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NORMATIVA EN MATÈRIA DE CONTROL INTERNA 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL:

- Títol VI del RDL 2/2004,  de 5 de març, TRLRHL:  arts 213 a 223.
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Reforma i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que modifica els articles 213 i 218.
- RD 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic del control intern 
en les entitats del sector públic local, que entrarà en vigor el dia 1 de juliol 
de 2018.
- Bases d’execució del Pressupost.
- Acord del Consell de Ministres sobre l'exercici de la funció interventora, en 
règim de requisits bàsics, de 30/05/2008, actualitzat per ACM de 1/7/2011.

Normativa d'aplicació i nou RD sobre l'exercici del control intern 
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El RD 424/2017

La principal novetat que representa el RD 424/2017, de  28 d'abril, pel que es regula 
el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local és justament 
que per primer cop s’amplien, regulen i desenvolupen les previsions sobre l'exercici 
del control intern contingudes al RDLeg 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Pasem, doncs, d’un exercici del control intern que patia/gaudia d’un molt escàs 
contingut material, que deixava un ampli marge per al desenvolupament 
autonormatiu (Reglaments locals, Bases d’execució del pressupost, Instruccions 
internes etc.) a una exhaustiva regulació sobre aquesta important funció pública, 
que deixa molt poc marge a l’autonomia local per a la regulació sobre aquesta 
matèria i produirà un efecte homogeneïtzador en tot el sector públic local.

També s’estableixen noves obligacions (art. 5) que són novedoses des de el punt 
de vista de l’apreciació de la responsabilitat.

Normativa d'aplicació i nou RD sobre l'exercici del control intern
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També cal considerar que es regulen els principis de l’exercici del control 
intern, entre els quals destaquem:

- Es referma el  principi d’autonomia funcional respecte els titulars dels ens 
controlats.

- Es diu que l’òrgan interventor “disposarà d’un model de control eficaç i per a 
això, se li hauran d’habilitar els mitjans necessaris i suficients”.

- Introdueix la possibilitat de fer els treballs amb mitjans propis o aliens, i es 
preveu un període transitori de tres anys en que el control abasti del 80% 
inicial al 100% del pressupost, en base a un anàlisi previ de riscos.

- Quan s’hagi de donar compte al Ple dels resultats del control s’haurà de 
mencionar expressament el grau de compliment de l’abast material del control 
(caldria, si s’escau, fer esment del previst a l’art. 40 de la LO 2/1982, del TCu).

El canvi més destacable és el règim de requisits mínims a comprovar quan 
s'opta per un règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia

Normativa d'aplicació i nou RD sobre l'exercici del control intern
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OBJECTIU DEL REGLAMENT DE CONTROL INTERN: Desenvolupar l’article 213 
del RDL 2/2004, que defineix el control intern en les EELL
OBJECTIU DEL REGLAMENT DE CONTROL INTERN: Desenvolupar l’article 213 
del RDL 2/2004, que defineix el control intern en les EELL

 Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en los 
artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión económica, 
de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en 
sus modalidades de función interventora, función de control financiero, incluida la 
auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, y función 
de control de la eficacia. 

 A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno 
establecerá las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, 
criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de 
los informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo de las funciones de 
control indicadas en el apartado anterior. 

 Los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual a la 
Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los 
resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el 
contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior. 

Normativa d'aplicació i nou RD sobre l'exercici del control intern



7

ÒRGAN 
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AUTONOMIA 
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EXERCICI 
DESCONCENTRAT

EXERCICI 
DESCONCENTRAT

PROCEDIMENT 
CONTRADICTORI
PROCEDIMENT 

CONTRADICTORI

En les seves funcions de control, l’interventor pot fer ús :
• Del deure de col·laboració 
• De la facultat de sol·licitar assessorament
• De la defensa jurídica
• De la facultat de revisió dels sistemes informàtics de gestió

Normativa d'aplicació i nou RD sobre l'exercici del control intern
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Actuacions art. 8 a 27 
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Actuacions art. 32 RD 
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Avaluació de la 
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Tots els ens dependents que 
no disposin de pressupost 

administratiu
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Fases i contingut de la funció interventora

El RD 424/2017 defineix com a diferents fases de l’exercici de la funció 
interventora:

- Fiscalització prèvia dels actes que reconeguin drets de contingut 
econòmic, autoritzin o aprovin despeses, disposin o comprometin despeses 
i acordin moviments de fons i valors

Intervenció prèvia, consistent en:

- Intervenció del reconeixement de les obligacions i la comprobació 
material de les inversions.

- Intervenció formal de l’ordenació del pagament

- Intervenció material del pagament

Com es pot observar es distingeix entre intervenció formal i intervenció 
material de la despesa.

Fases i contingut de la funció interventora
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- La fiscalització prèvia té per objecte verificar que els actes subjectes a 
fiscalització s’ajustin al procediment legalment establert en cada supòsit (art. 
8.2 RD 424/2017)

- La Intervenció prèvia, en el cas del reconeixement de les obligacions que 
aquestes s’ajusten a la Llei o als negocis subscrits per les autoritats 
competents i, a més, que el creditor ha complert o garantitzat, segons 
s’escaigui, la seva correlativa prestació (art.8.3 RD 242/2017)

Com es pot observar, el contingut de l’abast de la fiscalització i la intervenció 
prèvia és molt similar, en el sentit que en ambdòs supòsits cal fer un control 
de legalitat, tot afegint, en el cas de la intervenció prèvia un control també de 
comprovació material de l’efectiva prestació del servei, subministrament, 
execució d’obra o l’adopció d’altres obligacions que poden generar un dret 
de crèdit contra la tresoreria de l’entitat local.

Fases i contingut de la funció interventora
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La fiscalització de l'expedient electrònic (DA 7ª RD 
424/2017):

Els procediments de fiscalització d'expedients tramitats per 
procediments electrònics per les Entitats Locals, sens perjudici 
de l'adaptació a la seva estructura organitzativa en l'exercici 
de les seves competències, haurà de ser coherent amb els 
criteris i principis que continguin els desenvolupaments 
normatius que, per al seu propi àmbit, estableixi la Intervenció 
General de l'Estat.

En cap cas l'adaptació del procediment podrà suposar 
l'alteració dels requisits de fiscalització establerts en el RD 
424/2017.

Fases i contingut de la funció interventora
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La fiscalització dels ingressos

Pel que fa als ingressos, i en concordança amb la previsió continguda a l'art. 
219.4 del TRLRHL, estableix la possibilitat que sigui substituïda la fiscalització 
prèvia dels drets i ingressos per la presa de raó en comptabilitat, sempre que el 
Ple així ho hagi acordat (art. 9.1 RD 424/2017).

La presa de raó en comptabilitat no és només la simple comptabilització de 
l'operació, ja que s'haurà d'afegir a aquesta el justificant que posa de manifest 
la seva realització i que ha de donar suport a la mateixa segons disposa la 
Regla  34 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local. Si s'opta pel règim de presa 
de raó en comptabilitat, s'haurà de practicar un control posterior dels ingressos.

