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CONSIDERACIONS PRÈVIES  

  

Mitjançant el present Pla Anual de Control Financer 2021 s'estableix el marc per a les actuacions de 

control intern sobre la gestió economicofinancera i pressupostària del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i ens dependents, Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental i Serveis ambientals 

del Vallès S.A  corresponent a l'activitat realitzada durant l'exercici 2020. 

 

Segons l'article 31 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 

intern en les entitats del Sector Públic Local, l'òrgan interventor serà l'encarregat d'elaborar aquest Pla 

Anual de Control Financer capaç de recollir les actuacions de control permanent i auditoria pública a 

realitzar durant l'exercici en vigor. 

 

El Pla Anual de Control Financer inclou totes aquelles actuacions la realització de les quals per l'òrgan 

interventor deriven d'una obligació legal i les que han estat seleccionades sobre la base d'una anàlisi 

de riscos. 

 

El present Pla, s'ha realitzat sobre la base dels objectius i prioritats establerts, l'anàlisi prèvia de riscos, 

entenent-se aquesta com la possibilitat de què es produeixin en l'Entitat fets o circumstàncies en la 

gestió sotmesa a control susceptibles de generar incompliments de la normativa aplicable, falta de 

fiabilitat de la informació financera, inadequada protecció dels actius o falta d'eficàcia i eficiència en la 

gestió. 

 

Pel que, identificats i avaluats aquests riscos, l'òrgan interventor procedeix a elaborar el present Pla 

concretant en ell les actuacions a realitzar i identificant l'abast objectiu, subjectiu i temporal de 

cadascuna d'aquestes mesures.  

 

El present Pla Anual de Control Financer així elaborat es remetrà a efectes informatius al Ple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Intervenció general                                                                                                                                                       Pla  anual de control financer 2021 
                                                                                                                                                                                           Exercici de control 2020                                   

3 

 

ÍNDEX 

 

I.INTRODUCCIÓ ........................................................................................................................................ 4 

II. OBJECTIUS ........................................................................................................................................... 5 

A. Marc general ................................................................................................................................. 5 

B. Objectius específics ....................................................................................................................... 6 

III. ABAST ................................................................................................................................................. 6 

A. Respecte al control permanent ..................................................................................................... 7 

B. Respecte a l'auditoria publica ....................................................................................................... 7 

IV. ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER PERMANENT ......................................................................... 7 

A. Contingut del control financer ...................................................................................................... 7 

Control sobre aspectes generals de depesa de personal ................................................................ 9 

Control Posterior dels contractes administratius .......................................................................... 10 

Control  intern d’ingressos ............................................................................................................ 11 

Control financer de les bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar ....................................... 12 

V. ACTUACIONS D' AUDITORIA .............................................................................................................. 12 

A. Auditoria de comptes .................................................................................................................. 13 

Auditoria de comptes del CGRVO i de SAVOSA ................................................................................. 14 

B. Auditoria de compliment .............................................................................................................. 14 

C. Auditoria operativa ..................................................................................................................... 14 

VI. ALTRES ACTUACIONS DE CONTROL.................................................................................................. 16 

A. Auditoria de sistemes anual dels registres comptables de factures ........................................... 16 

B. Control de subvencions i ajudes públiques ................................................................................. 16 

VII. CONTROL DE LES MESURES CORRECTORES PROPOSTES ................................................................ 17 

A. Informes resums anuals .............................................................................................................. 17 

B. Pla d'acció.................................................................................................................................... 18 

VIII. METODOLOGIA DE LES ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER ..................................................... 18 

A. Organització dels treballs i col·laboració en les actuacions de control ...................................... 18 

B. Vigència del pla i calendari d' execució dels treballs .................................................................... 19 

C. Modificacions del  pla  anual de  control financer ...................................................................... 19 

 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Intervenció general                                                                                                                                                       Pla  anual de control financer 2021 
                                                                                                                                                                                           Exercici de control 2020                                   

4 

 

I. INTRODUCCIÓ  
 

Aquesta Intervenció a l'empara del que es disposa en l'article 31.1 del Reial decret 424/2017, de 28 

d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, (en 

endavant RCI), exerceix el control intern de la gestió econòmic financera de l'Entitat amb plena 

autonomia respecte de les entitats, la gestió de les quals controla i realitza. 

Respecte al marc normatiu en el qual s'emmarca el present Pla, cal esmentar en primer lloc el Reial 

decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del 

Sector Públic Local, l'aprovació del qual va venir a complir amb el mandat legal imposat per Llei 

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local de 

desenvolupament reglamentari dels articles 213 i 218 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

L'article 29.4 del RD 424/2017, estableix a més que en l'exercici del control financer seran d'aplicació 

les normes de control financer i auditoria pública vigents a cada moment per al sector públic estatal, 

com: 

 

 La Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la 

qual es dicten instruccions per a l'exercici del control financer permanent. 

 La Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la 

qual es dicten instruccions per a l'exercici de l'auditoria pública. 

 La Resolució d'1 de setembre de 1998, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per 

la qual s'ordena la publicació de la Resolució que aprova les Normes d'Auditoria del Sector Públic. 

 La Resolució de 15 d'octubre de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la 

qual es publiquen les noves Normes Tècniques d'Auditoria, resultat de l'adaptació de les Normes 

Internacionals d'Auditoria per a la seva aplicació a Espanya (NIA-ÉS). 

