFORMITAT

AMB DEFICIÈNCIESAMB DEFICIÈNCIES

FISCALITZACIÓ DE FISCALITZACIÓ DE 
CONFORMITAT CONFORMITAT 

CONDICIONADACONDICIONADA

SI NO ES SUBSANA ABANS DE L’ADOPCIÓ SI NO ES SUBSANA ABANS DE L’ADOPCIÓ 
DE L’ACORDDE L’ACORD
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•• ESENCIALSESENCIALS REPARAMENTREPARAMENT **

(*)(*) Règim de discrepàncies:  arts. 217 /218Règim de discrepàncies:  arts. 217 /218

Funció de control financerFunció de control financer

COMPROVAR COMPROVAR 
EL FUNCIONAMIENT EL FUNCIONAMIENT 

EN TERMES GLOBALS EN TERMES GLOBALS 
A PARTIR DEA PARTIR DE

LA ANÀLISI DE LA LA ANÀLISI DE LA 

NORMATIVA I NORMATIVA I 
PROCEDIMENT PROCEDIMENT 

ÚÚEN TERMES GLOBALS EN TERMES GLOBALS 
D’ ENTITATS I SERVEIS D’ ENTITATS I SERVEIS 

LA ANÀLISI DE LA LA ANÀLISI DE LA 
INFORMACIÓ FINANCERA INFORMACIÓ FINANCERA 

COMÚ COMÚ 
( I.G.A.E.) ( I.G.A.E.) 

EVIDÈNCIES
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Manifestacions del control financer

• Control financer permanent
 Verificació “de forma continuada”  de la situació i funcionament d’ ens del sector 

públic (local):  verificació del compliment de la legalitat  i la “bona gestió financera”.  
Verificació de l’ equilibri i l’ estabilitat pressupostària

 Elaboració d’ un informe anual (*)

 Seguiment de les recomanacions 

• Auditoria pública
 Verificació (“a posteriori”) de l’ activitat d’ entitats públiques:  la regularitat ( p ) p q g

comptable, el compliment de les normes, les operacions i els procediments

 A les societats públiques adopta les normes de les “auditoria  de comptes” de la Llei 
d’ Auditoria

 Les Entitats públiques executen un “pla anual d’ auditories”

(*) Resolucions 30 de juliol de 2015 de la IGAE (BOE 10.08.2015

El control d’ eficàcia

Comprovar de forma periòdica:  el grau de compliment dels objectius i 
la anàlisi del cost de funcionament i del rendiment de serveis i 
inversions

• Problemes en la valoració dels objectius:  

 Dissenyar objectius, 

 Aplicar indicadors 

 bl d d d l Establir mètodes de comparació de resultats

• Problemes per analitzar cost i rendiment

 Aplicar un mètode per estimar el cost

 Establir un standard

Veure article 221 del TR de la Llei Reguladora



16/02/2016

5

Tot instrumentat amb el Pla anual de control Tot instrumentat amb el Pla anual de control 
financer financer 

 IDENTIFICACIÓIDENTIFICACIÓ
 PERIODE REVISATPERIODE REVISAT
 REFERÈNCIA AL PLA ANUALREFERÈNCIA AL PLA ANUAL
 FETS QUE FETS QUE SS’’HAN POSAT DE HAN POSAT DE 

MANIFESTMANIFEST
 CONCLUSIONSCONCLUSIONSG
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INFORME
PROVISIONAL

ALEGACIONS

REMISIÓ AL CENTRE GESTORREMISIÓ AL CENTRE GESTOR

 RECOMANACIONS DE RECOMANACIONS DE 
MILLORAMILLORA

 SEGUIMENT DE LES SEGUIMENT DE LES 
RECOMANACIONSRECOMANACIONS

 DATA I SIGNATURADATA I SIGNATURA
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ALEGACIONS

INFORME
DEFINITIU

PRESIDENCIAPRESIDENCIA CENTRO GESTORCENTRO GESTOR
PLEPLE

(Inclòs al Compte General)(Inclòs al Compte General)

Control intern en el cicle de les  Control intern en el cicle de les  
subvencionssubvencions

