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NORMATIVA EN MATÈRIA DE CONTROL INTERNA 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL:

- Títol VI del RDL 2/2004,  de 5 de març, TRLRHL:  arts 213 a 223.
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Reforma i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que modifica els articles 213 i 218.
- RD 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic del control intern 
en les entitats del sector públic local, que va entrar en vigor el dia 1 de juliol 
de 2018.
- Bases d’execució del Pressupost.
- Acord del Consell de Ministres sobre l'exercici de la funció interventora, en 
règim de requisits bàsics, de 30/05/2008, actualitzat per ACM de 1/7/2011.
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Novetats legislatives que han entrat en vigor durant 2018:

- Ley 9/2017, de 19 d'octubre, de Contrates del Sector Públic (BOE de 9 de 
novembre de 2017) – En vigor a partir del 9 de març de 2018*

- RD 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en 
les entitats del Sector Públic Local (BOE de 12 de maig de 2017). - En vigor a partir 
del 1 de juliol de 2018.

* La lletra a) de l'apartat 4 de l'art. 159 i la lletra d) de l'apartat 2 de l'art. 32, ho faran als deu mesos 
de la publicació; i els art. 328 a 334, així com la disposició final desena, que ho faran el dia següent 
de la publicació al BOE. El tercer paragraf de l'apartat 1 de l'art. 150 entrarà en vigor en el moment 
en que ho faci la disposició reglamentària a la que es refereix el mateix.
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El RD 424/2017

La principal novetat que representa el RD 424/2017, de  28 d'abril, pel que es regula 
el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local és justament 
que per primer cop s’amplien, regulen i desenvolupen les previsions sobre l'exercici 
del control intern contingudes al RDLeg 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Pasem, doncs, d’un exercici del control intern que patia/gaudia d’un molt escàs 
contingut material, que deixava un ampli marge per al desenvolupament 
autonormatiu (Reglaments locals, Bases d’execució del pressupost, Instruccions 
internes etc.) a una exhaustiva regulació sobre aquesta important funció pública, 
que deixa molt poc marge a l’autonomia local per a la regulació sobre aquesta 
matèria i produirà un efecte homogeneïtzador en tot el sector públic local.

També s’estableixen noves obligacions (art. 5) que són novedoses des de el punt 
de vista de l’apreciació de la responsabilitat.
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També cal considerar que es regulen els principis de l’exercici del control 
intern, entre els quals destaquem:

- Es referma el  principi d’autonomia funcional respecte els titulars dels ens 
controlats.

- Es diu que l’òrgan interventor “disposarà d’un model de control eficaç i per a 
això, se li hauran d’habilitar els mitjans necessaris i suficients”.

- Introdueix la possibilitat de fer els treballs amb mitjans propis o aliens, i es 
preveu un període transitori de tres anys en que el control abasti del 80% inicial 
al 100% del pressupost, en base a un anàlisi previ de riscos.

- Quan s’hagi de donar compte al Ple dels resultats del control s’haurà de 
mencionar expressament el grau de compliment de l’abast material del control 
(caldria, si s’escau, fer esment del previst a l’art. 40 de la LO 2/1982, del TCu).

El canvi més destacable és el nou règim de requisits mínims a comprovar, tan 
si s'opta per un règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia o per l'ordinari 
de fiscalització prèvia plena.
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Formes de 
control

Àmbit subjectiu del 
control

Formes de l'exercici del 
control

Contingut dels 
controls

Funció 
Interventora

Entitat local i ens 
dependents amb 

pressupost 
administratiu de 
caràcter limitatiu

Fiscalització prèvia plena o 
limitada prèvia

Actuacions art. 8 a 27 
RD 424/2017

Control Intern

Entitat local i ens 
dependents amb 

pressupost 
administratiu de 
caràcter limitatiu

Control Financer permanent

Actuacions art. 32 RD 
4224/2017 + 

Fiscalització plena 
posterior i verificació 
ingressos (si s'escau)

Control 
financer

Ens dependents Auditoria Pública
Actuacions art. 33 RD 

RD 424/2017
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Tipus 
d'auditoria

Objecte verificació
Ens subjectes a Auditoria 

pública

Auditoria de 
comptes

Imatge fidel dels 
Comptes anuals

Tots els ens dependents, 
llevat de les Societats 
Mercantils subjectes 

obligatòriament a auditoria 
de comptes

Auditoria 
pública

Auditoria de 
compliment

Control de legalitat
Tots els ens dependents que 

no disposin de pressupost 
administratiu

Auditoria 
operativa

Avaluació de la 
gestió

Tots els ens dependents que 
no disposin de pressupost 

administratiu
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Regulació de les fases i contingut de la funció interventora

El RD 424/2017 defineix com a diferents fases de l’exercici de la funció 
interventora:

- Fiscalització prèvia dels actes que reconeguin drets de contingut econòmic, 
autoritzin o aprovin despeses, disposin o comprometin despeses i acordin 
moviments de fons i valors

Intervenció prèvia, consistent en:

- Intervenció del reconeixement de les obligacions i la comprobació 
material de les inversions.

