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LA CONTRACTACIÓ IRREGULAR: 

UNA QÜESTIÓ D’ACTUALITAT?

Introducció 
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Introducció 

La contractació irregular no és una qüestió novedosa, atès que les moltes 
circumstàncies i causes que les provoquen no són conseqüència de modificacions 
normatives recents, si no que són pràctiques (o males pràctiques, en moltes ocasions...) 
o situacions que es donen en certa freqüència en les administracions públiques en 
general i en les entitats locals, en particular.

El que si és una novetat normativa relació a aquesta qüestió és el tractament i el rol que 
se li atorga a l’òrgan interventor local en aplicació de l’art. 28 del RD 424/2017, atès que 
justament, aquest precepte pren vigència davant qualsevol contractació irregular, en la 
que, conjuntament, es doni el supòsit d’omissió de la preceptiva fiscalització de 
l’expedient de contractació, en quin cas, mitjançant un procediment en el qual s’exigirà 
la pronunciació de l’interventor/a sobre:

- Possibilitat o conveniència de la revisió d’actes dictats amb infracció de l’ordenament 
jurídic.
- O, per raons d’economia processal, liquidar  l’import de la indemnització sempre que 
es presumeixi que aquest sigui inferior al que resultaria de la revisió de l’acte. 
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Introducció 

Supòsits típics de contractació irregular:

- Contractació verbal: la prohibició de la contractació verbal està fixada a l’art. 37 de la 
LCSP, llevat dels casos d’emergència (supòsit tractat al dictamen 131/2020 de 5 de maig 
de la Comissió Jurídica Assessora). 

- Contractes menors indegudament tramitats: Contractes que, o bé per quantia o 
termini requeria d’un procediment de contractació diferent del contracte menor.

- Prorrogues de contractes no previstes als Plecs o la Llei: contractes que han exhaurit 
totes les prorrogues possibles previstes als Plecs, o bé les que legalment siguin 
d’aplicació, i es dona el supòsit de continuïtat del servei, bé sigui tàcitament, 
verbalment o fins i tot amb acords (nuls...). S’han de tenir en compte les excepcions 
legals previstes a l’art. 29 LCSP i art. 235 ROAS. 
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Introducció 

Possibles vies per tractar els supòsits de contractació irregular:

- El reconeixement extrajudicial de crèdits: Aquesta ha estat una via clàssica per a 
solventar la contractació irregular (i altres irregularitats no relacionades amb la 
contractació administrativa), no obstant, la doctrina administrativa no és partidària de 
l’ús (o abús) d’aquest procediment, que recordem és exclusiu de l’àmbit local. Cal tenir 
present el recent informe 1415 de 22 de desembre de 2020 sobre els expedients de 
reconeixement extrajudicials relatius a l’exercici 2018, pel que fa a les conclusions i 
recomanacions que conté. 

- La via de revisió d’ofici: Prevista a l’art. 41 de la LCSP Contractes en els termes de l’art. 
106 de la Llei 30/2015 (LPACAP), quan estem davant del supòsit de nul·litat radical, que 
en el cas de la contractació irregular dels supòsits anteriors seria el que correspondria 
aplicar.

- El procediment d’omissió de fiscalització: Prevista l’art. 28 del RD 424/2017, tot i ser 
una translació del que ja té previst l’AGE a l’art. 156 de la Llei 47/2003, General 
pressupostària, no s’ha fet en idèntiques circumstàncies.
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Introducció 

Omissió fiscalització art. 156 LGP no és = art. 28 RCI 

Art. 156.2 c) LGP La 
procedencia de la revisión de 
los actos dictados con 
infracción del ordenamiento. 

Art. 28.2 e) RD 424/2017 e) Posibilidad y conveniencia de 
revisión de los actos dictados con infracción del 
ordenamiento, que será apreciada por el interventor en 
función de si se han realizado o no las prestaciones, el 
carácter de éstas y su valoración, así como de los 
incumplimientos legales que se hayan producido. Para ello, 
se tendrá en cuenta que el resultado de la revisión del acto 
se materializará acudiendo a la vía de indemnización de 
daños y perjuicios derivada de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración como consecuencia de 
haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor o 
de incumplir la obligación a su cargo, por lo que, por 
razones de economía procesal, sólo sería pertinente instar 
dicha revisión cuando sea presumible que el importe de 
dichas indemnizaciones fuera inferior al que se propone. 
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El Reconeixement extrajudicial de crèdits

El reconeixement extrajudicial de crèdit s'utilitza generalment com a instrument que 
possibilita l'aplicació al pressupost d'obligacions derivades de compromisos de 
despeses d'exercicis anteriors que no han estat degudament adquirits. No obstant 
això, malgrat l'abundància de normes relatives a diferents aspectes de l'activitat 
economico-financera de les entitats locals, no existeix una normativa reguladora 
d'aquesta figura, l'ús de la qual és molt freqüent en les entitats locals.