 La Resolució de 18 de febrer de 2014, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, sobre 

el procés d'adaptació de les Normes d'Auditoria del Sector Públic a les Normes Internacionals 

d'Auditoria. 

 La Instrucció 1/2015 de l'Oficina Nacional d'Auditoria per a la proposta i seguiment de mesures 

correctores i la valoració dels plans d'acció. 

 Altres Circulars, Resolucions, Instruccions o Notes Tècniques aprovades per la Intervenció General 

de l'Administració de l'Estat, en desenvolupament del control financer i l'auditoria pública. 

 

Per poder relacionar els objectius i identificar els esdeveniments de fonts internes (infraestructures, 

personal, tecnologia) o externes (econòmics, socials, polítics) que afecten la implantació de sistemes 

de control en aquest ens, s'ha procedit a realitzar una anàlisi prèvia dels riscos i àrees més vulnerables 

on es fa necessari instaurar sistemes de control.  

El present Pla s'elabora per tant sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que 

es pretenen aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles. 

Per dur a terme l'avaluació preliminar d'aquests riscos s'ha tingut en compte el nivell d'exposició al 

mateix; la probabilitat d'ocurrència i la magnitud del seu impacte. Per a això, l'entitat compta amb un 
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mapa de riscos capaç d'identificar aquests segons els nivells de risc que han servit com a carta de 

navegació per conèixer i definir possibles estratègies i prioritats en la gestió d'aquests de forma més 

eficient amb els mitjans disponibles. 

Pel que les accions de control d'aquest ens, contingudes en el present document, s'estableixen a través 

de polítiques i procediments que contribueixen a garantir que es mitiguin aquests riscos. En aquest 

procés de planificació es relacionen tant els objectius que es persegueixen per la corporació i els 

derivats d'obligacions legals, com els mitjans amb els quals compta aquesta. 

  

II. OBJECTIUS  
 

A. Marc general  
 

El control financer a que es refereix el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim 

jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local té per objecte verificar el funcionament 

dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el compliment de la 

normativa i directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona 

gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba 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. 

El control financer es durà a terme a través de les modalitats de control permanent i l'auditoria pública, 

incloent-se en ambdues el control d'eficàcia referit a l'article 213 del text refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals. 

 

El control permanent té per objecte: 

 

1. La Comprovació de forma contínua que el funcionament de l'activitat economicofinancera del 

sector públic local s'ajusta a l'ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió financera.  

2. Millora de la gestió en el seu aspecte 

 econòmic 

 financer 

 patrimonial 

 pressupostari 

 comptable 

 organitzatiu  

 procedimental 

 

Segons l’art. 29.2 del RD 424/2017, 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 econòmica-financera del sector públic local s’ajusta a  
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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.(Cal tenir en compte també l’art 4.1.b) Reial Decret 128/2018 que més endavant 

transcriurem) 

Mitjançant l'Auditoria Pública es persegueix la verificació, realitzada amb posterioritat i efectuada de 

forma sistemàtica, de l'activitat economicofinancera de les entitats auditades, 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.  

D’acord amb l’art. 29.3 del RCI ,l’auditoria pública té per objecte la verificació, realitzada amb 

posterioritat i efectuada de forma sistemàtica, de l'activitat econòmica-financera del sector públic 

estatal, mitjançant l'aplicació dels procediments de revisió selectius que estableixi la Intervenció 

General de l'Administració de l'Estat. L’auditoria pública abasta, en particular, les següents modalitats: 

auditoria de comptes i auditoria de compliment i operativa. 

 

B. Objectius específics  
 

És responsabilitat de l'òrgan interventor el disseny d'un model de control intern eficaç que, en el 

transcurs de tres exercicis des l'1 de gener de 2019, cobreixi el cent per cent dels ens inclosos dins el 

perímetre de consolidació del pressupost general de l'entitat. A aquest efecte, els òrgans de govern de 

la entitat hauran d’habilitar els mitjans necessaris i suficients.  

 

Serà la concreció de l’àmbit subjectiu i de l’àmbit objectiu, la realització d’actuacions obligatòries, 

l’anàlisi de riscos i els recursos disponibles, els que permetran determinar les actuacions a realitzar i, 

per tant, els que determinaran l’abast de la planificació d’aquest control financer durant el present 

exercici 2021.  

 

La gestió de riscos, ja sigui operacionals o de compliment es fonamental per poder analitzar la fiabilitat 

del processos i complir amb els objectius organitzacionals.  

Aquesta avaluació de riscos (amb les seves diferents tipologies) es l’única forma de configurar el model 

de control efectiu que ens exigeix el RD 424/2017 (RCI) 

 

III. ABAST 
 

L'abast del Control Financer l'estableix l'Interventor/a al moment de planificar els treballs de control i es 

refereix a les àrees i procediments subjectes a revisió, amb subjecció a les Normes d'Auditoria del 

Sector Públic. 
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A. Respecte al control permanent 
 

D'acord amb l'article 29.2 del RD424/2017 el control permanent s'exercirà sobre l'Entitat Local i els 

organismes públics en els quals es realitzi la funció interventora, ens amb pressupost limitatiu  per la 

qual cosa pel que fa al present Pla s'estableix que l'abast del Control permanent t'estendrà a:  

- Consell Comarcal del Vallés Oriental  

- Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental.  