- Intervenció formal de l’ordenació del pagament

- Intervenció material del pagament

Com es pot observar es distingeix entre intervenció formal i intervenció material 
de la despesa.
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La fiscalització de les despeses

Pel que fa a les despeses i pagaments, el procediment per a l’exercici de la 
funció interventora es troba regulat al Capítol III del RD 424/2017. És 
destacable la següent regulació, amb caràcter general:

 Els expedients han de ser originals i complerts, una vegada reunits tots els 
justificants i emesos els informes preceptius, entre ells com a mínim ha de 
constar en qualsevol expedient l'informe del responsable del servei en els 
termes de l'art. 172.1 i 175 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que  
aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
Entitats Locals, i quan es trobi en disposició que es dicti acord per part de 
l’òrgan competent. És evident que l’expedient ha de contenir la proposta de 
resolució o acord, entre d’altres motius, per conèixer quin és l’òrgan al qual 
s’eleva aquesta.
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La fiscalització de l'expedient electrònic (DA 7ª RD 
424/2017):

Els procediments de fiscalització d'expedients tramitats per 
procediments electrònics per les Entitats Locals, sens perjudici 
de l'adaptació a la seva estructura organitzativa en l'exercici 
de les seves competències, haurà de ser coherent amb els 
criteris i principis que continguin els desenvolupaments 
normatius que, per al seu propi àmbit, estableixi la Intervenció 
General de l'Estat.

En cap cas l'adaptació del procediment podrà suposar 
l'alteració dels requisits de fiscalització establerts en el RD 
424/2017.
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- L’òrgan interventor ha de fiscalitzar l’expedient en el termini 
màxim de 10 dies hàbils, reduïble a 5 dies hàbils en els 
expedients en què s’hagi declarat la urgència en la seva tramitació o 
s’apliqui el règim especial de fiscalització limitada prèvia.

El còmput de terminis es farà a partir de l’endemà de la recepció de 
l’expedient original i un cop es disposi de tots els documents.

Aquest termini pot restar en suspensió quan  l’òrgan interventor faci 
ús de la facultat que li atribueix l’art. 6.4 del RD 424/2017 
(reclamació d'assessorament o d'altres informes), amb comunicació 
al servei afectat.

Aquests terminis són irreductibles per l’entitat local.
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La fiscalització prèvia de l'aprovació o autorització de despeses 
i de la disposició o compromís de despesa de l'entitat local (art. 
16 RD424/2017):

Àmbit d'aplicació:

Es troben sotmesos al règim de fiscalització prèvia tots els actes 
dels òrgans de l'entitat local i dels seus OOAA, sigui quina sigui la 
seva qualificació, en els que s'aprovi la realització d'una despesa.

També s'han d'incloure:

- Els actes resolutoris de recursos administratius que tinguin 
contingut econòmic

- Els Convenis que es suscriguin i qualsevol altre acte de naturalesa 
anàloga, sempre que tingui contingut econòmic.
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Exempcions a la fiscalització prèvia (art. 17 RD424/2017):

- Les despeses de material no inventariable

- Els contractes menors

- Les despeses de caràcter periòdic i demés de tracte succesiu, una 
vegada fiscalitzada la despesa corresponent al període inicial de 
l'acte o contracte del que derivin, o les seves modificacions.

- Les despeses menors de 3.005.06 € que, d'acord amb la normativa 
vigent, es facin efectius mitjançant el sistema de bestretes de caixa 
fixe
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La intervenció prèvia del reconeixement de l'obligació:

Abasta a qualsevol acte de reconeixement de l'obligació, amb 
independència que els actes anteriors es trobin sotmesos o exempts 
a fiscalització prèvia.

S'ha de posar a disposició de l'òrgan interventor l'expedient amb 
caràcter previ  a l'acord de liquidació de la despesa o reconeixement 
de l'obligació

Contingut de les comprovacions (art. 19 RD 424/2017):

a) Que les obligacions responen a despeses aprovades i, en el seu 
cas, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa 
i el reconeixement de l'obligació s'hagin de realitzar simultàniament.
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b) Que els documents justificatius de l'obligació s'ajustin a les 
disposicions legals i reglamentàries que resultin d'apliació. En tot 
cas, a la documentació haurà de constar:

- Indentificació del creditor

- Import exacte de l'obligació

- Les prestacions, serveis o altres causes que de les quals derivi 
l'obligació de pagament.

c) Que s'hagi comprovat materialment, quan sigui procedent, 
l'efectiva i conforme realització de l'obra, servei, subministrament o 
despesa i que s'hagi realitzat, si s'escau, dita comprovació.
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El règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics 
(art. 13 RD 424/2017)

Aquest contingut del RD de control intern és una autèntica modificació del 
règim en vigor previst a l'art. 219.2 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el sentit 
que s'amplia l'abast mínim a verificar i s'hauran d'aplicar com a requisits 
bàsics a comprovar, aquells que fixi l'Acord del Consell de Ministres, vigent 
en cada moment, respecte l'exercici de la funció interventora en règim de 
requisits bàsics, en aquells supòsits que siguin d'aplicació a les entitats 
locals.

Actualment es troba en vigor l'Acord del Consell de Ministres de 30/05/2008, 
actualitzat mitjançant Acord del Consell de Ministres de de 20/07/2018.

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/ClnControlGastoPublico/Documents/ACM
%2030%2005%2008.pdf
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El règim de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics és un 
règim extraordinari, és dir, si no s'adopta un acord exprés per a la 
seva implantació, el règim de fiscalització aplicable serà l'òrdinari, és 
a dir, la fiscalització prèvia plena.

