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Instrucció de servei de la Intervenció General 

 
 

Per la qual s'estableixen els procediments a seguir per la Intervenció en el cas que s'adoptin 
acords o resolucions amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. 

Normativa d'aplicació.  

1. El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), en l'article 214 es regula l'àmbit d'aplicació i les 
modalitats de l'exercici de la funció fiscalitzadora.  

2. El Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el Règim Jurídic del Control Intern de 
les Entitats Locals del Sector Públic Local, en l'article 28 es regula el procediment a seguir en els 
casos en els que essent obligatòria la fiscalització aquesta s'hagi omès. Així mateix es disposa que 
aquestes omissions seran incloses dins les relacions que se n'ha de donar compte al Ple de 
l'Ajuntament i al Tribunal de Cuentas tal com regulen els apartats 5 i 6 de l'article 15 de l'esmentat RD 
424/2017. 

3. La Resolució de 15 de gener de 2020, de la Presidència del Tribunal de Cuentas, per la que es 
publica l'acord del Ple de 19 de desembre de 2019, per la que s'aprova la Instrucció sobre remissió 
d'informació relativa a l'exercici del control intern de les entitats Locals, en l'apartat II.3.2 regula la 
documentació a remetre al Tribunal de Cuentas, així mateix l'Acord del Ple de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya de data 28 de gener de 2020 (DOGC 8053 de data 30 de gener de 2020) 
regula la tramesa d'aquesta informació en els mateixos termes i que consisteix en: 

 a. Informe d'omissió de fiscalització emès per l'òrgan interventor. 

 b. Memòria, subscrita pel responsable directe de la omissió, que inclogui una explicació de la 

omissió de preceptiva fiscalització o intervenció prèvia i, en el seu cas, les observacions que 

estimi convenients respecte de l'informe de la intervenció. 

 c. Acords o resolució del Ple, de la Junta de Govern Local o del President de l'entitat local en el 

que s'acordi la continuació del procediment. 

4. L'esmentada Instrucció del Tribunal de Cuentas, traslladada també a l'acord del Ple de la 
Sindicatura de Comptes de 28 de gener de 2020, en el seu apartat III disposen que s'ha de procedir a 
la comunicació de fets que puguin ser constitutius de responsabilitat comptable o infraccions en 
matèria de gestió econòmico-pressupostària, en el sentit de què s'hauran de comunicar a través de la 
Plataforma de Rendició de comptes de les entitats Locals tant aviat com es tingui coneixement dels 
mateixos, havent d'adjuntar la documentació corresponent en format PDF. 

Es consideració de tot l’exposat, i per tal de clarificar el procediment a seguir en aquestes actuacions, 
la Intervenció general dicta la següent instrucció:  
  

Primer.- Objecte. 
 
La present instrucció té per objecte regular les actuacions de la Intervenció municipal quan s’evidenciï 
actuacions respecte de les que s’hagi omès l’obligació de sotmetre-les a fiscalització prèvia, així com 
les actuacions de remissió d’informació al Tribunal de Cuentas en els termes que es regula al Reial 
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Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el Règim Jurídic del Control Intern de les Entitats 
Locals del Sector Públic Local. 
 
Segon.- Àmbit d’aplicació. 
 
Els supòsits d’omissió de fiscalització es donaran quan no s’hagi tingut en compte les previsions dels 
articles 9.3, 16.1 i 20 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el Règim Jurídic del 
Control Intern de les Entitats Locals del Sector Públic Local, els quals es fereixen als següents 
supòsits: 

- Actes relatius a la fiscalització de l’ordenació del pagament i pagament material de les 
devolucions d’ingressos indeguts. 

- Actes dels òrgans de Govern de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms, sigui quina 
sigui la seva qualificació, per la que s’aprovi la realització d’una despesa. 

- Els actes resolutoris de recursos administratius que tinguin contingut econòmic. 
- Convenis que es subscriguin i qualsevol altre acte de naturalesa similar, sempre que tingui 

contingut econòmic. 
- La realització de la comprovació material de l’execució d’obres, serveis i subministraments 

sempre que la seva quantia sigui igual o superior a 50.000 euros, sense IVA, excepte en els 
supòsits previstos a l'apartat Tercer de la Instrucció d'Intervenció 1/2020 relativa als criteris de 
desenvolupament de la funció interventora en l'àmbit de la comprovació material de la 
inversió. 