En cas de no prendre cap acord exprés, el règim ordinari de fiscalització dels 
ingressos serà el de fiscalització prèvia.

L’exercici de la funció interventora sobre els ingressos
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En relació al control posterior dels ingressos, l'art. 219.4 del TRLRHL, diu que 
es farà per les actuacions comprovatòries posteriors mitjançant la utilització de 
tècniques de mostreig o auditoria. Doncs bé, el RD 424/2017 fixa a l'art. 9.2 
que aquest control posterior s'exercirà mitjançant el control financer.

També l'art. 218.3 del TRLRHL ens diu que s'ha de remetre al Tribunal de 
comptes un resum de les principals anomalies en matèria d'ingressos. El RD 
424/2017 estableix al seu article 15.6 que, a més de la remisió al Tribunal de 
Comptes, amb motiu de donar compte de la liquidació del pressupost, l'organ 
interventor haurà d'elevar al Ple un resum de les principals anomalies 
detectades en matèria d'ingressos.

Amb posterioritat, i amb motiu del Compte general, caldrà comunicar a més del 
tribunal de Comptes a Sindicatura de Comptes, juntament amb totes les 
resolucions i acords adoptats pel President de l'Entitat Local i el Ple, contraris a 
les objeccions fetes per l'òrgan interventor, i si s'escau, l'opinió de l'òrgan de 
tutela financera així com els informes justificatius presentats per l'entitat local.

L’exercici de la funció interventora sobre els ingressos
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Ara bé, es formula una excepció a la possibilitat de generalitzar la presa de 
raó en comptabilitat pel que fa als ingressos i per tant, resta obligatori 
practicar una fiscalització prèvia en relació a les devolucions d’ingressos 
indeguts, segons disposa l’art. 9.3 del RD 424/2017.

Per tant, els actes d’ordenació del pagament i pagament material de les 
devolucions d’ingressos indeguts hauran de ser objecte de fiscalització 
prèvia, ara bé, res no obsta per a què el Ple de l’Ajuntament determini si 
aquesta fiscalització pot ser objecte d’una fiscalització limitada prèvia, en 
que s’hauran de fixar els requisits essencials o mínims.

Caldrà afegir també, com un acte sotmès a fiscalització prèvia, els actes 
resolutoris de recursos de reposició que tinguin contingut econòmic (art. 
16.1.a del RD 424/2017), que tot i ser recollits a la secció 2ª del RD, que 
regula la fiscalització prèvia de la despesa, pot tenir el seu origen en 
devolucions d’ingressos indeguts en que es reconegui el dret a la percepció 
dels interessos de demora.

L’exercici de la funció interventora sobre els ingressos
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La fiscalització de les despeses

Pel que fa a les despeses i pagaments, el procediment per a l’exercici de la 
funció interventora es troba regulat al Capítol III del RD 424/2017. És 
destacable la següent regulació, amb caràcter general:

- Els expedients han de ser originals i complerts, una vegada reunits tots els 
justificants i emesos els informes preceptius, entre ells com a mínim ha de 
constar en qualsevol expedient l'informe del responsable del servei en els 
termes de l'art. 172.1 i 175 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que  
aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
Entitats Locals, i quan es trobi en disposició que es dicti acord per part de 
l’òrgan competent. És evident que l’expedient ha de contenir la proposta de 
resolució o acord, entre d’altres motius, per conèixer quin és l’òrgan al qual 
s’eleva aquesta.

L’exercici de la funció interventora sobre les despeses
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- L’òrgan interventor ha de fiscalitzar l’expedient en el termini 
màxim de 10 dies hàbils, reduïble a 5 dies hàbils en els 
expedients en què s’hagi declarat la urgència en la seva tramitació o 
s’apliqui el règim especial de fiscalització limitada prèvia.

El còmput de terminis es farà a partir de l’endemà de la recepció de 
l’expedient original i un cop es disposi de tots els documents. 

Aquest termini pot restar en suspensió quan  l’òrgan interventor faci 
ús de la facultat que li atribueix l’art. 6.4 del RD 424/2017 
(reclamació d'assessorament o d'altres informes), amb comunicació 
al servei afectat.

Aquests terminis són irreductibles per l’entitat local.

L’exercici de la funció interventora sobre les despeses
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La fiscalització prèvia de l'aprovació o autorització de despeses 
i de la disposició o compromís de despesa de l'entitat local (art. 
16 RD424/2017):

Àmbit d'aplicació:

Es troben sotmesos al règim de fiscalització prèvia tots els actes 
dels òrgans de l'entitat local i dels seus OOAA, sigui quina sigui la 
seva qualificació, en els que s'aprovi la realització d'una despesa.

També s'han d'incloure:

- Els actes resolutoris de recursos administratius que tinguin 
contingut econòmic

- Els Convenis que es suscriguin i qualsevol altre acte de naturalesa 
anàloga, sempre que tingui contingut econòmic.

L’exercici de la funció interventora sobre les despeses
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Exempcions a la fiscalització prèvia (art. 17 RD424/2017):

- Les despeses de material no inventariable

- Els contractes menors

- Les despeses de caràcter periòdic i demés de tracte succesiu, una 
vegada fiscalitzada la despesa corresponent al període inicial de 
l'acte o contracte del que derivin, o les seves modificacions.

- Les despeses menors de 3.005.06 € que, d'acord amb la normativa 
vigent, es facin efectius mitjançant el sistema de bestretes de caixa 
fixe

L’exercici de la funció interventora sobre les despeses
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La intervenció prèvia del reconeixement de l'obligació:

Abasta a qualsevol acte de reconeixement de l'obligació, amb 
independència que els actes anteriors es trobin sotmesos o exempts 
a fiscalització prèvia.

S'ha de posar a disposició de l'òrgan interventor l'expedient amb 
caràcter previ  a l'acord de liquidació de la despesa o reconeixement 
de l'obligació

Contingut de les comprovacions (art. 19 RD 424/2017):

a) Que les obligacions responen a despeses aprovades i, en el seu 
cas, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa 
i el reconeixement de l'obligació s'hagin de realitzar simultàniament.

L’exercici de la funció interventora sobre les despeses
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b) Que els documents justificatius de l'obligació s'ajustin a les 
disposicions legals i reglamentàries que resultin d'apliació. En tot 
cas, a la documentació haurà de constar:

- Indentificació del creditor

- Import exacte de l'obligació

- Les prestacions, serveis o altres causes que de les quals derivi 
l'obligació de pagament.

c) Que s'hagi comprovat materialment, quan sigui procedent, 
l'efectiva i conforme realització de l'obra, servei, subministrament o 
despesa i que s'hagi realitzat, si s'escau, dita comprovació.

