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El nostre objectiu és facilitar la gestió dels informes:

Marc legal: Reial Decret 424/2017 de 28 
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic 
del control intern en les entitats del sec-
tor públic local.

L’objectiu de la solució és que, des de la 
funció interventora, es faciliti la gestió dels 
informes que han d’acompanyar als expe-
dients d’una organització en la fase d’in-
tervenció de fiscalització limitada prèvia 
de requisits bàsics.

És una solució en el núvol, per la qual 
cosa sols es necessita un ordinador amb 
accés a internet i, en cas que s’opti per 
la versió amb portafirmes, d’un certificat 
digital per cada usuari que requereixi la 
signatura o validació dels informes. 

Els informes es generen de forma au-
tomàtica, una vegada complimentat un 
senzill formulari amb les dades  essen-
cials.

IMPLEMENTACIÓ
SENZILLA I
IMMEDIATA

ORGANITZACIÓ 
DELS EXPEDIENTS

SOLUCIÓ EN 
EL NÚVOL

INTEGRACIÓ 
AMB L’E-ADMIN

Segueix les novetats: www.audifilm.com



CARACTERÍSTIQUES:
• Rigor en els processos de Fiscalització Limitada Prèvia i

transparència interna.

• Neutralitat respecte els fluxos de tramitació 

administrativa en els Expedients de despesa.

• Permet operar de forma independent i autònoma no

subordinada al SICAL.

• Permet la integració amb el sistema d’ e-Admin que 

estigui implantat a l’Ajuntament, en cas contrari, 

genera el seu propi entorn d’e-Admin relatiu a la 

Fiscalització Limitada Prèvia.

Aquest sistema permetrà l’organització dels expedients 

i els informes, amb un circuit de signatura electrònica 

opcional, de manera que, independentment del siste-

ma gestor d’expedients que utilitzi l’organització, podrà 

generar els informes i després introduir-los (en format 

editable o, en format pdf amb o sense signatures) al seu 

gestor d’expedients.

Eina de productivitat real, efectiva i de funcionament 

contrastat. Implementació i posada en marxa senzilla i 

immediata.
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