L'acord d'aplicació del règim de fiscalització limitada prèvia haurà de 
ser adoptat pel Ple de l'Ajuntament, previ informe de l'òrgan 
interventor i a proposta de la Presidència (art. 219.2 TRLRHL i 13.2 
RD 424/2017).
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Règim de control simplificat (Títol V del RD 424/2017)

Es podrà aplicar a aquelles entitats locals incloses en l'àmbit 
d'aplicació del model simplificat de comptabilitat local, a títol 
recordatori (Regla 1 de l'Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, 
que aprova la Instrucció del Model Simplificat de comptabilitat local):

a) Els  municipis quin pressupost  no  excedeixi de 300.000 €, així 
com aquells quin pressupost superi aquest import pero no excedeixi 
de 3.000.000 € i quina població no superi 5.000 habitants.

b) La resta d'entitats locals sempre que el seu pressupost no 
excedeixi de 3.000.000,00 €.
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Règim de control simplificat (Títol V del RD 424/2017)

La principal característica és que serà possible limitar la 
responsabilitat de l'òrgan interventor a l'exercici de la funció 
interventora tot aplicant el règim de fiscalització limitada prèvia, 
respecte la gestió econòmica de l'Entitat local, sense que sigui 
d'aplicació obligatòria la funció de control financer.

Això implica que si es verifiquen els requisits bàsics de la fiscalització 
limitada prèvia i s'opta per aquest règim, l'òrgan interventor haurà 
finalitzat i exercit la seva funció pública i ja seran només els OCEX els 
que podran exercir la seva tasca de fiscalització externa.
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Règim de control simplificat (Títol V del RD 424/2017)

En cas que l'entitat local disposi d'ens dependents (OOAA, Societats 
mercatils, EPEL, Fundacions, Consorcis etc.), sota la direcció i 
supervisió de l'òrgan interventor, l'auditoria pública es practicarà 
únicament en la modalitat d'auditoria de comptes.

No serà preceptiva ni l'auditoria de compliment (control de legalitat) ni 
l'aditoria operativa (avaluació de la gestió).
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Requisits bàsics a comprovar en el règim de fiscalització i intervenció 
limitada prèvia de requisits bàsics (art. 13 RD 424/2017):

Extrems de general comprovació:

a) Existència de crèdit pressupostari i que el proposat és el adequat a la 
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure.

En el supòsit de de despeses amb finançament afectat, s'haurà de 
comprovar que els recursos que les financen siguin executius, acreditant-se 
amb l'existència de documents fefaents  que acreditin la seva efectivitat.

Supòsits:

- Operació de crèdit (art. 173.6.b TRLRHL – autorització art. 53 TRLRHL)

- Subvencions, contribucions especials, alienació de patrimoni o altres 
afectats (art. 173.6.a TRLRHL)
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Quan es tracti de compromisos de despesa pluriennal s'haurà de 
comprovar, a més, si es dona compliment al previst a l'art. 174 del TRLRHL.

S'entendrà que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o 
nascudes i no prescrites amb càrrec a la Tresoreria de l'entitat local i que 
compleixen els requisits de:

- Especialitat i limitació dels crèdits (art. 172 TRLRHL)

- Temporalitat (art. 176 TRLRHL), segons preveu el principi d'imputació 
pressupostària, la imputació de les operacions que s'hagin d'aplicar als 
Pressupostos,  per a les obligacions pressupostàries derivades 
d'adquisicions, obres, serveis, prestacions o despeses en general al 
Pressupost de l'exercici en que aquestos es realitzin i amb càrrec als 
respectius crèdits. Cal tenir present les excepcions dels endarreriments a 
favor del personal i les derivades de compromisos de despesa degudament 
adquirits en exercicis anteriors, prèvia la incorporació dels romanents de 
crèdit que les financin.
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LA TRAMITACIÓ ANTICIPADA

Previsió continguda a la Disposició Addicional Tercera de la LCSP:

Es podran tramitar anticipadament els contractes l'execució material dels 
quals hagi de començar en l'exercici següent o aquells el finançament dels 
quals depengui d'un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una 
altra entitat pública o privada, sotmetent l'adjudicació a la condició 
suspensiva de l'efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el 
contracte corresponent.

És a dir, es pot avançar en el procediment de licitació, fins i tot assolint 
l'adjudicació del contracte, restant aquesta en suspens mentre no es 
disposi dels recursos necessaris per al seu finançament.

Aquesta condició suspensiva així com la forma de tramitació anticipada ha 
d'estar recollida en els PCAP i en l'anunci de licitació, així com la previsió 
de la renuncia a cap mena d'indemnització exigible pel contractista 
adjudicatari, en cas que el contracte finalment no es pugui celebrar per no 
assolir el finançament previst.



b) Que les obligacions o despeses es generen per òrgan competent.

c) Aquells altres extrems que, per la seva transcendència en el procés 
de gestió, es determinen pel Ple de l'ens local a proposta de la 
Presidència, previ informe de l'òrgan interventor.

A aquests efectes, amb independència que el Ple hagi dictat o no 
acord de FLP, es consideraran transcendents en el procés de gestió 
els extrems fixats en el ACM, que s'hauran de comprovar en tots 
els tipus de despesa que compren.

Addicionalment, el Ple, previ informe de l'òrgan interventor podrà 
aprovar altres requisits o tràmits addicionals que també tinguin la 
consideració d'essencials.
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Per aquells tipus de despesa i obligacions per als que no s'hagi fixat 
el règim de requisits bàsics, serà d'aplicació el règim general de 
fiscalització i intervenció prèvia plena. També serà d'aplicació el règim 
ordinari de fiscalització prèvia plena per a les despeses de quantía 
indeterminada (art. 13.3 RD 424/2017).

Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització i intervenció 
limitada prèvia seran objecte d'una plena amb posterioritat (art. 219.3 
TRLRHL i 13.4 RD 424/2017).