  

B. Respecte a l'auditoria publica  
 

L'Auditoria Pública engloba les modalitats següents: 

1. L'auditoria de comptes  

2. L'auditoria de compliment   

3. L'auditoria operativa  

 

Aquestes tres modalitats d'auditoria s'aplicaran al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallés 

Oriental i la seva societat participada Serveis Ambientals del Vallès Oriental (SAVOSA ) 

El present model assegurarà, amb mitjans propis o externs, el control efectiu de com a mínim, el noranta 

per cent mitjançant l'aplicació de la modalitat de control financer.  

 

IV. ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER PERMANENT 
 

A. Contingut del control financer 
 

Els objectius i finalitats del pla  són: 

Exercir un control planificat a curt i mitjà termini sobre la gestió del grup amb les eines i procediment 

assenyalats en la normativa de control intern en les Entitats Locals (de vegades de forma prèvia i unes 

altres mitjançant el control financer o auditoria púbica), que serveixin al gestor per a millorar d’una forma 

més eficient l’ús dels recursos públics.  

 

Realitzar una diagnosi de la gestió econòmic-financera, assenyalant, debilitats, desviacions i 

deficiències. A aquests efectes es verificarà el funcionament en l’aspecte econòmic-financer, amb 

l'objectiu de : 

 

 Comprovar el compliment de les normes i directrius que són d’aplicació, així com del grau 

d’eficàcia en l’abast que es determini en la consecució dels objectius previstos (art. 220.2 

TRLRHL). Aquesta comprovació es centrarà en aquelles actuacions que verifiquin el 

funcionament de determinats processos de gestió i aquelles altres que s’encarreguen 
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d’analitzar actuacions no sotmeses a fiscalització prèvia, com poden ser contractes menors, 

ingressos, etc.  

 

 Comprovar que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que 

la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la 

qualitat i la transparència. A aquests efectes, es pretén proposar accions de millora per tal de 

corregir debilitats, desviacions i deficiències o, en cas de no donar-se cap, que permetin 

optimitzar la gestió econòmica-financera.  

 

 Comprovar que la seva gestió s'ajusta als principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera en l'ús dels recursos públics locals.  

 

Els treballs de control permanent es realitzaran de forma continuada i inclouran les actuacions 

següents: 

 

a) Verificació del compliment de la normativa i procediments aplicables als aspectes de la gestió 

econòmica als quals no s'estén la funció interventora. 

b) Seguiment de l'execució pressupostària i verificació del compliment dels objectius assignats. 

c) Comprovació de la planificació, gestió i situació de la tresoreria. 

d) Altres actuacions previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica 

del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor. 

e) Anàlisi de les operacions i procediments, a fi de proporcionar una valoració de la seva 

racionalitat economicofinancera i la seva adequació als principis de bona gestió, a fi de detectar 

les seves possibles deficiències i proposar les recomanacions amb vista a la correcció 

d'aquelles. 

f) Verificar, mitjançant tècniques d'auditoria, que les dades i la informació amb transcendència 

econòmica proporcionats pels òrgans gestors com a suport de la informació comptable, 

reflecteixen raonablement el resultat de les operacions derivades de la seva activitat econòmica 

financera. 

 

Les actuacions a realitzar consistiran, entre d’altres, en: 

 

a) L'examen de registres comptables, comptes, estats financers o estats de seguiment elaborats 

per l'òrgan gestor. 

b) L'examen d'operacions individualitzades i concretes. 

c) La comprovació d'aspectes parcials i concrets d'un conjunt d'actes. 

d) La verificació material de l'efectiva i conforme realització d'obres, serveis, subministraments i 

despeses. 

e) L'anàlisi dels sistemes i procediments de gestió. 

f) La revisió dels sistemes informàtics de gestió que siguin precisos. 
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Per la seva obligatorietat, en base a les determinacions reglamentaries a que s' ha fet  esment i també 

en aquells assumptes que es consideren  per la seva especial transcendència  el contingut de l'informe 

de control financer corresponent a l'entitat pren com a referencia  l'anàlisi de les qüestions següents: 

 

Control sobre aspectes generals de depesa de personal   
 

A partir d' una mostra representativa d'expedients tramitats i de  nòmines amb l'objectiu de verificar que 

els actes i procediments aplicats en la gestió del personal s’ajusten a les disposicions legalment 

aplicables. 

 

Els treballs a realitzar es detallen  a continuació :  

- Revisar les consignacions de la despesa de personal, on es verifica l'increment de massa salarial  

en comparativa entre els exercicis 2018, 2019 i 2020. En segon terme s’analitzen els instruments 

d’organització bàsics dels recursos humans a nivell de gestió, processos de selecció i variació de 

plantilles de personal. També s' efectua una anàlisis de les retribucions variables  en les nòmines 

mensuals de personal, valorant la seva adequació. Per últim s' efectua una anàlisis  dels expedients 

de contractació de personal laboral temporal, funcionaris interins, antiguitat i processos selectius 

en general. 