L’exercici de la funció interventora sobre les despeses
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La intervenció formal i material del pagament (arts. 21 a 23 RD 
424/2017)

a) La Intervenció formal del pagament (art. 21 RD 424/2017):

- Abast: Tots els actes pel que s'ordenen pagaments amb càrrec a la 
Tresoreria de l'Entitat Local (pressupostaris o no pressupostaris)

- Objecte: Verificar que les ordres de pagament es dicten per l'òrgan 
competent, s'ajusten al reconeixement de l'obligació i s'acomoden al Pla de 
disposició de fons.

L'acomodació de les ordres de pagament al Pla de disposició de fons es 
verificarà mitjançant l'examen del propi Pla o de l'informe que al respecte faci 
la Tresoreria local.

En els supòsits de retencions judicials o de compensació de deutes del 
creditor, les corresponents minoracions en el pagament s'acreditaran 
mitjançant els acords que les disposin.

L’exercici de la funció interventora sobre les despeses
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b) La Intervenció material del pagament (art. 23 RD 424/2017):

- Abast: Totes les execucions d'ordres de pagament que tinguin per objecte 
cumplir, directament, les obligacions de la Tresoreria de l'entitat, situar fons a 
disposició dels caixers i agents facultats legalment per a la realització de 
pagaments als creditors i instrumentar el moviment de fons i valors entre els 
comptes de l'entitat (MIT).

- Objecte: Verificar que la competència de l'òrgan per a la realització del 
pagament, la correcta identitat del perceptor i per l'import degudament 
reconegut.

Tant en la intervenció formal com en la material del pagament, caldrà deixar 
constància sigui en forma de diligència (intervenció formal – art. 22 RD 
424/2017) o signatura dels documents que autoritzen la sortida de fons i 
valors (intervenció material – art. 23 RD 424/2017).

L’exercici de la funció interventora sobre les despeses
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El règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics 
(art. 13 RD 424/2017)

Aquest contingut del RD de control intern és una autèntica modificació del 
règim en vigor previst a l'art. 219.2 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el sentit 
que s'amplia l'abast mínim a verificar i s'hauran d'aplicar com a requisits 
bàsics a comprovar, aquells que fixi l'Acord del Consell de Ministres, vigent 
en cada moment, respecte l'exercici de la funció interventora en règim de 
requisits bàsics, en aquells supòsits que siguin d'aplicació a les entitats 
locals.

Actualment es troba en vigor l'Acord del Consell de Ministres de 30/05/2008, 
actualitzat mitjançant Acord del Consell de Ministres de de 1/07/2011.

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/ClnControlGastoPublico/Documents/ACM
%2030%2005%2008.pdf

La fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics
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El règim de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics és un 
règim extraordinari, és dir, si no s'adopta un acord exprés per a la 
seva implantació, el règim de fiscalització aplicable serà l'òrdinari, és 
a dir, la fiscalització prèvia plena.

L'acord d'aplicació del règim de fiscalització limitada prèvia haurà de 
ser adoptat pel Ple de l'Ajuntament, previ informe de l'òrgan 
interventor i a proposta de la Presidència (art. 219.2 TRLRHL i 13.2 
RD 424/2017).

La fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics
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Requisits bàsics a comprovar en el règim de fiscalització i intervenció 
limitada prèvia de requisits bàsics (art. 13 RD 424/2017):

a) Existència de crèdit pressupostari i que el proposat és el adequat a la 
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure.

En el supòsit de de despeses amb finançament afectat, s'haurà de 
comprovar que els recursos que les financen siguin executius, acreditant-se 
amb l'existència de documents fefaents  que acreditin la seva efectivitat.

Supòsits:

- Operació de crèdit (art. 173.6.b TRLRHL – autorització art. 53 TRLRHL)

- Subvencions, contribucions especials, alienació de patrimoni o altres 
afectats (art. 173.6.a TRLRHL)

La fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics



28

Quan es tracti de compromisos de despesa pluriennal s'haurà de 
comprovar, a més, si es dona compliment al previst a l'art. 174 del TRLRHL.

S'entendrà que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o 
nascudes i no prescrites amb càrrec a la Tresoreria de l'entitat local i que 
compleixen els requisits de:

- Especialitat i limitació dels crèdits (art. 172 TRLRHL)

- Temporalitat (art. 176 TRLRHL), segons preveu el principi d'imputació 
pressupostària, la imputació de les operacions que s'hagin d'aplicar als 
Pressupostos,  per a les obligacions pressupostàries derivades 
d'adquisicions, obres, serveis, prestacions o despeses en general al 
Pressupost de l'exercici en que aquestos es realitzin i amb càrrec als 
respectius crèdits. Cal tenir present les excepcions dels endarreriments a 
favor del personal i les derivades de compromisos de despesa degudament 
adquirits en exercicis anteriors, prèvia la incorporació dels romanents de 
crèdit que les financin.

La fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics
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b) Que les obligacions o despeses es generen per òrgan competent.

c) Aquells altres extrems que, per la seva transcendència en el procés 
de gestió, es determinen pel Ple de l'ens local a proposta de la 
Presidència, previ informe de l'òrgan interventor.

A aquests efectes, amb independència que el Ple hagi dictat o no 
acord de FLP, es consideraran transcendents en el procés de gestió 
els extrems fixats en el ACM, que s'hauran de comprovar en tots 
els tipus de despesa que compren.

Addicionalment, el Ple, previ informe de l'òrgan interventor podrà 
aprovar altres requisits o tràmits addicionals que també tinguin la 
consideració d'essencials.

La fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics
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Per aquells tipus de despesa i obligacions per als que no s'hagi fixat 
el règim de requisits bàsics, serà d'aplicació el règim general de 
fiscalització i intervenció prèvia plena. També serà d'aplicació el règim 
ordinari de fiscalització prèvia plena per a les despeses de quantía 
indeterminada (art. 13.3 RD 424/2017).

Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització i intervenció 
limitada prèvia seran objecte d'una plena amb posterioritat (art. 219.3 
TRLRHL i 13.4 RD 424/2017). 

La novetat que preveu el RD 424/2017 és que la fiscalització plena 
posterior es farà en el marc de les actuacions de control financer.

La fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics
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Règim de control simplificat (Títol V del RD 424/2017)

Es podrà aplicar a aquelles entitats locals incloses en l'àmbit 
d'aplicació del model simplificat de comptabilitat local, a títol 
recordatori (Regla 1 de l'Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, 
que aprova la Instrucciór del Model Simplificat de comptabilitat local):

a) Els  municipis quin pressupost  no  excedeixi de 300.000 €, així 
com aquells quin pressupost superi aquest import pero no excedeixi 
de 3.000.000 € i quina població no superi 5.000 habitants. 

b) La resta d'entitats locals sempre que el seu pressupost no 
excedeixi de 3.000.000,00 €. 

La fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics
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Règim de control simplificat (Títol V del RD 424/2017)

La principal característica és que serà possible limitar la 
responsabilitat de l'òrgan interventor a l'exercici de la funció 
interventora tot aplicant el règim de fiscalització limitada prèvia, 
respecte la gestió econòmica de l'Entitat local, sense que sigui 
d'aplicació obligatòria la funció de control financer.