La novetat que preveu el RD 424/2017 és que la fiscalització plena 
posterior es farà en el marc de les actuacions de control financer.
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Exemple de FLP (adaptació acord CM), contractes administratius:

A) Aprovació de la despesa:

1 -  - Existeix plec de clàusules administratives particulars o, si escau, document 
descriptiu, informat pel Servei Jurídic.

2 - Existeix plec de prescripcions tècniques del contracte a l’expedient

3 - L'objecte del contracte està perfectament definit, de manera que permeti la 
comprovació de l'exacte compliment de les obligacions per part del contractista ( només 
en els contractes de serveis)

4 - Quan s'utilitzi model de plec de clàusules administratives, verificar que el contracte a 
celebrar és de naturalesa anàloga a l'informat pel Servei Jurídic.

5 - Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableix, 
per a la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa, criteris directament 
vinculats a l’objecte del contracte.

6 – Si s’utilitza un únic criteri, aquest estigui relacionat amb els costos d’acors amb l’art. 
146.1 de la LCSP.

7 – Si l’únic criteri a considerar és el preu, es verificarà que aquest sigui el més baix
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Exemple de FLP (adaptació acord CM), contractes administratius:

A) Aprovació de la despesa:

8 – En cas que s’utilitzin una pluralitat de criteris d’adjudicació fonamentats en la millor 
relació qualitat-preu, que s’estableixin d’acord amb criteris econòmics i qualitatius.

9 – En el cas que el procediment d’adjudicació proposat sigui el diàleg competitiu es 
verificarà que la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d’un criteri 
d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu

10 – Quan es prevegui la utilització de varis criteris d’adjudicació o de un únic criteri 
diferent del preu, que el Plec de clàusules administratives particulars o el document 
descriptiu estableix els paràmetres objectius per a identificar les ofertes anormalment 
baixes.

11 – Que el Plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu 
estableix almenys una de les condicions especials d’execució que s’enumeren a l’art. 
202.2 de la LCSP i l’obligació de l’adjudicatari de complir les condicions salarials dels 
treballadors conforme al Conveni col·lectiu sectorial d’aplicació

12 – Quan es proposa com a procediment d’adjudicació el procediment obert simplificat, 
comprovar que es compleixen les condicions previstes a l’art. 159.1 de la LCSP
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Exemple de FLP (adaptació acord CM), contractes administratius:

A) Aprovació de la despesa:

19 - Quan es proposi com a procediment d'adjudicació el diàleg competitiu, verificar que si es 
reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia 
de les mateixes i que consta la corresponent reserva de crèdit

20 - Quan es prevegi en el plec de clàusules administratives particulars la possibilitat de modificar el 
contracte en els termes de l'article 204 de la Llei de Contractes del Sector Públic, verificar que  el 
percentatge previst no superi el 20% del preu inicial

21 - Quan es prevegi en el plec de clàusules administratives particulars la possibilitat de modificar el 
contracte en els termes de l'article 204 de la Llei de Contractes del Sector Públic, verificar que  la 
modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte

22 - Quan es prevegi en el plec de clàusules administratives particulars la utilització de la subhasta 
electrònica, verificar que els criteris d'adjudicació al fet que es refereix la mateixa es basin en 
modificacions referides al preu o requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o 
percentatges

23 Existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes, si escau. Quan no existeixi 
informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes, i no resulti procedent per raó de la quantia, que a 
l'expedient s'incorpora pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten a l'estabilitat, 
seguretat o estanqueïtat de l'obra.  (només en els contractes d’obres)
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Exemple de FLP (adaptació acord CM), contractes administratius:

A) Aprovació de la despesa:

24 – Que es justifica a l’expedient la carència de mitjans suficients per la prestació del servei per la 
pròpia Administració amb els seus propis mitjans (només en els contractes de serveis)

25 - Que existeix acta de replanteig previ (només en els contractes d’obres)

Aspectes a verificar per normativa sectorial:

És adequada la valoració que s’incorpora a l’expedient sobre les repercussions del nou contracte en 
relació als compliments dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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Exemple de FLP (adaptació acord CM), contractes administratius:

B) Compromís de la despesa:

1 - Quan no s'adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta formulada per la Mesa, que 
existeix decisió motivada de l'òrgan de contractació.

2 - Quan es declari l'existència d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que 
existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors suposadament 
compresos en elles i de l'informe del Servei Tècnic corresponent

3 - Quan s'utilitzi el procediment negociat, que existeix constància en l'expedient de les 
invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o 
rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, de conformitat amb el que es disposa en la 
Llei de Contractes del Sector Públic.

4 - Quan s'utilitzi el procediment negociat, existeix constància de les avantatges 
obtingudes amb la negociació.

5 - Quan es proposi la celebració d'un contracte amb preus provisionals de conformitat 
amb l'article 102.7 de la Llei de Contractes del Sector Públic, que es detallen en la 
proposta d'adjudicació els extrems previstos en les lletres a), b) i c) del citat precepte.

6 - Acreditació de la constitució de la garantia definitiva, llevat del cas previst a l’art. 159.6 
de la LCSP.