 

- Analitzar el compliment de les limitacions pressupostàries bàsiques aplicades al Pressupost com a 

resultat de l’ aprovació de la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat  prorrogats per a 2020 

en allò que es refereix a la despesa de personal al servei de les administracions públiques. 

 

- Comprovar la composició dels instruments de la Plantilla i de la Relació de llocs de treball en relació 

amb el compliment formal dels requisits establerts per la normativa local d’aplicació.  

 

- Efectuar un treball  de control de legalitat  respecte de  la contractació de personal  laboral temporal 

i funcionari interí respecte a la provisió dels llocs de treball. L’objectiu d’aquest control és reforçar 

l’actuació de control previ aplicada en el moment d’aprovació de la nòmina, i es focalitza en l’anàlisi 

del document de l’informe de variacions. 

 

- L’informe de variacions és el document on s’informa de la relació de canvis que presenta la nòmina 

en una mensualitat respecte l’anterior, reporta les diferències pel que fa a les quanties, conceptes 

retributius i empleats, que, a més, sustenta la proposta de pagament que emet l’Àrea de Persones 

i Valors (Recursos humans) mensualment. 

 

- Les verificacions que s’apliquen estan centrades en determinar que tot concepte retributiu hagi 

estat autoritzat mitjançant la corresponent resolució administrativa i que figuri correctament 

traslladat al rebuts de l’empleat 

 

- En els assumptes de gestió  i processos de selecció,  el control de legalitat dels actes.  
 

- Respecte a les variacions en nòmines  mensuals: 
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o Els treballs de fiscalització han de consistir en la validació de la informació continguda en 

cadascun dels rebuts que composen la mostra, amb l’abast que s’especifica als dos 

respectius informes.  

 

o Determinar que en tots els casos, i per a tots els imports, existeix una resolució 

administrativa que dona suport i justifica la despesa, o en els  casos que no es requereix 

resolució queden suficientment acreditats amb la documentació justificativa corresponent. 

  

o Determinar que els efectes econòmics de la resolució administrativa s’han traslladat 

correctament al rebut, i que s’han dictat en els termes que determinen les normes legals i 

reglamentàries,   

  

o Comprovar que l’import del rebut es correspon amb el que figura a la resolució 

administrativa, quan pel tipus de concepte retributiu aquest apareix quantificat , i la seva 

coincidència amb els mòduls que determinen les lleis i la normativa interna. 

 

En definitiva, les comprovacions que calen fer han d'estar dirigides a determinar els imports, la 

correlació del nivell i el codi retributiu amb el lloc de treball i l’existència de resolució administrativa en 

cada cas, així com també del compliment dels requisits necessaris establerts pels acords interns per a 

ser beneficiari del ajuts o drets que impliquin una percepció econòmica. 

 

 Respecte a la selecció de la mostra: 
 
 

- Respecte al control  pressupostari de massa salarial assignada en prendrà en consideració els 

pressupostos dels tres períodes objecte de revisió (2018- 2019-2020). 

- Respecte a la gestió de recursos humans, i processos de selecció de personal  la mostra  es 

composa de la revisió de quinze expedients escollits a l' atzar entre els de la seva categoria, un de 

cada mensualitat.  

- Respecte a les variacions de nòmina, els treballs de control es realitzaran  sobre la base d’una 

mostra representativa a partir de les nòmines corresponents als mesos març, juny, setembre i 

desembre. 

 

 

Control Posterior dels contractes administratius  

 
El control fa referència  tant a la contractació menor com a  la major corresponents a l’exercici 2020, a 

partir d’una mostra d’aquest tipus de contracte realitzats amb l'objectiu de realitzar un control de legalitat 

en matèria de contractació per tal de verificar el grau de compliment durant l’exercici 2020 dels requisits 

exigits en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, a efectes d’avaluar 

l’adaptació i adequació de la documentació administrativa que conforma els expedients de contractació 

a la nova llei i reforçar el control dels procediments de contractació.  

- Respecte als contractes menors:  

 

Anàlisi dels expedients iniciats i adjudicats durant l'exercici 2020 que posi de manifest els contractes 

menors formalitzats amb proveïdors que han superat els límits de contractació permesos en 

normativa de la LCSP i també comprovació horitzontal respecte a la reiteració de contractes menors 

amb els mateixos contractistes de serveis i subministres  durant tres exercicis consecutius. 
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- Respecte a la resta de contractes 
 
L’objectiu és fer una revisió a partir d'una mostra integrada per una selecció d’expedients de 
contractació de més de 100.000 euros, amb un màxim de 15.  

 
L’objecte principal serà comprovar la correcta tramitació d'aquests expedients amb l'anàlisi 
d'aspectes formals en la fase d'adjudicació: 

 
a) Adjudicació realitzada per òrgan competent 
b) Existència de contracte formalitzat  
c) Existència de compliment  en l' expedient dels requisits de garantia segons plec  
d) Correcta liquidació del contracte  
e) Seguiment de les millores  
f) Incidències en modificacions  i pròrrogues  contractuals  
g) Les que puguin esdevenir necessàries a partir de  les evidencies que es determini en el moment 

de l' execució dels treballs.  
 