APROVACIÓ CONVOCATÒRIA  CONCESSIÓ  JUSTIFICACIÓ

A
RC

DECRET
‐‐‐

ACORD DDECRET
‐‐‐

ACORD

O DO

ADO Decret /
Acord  

AD

APROVACIÓ 
BASES 

CONVOCATÒRIA   CONCESSIÓ     JUSTIFICACIÓ

FISCALITZACIÓ
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IIII

LA CONCESSIÓ, GESTIÓ I 
JUSTIFICACIÓ DE LES 

SUBVENCIONSSUBVENCIONS

Procediment de concessió

 Actuacions prèvies: Actuacions prèvies:
 Pla estratègic
 Bases reguladores
 Bases execució pressupost
 Ordenança general
 Ordenança específica per les diferents modalitats

 Ordinari: concurrència competitiva:
 Convocatòria pública
 Criteris de valoració

 Extraordinari: la concessió directa
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BASES (acte jurídic 
Convocatòria / 

(
BASES (acte jurídic 

normatiu)
conveni (acte 
administratiu)

Es concreten les 
opcions

Es fixen les opcions 
possibles

Procediment ordinari (I): Inici

 Inici: Convocatòria pública: acord de l’òrgan competent Inici: Convocatòria pública: acord de l òrgan competent
(pot coincidir amb l’aprovació de les bases reguladores).
Possibilitat quantia addicional

Criteris de valoració
Si es pren més d’1, ponderació entre ells
Si s’articula en diferents fases, el mínim requerit perSi s articula en diferents fases, el mínim requerit per
superar‐ne cadascuna d’elles.
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Procediment ordinari (II): Instrucció

Instrucció: separació orgànica entre concedent; òrgan queInstrucció: separació orgànica entre concedent; òrgan que
proposa, i òrgan instructor

Òrgan instructor (si n’hi ha una fase prèvia de valoració):
òrgan no decisor encarregat de l’anàlisi dels requisits de les
sol∙licituds

Òrgan que proposa: emet l’informe previ, que pot adoptar
la forma de proposta de resolució

 Finalització: resolució motivada

Procediment ordinari (III): 
Finalització

 Finalització: resolució motivada Finalització: resolució motivada

Indicació dels sol∙licitants als que s’atorga i la
desestimació de la resta

No es possible una remissió genèrica a l’informe de
l’òrgan proponent.l òrgan proponent.

 Es pot separar del criteri de l’òrgan proponent.

Termini: 6 mesos. Silenci administratiu negatiu
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Procediment extraordinari: 
concessió directa

 Nominatives: les previstes nominativament al Nominatives: les previstes nominativament al
pressupost. Normalment s’utilitza l’instrument del conveni

 Legals: imposades per norma de rang legal

 Excepcionals: resolució motivada en que s’acreditin
raons d’interès públic, social, econòmic, humanitari o altriraons d interès públic, social, econòmic, humanitari o altri
que dificultin llur convocatòria pública.

Recomanable: memòria motivada prèvia

OBLIGACIÓ MATERIALOBLIGACIÓ MATERIAL REALITZAR REALITZAR 

La gestió. execució i justificació
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La gestió. Qüestions (I): el deure
d’execució directa
 La subvenció: obligació “personalíssima” del
b f f lbeneficiari?: afegir valor.

 L’article 68 RGS: Possibilitat de contractar
(“subcontractar”) determinats aspectes, sempre que no hagi
previsió a les bases:

El límit del 50%. de l’import de l’activitat subvencionada (article
29, 2 LGS)29, 2 LGS)
Subcontractació >20 % i subvenció > 60.000,00 EUR: contracte i
autorització
Prohibicions “subjectives”

Diferències entre la obligació personal del beneficiari i les
despeses de l’activitat (funció instrumental de l’objectiu)

Qüestions (II). Justificació

 Acte obligatori del beneficiari, en que es declara
l’activitat realitzada i els mitjans emprats

Inclou els justificants de despesa que permeten acreditar
l’acompliment de l’objecte de la subvenció. Per tant:p j
 Relació amb l’activitat subvencionada
El seu import
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Qüestions(III)Justificació: despeses
subvencionables (article 31 LGS)

 De forma “indubtable” responguin a la natura de De forma indubtable responguin a la natura de
l’activitat subvencionada

