
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 



 







 



ANÀLISIS I DIAGNÒSTIC DE LES POLÍTIQUES COMPTABLES I CONTROLS 
INTERNS RELATIUS A LA INFORMACIÓ FINANCERA DE LA DIÒCESI DE SANT 
FELIU DE LLOBREGAT 
Realitzat PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
 
Amb el requeriment de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i d’acord al contingut 
de la proposta de serveis professionals de data 10 de febrer de 2017, de 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.,  s’ha efectuat una anàlisi i diagnòstic de 
les polítiques comptables i controls interns relatius a la informació financera de 
l’Administració diocesana, a 31 de desembre del 2016 i en el procés d’aplicació de 
la Llei de Transparència a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. 
 

Aquesta anàlisi i diagnòstic ha tingut l’objectiu d’identificar possibles desviacions 
respecte al que estableix el marc normatiu d’informació financera.  Així mateix, 
l’informe recull aquells aspectes de millora detectats durant la realització del treball 
respecte als controls interns essencials de l’Administració diocesana. 
 

Per a la realització del treball s’ha pres com a referència el Pla General Comptable 
per a entitats diocesanes de l’Església, aprovat en Assemblea Plenària per la 
Conferència Episcopal Espanyola i que s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2017 
 

Accions realitzades per a la consecució dels objectius 
  

1. Reunió inicial amb l’Ecònom i l’equip financer i el Secretari General i 
Canceller del Bisbat. 

2. Comprensió global de les polítiques més significatives del Bisbat. 
3. Comprensió dels conceptes recollits en cada compte comptable. 

 
Bones Pràctiques  
 

Durant la realització del treball,PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. ha destacat 
algunes bones pràctiques, en comparació amb altres Diòcesis per a les que s’ha 
realitzat un encàrrec similar: 
 
 Alt coneixement i involucració del personal d’administració en l’àrea 

financera i comptable del Bisbat. 
 Utilització del criteri de la meritació.   
 Escassa utilització d’efectiu. 



Informe final 
 

Les conclusions “Anàlisi i Diagnòstic de les polítiques Comptables i Controls Interns 
Essencials Relatius a la Informació Financera”, indiquen que és recomanable 
realitzar les següents actuacions: 
 

 Fer el disseny d’un quadre de comandament on s’identifiquin els principals 
riscos, monitors d’activitat i possibles respostes. 

 Formalitzar els processos de control intern en un manual global de 
procediments i controls, aprofitant per optimitzar els processos. 

 Incorporar controls interns de forma estratègica en el Bisbat i formalitzar 
procediments d’acceptació de donacions i pagaments en efectiu. 

 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., també ha efectuat la revisió de les 
informacions comptables i estadístiques de dues parròquies:  Catedral-Parròquia de 
Sant Llorenç i Santa Maria de Piera. 
 

Te tot el referit anteriorment s’ha informat al Consell per als Assumptes Econòmics 
i al Col·legi de Consultors. 
 
 
A Sant Feliu de Llobregat, a 21 de setembre de 2017 
 
 
 
 

Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre. 
Secretari General i Canceller 

 
 

 