Això implica que si es verifiquen els requisits bàsics de la fiscalització 
limitada prèvia i s'opta per aquest règim, l'òrgan interventor haurà 
finalitzat i exercit la seva funció pública i ja seran només els OCEX els 
que podran exercir la seva tasca de fiscalització externa. 

La fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics
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Règim de control simplificat (Títol V del RD 424/2017)

En cas que l'entitat local disposi d'ens dependents (OOAA, Societats 
mercatils, EPEL, Fundacions, Consorcis etc.), sota la direcció i 
supervisió de l'òrgan interventor, l'auditoria pública es practicarà 
únicament en la modalitat d'auditoria de comptes.

No serà preceptiva ni l'auditoria de compliment (control de legalitat) ni 
l'aditoria operativa (avaluació de la gestió).

La fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics
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Exemple 1 de FLP (adaptació acord CM), nòmines mensuals:

1. Que les nòmines estiguin signades per l'Habilitat o òrgan responsable de la seva formació i es 
proposen per a la seva autorització a l'òrgan competent.

2. En el cas de les de caràcter ordinari i les unificades de període mensual, comprovació aritmètica 
que es realitzarà efectuant el quadre del total de la nòmina amb el qual resulti del mes anterior més la 
suma algebraica de les variacions incloses en la nòmina del mes que es tracti.

3. Justificació documental limitada als següents suposats d'alta i variació en nòmina,amb l'abast que 
para cadascun d'ells s'indica:

a) Alts càrrecs: Còpia de l'acord de nomenament o document en el qual s'indiqui la data de la seva 
publicació oficial, diligència de la corresponent presa de possessió i verificació de les retribucions.

b) Personal en règim estatutari de nou ingrés: Acord de nomenament, diligència de la corresponent 
presa de possessió i verificació que les retribucions estan d'acord amb el grup i lloc de treball. 

c) Personal laboral de nou ingrés: còpia del pla o de l'expedient de contractació sobre el qual va ser 
exercida la fiscalització de la despesa, i del contracte formalitzat en tot cas.

d) La resta de les obligacions reflectides en la nòmina, així com els actes que les generin, s'inclouran 
en l'àmbit de les actuacions pròpies del control financer permanent.

La fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics
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Exemple 2 de FLP (adaptació acord CM), contractes d'obres:

A) Aprovació de la despesa:

a) Que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes, si escau. Quan no existeixi 
informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes, i no resulti procedent per raó de la quantia, que a 
l'expedient s'incorpora pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten a l'estabilitat, 
seguretat o estanqueïtat de l'obra.

b) Que existeix plec de clàusules administratives particulars o, si escau, document descriptiu, informat 
pel Servei Jurídic.

c) Quan s'utilitzi model de plec de clàusules administratives, verificar que el contracte a celebrar és de 
naturalesa anàloga a l'informat pel Servei Jurídic.

d) Que existeix acta de replanteig previ.

e) Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableix, per a la 
determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa, criteris directament vinculats a fi del 
contracte; i que quan s'utilitzi un únic criteri aquest sigui el del preu més baix.

f) Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu preveu, quan escaigui, 
que la documentació relativa als criteris la ponderació dels quals depengui d'un judici de valor ha de 
presentar-se en sobre independent de la resta de la proposició.

La fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics
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Exemple 2 de FLP (adaptació acord CM), contractes d'obres:

g) Quan es proposi com a procediment d'adjudicació el negociat, comprovar que concorren els 
supòsits previstos en la normativa contractual per utilitzar aquest procediment.

h) Quan es proposi com a procediment de adjudicació el diàleg competitiu, verificar que es compleix 
algun dels supòsits d'aplicació de l'article 180 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (167 de la LCSP). 

i) Quan es prevegi en el plec de clàusules administratives particulars la possibilitat de modificar el 
contracte en els termes de l'article 106 del text refós (204 de la LCSP).A) Aprovació de la despesa:

B) Compromís de la despesa:

B.1) Adjudicació.

a) Quan no s'adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta formulada per la Mesa, que existeix 
decisió motivada de l'òrgan de contractació.

b) Quan es declari l'existència d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que existeix 
constància de la sol•licitud de la informació als licitadors suposadament compresos en elles i de 
l'informe del servei tècnic corresponent.

La fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics
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Exemple 2 de FLP (adaptació acord CM), contractes d'obres:

c) Quan, d'acord amb la normativa, no s'hagi constituït Mesa de contractació, que existeix conformitat 
de la classificació concedida al contractista que es proposa com a adjudicatari amb l'exigida en el 
plec de clàusules administratives particulars quan escaigui.

d) Quan s'utilitzi el procediment negociat, que existeix constància en l'expedient de les invitacions 
cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan 
de contractació, de conformitat amb el que es disposa en el TRLCSP. Així mateix es verificarà que 
s'ha publicat l'anunci de licitació corresponent en els supòsits de l'article 177 del TRLCSP (169 
LCSP).

i) Quan es proposi la celebració d'un contracte amb preus provisionals de conformitat amb l'article 
87.5 del TRLCSP (102.7 LCSP), que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems continguts 
en les lletres a), b) i c) del citat precepte.

f) Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva i que el licitador que es proposa com a 
adjudicatari està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

La fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics
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Exemple 2 de FLP (adaptació acord CM), contractes d'obres:

B.2) Formalització:

Si escau, que s'acompanya certificat del registre corresponent a l'òrgan de contractació, o del propi 
òrgan de contractació, que acrediti que no s'ha interposat recurs especial en matèria de contractació 
contra l'adjudicació o dels recursos interposats. En aquest segon supòsit, haurà de comprovar-se 
igualment que ha recaigut resolució expressa de l'òrgan que ha de resoldre el recurs, ja sigui 
desestimant el recurs o recursos interposats, o acordant l'aixecament de la suspensió.

Modificats:

a) En el cas de modificacions previstes segons l'article 204 LCSP,  que la possibilitat de modificar el 
contracte es troba prevista en els plecs o en l'anunci de la licitació, i que no supera el percentatge del 
preu del contracte al que com a màxim poden afectar. En el cas de modificacions no previstes, que 
s'acompanya informe tècnic justificatiu dels extrems previstos a l'article 205 LCSP.

b) Que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes, si escau. Quan no existeixi 
informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes, i no resulti procedent per raó de la quantia, que a 
l'expedient s'incorpora pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten a l'estabilitat, 
seguretat o estanqueïtat de l'obra.

c) Que existeix informe del responsable del servei en els termes de l'art. 172.1 del RD 2568/1986, de 
28 de novembre, (ROF) i informe de Secretaria.

d) Que existeix acta de replanteig previ.

La fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics
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Exemple 2 de FLP (adaptació acord CM), contractes d'obres:

Revisions de preus (aprovació de la despesa):

Que es compleixen els requisits recollits en l'article 89 del TRLCSP (103 LCSP) i que la possibilitat de 
revisió està expressament inclosa en el plec de clàusules administratives particulars.

Certificacions d'obra:

a) Que existeix certificació, autoritzada pel facultatiu Director de l'obra i amb la conformitat dels 
serveis corresponents de l'òrgan gestor.

b) En cas d'efectuar-se bestretes dels previstos en l'article 232 del TRLCSP (240.2 LCSP), comprovar 
que tal possibilitat està contemplada en el plec de clàusules administratives particulars i que s'ha 
prestat la garantia exigida.

c) Quan la certificació d'obra inclogui revisió de preus, per al seu abonament, comprovar que es 
compleixen els requisits exigits per l'article 89 del TRLCSP (103 LCSP) i que està expressament 
prevista la possibilitat de revisió en el plec de clàusules administratives particulars.

La fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics
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Exemple 2 de FLP (adaptació acord CM), contractes d'obres:

Certificació final:

a) Que existeix certificació final, autoritzada pel facultatiu Director de l'obra.

b) Que existeix informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes, si escau.

c) Que s'acompanya acta de conformitat de la recepció de l'obra o, si escau, acta de comprovació a la 
qual es refereix l'article 168 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques o acta de comprovació i mesurament a la qual es refereix l'ar. 210 de la LCSP.

d) Quan s'inclogui revisió de preus, per al seu abonament, comprovar que es compleixen els requisits 
exigits per l'article 89 del TRLCSP (103 LCSP) i que no està expressament exclosa la possibilitat de 
revisió en el plec de clàusules administratives particulars ni en el contracte.

Liquidació:

a) Que existeix informe favorable del facultatiu Director d'obra.

b) Que existeix informe de l'oficina de supervisió de projectes, si escau.

c) Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària d'acord amb el previst en el Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, que aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació i 
es modifica el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit.

La fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics
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Exemple 3 de FLP (adaptació acord CM), Subvenció directe:

A) Aprovació i compromís de la despesa:

a) Que la concessió directa de la subvenció s'empara en alguna de les normes que, segons la 
normativa vigent, habiliten per utilitzar aquest procediment.

b) Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari es 
troba al corrent d'obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i no està incurs en les 
prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions

B) Reconeixement d'obligacions:

a) Per a aquelles subvencions en les quals la seva normativa reguladora prevegi que els beneficiaris 
han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.

b) En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estan previstos en la normativa reguladora de la 
subvenció.

c) Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari es 
troba al corrent d'obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i no és deutor per resolució de 
procedència de reintegrament.

La fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics
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Exemple 3 de FLP (adaptació acord CM), Subvenció directe:

d) Que s'acompanya certificació al fet que es refereix l'article 88.3 del Reglament de la Llei General 
de Subvencions, expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, acreditativa de:

- La Justificació total o parcial de la subvenció, segons es contempli o no pagaments fraccionats de la 
subvenció.

- Que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la subvenció o 
de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de les causes previstes a l'art. 37 d ella 
LGS.

- Que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció 
dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari referits a la mateixa 
subvenció.

La fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics
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La intervenció de la comprovació material de la inversió (art. 20 
RD 424/2017)

En concordància al previst a l'art. 189.1 i 214.2.d) del TRLRH, abans 
de liquidar la despesa o reconèixer l'obligació s'haurà d'acreditar i 
verificar materialment l'efectiva realització de les obres, serveis o 
adquisicions finançades amb fons públics i la seva adequació al 
contingut del corresponent contracte.

La intervenció material de la inversió ha de ser practicada per l'òrgan 
interventor, que podrà rebre assessorament quan sigui necessari la 
possessió de coneixements tècnics per a l'exercici d'aquesta forma de 
control intern.

La Intervenció material de la inversió
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Quan serà preceptiva? : Quan l’import de la inversió sobre la qual es 
practica la comprovació material de la inversió sigui igual o superior a 
50.000,00 € IVA exclòs. Les Bases d’execució del pressupost podran fixar un 
import inferior.

S’ha d’entendre per inversió, qualsevol tipus obra, servei o subministraments.

En quin moment? : Els òrgans gestors han de sol·licitar a l’òrgan interventor, 
o en qui delegui, la seva assistència a la recepció de la inversió de què es 
tracti en un termini mínim de 20 dies abans de la data prevista de la recepció 
de la inversió.

En quin document? El resultat de la comprovació material de la inversió es 
reflexarà en una acta que s’haurà de subscriure per tots els que concorrin a 
l’acte de recepció de la inversió i en la que es farà constar, si s’escau, les 
deficiències apreciades, les mesures a adoptar per a subsanar-les i els fets i 
circumnstàncies detscades de l’acte de recepció. Cadascun dels assistents 
podrà fer constar en dita acta, o un informe ampliatori, expressar les opinions 
que estimin pertinents.

La Intervenció material de la inversió
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Com s’acredita la comprovació material de la inversió quan aquesta no 
sigui preceptiva? : En aquests supòsits, la comprovació de la justificació 
es comprovarà  mitjançant un acta de conformitat signada per aquells que 
participin en la mateixa, o amb una certificació expedida pel Responsable 
del Centre, Dependència o Organisme a qui correspongui rebre o acceptar 
les obres, serveis o subministraments, en la que s’haurà d’expressar que 
s’ha fet càrrec del material adquirit, especificant amb el detall necessari per 
a la seva identificació, o haver-se executat l’obra o servei d’acord amb les 
condicions generals i particulars que en relació amb ells, hagin estat 
prèviament establertes.

És a dir, per als contractes en que sigui d’aplicació l’art. 222 de la LCSP, 
l’acta de recepció serà el document que pot acreditar la comprovació 
material de la inversió, per als contractes menors, o bé s’incorpora una acta 
de recepció o, en el seu defecte, la certificació del responsable del servei, 
que es pot incorporar al mateix justificant.

La Intervenció material de la inversió
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I la comprovació material de l'aplicació de les subvencions? : La 
única referència que s'hi fa és la contemplada a l'art. 3 del RD 424/2017, 
s'estableix que l'organ interventor exercirà el control sobre entitats 
col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajuts concedits pels 
subjectes que integren el sector públic local, que es trobin finançades 
amb càrrec als seus pressupostos generals, d'acord amb el fixat a la Llei 
38/2003, General de Subvencions (LGS).

D'acord amb l'art. 44.4.d) de la LGS, la comprovació material de les 
inversions es farà en l'àmbit del control financer.

La Intervenció material de la inversió
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La fiscalització prèvia dels manaments de pagament per les 
bestretes de caixa fixe (art. 25 RD 424/2017):

Àmbit d'aplicació: Cal recordar en primer lloc que la fiscalització només 
serà preceptiva per a aquelles   bestretes que siguin iguals o superiors a 
3.005,06 € (art. 17.d) RD 424/2017).