  

Control  intern d’ingressos  

 
Els ingressos es  validen per la intervenció  en règim de presa de raó en comptabilitat, d’acord amb el 

que preveu l’article 219.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la instrucció 1/2018, de 8 de gener, de la 

Intervenció general, pels quals es regula la substitució de la fiscalització prèvia dels acords relatius a la 

gestió de drets i ingressos per la inherent presa de raó en comptabilitat i la posterior actuació 

comprovadora mitjançant la utilització de tècniques de mostreig o auditoria de compliment en el marc 

del control financer per tal de verificar que els procediments aplicats s’han desenvolupat de conformitat 

amb la normativa aplicable.  

El control en aquest àmbit consistirà en comprovar la correcta tramitació dels procediments que 

estableixen ingressos en aquells aspectes no sotmesos a control previ, així com l’efectiu cobrament per 

l’import i el compliment del termini establert per fer-ho. 

 

La població objecte de control  estarà constituïda pels convenis per prestació dels serveis següents: 

 

- Serveis jurídics 

- Serveis  habitatge 

- Serveis PSI (Convenis de col·laboració en la gestió i prestació dels serveis bàsics d’atenció social) 

- Joventut  

- Medi ambient i territori (SCAT)  

 

L'objectiu del control és: 

  

- De compliment de la legalitat (aprovació per òrgan competent, notificació i signatura ), tant en els 

procediments de gestió que hagin donat lloc al reconeixement, liquidació, modificació o extinció de 

drets, com  en la realització de qualsevol ingrés de dret públic o privat. 

- Que l’import de les liquidacions practicades durant l'exercici s'adeqüen a l'import del conveni 

formalitzat o llurs modificacions. 

  

La mostra coincidirà amb la població objecte de control de la totalitat de convenis formalitzats per 

cadascuna de les àrees assenyalades.  
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Control financer de les bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar  

 
L´objectiu és verificar que la informació amb transcendència econòmica que proporcionen els titulars 

d’aquests instruments mitjançant aquest sistema d’informació comptable reflecteix de manera raonable 

les operacions derivades de la seva activitat, fent una anàlisi dels comptes justificatius i un control dels 

comptes.  

En relació a les despeses abonades mitjançant el sistema de Bestreta de caixa fixa, s’han d' analitzar 

totes les tramitades pels habilitats tenedors objecte de control i caldrà  efectuar comprovació dels 

extrems següents:   

 

a) Que la naturalesa de les despeses revisades tenen la naturalesa prevista a l’article 73.1 TRLRHL i 

són susceptibles de ser abonades mitjançant la bestreta de caixa fixa d’acord amb la Circular núm. 

41/2013, sobre bestretes de caixa fixa. 

 

b) Que la imputació pressupostària és adequada a la naturalesa de la despesa. 

 

c) Que consta annexa la documentació requerida per a la seva justificació en atenció a la tipologia de 

despesa tramitada, en concret: 

 

- En dietes o desplaçaments amb vehicle propi: que consta autorització -o resolució en els casos 

que sigui preceptiva- de l’ordre de comissió de serveis o altres supòsits que habiliten el seu 

pagament, que els imports abonats són els previstos a la Circular 41/2013 i que consten les 

dades necessàries per a la seva comprovació i els documents que requereixen la justificació 

del seu abonament, entre les principals comprovacions. 

 

- En altres despeses diverses, com peatges, aparcament, transport públic, i altres, que consta 

justificant del seu pagament i l’autorització prèvia, quan procedeixi. 

 

Respecte a la mostres de  treballs de fiscalització de la despesa abonada mitjançant el sistema de 

Bestreta de caixa fixa s'ha de desenvolupar sobre el total de les operacions d’aquesta tipologia 

tramitades durant el segon trimestre de l’exercici 2019  pels diferents centres gestors fiscalitzats . 

 

V. ACTUACIONS D' AUDITORIA  
 

Les actuacions d'auditoria pública estaran sotmeses a les Normes d'Auditoria del Sector Públic i a les 

normes tècniques que les desenvolupin.  

A l'efecte del present Pla i mancant adaptació específica a les Entitats Locals, s'ha tingut en compte la 

normativa bàsica desenvolupada pel sector públic estatal, sent aquestes: 

 La Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la 

qual es dicten instruccions per a l'exercici de l'auditoria pública. 

 La Resolució d'1 de setembre de 1998, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per 

la qual s'ordena la publicació de la Resolució que aprova les Normes d'Auditoria del Sector Públic. 

 La Circular 2/2009, de 16 de setembre, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, sobre 

auditoria pública. 
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 La Instrucció 1/2015 de l'Oficina Nacional d'Auditoria per a la proposta i seguiment de mesures 

correctores i la valoració dels plans d'acció. 

 

- L'interventor/a ordenarà l'aplicació d'aquelles normes que hagin de ser d'obligat compliment en 

les auditories públiques realitzades per la Intervenció de l'Entitat i adoptarà les mesures 

necessàries per garantir la seva adequada difusió. 

 

- En allò que no contradigui a les citades normes, podrà utilitzar-se com a instrument de 

referència les normes d'auditoria publicades per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de 

Comptes i les normes internacionals d'auditoria. 

 

- A més, la intervenció podrà desenvolupar instruccions de coordinació, guies i manuals que 

seran d'aplicació obligatòria en els àmbits d'actuació pels quals hagin estat desenvolupats. 