31



Exemple de FLP (adaptació acord CM), contractes administratius:

B) Compromís de la despesa:

7 - Acreditació que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la 
documentació justificativa de les circumnstàncies què es refereixen les lletres a) a c) de 
l’art. 140.1 de la LCSP que procedeixin, incloent, si s’escau, la d’aquelles altres empreses 
a quines capacitats es recorri, o bé, que s’acredita la verificació d’alguna o de totes 
aquestes circumstàncies  mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic (o de la corresponent base de dades nacional d’un Estat 
membre de la UE), amb les excepcions del procediment obert simplificat tramitat conforme 
a l’art. 159.4 de la LCSP en què nomès s’examinarà el compromís al que es refereix l’art. 
75.2 de la Llei i en el procediment abreujat tramitat conforme a l’art. 159.6 de la LCSP 
quan s’hagi constituït la Mesa, en la que no es procedirà a l’aplicació d’aquest extrem.
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Exemple 1 de FLP (adaptació acord CM), contractes administratius:

C) Formalització del contracte:

Si escau, que s'acompanya certificat de l'òrgan de contractació, o del propi òrgan de 
contractació que acrediti que no s'ha interposat recurs especial en matèria de contractació 
contra l'adjudicació o dels recursos interposats, o bé, certificat de no haver-se acordat 
mesura cautelar que suspengui el procediment. En supòsit que s’hagués interposat recurs 
contra l’adjudicació, haurà de comprovar-se igualment que ha recaigut resolució expressa 
de l'òrgan que ha de resoldre el recurs, ja sigui desestimant el recurs o recursos 
interposats, o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.
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Exemple de FLP (adaptació acord CM), contractes administratius:

D) Modificació de contractes:

1 - En el cas de modificacions previstes segons l'article 204 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, que la possibilitat de modificar el contracte es troba prevista en els plecs o 
en l'anunci de la licitació, i que no supera el percentatge del preu del contracte al que com 
a màxim poden afectar i que no s’inclouen nous preus unitaris no previstos en el 
contracte.

2 - En el cas de modificacions no previstes, que s'acompanya informe tècnic justificatiu 
dels extrems previstos a l'article 205 de la Llei de Contractes del Sector Públic i que no es 
superen els percentatges màxims previstos en dit article

3 - Que existeix informe del responsable del servei en els termes de l'art. 172.1 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, que  aprova el Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les Entitats Locals i informe de Secretaria

4 - Existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes, si escau. Quan no 
existeixi informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes, i no resulti procedent per raó de 
la quantia, que a l'expedient s'incorpora pronunciament exprés que les obres del projecte 
no afecten a l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l'obra? (només en els contractes 
d’obres)

5 - Existeix acta de replanteig previ. (només en els contractes d’obres)
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Exemple de FLP (adaptació acord CM), contractes administratius:

D) Prorroga dels contractes:

1 - Que està prevista en el plec de clàusules administratives particulars

2 - Que no se superen els límits de durada prevists en el plec de clàusules administratives 
particulars o en el document descriptiu.

3 – En el supòsit que resulti d’aplicació l’establert en el darrer paràgraf de l’art. 29.4 de la 
LCSP, consta justificació a l’expedient  i que s’ha publicat el corresponent anunci de 
licitació del nou contracte en el termini assenyalat en dit precepte

4 - Que existeix informe del responsable del servei en els termes de l'art. 172.1 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, que  aprova el Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les Entitats Locals i informe de Secretaria
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Exemple  de FLP (adaptació acord CM), contractes administratius:

E) Revisió de preus:

1 - Que es compleixen els requisits recollits en l'article 103.5 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic Públic i que el Plec de clàusules administratives particulars estableix la 
fórmula de revisió aplicable

2 - En el cas que per al contracte que es tracti s'hagi aprovat una fórmula tipus, es 
verificarà que no s'inclou una altra fórmula de revisió diferent en els plecs
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La intervenció de la comprovació material de la inversió (art. 20 
RD 424/2017)

En concordància al previst a l'art. 189.1 i 214.2.d) del TRLRH, abans 
de liquidar la despesa o reconèixer l'obligació s'haurà d'acreditar i 
verificar materialment l'efectiva realització de les obres, serveis o 
adquisicions finançades amb fons públics i la seva adequació al 
contingut del corresponent contracte.

La intervenció material de la inversió ha de ser practicada per l'òrgan 
interventor, que podrà rebre assessorament quan sigui necessari la 
possessió de coneixements tècnics per a l'exercici d'aquesta forma de 
control intern.
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Quan serà preceptiva? : Quan l’import de la inversió sobre la qual es 
practica la comprovació material de la inversió sigui igual o superior a 
50.000,00 € IVA exclòs. Les Bases d’execució del pressupost podran fixar un 
import inferior.

S’ha d’entendre per inversió, qualsevol tipus obra, servei o subministraments.

En quin moment? : Els òrgans gestors han de sol·licitar a l’òrgan interventor, 
o en qui delegui, la seva assistència a la recepció de la inversió de què es 
tracti en un termini mínim de 20 dies abans de la data prevista de la recepció 
de la inversió.

En quin document? El resultat de la comprovació material de la inversió es 
reflexarà en una acta que s’haurà de subscriure per tots els que concorrin a 
l’acte de recepció de la inversió i en la que es farà constar, si s’escau, les 
deficiències apreciades, les mesures a adoptar per a subsanar-les i els fets i 
circumnstàncies detscades de l’acte de recepció. Cadascun dels assistents 
podrà fer constar en dita acta, o un informe ampliatori, expressar les opinions 
que estimin pertinents.
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Com s’acredita la comprovació material de la inversió quan aquesta no 
sigui preceptiva? : En aquests supòsits, la comprovació de la justificació 
es comprovarà  mitjançant un acta de conformitat signada per aquells que 
participin en la mateixa, o amb una certificació expedida pel Responsable 
del Centre, Dependència o Organisme a qui correspongui rebre o acceptar 
les obres, serveis o subministraments, en la que s’haurà d’expressar que 
s’ha fet càrrec del material adquirit, especificant amb el detall necessari per 
a la seva identificació, o haver-se executat l’obra o servei d’acord amb les 
condicions generals i particulars que en relació amb ells, hagin estat 
prèviament establertes.