Les seves referències normatives són:

Art. 60.2 RD 500/1990, el qual indica que “Correspondrà al Ple de l'Entitat el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació 
pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de quitança i espera”. 
En la mateixa dicció art. 23.1.e) RDLeg 781/1996 i 50.12 RD 2568/1986 ROFRJEL, 
si bé l’indicada en el RD 2568/1986 no afegeix l’expressió «Sempre que no existeixi 
dotació pressupostària».

El reconeixement extrajudicial de crèdits
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Al marge de l'assenyalat, no existeix cap altra normativa que es refereixi a aquest 
instrument, i en especial, no trobem regulats aspectes com els següents:

- El procediment que s'ha de seguir per a aprovar els reconeixements extrajudicials 
de crèdit.

- Els requisits que han de tenir les obligacions per a ser susceptibles d'incloure's en 
un procediment de reconeixement extrajudicial de crèdit.

El reconeixement extrajudicial de crèdits
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L’informe 1415 del Tribunal de Cuentas ha fixat alguns criteris per interpretar en 
quins supòsits no procedeix el reconeixement extrajudicial de crèdits, a l’entendre 
que les despeses han estat degudament compromesos (i per tant, el reconeixement 
de les obligacions li correspon a la Presidència de l’entitat local – art. 60.1 RD 
500/1990):

- Factures presentades fora de termini.

- Endarreriment en la tramitació de l'expedient, bé a conseqüència de demores de la 
pròpia entitat local o derivat de defectes que no comportaven nul·litat de les 
actuacions i van ser esmenats.

- Expedients amb omissió de fiscalització prèvia sense que concorreguessin 
supòsits de nul·litat de les actuacions quan detectada aquesta omissió, l'òrgan 
competent va acordar continuar amb el procediment. En aquest cas, amb 
independència de la infracció que suposa la falta de l'informe de fiscalització, una 
vegada que l'òrgan Interventor ha emès el corresponent informe no apreciant cap 
altra irregularitat, procediria la imputació ordinària d'aquestes obligacions al 
pressupost vigent

El reconeixement extrajudicial de crèdits
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El mateix informe, també es manifesta sobre quan és procedent aplicar un 
reconeixement extrajudicial de crèdits:

- Despeses compromeses sense la corresponent licitació d'un contracte quan 
aquest fos preceptiu (el 79% dels REC obtinguts de la mostra de l’informe del Tcu 
responen a aquesta causa, i d’aquestes el 78% correspon a contractes de serveis).

- Obligacions compromeses sense crèdit.

- Prestacions que excedeixen de l'objecte del contracte que les hagués d'emparar i 
per a les quals no s'ha tramitat la corresponent modificació contractual.

- Prestacions que tenen cabuda en un contracte menor, però per a les quals no s'ha 
seguit la tramitació prevista en l'article 118 de la LCSP i aquesta deficiència no ha 
estat esmenada.

- Altres circumstàncies per les quals, malgrat haver-se realitzat la prestació, no s'ha 
produït la imputació ordinària a pressupost i que són diferents a les que generen 
obligacions que s'han qualificat de degudament compromeses

El reconeixement extrajudicial de crèdits
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En quasevol cas, el Tcu deixa clar que l'aprovació d'un reconeixement extrajudicial 
de crèdit en cap cas esmena per si mateixa els defectes existents en un expedient 
dels quals deriva la nul·litat d'aquest. 

El reconeixement extrajudicial no és sinó l'instrument que habilita la imputació al 
pressupost de l'obligació del pagament de la indemnització a qui materialment ha 
realitzat de bona fe les prestacions en favor de l'Administració, tant si es tramita la 
revisió d'ofici, com si, per concórrer les circumstàncies que l'exclouen conforme als 
arts. 110 de la LPAC i 28.2.e) del RCI, s'opta pel pagament directe de les 
prestacions materialment realitzades.