 

A. Auditoria de comptes 
 

L'auditoria de comptes consistirà en la verificació de 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 escau, l'execució del pressupost. Igualment es comprovarà que aquests comptes es troben d'acord 

amb les normes i principis comptables i pressupostaris que li són d'aplicació i contenen la informació 

necessària per a la seva interpretació i comprensió adequada.  

D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 29.3 a) del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es 

regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, i amb els objectius en 

aquesta norma, respecte dels comptes anuals de l'exercici 2020, es realitzarà auditoria de les entitats 

següents: 

 

1. Sota la modalitat d'auditoria de comptes, d'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 168 de la llei 

47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i amb els objectius establerts en la norma, 

se sotmetrà a la modalitat d'auditoria de comptes a les entitats següents: 

 

ENTITAT ADSCRIPCIÓ/
SERVEI 

OBJECTE PERÍODE METODOLOGIA PLANIFICACIÓ 

- Consorci per a la 

gestió de residus del 

Vallès Oriental 

-  Serveis ambientals 

del Vallès SA - SAVOSA 

Servei de  

recollida i 

tractament 

de residus 

Comptes 

Anuals  

Exercici 

2020 

-Control permanent 

i financer intern de 

l'òrgan interventor 

- Auditoria externa 

De Maig a juliol de  

2021 

 

2. Sota la modalitat d'Auditoria de de compliment i operativa : 

 

ENTITAT ADSCRIPCIÓ/SERVEI PERÍODE METODOLOGIA PLANIFICACIÓ 

Serveis Ambientals del 

Vallès S.A-SAVOSA  

Servei de recollida de 

residus i altres serveis  

complementaris  

Exercici 2019 Auditoria externa 

coadjuvant a la 

intervenció  

Maig a juliol de 

2021 
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Auditoria de comptes del CGRVO i de SAVOSA 
 

El control comptable en el Consorci per a la gestió de residus del Vallès Orienta, es realitza per la  per 

la pròpia intervenció general i s'emmarca en el treball de validació del procés comptable i de la 

presentació de llurs resultats  i posant-se de manifest en els informes pertinents.  

El treball  de la intervenció pot ser objecte  d' anàlisis i observacions complementaries a les estrictament 

fixades amb caràcter general per la normativa, que posin de manifest les deficiències d' aplicació dels 

principis previstos en  la normativa que resulta d' aplicació prevista en la Instrucció del model normal 

de comptabilitat local ( Ordre HAP/781/2013 de 20  de setembre). 

Respecte a l'auditoria de comptes de la societat SAVOSA, a priori es prendran com a vàlides les 

conclusions  que es posin de manifest en l'auditoria que la pròpia societat realitza en termes de 

normativa mercantil. Només pel cas que  la informació que s' hi detalli  pugui esdevenir consideracions 

o valoracions tècniques que obliguin a una revisió del contingut per la seva especial transcendència, 

haurà de ser objecte de valoració la necessitat de desenvolupar parcialment alguna part de l´informe. 

En aquest cas es precisarà d' ajuda coadjuvant a la intervenció en els termes previstos en la normativa. 

 

  B. Auditoria de compliment 
 

L'auditoria de compliment tracta de verificar que els actes, operacions i procediments de gestió s'han 

desenvolupat de conformitat amb les normes, disposicions i directrius que siguin d'aplicació. 

Respecte de les entitats que es relacionen a continuació i de les àrees que en aquest s'estableixen, es 

realitzaran auditories de compliment (legalitat), determinant-se l'inici del treball de control i els objectius 

previstos per a cada entitat. L’objecte és la verificació de la legalitat que els actes, operacions i 

procediments de gestió s'han desenvolupat de conformitat amb les normes, disposicions i directrius i 

en concret a la normativa Urbanística la CCAA. 

L’àmbit objectiu de les auditories de compliment no es fixa de manera precisa en cap disposició 

normativa, no obstant, els resultats de les auditories realitzades d’acord amb el Pla anteriorment vigent 

i els resultats dels informes de la UCE ens permetran concretar quines són les àrees de major risc en 

el sector institucional de l' entitat  

 

Aquesta auditoria comprendrà com les tasques següents: 

  

C. Auditoria operativa 
 

L'auditoria operativa que té com a objecte proporcionar una valoració independent de la seva 

racionalitat economicofinancera i la seva adequació als principis de la bona gestió, a fi de detectar les 

seves possibles deficiències i proposar les recomanacions oportunes amb vista a la correcció 

d'aquelles, inclou auditories d'economia i eficiència, auditories de programes i auditories de 

sistemes i procediments. 
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Aquesta auditoria compondrà: 

 

1. PRESSUPOST: Anàlisi del pressupost d' ingrés i despesa i desviacions 

 

2. CONTRACTACIÓ: 

 

2.1.Revisió de procediments de contractació 

2.2.Estudis de contractes per operacions i per proveïdors 

 

3. REVISIÓ DEL CONTROL INTERN 

 

3.1.Revisió del circuit de compres i dels seus controls 

3.2.Contabilitat d' ingrés i despesa 

 

4. ASPECTES EN MATERIA LABORAL  

 

4.1.Processos de contractació de personal 

4.2.Control d' hores extraordinàries 

4.3.Increment de massa salarial 

 

5. IMPUTACIÓ DE COSTOS DE SERVEIS 

 

6. ANÀLISI DE  FINANÇAMENT DELS SERVEIS 

 

7. ANÀLISI D' INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS  

 

A banda d' aquestes qüestions a les que s' ha fet esment, l'informe  en l'anàlisi de cadascun d'aquests 

apartats haurà de manifestar-se sobre els extrems següents: 

 

 L'auditoria d'economia i eficiència tracta de determinar: 

 Si l'entitat està adquirint, mantenint i emprant recursos tals com a persones, propietats, 

instal·lacions, etc., de forma econòmica i eficient. 