És a dir, per als contractes en que sigui d’aplicació l’art. 222 de la LCSP, 
l’acta de recepció serà el document que pot acreditar la comprovació 
material de la inversió, per als contractes menors, o bé s’incorpora una acta 
de recepció o, en el seu defecte, la certificació del responsable del servei, 
que es pot incorporar al mateix justificant.
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L'Omissió de la fiscalització

Art. 28 lletra d) Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern:

“Constituyen infracciones muy graves en materia de gestión 
económico presupuestaria:

(...)

d) La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, 
obligaciones o pagos, cuando ésta resulte preceptiva o del 
procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos 
suspensivos de la intervención, regulado en la normativa 
presupuestaria.”
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En els supòsits en què la funció interventora sigui preceptiva i s’hagi omès:

- No es pot reconèixer l’obligació,

- Ni tramitar el pagament,

- Ni intervenir favorablement en aquestes actuacions fins que es conegui i es 
resolgui l’omissió esmentada.

L’òrgan interventor, davant un expedient en què s’ha omès la funció interventora, ho 
ha de manifestar a l’autoritat que l’hagi iniciat i ha d’emetre alhora la seva opinió 
respecte de la proposta.

Amb aquest informe, el president de l’entitat local ha de decidir si continua el 
procediment o no i les altres actuacions que, si s’escau, siguin procedents.

En els casos en què l’omissió de la fiscalització prèvia es refereixi a les obligacions 
o despeses de competència del ple, el president de l’entitat local ha de sotmetre a 
decisió del ple si continua el procediment i les altres actuacions que, si s’escau, 
siguin procedents.
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Contingut de l’informe:

a) Descripció detallada de la despesa, almenys: l’òrgan gestor, l’objecte de la 
despesa, l’import, la naturalesa jurídica, la data de realització, el concepte 
pressupostari i l’exercici econòmic al qual s’imputa.

b) Exposició dels incompliments normatius que es van produir en el moment en 
què es va adoptar l’acte amb omissió de la preceptiva fiscalització o intervenció 
prèvia, en què s’enunciïn expressament els preceptes legals infringits.

c) Constatació que les prestacions s’han portat a terme efectivament i que el seu 
preu s’ajusta al preu de mercat, per a la qual cosa s’han de tenir en compte les 
valoracions i els justificants aportats per l’òrgan gestor.

d) Comprovació que hi ha crèdit pressupostari adequat i suficient per satisfer 
l’import de la despesa.

e) Possibilitat i conveniència de revisió dels actes dictats amb infracció de 
l’ordenament.
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Aquest informe s’inclourà en la relació referida als apartats 6 i 7 de 
l’article 15 del Reglament:   informes que es remeten al Ple, en 
ocasió de la dació de compte de la liquidació del pressupost, i al 
Tribunal de Comptes i a Sindicatura de Comptes, en ocasió del 
compte general.

L’acord favorable del president, del ple o de la JGL (en municipis de 
Gran població, si s’escau), no eximeix de l’exigència de les 
responsabilitats que pertoquin.
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Les objeccions

Quan en l’exercici de la funció interventora, l’òrgan interventor observa que es produeix 
en la forma o en el fons un defecte a l’expedient ha de fer constar per escrit sota la forma 
d’un informe i amb la indicació expressa de la normativa que, a parer de la intervenció, 
s’ha infringit, abans que es dicti el el corresponent acte administratiu. Aquest informe 
amb objeccions suspèn el procediment administratiu, quan es donin qualsevol dels 
següents supòsits:

a) Quan la despesa es proposi a un òrgan que no tingui competència per a la seva 
aprovació.

b) Quan s'apreciïn greus irregularitats en la documentació justificativa del reconeixement 
de la obligació o no s'acrediti suficientment el dret del perceptor, o que es derivin de 
comprovacions materials d'obres, subministraments, adquisicions o serveis.

c) Quan s'hagin omès requisits o tràmits que puquin donar lloc a la nul·litat de l'acte, o 
quan la continuació de la gestió administrativa pogués causar menyscaptes econòmics a 
la Tresoreria de l'Entitat Local o a un tercer.

d) Quan es fonamenti en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui l'adequat (art. 
216.2.c) TRLRHL).

El Ple de la Corporació, previ informe de l'òrgan interventor, podrà aprovar altres requisits 
o tràmits addicionals que també tindran la consideració d'essencials.
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El procediment que s’inicia a continuació és de naturalesa contradictòria, és a dir, el 
servei o òrgan gestor davant l’objecció de la intervenció té dues opcions:

 - Subsanar els defectes de forma o de contingut que assenyala la Intervenció.

 - Fonamentar jurídicament la proposta de resolució inicial, sense tenir en compte 
les objeccions de la Intervenció.

Quan es dona el primer cas, el procediment pot continuar una vegada subsanades 
les objeccions fetes per l'òrgan interventor (s'ha de remetre a aquest en un termini 
de 15 dies).

En el segon cas, l’Alcalde (és una competència indelegable), haurà de resoldre la 
discrepància, en el sentit que sigui. De les discrepàncies resoltes en contra del 
criteri de l’Interventor, s'haurà de donar compte al Ple, en un punt independent de 
l'ordre del dia amb motiu de la liquidació del pressupost) i informar a la Sindicatura 
de Comptes i al Tribunal de Comptes (amb motiu del compte general).