El reconeixement extrajudicial de crèdits
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El Tcu acaba recomanant una reforma legislativa sobre el REC, en tant aquesta no 
es produeixi,  també fa una crida a que les EELL estableixin , mitjançant les BEP un 
procediment sobre els REC que es generin, tot indicant que aquesta regulació tingui 
a bé considerar els següents aspectes:

a) La designació del Ple com a òrgan competent per a la seva aprovació, com a 
màxim òrgan de l'entitat el responsable d'autoritzar la imputació a pressupost 
d'aquestes obligacions.

b) La necessitat que en la tramitació del procediment, l'òrgan gestor hagi d'aportar 
un informe sobre les causes que han generat el REC, el Servei Jurídic de l'entitat es 
pronunciï sobre la procedència d'instar la revisió d'ofici i la Intervenció local emeti un 
informe d'acord amb les previsions de l'article 28.2.e) del RD 424/2017.

c) L'informe de l'interventor, en apreciar la possibilitat i conveniència de la revisió 
d'ofici dels actes dictats amb infracció de l'ordenament a què es refereix l'article 
28.2.e) del RD 424/2017, atès l'article 110 de la LPAC, hauria de valorar l'aplicació 
del principi d'enriquiment sense causa, a més d'altres circumstàncies com pogués 
ser el seu caràcter recurrent o el perjudici de l'interès públic derivat de la suspensió 
immediata del servei.

El reconeixement extrajudicial de crèdits
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La contractació irregular que genera la possibilitat de la revisió d’ofici per causa de 
nul·litat de la seva tramitació, cal dir que la postura de la Comissió Jurídica 
Assessora, quan concurreixen les circumstàncies, aquesta ha de ser declarada i 
s’ha de seguir el procediment de revisió d’ofici.

Així s’ha manifestat en dictàmens 333/2012, 244/2016, 104/2019, 177/2019, 
131/2020, 272/2020 i 273/2020.

Per tant, la CJA no reconeix (millor dit, no troba adequat) el procediment fixat per 
l’art. 28 del RD 424/2017, que no oblidem, està posat en relació als límits de la 
revisió d’ofici fixats a l’art. 110 de la LPA, tal i com indica el Tcu al seu informe sobre 
el REC.

La revisió d’ofici en la contractació irregular
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Arguments a favor via revisió d’ofici CJA: (ponència A.Galan 1/12/2020 sobre 
contractació irregular):

1) L'existència d'una regulació específica per a aquest supòsit de contractació 
irregular en la LCSP (articles 41 i 42).

2) Si l'Administració aprecia la concurrència d'una causa de nul·litat, té el deure de 
declarar-la (també en matèria contractual).

3) La revisió d'ofici és la via procedimental més garantista: Intervenció de la 
Comissió Jurídica Assessora. Dictamen preceptiu i obstatiu.

4) Dins del mateix procediment de revisió d'ofici pot discutir-se i decidir-se la 
indemnització de danys i perjudicis (42.1 LCSP i 106.4 LPAC).

La revisió d’ofici en la contractació irregular
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Arguments en contra via revisió d’ofici CJA: (ponència A.Galan 1/12/2020 sobre 
contractació irregular):

1) Inadequació del procediment de revisió d'ofici per falta d'objecte a revisar: 
inexistència de decisió administrativa (“artifici”) - Dictamen del Consell d'Estat 
1019/1995.

2) Acudir al procediment de revisió d'ofici és contrari al caràcter excepcional de la 
revisió d'ofici (ús abusiu: conversió en la via ordinària) - Dictamen del Consell 
Consultiu dels Illes Balears 149/2014.

3) No és necessari acudir al procediment de revisió d'ofici perquè, en aquests 
casos, podem aplicar els límits de la revisió de l'article 110 LPAC.

4) Acudir al procediment de revisió d'ofici és un esforç inútil, perquè el resultat serà 
sempre el mateix: el pagament de les factures - Dictamen del Consell d'Estat 
1019/1995.

5) Acudir al procediment de revisió d'ofici amenaça amb bloquejar el funcionament 
de la Comissió Jurídica Assessora.

La revisió d’ofici en la contractació irregular
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6) Acudir al procediment de revisió d'ofici és més car per a l'Administració: es 
demora molt temps i, al final, cal pagar el valor de la prestació i els interessos.