 
 
Tercer.- Supòsits específics d’omissió de fiscalització a l’àmbit de la contractació 
administrativa. 
 
Es considerarà per la Intervenció que es dona el supòsit d’una omissió de fiscalització en el cas de 
què s’adverteixi la realització de contractes menors de forma successiva i recurrent que comportin la 
superació dels límits quantitatius establerts per a aquests tipus de contracte en la Llei 9/2017, de 8 
d’octubre de Contractes del Sector Públic o que s’alteri l’objecte del contracte per tal d’evitar els 
procediments generals de contractació previstos a l’esmentat text legal. 
 
Així mateix es considerarà omissió de fiscalització la continuació de l’execució d’un contracte una 
vegada aquest hagi estat donat per finalitzat o be hagi acabat la seva vigència, així com l’execució 
d’una prestació sense disposar de cap relació contractual que l’empari, a excepció dels supòsits 
d’actuacions per raons d’emergència les quals han de quedar acreditades a l’expedient. 
 
Quart.- Procediment. 
 
En el cas de què la Intervenció municipal o les unitats gestores adscrites a la mateixa evidenciïn un 
supòsit d’omissió de fiscalització es procedirà a comunicar a l’òrgan o responsable del servei que 
l’hagi ocasionat i es procedirà a emetre informe d’intervenció en el que es posarà de manifest el 
següent: 

a. Descripció detallada de la despesa, amb indicació de l'òrgan gestor, objecte de la despesa, 
import, la seva naturalesa jurídica, la data de realització, el concepte pressupostari i l'exercici 
econòmic al que s'imputa.  

b. Exposició dels incompliments normatius que s'hagin produït en el moment que s'hagi adoptat 
l'acte amb omissió de fiscalització. 
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c. Constatació de l’efectiva prestació de l’actuació i que els preus s’ajustin als de mercat en base 
a la valoració i justificació que aporti l'òrgan gestor. 

d. Comprovació de l’existència de crèdit adequat i suficient per satisfer l'import de la despesa. 
e. Possibilitat o conveniència de procedir a la revisió d’ofici per tal de determinar la indemnització 

de danys i perjudicis ocasionats derivats de la responsabilitat administrativa de l’Ajuntament o 
procedir al pagament que es proposa si concorren raons d’economia processal. 

f. Responsabilitats que es puguin derivar de l’actuació executada en omissió de la fiscalització. 
 
Aquest informe podrà comprendre diverses actuacions d’omissió de fiscalització sempre que es 
corresponguin al mateix òrgan o responsable del servei que l’hagi ocasionat i obeeixen a un mateix 
supòsit de fet. 
 
De l’esmentat informe se’n donarà trasllat al responsable de la omissió a l’efecte de què aquest 
expliqui, a través d'una memòria, la motivació de la omissió de la preceptiva fiscalització o intervenció 
prèvia i, en el seu cas, indiqui les observacions que estimi convenients respecte de l’informe de la 
intervenció. En el cas de què la Intervenció municipal apreciï que procedeix la revisió d’ofici el servei 
gestor haurà de procedir a la incoació d’un expedient per tal de determinar la indemnització de danys i 
perjudicis. 
 
En el cas que s’apreciïn raons d’economia processal, i que el responsable de la omissió subscrigui la 
memòria explicativa de la omissió, es remetrà l’expedient a l’Alcalde a l’efecte de què aquest o en el 
seu cas el Ple de l’Ajuntament resolguin sobre la continuació de l’expedient o determini quines 
actuacions són procedents. 
 
Únicament serà procedent tramitar l’omissió de fiscalització i no aplicar la via de la revisió d’ofici quan 
es dedueixi que no resulti més econòmic efectuar la declaració de nul·litat del contracte, d’acord amb 
tot allò que fixa l’art. 28 del RD 424/2017. 
 