Quan l’objecció es fonamenti en la insuficiència o no adequació del crèdit proposat, 
o siguin despeses de la seva competència, la discrepància només pot ser resolta 
pel Ple de la Corporació.
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En el supòsit de que els defectes observats en l'expedient derivin de l'incompliment de 
requisits o tràmits que no siguin els considerats essencials ni la resta dels inclosos en el 
art. 216.2 del TRLRHL, la Intervenció podrà emetre informe favorable, però la eficàcia de 
l'acte quedarà condicionada a la subsanació de dits defectes amb anterioritat a 
l'aprovació de l'expedient. L'òrgan gestor remetrà a l'òrgan interventor la documentació 
justificativa d'haver-se subsanat dits defectes.

Opcionalment:

El president de l'ens local o el Ple (quan siguin objeccions en què sigui competent per a 
resoldre la discrepància) pot sol·licitar, abans de resoldre, informe a l'Administració que 
tingui atribuïda la tutela financera (1 mes per resoldre), aquest informe no és vinculant.

Quan la resolució de discrepància es faci també contra el criteri fixat a l'informe d'aquest 
òrgan de tutela financera, s'ha d'informar també al Ple d'aquesta circumstància.

Tant en aquest supòsit com en el de resolucions contra el criteri de l'òrgan interventor, el 
President de l'ens local podrà presentar al Ple un informe justificatiu de la seva actuació.
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47

PROVISIÓ «IN HOUSE» - ELS ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS 
PERSONIFICATS

Disposa l’article 32 LCSP que els poders adjudicadors podran executar 
qualsevol dels cinc contractes típics valent-se d’un mitjà propi personificat, de 
dret públic o de dret privat, previ encàrrec i a canvi d’una compensació 
tarifària. L’encàrrec a un medi propi no tindrà la consideració de contracte.

Tindran la consideració de medi propi personificat aquelles persones 
jurídiques, de dret públic o privat, que compleixin tots i cadascun dels requisits 
que s’estableixen a continuació:

a) Que el poder adjudicador ostenti sobre el medi propi un control anàleg al 
dels seus serveis i unitats, de manera que pugui exercir una influència decisiva 
sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives, el que succeirà 
quan els encàrrecs siguin d’execució obligatòria pel medi propi d’acord amb 
els estatuts o acte de creació. La compensació s’establirà per referència a 
tarifes ja aprovades. S’atendrà al cost efectiu suportat pel medi propi per a les 
activitats que es subcontractin a empresaris particulars en els casos que 
aquest cost sigui inferior al resultant d’aplicar les tarifes a les activitats 
subcontractades.
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PROVISIÓ «IN HOUSE» - ELS ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS 
PERSONIFICATS

b) Que més del 80 per 100 de les activitats del medi propi es duguin a terme en 
exercici de comeses que li han estat confiades pel poder adjudicador que fa 
l’encàrrec i que el controla o per altres persones jurídiques controlades de la 
mateixa manera per l'entitat que faci l'encàrrec. Per calcular aquest 80 per 100 es 
prendrà la mitjana del volum global de negocis,  les despeses suportades pels 
serveis prestats a poders adjudicadors en relació amb la totalitat de les despeses 
en què hagi incorregut el mitjà propi per raó de les prestacions que hagi realitzat a 
qualsevol entitat o un altre indicador alternatiu d’activitat que sigui fiable. Tot això 
referit als tres exercicis anteriors al de formalització de l'encàrrec.

El compliment efectiu del requisit establert en la present lletra haurà de quedar 
reflectit en la Memòria integrant dels Comptes Anuals de l'ens destinatari de 
l'encàrrec i, en conseqüència, ser objecte de verificació per l'auditor de comptes 
en la realització de l'auditoria d'aquests comptes anuals de conformitat amb la 
normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes.

c) Si el medi propi és un ens de personificació jurídica privada la totalitat del 
capital o patrimoni haurà de ser de titularitat o aportació pública.
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PROVISIÓ «IN HOUSE» - ELS ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS 
PERSONIFICATS

d) La condició de medi propi personificat respecte del poder adjudicació 
s'haurà de reconèixer en els seus estatuts o actes de creació, previ 
compliment dels requisits següents:

• Conformitat o autorització expressa del poder adjudicador respecte del que 
vagi a ser medi propi.

• Verificació pel poder adjudicador que el que vagi a ser medi propi compta 
amb mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels 
encàrrecs, de conformitat amb el seu objecte social.

e) Els estatuts o acte de creació del medi propi hauran de determinar el 
poder adjudicador respecte del qual té aquesta condició, precisant el règim 
jurídic i administratiu dels encàrrecs que se’ls puguin conferir, i establint la 
impossibilitat de què participin en les licitacions públiques convocades pel 
poder adjudicador, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador pugui 
encarregar-se’ls l’execució de la prestació objecte d’aquestes licitacions.
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PROVISIÓ «IN HOUSE» - ELS ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS 
PERSONIFICATS

Els encàrrecs dels poders adjudicadors a medis propis no tindran la 
consideració jurídica de contractes, però hauran de complir les normes 
següents:

a) El medi propi personificat haurà d’haver publicat a la plataforma de 
contractació corresponent la seva condició de medi propi; respecte de quins 
poders adjudicadors l’ostenta; i els sectors de l’activitat en els quals, estant 
compresos en el seu objecte social, seria apte per executar les prestacions 
que puguin ser objecte d’encàrrec.

b) L’encàrrec s’haurà de formalitzar en un document que es publicarà a la 
plataforma de contractació del sector públic corresponent quan el seu import 
superi els 50.000.- €, exclòs l’IVA. El document de formalització establirà el 
termini de duració de l’encàrrec.
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PROVISIÓ «IN HOUSE» - ELS ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS 
PERSONIFICATS

