
 
 
 
La publicació en el BOE 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, suposa una fita rellevant en aquesta matèria en 
dissenyar un model de control intern que persegueix com a objectiu, 
entre uns altres, aconseguir un control economicofinancer més rigorós 
i eficaç i reforçar el paper de la funció interventora en les entitats 
locals. 
 
Aquest Reial decret respecta l'autonomia de les entitats locals atés 
que es limita a establir uns estàndards mínims del règim de control. 
 
Com una de les novetats rellevants, el Reial decret estableix la 
possibilitat d'establir mecanismes de col·laboració amb la IGAE o de 
contractació externa per al millor acompliment de la funció de control, 
especialment en el vessant de l'auditoria. 
 
Aquestes jornades van dirigides als càrrecs electes locals interessats, 
amb l'objectiu d'abordar els reptes de futur que es plantegen en els 
pròxims anys als òrgans que exerceixen el control intern del sector 
públic, i adaptar, amb la màxima velocitat i eficàcia, la funció 
interventora als nous requeriments de la normativa i a l'administració 
electrònica, a més de realitzar una anàlisi de riscos per a preparar el 
Pla de Control Financer Anual, que hauran d'afrontar per a realitzar la 
seua funció d'una manera efectiva, responent així al que la societat 
demanda de tots ells. 
 
En definitiva, aquesta nova regulació ve a cobrir un buit legal en 
aquest àmbit, permetent homogeneïtzar la funció de control intern i 
auditoria del sector públic local amb la resta de sectors públics. 
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Pausa – café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

9:30-9:45 Recepció i lliurament de documentació. 

9.45-10:00     Obertura. 

10:00-11:00  Ponència: 
«La funció Interventora i el control 
financer en el reglament de control Intern 
Sra. Mª Carmen Aparisi, interventora de 
l'Ajuntament de Torrent (València) 
 

11:00-12:00  Ponència: 

«El règim de control simplificat del Títol 
V del reglament de control  intern». 

Sr. Javier Biosca, interventor de l’Ajunta-
ment de la Vall d'Uixó (Castelló)  

12:00-12:30   

12:30-13:30 Ponència: 

«Com abordar la posada en marxa 
del nou model de control intern de 
les Administracions Locals». 

Sr. Jordi García, Interventor de l'Ajun-
tament de Gandia (València) 

 

13:30-14:00 Conclusions y fi de jornada. 
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