I de la meva collita:

7) No només resulta més car, hi ha uns costos per tramitació administrativa interns 
que no són menors segons la casuística

8) El contractista també es veu afectat per les demores

9) I, la més important, amb tots els defectes que se li vulguin retreure, s’ha constituït 
un procediment específic en les EELL per la via de l’art. 28 del RD 424/2017, el qual 
s’ha de posar en relació a l’art. 110 de la LPA: «Las facultades de revisión 
establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de 
acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio 
resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las 
leyes.».  Art. 28 del RCI al qual se li atorga plena vigència part del Tcu (informe 
1415) i incorpora a les seves recomanacions l’informe de l’òrgan interventor previst 
al RD 424/2017.

La revisió d’ofici en la contractació irregular
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Fem un repàs de l’art. 28 del RCI:

«1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la 
función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la 
obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta 
que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente 
artículo»

Està clar que és un procediment preceptiu, sense el qual no es poden tramitar les 
fases O i P en la gestió pressupostària, fins que es resolgui l’omissió en els termes 
del propi art. 28.

L’omissió de la fiscalització



18

«2. Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la 
función interventora lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado aquel y 
emitirá al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo 
este informe a las actuaciones, pueda el Presidente de la Entidad Local decidir si 
continua el procedimiento o no y demás actuaciones que en su caso, procedan.

En los casos de que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las 
obligaciones o gastos cuya competencia sea de Pleno, el Presidente de la Entidad 
Local deberá someter a decisión del Pleno si continua el procedimiento y las demás 
actuaciones que, en su caso, procedan.»

És important destacar que aquest informe «que no tendrá naturaleza de 
fiscalización», representa una excepció al principi d’abstenció respecte les 
qüestions d’oportunitat que han de regir l’exercici de la funció interventora, 
justament perquè s’exclou expressament (i lògicament, en tenir el seu origen en una 
omissió) aquesta distinció.

L’omissió de la fiscalització
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Contingut informe interventor art. 28 RCI:

L’omissió de la fiscalització

a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su 
identificación, haciendo constar, al menos, el órgano gestor, el objeto del gasto, el 
importe, la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto presupuestario y 
ejercicio económico al que se imputa.

b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del interventor 
informante, se produjeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la 
preceptiva fiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos 
legales infringidos.

c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que 
su precio se ajusta al precio de mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las 
valoraciones y justificantes aportados por el órgano gestor, que habrá de recabar los 
asesoramientos o informes técnicos que resulten precisos a tal fin.

d) Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para 
satisfacer el importe del gasto.
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I la part més important:

e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del 
ordenamiento, que será apreciada por el interventor en función de si se han 
realizado o no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de 
los incumplimientos legales que se hayan producido. Para ello, se tendrá en cuenta 
que el resultado de la revisión del acto se materializará acudiendo a la vía de 
indemnización de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de 
la Administración como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento 
injusto en su favor o de incumplir la obligación a su cargo, por lo que, por razones 
de economía procesal, sólo sería pertinente instar dicha revisión cuando sea 
presumible que el importe de dichas indemnizaciones fuera inferior al que se 
propone.

L’omissió de la fiscalització
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Característiques d’aquest apartat e)

- La possibilitat i conveniència de la revisió dels actes ha de ser apreciada per 
l’òrgan interventor, aquest no es pot abstenir de manifestar en el seu informe si cal 
 o no acudir a la revisió de l’acte.

- Per apreciar si cal anar per la via de revisió d’ofici ens hem de fonamentar en els 
següents extrems:

a) Realització o no de les prestacions, està clar que si no s’han produït les 
prestacions (total o parcialment), es recomana acudir a la via de revisió d’ofici per a 
la determinació, si s’escau, de la indemnització que correspongui.

b) Incompliments legals, està clar que un major grau o acumulació d’incompliments 
i, en especial, si s’acredita la manca de bona fe contractual del «contractista», seria 
recomanable instar a la via de revisió d’ofici.

c) Per raons d’economia processal, només és pertinent (per tant, el RCI preveu el 
caràcter residual) la via de revisió d’ofici, quan es presumeixi que l’import de les 
indemnitzacions sigui inferior a la despesa proposada. (Problema amb la inequació 
plantejada, fora més adequat un «inferior o igual»).

L’omissió de la fiscalització
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I d'aquí plora la criatura....

Com determinem, com a interventors i interventores (o SI en els municipis de 
menys de 5.000 habitant) que la despesa que es proposa és inferior a la 
indemnització que resultaria d’aplicar una revisió d’ofici?