S'estableix un mínim d'extrems a verificar, sens perjudici que les Bases 
d'execució del pressupost puguin ampliar aquests requisits bàsics:

Per a la constitució o modificació:

a) La existència i adaptació a les normes que regulin la distribució per 
caixes pagadores de la despesa màxima assignada.

b) Que la proposta de pagament es fonamenti en resolució d'autoritat 
competent.

La fiscalització de les bestretes de Caixa fixa i dels manaments 
a justificar
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Per a la reposició de fons o cancel·lació:

a) Que l'import total dels comptes justificatius coincideix amb el dels 
documents comptables d'execució del pressupost de despeses.

b) Que les propostes de pagament es fonamentin en resolució 
d'autoritat competent.

c) Que existeix crèdit i el proposat és l'adequat

La fiscalització de les bestretes de Caixa fixa i dels manaments 
a justificar
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La fiscalització prèvia dels manaments de pagament a justificar:

Consistirà en:

a) Que les propostes de pagament es fonamentin en resolució d'autoritat 
competent per a autoritzar les despeses a què es refereixin. 

b) Que existeixi crèdit adequat i suficient.

c) Que s'adapten a les normes que regulen l'expedició de manaments de 
pagament a justificar amb càrrec als respectius pressupostos de 
despeses.

d) Que l'òrgan pagador, a favor del qual es lliuren els manaments de 
pagament, ha justificat dins el termini corresponent la inversió dels fons 
percebuts amb anterioritat pels mateixos conceptes pressupostaris. No 
procederirà fer objeccions quan aquest incumpliment es doni es supòsits 
excepcionals amb autorització expressa del President de la Entitat.

La fiscalització de les bestretes de Caixa fixa i dels manaments 
a justificar
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e) Que l'expedició d'ordres de pagament a justificar compleixin amb el 
Pla de disposició de fons de la Tresoreria aprovat pel President de 
l'Entitat Local, llevat dels supòsits excepcionals de l'apartat anterior.es 
propostes de pagament es fonamentin en resolució d'autoritat competent 
per a autoritzar les despeses a què es refereixin. 

La verificació del compliment del Pla de disposició de fons es realitzarà 
mitjançant l'examen del propi Pla o de l'informe que al respecte faci la 
Tresoreria local (en els mateixos termes que la intervenció formal del 
pagament, art. 21 RD 424/2017).

La fiscalització de les bestretes de Caixa fixa i dels manaments 
a justificar
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La intervenció dels comptes justificatius dels manaments de 
pagament a justificar i de les bestretes de caixa fixe (art. 27 RD 
424/2017)

Aquest intervenció prèvia és comuna per als dos sistemes de gestió de 
pagaments amb justificació posterior.

Els aspectes a verificar, sens perjudici de les que s'estableixen 
reglamentàriament per la pròpia entitat local, seran les següents:

a) Es comprovarà que correspon a despeses concretes i determinades 
en quina execució s'hagi seguit el procediment aplicable en cada cas, 
que són adequats per a la finalitat per la qual es van lliurar els fons, que 
s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis i 
que el pagament s'ha realitzat a creditor determinat per l'import degut.

S'ha d'examinar els comptes i els documents que justifiquen cada 
partida, es poden utilitzar procediments de mostreig.

La fiscalització de les bestretes de Caixa fixa i dels manaments 
a justificar
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Els resultats de la verificació es reflexaran en un informe en què l'òrgan 
interventor manifestarà la seva conformitat amb el compte o els defectes 
observats en la mateixa. 

L'opinió favorable o desfavorable continguda a l'informe es farà constar en el 
compte examinat, sense que aquest informe tingui efectes suspensius 
respecte de l'aprovació del compte.

L'organ competent aprovarà, en el seu cas, els comptes que restaran a 
disposició dels òrgans de control extern.

Amb ocasió de donar compte de la liquidació del pressupost i la remissió al 
Ple de l'informe anual (en què es dona compte de les resolucions contràries a 
les objeccions i anomalies en matèria d'ingressos), s'afegirà un punt 
addicional on es donarà compte del resultat del control dels comptes a 
justificar i de les bestretes de caixa fixe.

La fiscalització de les bestretes de Caixa fixa i dels manaments 
a justificar
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L'Omissió de la fiscalització

Art. 28 lletra d) Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern: 

“Constituyen infracciones muy graves en materia de gestión 
económico presupuestaria: 
(...) 
d) La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, 
obligaciones o pagos, cuando ésta resulte preceptiva o del 
procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos 
suspensivos de la intervención, regulado en la normativa 
presupuestaria.”

L'Omissió de la fiscalització
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En els supòsits en què la funció interventora sigui preceptiva i s’hagi omès:

- No es pot reconèixer l’obligació, 
- Ni tramitar el pagament, 
- Ni intervenir favorablement en aquestes actuacions fins que es conegui i es resolgui 
l’omissió esmentada.

L’òrgan interventor, davant un expedient en què s’ha omès la funció interventora, ho ha de 
manifestar a l’autoritat que l’hagi iniciat i ha d’emetre alhora la seva opinió respecte de la 
proposta.
Amb aquest informe, el president de l’entitat local ha de decidir si continua el procediment 
o no i les altres actuacions que, si s’escau, siguin procedents. 
En els casos en què l’omissió de la fiscalització prèvia es refereixi a les obligacions o 
despeses de competència del ple, el president de l’entitat local ha de sotmetre a decisió del 
ple si continua el procediment i les altres actuacions que, si s’escau, siguin procedents.

L'Omissió de la fiscalització
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Contingut de l’informe:

a) Descripció detallada de la despesa, almenys: l’òrgan gestor, l’objecte de la 
despesa, l’import, la naturalesa jurídica, la data de realització, el concepte 
pressupostari i l’exercici econòmic al qual s’imputa. 

b) Exposició dels incompliments normatius que es van produir en el moment en 
què es va adoptar l’acte amb omissió de la preceptiva fiscalització o intervenció 
prèvia, en què s’enunciïn expressament els preceptes legals infringits. 

c) Constatació que les prestacions s’han portat a terme efectivament i que el seu 
preu s’ajusta al preu de mercat, per a la qual cosa s’han de tenir en compte les 
valoracions i els justificants aportats per l’òrgan gestor. 

d) Comprovació que hi ha crèdit pressupostari adequat i suficient per satisfer 
l’import de la despesa. 

e) Possibilitat i conveniència de revisió dels actes dictats amb infracció de 
l’ordenament.

L'Omissió de la fiscalització
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Aquest informe s’inclourà en la relació referida als apartats 6 i 7 de 
l’article 15 del Reglament:   informes que es remeten al Ple, en 
ocasió de la dació de compte de la liquidació del pressupost, i al 
Tribunal de Comptes i a Sindicatura de Comptes, en ocasió del 
compte general.

L’acord favorable del president, del ple o de la JGL (en municipis de 
Gran població, si s’escau), no eximeix de l’exigència de les 
responsabilitats que pertoquin.