 Les causes d'ineficiència, si les hi hagués, i de les practiques antieconòmiques. 

 Si l'entitat està complint amb les lleis i altres normes sobre economia i eficiència. 

 

 L' auditoria  de programes amb objectiu de determinar : 

 En quina mesura s'aconsegueixen els resultats o els objectius establerts pels legisladors o 

pels òrgans que autoritzen els programes. 

 L'eficàcia d'organitzacions, programes, activitats o funcions. 

 Si l'entitat ha complert les lleis i altres normes en aquells aspectes rellevants per al 

programa. 
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Valoració dels sistemes i procediments utilitzats per tal de  determinar: 

 

 El procediment administratiu utilitzat en la realitat per l'òrgan gestor en el desenvolupament de 

les seves competències per aconseguir la finalitat perseguida. 

 Les causes de la ineficiència, si les hi hagués, i si aquestes són degudes als procediments 

utilitzats o a una deficient organització dels recursos disponibles. 

 Si l'òrgan gestor està actuant d'acord amb les normes, principis i directrius vigents i en particular 

amb els principis generals de la bona gestió financera. 

 

VI. ALTRES ACTUACIONS DE CONTROL  
 

A. Auditoria de sistemes anual dels registres comptables de 

factures 
 

Als treballs de control per, mitjançant Auditoria de sistemes anual dels registres comptables de factures, 

verificar que es compleix amb les condicions previstes en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls 

de la factura electrònica i la seva normativa de desenvolupament, seran els següents: 

Proves d'auditoria. 

 

1. Proves relacionades amb les factures en paper 

2. Proves sobre l'anotació de les factures en el RCF 

3. Proves sobre validacions del contingut de les factures 

4. Proves relacionades amb la tramitació de les factures 

5. Proves relacionades amb les obligacions dels òrgans competents en matèries de comptabilitat i 

control 

6. Proves de revisió de la seguretat 

 

 

B. Control de subvencions i ajudes públiques 
 

Els treballs de control per complir l'objectiu del control financer de subvencions seran la comprovació, 

segons sigui procedent,  de l'adequació a les normes aplicables respecte del procediment de concessió, 

gestió  i justificació, així com la correcta verificació de la seva aplicació, pel beneficiari dels fons 

percebuts en funció de la destinació i les finalitats perseguides. Això és, segons allò que s'ha fixat en 

l'article 44.2 de la Llei General de Subvencions: 

 Garantir l'adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari, així com el 

compliment de les obligacions en la gestió i aplicació de la subvenció. 

 L'adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris i entitats col·laboradores. 

 La realitat i la regularitat de les operacions que, d'acord amb la justificació presentada per 

beneficiaris i entitats col·laboradores, han estat finançades amb la subvenció. 

 El correcte finançament de les activitats subvencionades, això és, l'import de la subvenció en cap 
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cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, 

ingressos o altres recursos superi el cost de l'activitat subvencionada. 

 

 L'existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a l'Administració per beneficiaris i 

entitats col·laboradores i que poguessin afectar el finançament de les activitats subvencionades, 

utilització, obtenció o justificació de la subvenció. 

 

En aquest pla es prioritzen respecte del control financer de les subvencions les accions següents: 

 

1. La realització de l'informe sobre el seguiment dels expedients de reintegrament i sancionadors 

derivats del seguiment del control financer previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions. 

2. Revisió del procediment de concessió i gestió aplicades per l'Àrea o Servei que concedeix per 

veure si s'adeqüen a les normes específiques d'aplicació. 

3. Revisió de l'aplicació i justificació de la subvenció, realitzada pel beneficiari. 

 

El període objecte de revisió serà l' exercici 2020. 

En atenció a l'escassa representativitat que tenen aquests capítols de despesa en el pressupost, la 

metodologia per dur a terme aquesta acció serà a partir de la selecció d' una mostra de dos expedients 

de concessió directa de subvencions tramitades durant l' any. 

Es  farà una revisió de procediment de concessió i gestió   

 

VII. CONTROL DE LES MESURES CORRECTORES 

PROPOSTES 
 

La intervenció ha d'establir els mecanismes adequats que permetin un seguiment tant de les mesures 

correctores o, si escau, ajustos comptables proposats en els informes definitius, com de les actuacions 

adoptades per l'òrgan gestor i recollides en les al·legacions presentades a l'informe provisional. 

 

En concret al llarg de l'exercici se sotmetran a un seguiment especial les mesures correctores que 

siguin implementades com a conseqüència dels Controls Financers realitzats durant aquest exercici. 