L’omissió de la fiscalització
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Recordem:

«La restitució obligada per l’article 42.1 de l’LCSP, en el supòsit de liquidació d’un 
contracte nul, només ha de comprendre el valor efectiu de la prestació realitzada i 
no la resta dels conceptes que inclou el valor estimat d’un contracte que es 
pressuposa vàlid» (Dictamen 131/2020 CJA).

Afegeix aquest mateix dictamen que “l’obligació de l’Administració de fer el 
pagament al contractista, en la hipòtesi de contracte verbal, no deriva d’aquest 
contracte, que és nul de ple dret, sinó directament de la llei, en concret, de la 
previsió legal que imposa la restitució recíproca de les prestacions com a primer 
efecte de la liquidació del contracte nul”, de manera que en no fer-se el pagament 
en compliment d’un contracte “el seu import no es correspon necessàriament amb 
el preu del contracte, sinó amb el cost d’allò que efectivament hagi realitzat el 
contractista”. I continua raonant que “aquesta afirmació és coherent amb la 
dinàmica pròpia de la nul·litat de ple dret: amb l’establiment de l’obligació de 
restitució recíproca de les prestacions, el legislador pretén la restauració de la 
situació existent abans de l’actuació administrativa nul·la. Pretensió que es fa 
realitat en la mesura que sigui possible: si no és possible la restitució in natura, se 
substitueix per la devolució del seu valor econòmic.

La quantificació del valor de la prestació
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Conceptes que conformen el valor de la prestació (que no preu):

- Costos directes

- Despeses generals - Costos indirectes

- Benefici industrial

- IVA

Els costos directes, amb caràcter general, conformen el nucli del cost del contracte, 
per tant aquests generen pocs dubtes en relació al seu reconeixement.

Pelque fa a les despeses generals (costos indirectes), no s’haurien de dissociar del 
cost de la contraprestació. Cal tenir present que l’art. 131 del RLCAP, estableix les 
despeses generals com com a “gastos generales de la empresa, gastos financieros, 
cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, tasas de la 
Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y 
demás derivados de las obligaciones del contrato”.  És una pressumpció que siguin 
entre el 13% i el 17% que preveu el RLCAP. En cas de provenir d’un contracte 
adjudicat prorrogat irregularment, es pot prendre com a referència el valor 

La quantificació del valor de la prestació
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- Benefici industrial

La CJA deixa ben clar que aquest concepte, sota cap circumstància, ha de formar 
part de la compensació, ja que aquesta s’ha de limitar als costos efectius i ha 
d’excloure els components retributius dels contractes subscrits vàlidament, entre els 
quals, el més evident de tots ells, és el benefici industrial.

A l’igual que les despeses generals, hem de presumir iuris tantum, que s’aplica per 
defecte el 6%, percentatge previst a l’art. 131 del Reglament de la LCAP. També si 
la prestació deriva d’un contracte prorrogat irregularment, podem prendre com a 
referència el benefici industrial que s’aplicava en aquest abans de la seva extinció.

No obstant, el dictamen 131/2020 de la CJA considera que tot i la seva exclusió del 
càlcul del valor de la prestació, el benefici industrial es podria reclamar pel 
«contractista» per la via de la indemnització de danys i perjudicis ocasionats per la 
declaració de nul·litat del contracte. Aquesta previsió és excepcional i restringida a 
una participació culposa lleu o inexistent per part del tercer.

La quantificació del valor de la prestació
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- IVA

L’IVA d’un contracte que entra en liquidació com a conseqüència de la declaració de 
nul·litat s’ha d’aplicar sobre el valor de les prestacions realitzades fins aquell 
moment.

En cas de reconèixer el benefici industrial com a indemnització per danys i 
perjudicis, sobre aquest valor no aplicarem IVA, atès que no es considera 
contraprestació (consulta vinculant V1648-2020)

La quantificació del valor de la prestació
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- Altres conceptes: Les inversions i les despeses financeres

Aquest plantejament només té sentit en aquells contractes prorrogats irregularment 
i que en el contracte extingit contemplava un seguit d’inversions associades al 
mateix. 

Que passa doncs, amb les inversions associades al servei? si el contracte coincidia 
amb la vida útil, i el valor de l’element ja es troba amortitzat, aquest ja no es pot 
retribuir (un bé amortitzat totalment ja no representa cost pel contractista), en 
conseqüència, podem considerar les següents circumstàncies:

a) Les inversions del servei, tot i esgotada la seva vida útil, són les mateixes que 
venien utilitzant, en tot o en part, per tant s’haurà de deduir del cost del servei en la 
part proporcional

b) Les inversions del servei, són substituïdes per noves inversions o altres figures 
anàlogues (rènting, lloguers puntuals..), en aquest cas s’haurà d’acreditar el seu 
cost i la seva dedicació al contracte.