L'Omissió de la fiscalització
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Les objeccions

Quan en l’exercici de la funció interventora, l’òrgan interventor observa que es produeix en la 
forma o en el fons un defecte a l’expedient ha de fer constar per escrit sota la forma d’un 
informe i amb la indicació expressa de la normativa que, a parer de la intervenció, s’ha 
infringit, abans que es dicti el el corresponent acte administratiu. Aquest informe amb 
objeccions suspèn el procediment administratiu, quan es donin qualsevol dels següents 
supòsits:

a) Quan la despesa es proposi a un òrgan que no tingui competència per a la seva 
aprovació.

b) Quan s'apreciïn greus irregularitats en la documentació justificativa del reconeixement de 
la obligació o no s'acrediti suficientment el dret del perceptor, o que es derivin de 
comprovacions materials d'obres, subministraments, adquisicions o serveis.

c) Quan s'hagin omès requisits o tràmits que puquin donar lloc a la nul·litat de l'acte, o quan 
la continuació de la gestió administrativa pogués causar menyscaptes econòmics a la 
Tresoreria de l'Entitat Local o a un tercer.

d) Quan es fonamenti en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui l'adequat (art. 
216.2.c) TRLRHL).

El Ple de la Corporació, previ informe de l'òrgan interventor, podrà aprovar altres requisits o 
tràmits addicionals que també tindran la consideració d'essencials.

Les objeccions
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El procediment que s’inicia a continuació és de naturalesa contradictòria, és a dir, el 
servei o òrgan gestor davant l’objecció de la intervenció té dues opcions:

 - Subsanar els defectes de forma o de contingut que assenyala la Intervenció.

 - Fonamentar jurídicament la proposta de resolució inicial, sense tenir en compte les 
objeccions de la Intervenció.

Quan es dona el primer cas, el procediment pot continuar una vegada subsanades les 
objeccions fetes per l'òrgan interventor (s'ha de remetre a aquest en un termini de 15 
dies).

En el segon cas, l’Alcalde (és una competència indelegable), haurà de resoldre la 
discrepància, en el sentit que sigui. De les discrepàncies resoltes en contra del criteri de 
l’Interventor, s'haurà de donar compte al Ple, en un punt independent de l'ordre del dia 
amb motiu de la liquidació del pressupost) i informar a la Sindicatura de Comptes i al 
Tribunal de Comptes (amb motiu del compte general).

Quan l’objecció es fonamenti en la insuficiència o no adequació del crèdit proposat, o 
siguin despeses de la seva competència, la discrepància només pot ser resolta pel Ple 
de la Corporació.

Les objeccions
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En el supòsit de que els defectes observats en l'expedient derivin de l'incompliment de 
requisits o tràmits que no siguin els considerats essencials ni la resta dels inclosos en el 
art. 216.2 del TRLRHL, la Intervenció podrà emetre informe favorable, però la eficàcia de 
l'acte quedarà condicionada a la subsanació de dits defectes amb anterioritat a 
l'aprovació de l'expedient. L'òrgan gestor remetrà a l'òrgan interventor la documentació 
justificativa d'haver-se subsanat dits defectes.

Opcionalment:

El president de l'ens local o el Ple (quan siguin objeccions en què sigui competent per a 
resoldre la discrepància) pot sol·licitar, abans de resoldre, informe a l'Administració que 
tingui atribuïda la tutela financera (1 mes per resoldre), aquest informe no és vinculant.

Quan la resolució de discrepància es faci també contra el criteri fixat a l'informe d'aquest 
òrgan de tutela financera, s'ha d'informar també al Ple d'aquesta circumstància. 

Tant en aquest supòsit com en el de resolucions contra el criteri de l'òrgan interventor, el 
President de l'ens local podrà presentar al Ple un informe justificatiu de la seva actuació.

Les objeccions
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El control financer

- Art. 220 RDLeg 2/2004 que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals: Control financer

1. El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto 
económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos 
autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.

2. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la 
información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de 
aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos 
previstos.

3. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las 
normas de auditoría del sector público.

4. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se 
haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen 
practicado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano 
auditado, serán enviados al Pleno para su examen.



61

El control financer

   - Art. 2 RD 424/2017 de 28 de abril, pel que es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del Sector Públic Local : Àmbit d’aplicació del Control financer

Als efectes de l’àmbit d’aplicació del control intern desplegat en aquest reglament formen 
part del sector públic local:

a) La pròpia Entitat Local.
b) Els organismes autònoms locals.
c) Les entitats públiques empresarials locals.
d) Les societats mercantils dependents de l’Entitat Local.
e) Les fundacions del sector públic dependents de l’Entitat Local.
f) Els fons sense personalitat jurídica quina dotació s’efectui majoritàriament des de els 

Pressupostos Generals de l’Entitat Local.
g) Els consorcis dotats de personalitat jurídica pròpia adscrits a l’Entitat Local de 

conformidad amb la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
h) Les entitats amb o sense personalitat jurídica distintes a les mencionades en els 

apartats anteriors amb participació total o majoritària de l’Entitat Local.
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El control financer

- Art. 3 RD 424/2017 de 28 de abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern 
en les entitats del Sector Públic Local : Objecte del control financer 

“…

3.   El control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic 
local en l’aspecte economicofinancer per comprovar el compliment de la normativa i les 
directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s’ajusta als principis de 
bona  gestió  financera,  amb  la  comprovació  que  la  gestió  dels  recursos  públics  
està  orientada per l’eficàcia, l’eficiència, l’economia, la qualitat i la transparència, i pels 
principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos 
públics locals.

4.  El  control  financer  així  definit  comprèn  les  modalitats  de  control  permanent  i  
auditoria pública, i en totes dues s’inclou el control d’eficàcia que esmenta l’article 213 
del text refós de la Llei de les hisendes locals.

5.  L’òrgan  interventor  ha  d’exercir  el  control  sobre  entitats  col·laboradores  i  
beneficiaris  de  subvencions  i  ajudes  concedides  pels  subjectes  que  integren  el  
sector  públic local, que estiguin finançades amb càrrec als seus pressupostos 
generals, d’acord amb el que estableix la Llei general de subvencions.”
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El control financer

- Art. 29 RD 424/2017 de 28 de abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern 
en les entitats del Sector Públic Local : Formes exercici del control financer 

“1. El control financer de l’activitat economicofinancera del sector públic local s’ha d’exercir 
mitjançant l’exercici del control permanent i l’auditoria pública. Totes dues modalitats 
inclouen el control d’eficàcia, que consisteix a verificar el grau de compliment dels 
objectius programats, del cost i del rendiment dels serveis de conformitat amb els 
principis ’eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels 
recursos públics locals.