 

A. Informes resums anuals 
 

D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 37 i 38 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es 

regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, s'haurà d'elaborar amb 

caràcter anual i en ocasió de l'aprovació del compte general, l'informe resum dels resultats del control 

intern assenyalat en l'article 213 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, perquè en 

prengui coneixement i efectes oportuns, comprensiu dels resultats més significatius de l'execució 

d'aquest i de les febleses posades de manifest en aquest. 
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L'informe resum serà remès al Ple, a través del President de la Corporació, i a la Intervenció General 

de l'Administració de l'Estat en el curs del primer quadrimestre de cada any i contindrà els resultats més 

significatius derivats de les de les actuacions de control financer i de funció interventora realitzades en 

l'exercici anterior. 

 

B. Pla d'acció 
 

En el termini màxim de 3 mesos des de la remissió de l'informe resum al Ple el President de la 

Corporació formalitzarà un pla d'acció que determini les mesures a adoptar per esmenar les febleses, 

deficiències, errors i incompliments. 

 

El pla d'acció serà remès a l'òrgan interventor de l'Entitat Local, que valorarà la seva adequació per 

solucionar les deficiències assenyalades i si escau els resultats obtinguts, i informarà al Ple sobre la 

situació de la correcció de les febleses posades de manifest en l'exercici del control intern. En la 

remissió anual a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat de l'informe resum dels resultats 

del control intern s'informarà, així mateix, sobre la correcció de les febleses posades de manifest. 

 

 

VIII. METODOLOGIA DE LES ACTUACIONS DE CONTROL 

FINANCER 
 

A. Organització dels treballs i col·laboració en les actuacions de 

control 
 

L'execució del Pla Anual es durà a terme pel personal de la intervenció i  amb la col·laboració mitjançant 

els oportuns convenis o contractes amb  signatures privades d'auditoria que treballaran coadjuvant a la 

intervenció.  

Correspon a l'Interventor/a/a de l'entitat realitzar la distribució dels controls previstos dels diferents 

equips d'auditoria i als auditors integrants d'aquest.  

En l'exercici de les actuacions de Control Financer, la Intervenció General, podrà recaptar directament 

de qui correspongui els assessoraments jurídics i tècnics que consideri necessaris, de conformitat amb 

el que es disposa en la normativa pressupostària i de control. 

A partir de l’entrada en vigor del nou reglament les exigències quantitatives i qualitatives dels treballs a 

realitzar i l’abast d’aquests, posen de manifest la manca de recursos humans dels quals disposa la 

Intervenció per la seva realització, que estiguin assignats a la funció de control financer.  

 

Conseqüentment, cal dotar al personal controlador dels mitjans necessaris per dur a terme les funcions 

encomanades pel legislador. En aquest sentit, l’art. 4.3 del RD 424/2017 així ho regula, atès que 

estableix que l’òrgan interventor disposarà d’un model de control eficaç, per la qual cosa se li hauran 

d’habilitar els mitjans necessaris i suficients. El model haurà d’assegurar el control efectiu del 100 per 

cent del pressupost consolidat en un termini de tres anys.  
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Actualment, el Servei de fiscalització i control disposa únicament d'una tècnica A1, que resulta 

clarament insuficient per a garantir l'abast dels treballs que es consideren necessaris de realitzar. 

Altrament, aquesta tècnica es coordina amb la intervenció per a la realització d'algunes de les tasques 

que  en es realitzen en el  Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental. Es requereix de la 

necessitat de poder ampliar a mig termini l' equip de treball humà a fi de poder desenvolupar el treball 

en la seva màxima plenitud. 

 

Els treballs que s' han planificat en aquests informe prenen en consideració aquesta circumstància  i 

per a aquest motiu les mostres  són reduïdes si comparem amb l'abast total de gestió pressupostària 

de que es tracta. Tot i això, la correcta execució d'aquests treballs requereix de la incorporació de 

personal de suport a l' àrea d' intervenció  amb dedicació exclusiva pel temps que duri la realització dels  

mateixos.  

 

Pel cas que durant l' exercici la situació econòmica del Consell  ho permeti, cal valorar la contractació 

de personal auditor  complementari que coadjuvant a la intervenció que serveixi d' ajuda i  pugui garantir 

la realització dels controls  establerts.  

 

 

B. Vigència del pla i calendari d' execució dels treballs  
 

Els treballs de control als que es refereix el Present Pla són les que corresponen a l’exercici 2020 i es 

duran  a terme durant l’exercici 2021 dins dels terminis legals segons el règim jurídic d’aplicació als 

diferents ens. En cas de no elaborar-se un nou pla per al següent exercici, s’entendrà prorrogat aquest.  

 

 

C. Modificacions del  pla  anual de  control financer 
 

El present Pla podrà ser modificat per aquesta Intervenció General per algun dels següents motius:  

 

a) Com a conseqüència de la necessitat d'incloure controls específics en virtut de sol·licitud o mandat 

legal.  

b) Quan es produeixin variacions en l'estructura orgànica dels òrgans, organismes o entitats objecte 

de control. 

c) En funció de l’evolució dels factors de risc en les diferents àrees quan la valoració del risc requereixi 

activar actuacions de control continu. 

d) Per evitar duplicitat de treballs amb abast similar realitzats per altres òrgan o institucions de control 

públic. 

e) Per insuficiència de mitjans o altres raons degudament ponderades.  

 

 

PER LA INTERVENCIÓ GENERAL 
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