Respecte les despeses financeres seguirem el mateix criteri, si bé en el cas de 
despeses substitutives d’inversió (rentings, lloguers...) també exclouran aquest 
concepte del cost de la contraprestació

La quantificació del valor de la prestació
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- Altres consideracions:

a) Els contractes irregulars no poden ser objecte de revisió de preus.

b) Tampoc els són d’aplicació «modificacions contractuals» com eventuals 
ampliacions que puguin estar contemplades en els plecs originaris.

c) No procedeixen les revisions fonamentades en les modificacions salarials 
motivades per negociació col·lectiva

d) L’informe 2/2021, de 12 de febrer, dela Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de Catalunya planteja a la seva conclusió IV l’exigència de 
responsabilitats que , si s’escau, hagin incorregut les persones funcionàries i les 
autoritats que hagin participat en l’actuació contrària a dret.

Per últim, cal establir un procediment contradictori amb el contractista mitjançant un 
tràmit d’audiència, als efectes de fixar la quantia que s’ha de reconèixer en el 
procediment d’omissió.

La quantificació del valor de la prestació
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- El REC, que semblava una figura a extingir ha tornat a prendre rellevància a 
resultes de l’informe 1415 del Tribunal de Comptes, si bé es recomana una 
regulació mínima mitjançant les BEP

- La via de revisió d’ofici no es pot aplicar de forma generalitzada i 
indiscriminada, hem de reconèixer els límits a la seva aplicació previstos a 
l’art. 110 de la LPA.

- En la contractació irregular, en qualsevol de les seves modalitats, serà 
d’aplicació en qualsevol cas el procediment d’omissió de la fiscalització.

- En el procediment d’omissió, l’òrgan interventor informarà sobre la 
procedència de la revisió d’ofici

Conclusions
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- Per a l’estimació del valor de la contraprestació, tindrem en compte els 
costos directes, les despeses generals i l’IVA. Amb caràcter general s’ha 
d’excloure el benefici industrial, i només en casos excepcionals seria 
assumible en concepte d’indemnització per danys i perjudicis, en quin cas 
aquesta part no es considerarà contraprestació i no estarà subjecte a IVA.

- Hem de considerar no assumibles les inversions i les despeses financeres 
que formen part del valor de la contraprestació, quan aquestes han deixat de 
ser un component de cost del mateix.

- Amb totes aquestes consideracions no és recomanable assumir sense més 
les factures derivades de contractacions irregulars, ni tan sols a l’empara 
d’un REC, hem de tramitar el procediment d’omissió per determinar quina és 
la quantia definitiva que ha de reconèixer la corporació.

Conclusions
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Quadre orientatiu – Procediment a seguir segons 

Supòsit REC

Contracte prorrogat irregularment Si No No No Si No
Contracte prorrogat irregularment No No Si No Si No
Contracte prorrogat irregularment Si Si No Si Si No
Contracte prorrogat irregularment No Si Si Si Si No

Contracte menor mal tramitat Si No No No Si En funció grau culpa
Contracte menor mal tramitat No Si Si Si Si No
Contracte menor mal tramitat Si Si No Si Si No
Contracte menor mal tramitat No No Si No Si En funció grau culpa

Contracte verbal Si No No No Si En funció grau culpa
Contracte verbal No Si Si Si Si No
Contracte verbal Si Si No Si Si No
Contracte verbal No No Si No Si En funció grau culpa

Existència de crèdit en el 
moment de meritament 

de la despesa

Conducta 
dolosa o 
culposa 

contractista

Revisió 
d’ofici

Omissió de 
fiscalització

Reconeixement 
benefici industral

Nota: El REC només serà d’aplicació quan es doni el supòsit d’incompliment del prinicipi d’anualitat 
pressupostària – mai dins el mateix exercici.
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Moltes gràcies per la vostra atenció...(i paciència)

Baldomero Rovira Lopez

Interventor de  l'Ajuntament de Reus

C/Sant Llorenç 25 – 43201 Reus

brovira@reus.cat

977010009 – Ext. 2939

mailto:brovira@reus.cat
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