 Es realitzin dins del termini establert

El seu cost no ha de ser superior al valor de mercat

Efectivament pagat amb anterioritat a la finalització del
període de justificació (llevat que es disposi un altre cosa a
les bases reguladores)

Qüestions (III/2): despeses no 
subvencionables

 Els interessos deutors dels comptes bancaris Els interessos deutors dels comptes bancaris

 Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i
penals

Les despeses de procediments judicials

L’IVA quan sigui susceptible de recuperació

L’IRPF i l’IS
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Qüestions (IV): objecte de la 
justificació

 Realització de l’activitat

 Consecució dels objectius

 Compliment de les condicions imposades

Correcta aplicació dels fons rebuts a l’activitat

Qüestions (V): qui ha de justificar?

 El que administra els fons rebuts

 Es un acte obligatori (article 30,2 LGS)

 Cas de subcontractació, no es trasllada la obligació de
j tifi El b t ti t é tà bli tjustificar. El subcontractista només està obligat a
col∙laborar (article 46 LGS)
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Qüestions (VI): davant de qui ha de 
justificar?

 Davant l’òrgan concedent de la subvenció

Malgrat que s’estan fent servir fons públics, no hi ha
rendició de comptes davant dels OCEX.

N é d f i di t t l l OCEX lNomés de forma indirecta, controlen els OCEX la
justificació.

Qüestions (VII): termini i possibilitat 
ampliació

 Requisit mínim de les bases (article 17, 3, i LGS), no bàsic

 En absència: 3 mesos (article 30,2 LGS), des de la
finalització de la execució de l’activitat

 P ibilit t d’ li ió d l t i i d j tifi ió Possibilitat d’ampliació del termini de justificació, sense
que pugui excedir de la meitat del termini original (article
70 RGS)
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Qüestions (VIII): efectes de la no 
justificació en termini

 Incompliment del termini original no genera obligació
de reintegrament però si la possibilitat d’imposició de
sancions (article 56 LGS)

Requeriment de l’Administració, amb nou termini

 Si s’incompleix el requeriment, pèrdua de la subvenció i
inici procediment reintegrament (article 30, 8 LGS)

Contingut del compte justificatiu

Memòria tècnica o de l’actuació: contingut de l’aspecte
material de l’obligació

Memòria econòmica: dació de compte dels recursos
bti t i li tobtinguts i aplicats
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Tipus de comptes justificatius (en 
funció del seu contingut econòmic)

 Compte justificatiu despesa realitzada
Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa
Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor
Compte justificatiu simplificat

 Compte justificatiu per mòduls

 Compte justificatiu mitjançant estats comptables

Compte justificatiu despesa 
realitzada (I)

 Per justificants de despesa:
Relació classificada de les despeses
Factures o documents de valor probatori
Certificat taxador (immobles)
Indicació de criteris repartiment costos generals o
indirectes
R l ió d t ll d d’ lt i b iRelació detallada d’altres ingressos o subvencions
3 pressupostos (per despeses > 12.000,00 EUR / obres
> 30.000,00 EUR) IVA inclòs
Carta de pagament del reintegre
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Compte justificatiu despesa 
realitzada (II)

 Amb aportació informe auditor:

Relació classificada de les despeses (estat resum)

Informe auditor (article 74 RGS)

Obli ió d l j tifi tObligació de conservar els justificants

Compte justificatiu despesa 
realitzada (III) – règim simplificat

Autoritzada per < 60.000,00 EUR

Simplificat:

Relació classificada de les despeses

R l ió d t ll d d’ lt i b iRelació detallada d’altres ingressos o subvencions

Carta de pagament del reintegre
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Justificació per mòduls

Quan pel càlcul de la subvenció es fan servir signes o
indexs. Es pot utilitzar sempre que:

 Activitats mesurable en unitats físiques
 Evidència o referència a mercat
 Informe tècnic motivat dels mòduls que es fan servir

Justificació per estats 
comptables

 Es pot utilitzar sempre que a través d’ells es pugui
obtindré la informació per determinar la quantia de la
subvenció

Cal que siguin auditats

Problema: el PGC no preveu un compte específic de
registre dels costos afectes a l’activitat subvencionada
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Comprovació

Activitat administrativa dirigida a verificar :

El compliment de les activitats subvencionades

La realització de la finalitat

L d b i blLes despeses subvencionables