En aquest sentit, i d’acord amb la jurisprudència sobre aquesta qüestió i amb la doctrina 
administrativa que realitzen els diferents òrgans consultius en matèria de contractació administrativa, 
es procedirà de la següent manera: 
 

- En els contractes tramitats com a menors que aïlladament o conjuntament no superin els 
llindars dels límits de l’art. 118 de la LCSP, s’abonaran les factures presentades pel seu 
import íntegre. 
 

- En els contractes de tracte successiu, els quals han esgotat les prorrogues legals o 
contractuals màximes i es continua la prestació del servei, respecte la facturació presentada, 
s’haurà de deduir el benefici industrial, el qual es presumirà que ascendeix al 6%, i es 
calcularà tot aplicant un quocient de 1,06 sobre la base de la factura sense l’IVA. En cas que 
el servei porti associades inversions que es trobin del tot amortitzades de resultes de 
l’expiració del contracte anterior, i aquests béns siguin els que es troben aplicats a la 
prestació del servei, es deduirà també el seu valor de l’import facturat, d’acord amb els termes 
que fixava el contracte exhaurit. 
 

L’òrgan de contractació, amb el càlcul de la valoració de la prestació, posarà aquest en coneixement 
del contractista mitjançant el tràmit d’audiència, amb la finalitat que es pugui manifestar sobre els 
càlculs efectuats i aporti tota la documentació que consideri necessària. 
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Cinquè.- Donar compte de les resolucions adoptades en les que es disposi la continuació del 
procediment. 
 
En el cas de què l'Alcalde o el Ple de l'Ajuntament disposin la continuació del procediment i per tant 
es procedeixi al reconeixement d'obligacions i disposar el seu pagament, la Intervenció procedirà a 
donar compte dels expedients corresponent al Ple de l'Ajuntament en els termes previstos a l'apartat 
6 de l'article 15 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el Règim Jurídic del Control Intern 
de les Entitats Locals del Sector Públic Local. 
 
Així mateix i a l'empara del previst a la Resolució de 15 de gener de 2020, de la Presidència del 
Tribunal de Cuentas, per la que es publica l'acord del Ple de 19 de desembre de 2019, per la que 
s'aprova la Instrucció sobre remissió d'informació relativa a l'exercici del control intern de les entitats 
Locals i l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de data 28 de gener de 2020, es procedirà a 
remetre de forma unificada en una sola tramesa la informació i la documentació esmentada en la 
indicada resolució del Tribunal de Cuentas i acord de la Sindicatura de Comptes a través de 
l'aplicació web de la Sindicatura de Comptes amb anterioritat al dia 30 d'abril de l'exercici següent al 
que es refereixin les omissions, conjuntament amb la resta d'informació que regula l'esmentada 
instrucció. 
 
Sisè.- Àmbit temporal. 
 
La remissió de la informació regulada en la Resolució de 15 de gener de 2020, de la Presidència del 
Tribunal de Cuentas, per la que es publica l'acord del Ple de 19 de desembre de 2019, per la que 
s'aprova la Instrucció sobre remissió d'informació relativa a l'exercici del control intern de les entitats 
Locals, i en l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de data 28 de gener de 2020, 
abasta als exercicis 2019 i posteriors. A tal efecte es procedirà a la revisió de tots els expedients 
d’omissió de fiscalització que s’hagin tramitat durant l’exercici per tal de què es pugui completar la 
documentació indicada en l’esmentada resolució, requerint-la, en el seu cas, al responsable del servei 
que les ha generat. 
 
Setè.- Altres comunicacions de la Intervenció municipal al Tribunal de Cuentas. 
 
La comunicació al Tribunal de Cuentas dels fets que puguin ser constitutius de responsabilitat 
comptable o d’infraccions en matèria de gestió econòmico-pressupostària es realitzarà tant aviat com 
es tingui coneixement dels mateixos i en base a expedients que s’aprovin pels òrgans de govern de 
l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms en els que la Intervenció municipal hagi posat de 
manifest que s’aprecia l’existència de responsabilitats en els informes previs. 
 
Reus, a la data de la signatura electrònica del document. 
 
L’Interventor general. 
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Baldomero Rovira López 
 
 

 