2.   El control permanent s’ha d’exercir sobre l’entitat local i els organismes públics en què 
es porti a terme la funció interventora per tal de comprovar, de manera contínua, que el 
funcionament de l’activitat economicofinancera del sector públic local s’ajusta a 
l’ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió financera, amb la finalitat 
última de millorar la gestió en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, 
pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental. A aquests efectes, l’òrgan de 
control pot aplicar tècniques d’auditoria.

    L’exercici del control permanent comprèn tant les actuacions de control que anualment 
s’incloguin en el Pla anual de control financer corresponent, com les actuacions que 
l’ordenament jurídic atribueixi a l’òrgan interventor.”
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El control financer

- Art. 4.1.b) RD 128/2018 de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels 
Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

“ El ejercicio del control financiero incluirá, en todo caso, las actuaciones de control 
atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor, tales como:

1.º El control de subvenciones y ayudas públicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.º El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de 
estos.

3.º La emisión de informe previo a la concertación o modificación de las operaciones de 
crédito.

4.º La emisión de informe previo a la aprobación de la liquidación del Presupuesto.
5.º La emisión de informes, dictámenes y propuestas que en materia económico-financiera 

o presupuestaria le hayan sido solicitadas por la presidencia, por un tercio de los 
Concejales o Diputados o cuando se trate de materias para las que legalmente se exija 
una mayoría especial, así como el dictamen sobre la procedencia de la implantación de 
nuevos Servicios o la reforma de los existentes a efectos de la evaluación de la 
repercusión económico-financiera y estabilidad presupuestaria de las respectivas 
propuestas.

6.º Emitir los informes y certificados en materia económico-financiera y presupuestaria y su 
remisión a los órganos que establezca su normativa específica.” 
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El control financer

     - Art. 29 RD 424/2017 de 28 de abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les 
entitats del Sector Públic Local : Auditoria pública

“3. L’auditoria pública consisteix en la verificació, efectuada amb posterioritat i de manera 
sistemàtica, de l’activitat economicofinancera del sector públic local, mitjançant 
l’aplicació dels procediments de revisió selectius que continguin les normes d’auditoria i 
les instruccions que dicti la Intervenció General de l’Administració de l’Estat. L’auditoria 
pública engloba, en particular, les modalitats següents:

     A) L’auditoria de comptes, que té per objecte la verificació relativa a si els comptes 
anuals representen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera, dels resultats de l’entitat i, si s’escau, l’execució del pressupost 
d’acord amb les normes i els principis comptables i pressupostaris que li són aplicables i 
contenen la informació necessària per a la seva interpretació i comprensió adequada.”
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El control financer

- Art. 29 RD 424/2017 de 28 de abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern 
en les entitats del Sector Públic Local : Auditoria pública – Ens subjectes a auditoria 
de comptes a càrrec de l’òrgan interventor:

“L’òrgan interventor de l’entitat local ha d’efectuar anualment l’auditoria dels comptes anuals 
de:

a) Els organismes autònoms locals.

b) Les entitats públiques empresarials locals.

c) Les fundacions del sector públic local obligades a auditar-se per la seva normativa 
específica.

d) Els fons i els consorcis als quals es refereix l’article 2.2 d’aquest Reglament.

e) Les societats mercantils i les fundacions del sector públic local no sotmeses a l’obligació 
d’auditar-se que s’hagin inclòs en el Pla anual d’auditories.”
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El control financer

- Consulta del BOICAC de 29 de setembre de 2017 en relació als ens subjectes a 
auditoria pública:

a) Las sociedades mercantiles municipales que tengan la obligación de someter sus cuentas 
anuales a auditoría, de conformidad con la normativa mercantil o de auditoría de cuentas, 
estarán sujetas en cuanto  a la realización de dicha auditoría al régimen establecido en la LAC y 
su normativa de desarrollo, en todos sus aspectos: normas de auditoría a aplicar, nombramiento 
de auditor, revocación e inscripción en el registro mercantil, etc., sin ninguna distinción a este 
respecto de cualquier otra sociedad mercantil, ni siquiera por razón de la titularidad de las 
acciones o participaciones sociales.

b) Las sociedades mercantiles municipales que no tengan la obligación de someter sus cuentas 
anuales a auditoría, de conformidad con la normativa mercantil o de auditoría de cuentas, y que 
se incluyan en el plan anual de auditoría del órgano de control financiero de la administración 
pública correspondiente, serán realizadas por dicho órgano de control con sujeción a las normas 
de auditoría del sector público.

c)   Sin perjuicio de lo señalado en las dos letras anteriores, no hay que olvidar que las sociedades 
mercantiles públicas se encuentran sujetas al control interno y control financiero de su actividad 
económico-financiera que tienen atribuidos los órganos interventores de las administraciones 
públicas respecto a dichas sociedades y que resultan aplicables en todo caso.
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El control financer

- Art. 29 RD 424/2017 de 28 de abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern 
en les entitats del Sector Públic Local : Auditoria pública

B)  La auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa, en las entidades sector público 
local no sometidas a control permanente, con el fin último de mejorar la gestión del 
sector público local en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, 
contable, organizativo y procedimental.

   La auditoría de cumplimiento tiene como objeto la verificación de que los actos, 
operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de 
conformidad con las normas que les son de aplicación.

   La auditoría operativa tiene como objeto el examen sistemático y objetivo de las 
operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o función 
pública, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad 
económico-financiera y su adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de 
detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden 
a la corrección de aquéllas.
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El control financer

Article 34 RD 424/2017 . Col·laboració en les actuacions d’auditoria pública.

1.    A proposta de l’òrgan interventor, per a la realització de les auditories públiques les 
entitats locals poden sol·licitar la col·laboració pública o privada 

...

3.   Així mateix, l’entitat local pot contractar firmes privades d’auditoria per col·laborar amb 
l’òrgan interventor, les quals s’han d’ajustar a les instruccions dictades per l’òrgan 
interventor.

     Els auditors han de ser contractats per un termini màxim de dos anys, prorrogable en els 
termes que estableixi la legislació de contractes del sector públic, i no es poden superar els 
vuit anys de realització de treballs sobre una mateixa entitat a través de contractacions 
successives, incloses les pròrrogues corresponents, ni poden ser contractats, a aquests 
efectes, per a la realització de treballs sobre una mateixa entitat fins que no hagin 
transcorregut dos anys des de la finalització del període de vuit.

     Les societats d’auditoria o els auditors de comptes individuals concurrents en relació amb 
cada treball a adjudicar no poden ser contractats quan, el mateix any o l’any anterior a 
aquell en què hagin d’exercir el seu treball, hagin efectuat o efectuïn altres treballs per a 
l’entitat, sobre àrees o matèries respecte de les quals s’hagi de pronunciar l’auditor en el 
seu informe.



70

Moltes gràcies per la vostra atenció...(i paciència)

Baldomero Rovira Lopez

Interventor de  l'Ajuntament de Reus

C/Sant Llorenç 25 – 43201 Reus

brovira@reus.cat

977010009 – Ext. 2939

mailto:brovira@reus.cat
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