CIRCULAR_21
Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y
formato del informe resumen, así como la solicitud del informe previo a la resolución de
discrepancias y la remisión de información contable e informes de auditoría de cuentas anuales
de las entidades del sector público local

Si bé no es tracta d’una disposició motivada per la situació de crisi COVID-19, hem considerat
oportú posar en coneixement que s'ha publicat en el BOE de 06.04.2020, la Resolució de 2 d'abril
de 2020, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual s'estableixen les
instruccions a les quals hauran d'ajustar-se el contingut, estructura i format de l'informe resum,
així com la sol·licitud de l'informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió d'informació
comptable i informes d'auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local.
RESOLUCIÓ IGAE
La Resolució entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el BOE, de conformitat amb la
disposició final única.
A l'empara d’allò que es disposa en el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, que regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, l’objecte d’aquesta Resolució és
aprovar les instruccions a les quals hauran d'ajustar-se el contingut, estructura i format de:
I. L'informe resum.
II. La sol·licitud de l'informe previ a la resolució de discrepàncies.
III. La remissió d'informació comptable i informes d'auditoria de comptes anuals de les entitats
del sector públic local.
I. INFORME RESUM (art. 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, que regula el règim jurídic
del control intern en les entitats del Sector Públic Local)
L’elabora l'òrgan de control de cada entitat local.
Contingut de l'informe resum: els resultats més significatius, segons el parer de l'òrgan de
control, que es dedueixin de totes les actuacions de control realitzades durant l'exercici anterior,
en la pròpia entitat local i en les seves entitats dependents, tant derivats de l'exercici de la funció
interventora, com dels informes emesos sobre les actuacions de control permanent i auditoria
pública.
Què ha d'entendre's per “actuacions de control realitzades”? Totes aquelles que haguessin
donat lloc a l'emissió i remissió d'un informe definitiu de control a l'òrgan controlat.
Per a determinar els assumptes a incloure i el seu enfocament, pot utilitzar-se com a orientació
la guia que s'inclou com a annex I a la resolució de 2 d'abril de 2020.

L’estructura s'adaptarà a la que figura com a model en l'annex II de la resolució de 2 d'abril de
2020 i contindrà, almenys, els apartats següents:
- Introducció
- Abast
- Conclusions i recomanacions
- Deficiències que requereixen l'adopció de mesures correctores a través d'un pla d'acció.
- Valoració del pla d'acció de l'exercici anterior
Elaboració i emissió: al llarg del primer quadrimestre de l'exercici següent al qual es refereixen
les actuacions de control i haurà de remetre's per la persona titular de la Intervenció signant,
directament a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i al Ple, per conducte
de la Presidència de la Corporació (ABANS DEL 30/04 d'exercici següent a aquell en el qual
s'hagin realitzat les actuacions de control que s'inclouen en l’informe resum).
Remissió: de l'informe resum, una vegada signat electrònicament, s'obtindrà una còpia
electrònica en format PDF amb CSV o codi electrònic de localització que haurà de remetre's a la
iGAE a través de l'aplicació web RICEL, allotjada en el portal web d’aquesta
(https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/). Efectuada la remissió de l'informe resum, l'aplicació
web RICEL emetrà un justificant de recepció segellat electrònicament.
L'annex III de la Resolució de 2 d'abril de 2020 inclou una sèrie d'indicacions per a l'accés i
utilització de l'aplicació RICEL.
II. DISCREPÀNCIES (apartat 4 de l'art. 15 del Reial decret 424/2017)
La Presidència de l'Entitat local i el Ple, a través de la Presidència, d'aquelles entitats locals la
tutela financera de les quals estigui atribuïda a l'Estat, davant el plantejament d'una discrepància
entre els criteris de l'òrgan gestor i els de l'òrgan de control, podran, prèviament a la resolució
de la discrepància, sol·licitar a la IGAE que emeti informe sobre l'extrem o extrems sobre els
quals se sol·licita valoració.
Les sol·licituds d'informe es presentaran per la Presidència de la Corporació a través de
l'aplicació web RICEL.
Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se de la documentació que conformi l'expedient complet
i, en particular, de la proposta motivada de resolució de la discrepància.
Els informes emesos per la IGAE es posaran a la disposició del President i de l'interventor de
l'entitat local sol·licitant a través de l'aplicació web RICEL.
L'annex III inclou una sèrie d'indicacions per a l'accés i utilització d’aquesta aplicació web.
III. INFORMACIÓ COMPTABLE I INFORMES D'AUDITORIA A REMETRE A LA IGAE (apartat 2 de
l'art. 36 del Reial decret 424/2017)
La remissió a la IGAE de la informació comptable de les entitats del sector públic local i, en el
seu cas, dels informes d'auditoria de comptes, prevista en l'apartat 2 de l'article 36 del Reial
decret 424/2017, SE SUBSTITUIRÀ per l'obtenció directament per la IGAE de la informació del
Portal de Rendició de Comptes d'Entitats locals del Tribunal de Comptes per a la seva integració

en el registre de comptes anuals del sector públic regulat en l'art. 136 de la Llei 47/2003, de 26
de novembre, General Pressupostària.
Nota:
Els informes resum o les sol·licituds d'informe previ a la resolució de discrepància, que es
remetin prèviament a la posada en funcionament de l'aplicació web RICEL assenyalada en els
apartats I i II, s'enviaran a la IGAE a través del Registre electrònic (disposició transitòria única).
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