Finalment, als negocis jurídics que els medis propis celebrin en execució de 
l’encàrrec rebut se’ls
aplicaran les regles següents:

a) El contracte quedarà sotmès a la LCSP, d’acord amb la naturalesa de l’entitat 
que els celebri i del seu valor estimat. Quan el medi propi no sigui poder 
adjudicador se li aplicaran les normes dels articles 316 a 320 LCSP, o sigui, les 
relatives als poders adjudicadors.

b) L’import de les prestacions parcials que el medi propi pugui contractar amb 
tercers no excedirà del 50 per 100 de la quantia de l’encàrrec, per bé que aquest 
límit no serà aplicable:

• Als contractes d’obres que celebrin els medis propis als quals se’ls hagués 
encarregat una concessió d’obres o de serveis.

• En els supòsits que la gestió del servei públic s’efectuï mitjançant la creació 
d’entitats de dret públic destinades a aquest fi.

• En els supòsits en què la gestió s’atribueixi a una societat de dret privat el capital 
de la qual sigui totalment públic.
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PROVISIÓ «IN HOUSE» - ELS ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS 
PERSONIFICATS

L’article 32.3 preveu també la possibilitat que el medi propi, si és poder 
adjudicador, pugui realitzar també un encàrrec al poder adjudicador que la 
controla o a una altra persona jurídica controlada pel mateix poder adjudicador.

I l’article 32.5 preveu el règim jurídic dels medis propis personificat respecte de 
dos o més poder
Adjudicadors.

En fi, en tots els casos, l’incompliment sobrevingut dels requisits esmentats 
comportarà la pèrdua de la condició de medi propi personificat, conforme a 
l’article 32.5 LCSP.E



53

PROVISIÓ «IN HOUSE» - ELS ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS 
PERSONIFICATS

Exemple FLP encàrrec a mitjà propi personificat:

- Els extrems generals de comprovació:

1 - Es reconeix en els estatuts o acte de creació de l'entitat destinatària de 
l'encàrrec la condició de mitjà propi personificat respecte del poder adjudicador 
que fa l'encàrrec, amb el contingut mínim previst en la lletra d) de l'article 32.2 
de la Llei de Contractes del Sector Públic

2 - Més del 80 per cent de les activitats de l'ens destinatari de l'encàrrec es 
duen a terme en l'exercici de les comeses que li han estat confiats pel poder 
adjudicador que fa l'encàrrec, per altres poders adjudicadores respecte dels 
quals tingui la consideració de mitjà propi o per altres persones jurídiques 
controlades pels mateixos poders adjudicadors, de conformitat amb 
l'assenyalat en la lletra b) dels apartats 2 i 4 de l'article 32 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic.
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PROVISIÓ «IN HOUSE» - ELS ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS 
PERSONIFICATS

Exemple FLP encàrrec a mitjà propi personificat:

3- Es fa esment al compliment de la regla del 80% en la Memòria integrant 
dels últims Comptes Anuals auditades en les quals resulti exigible.

4 - Que existeix informe del Servei Jurídic 

5 - Que, si escau, existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de 
Projectes, així com acta de replanteig previ. Quan no existeixi informe de 
l'Oficina de Supervisió de Projectes, i no resulti procedent per raó de la 
quantia, que a l'expedient s'incorpora pronunciament exprés que les obres del 
projecte no afecten a l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l'obra. 
(únicament si l’objecte de l’encàrrec és l’execució d’obres)

6 – S'incorporen els documents tècnics en els quals es defineixin les 
actuacions a realitzar així com el seu corresponent pressupost, elaborat 
d'acord amb les tarifes aprovades per l'entitat pública de la qual depengui el 
mitjà propi personificat.
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PROVISIÓ «IN HOUSE» - ELS ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS 
PERSONIFICATS

Exemple FLP encàrrec a mitjà propi personificat:

7 – Les prestacions objecte de l'encàrrec estiguin incloses en l'àmbit d'actuació 
o objecte social de l'entitat destinatària del mateix 

8 – L’import de les prestacions parcials que el mitjà propi vagi a contractar amb 
tercers, si escau, conforme a la proposta per encàrrec, no excedeixi del 50 per 
cent de la quantia de l'encàrrec, amb les excepcions previstes en l'article 32.7 
de la Llei de Contractes del Sector Públic

9 – En el cas que l'encàrrec prevegi pagaments anticipats conforme a 
l'assenyalat en l'article 21.3 de la Llei General Pressupostària, que en el 
mateix s'exigeix, si escau, a l'entitat encomanada la prestació de garantia 
suficient



EL CONTROL FINANCER

Art. 220 RDLeg 2/2004 que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals: 
Control financer

1. El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto 
económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos 
autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.

2. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la 
información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación 
y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.

3. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las normas 
de auditoría del sector público.

4. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se haga 
constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los 
informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, serán 
enviados al Pleno para su examen.
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   - Art. 2 RD 424/2017 de 28 de abril, pel que es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local : Àmbit d’aplicació del 
Control financer

Als efectes de l’àmbit d’aplicació del control intern desplegat en aquest reglament formen part 
del sector públic local:

a) La pròpia Entitat Local.
b) Els organismes autònoms locals.
c) Les entitats públiques empresarials locals.
d) Les societats mercantils dependents de l’Entitat Local.
e) Les fundacions del sector públic dependents de l’Entitat Local.
f) Els fons sense personalitat jurídica quina dotació s’efectui majoritàriament des de els 

Pressupostos Generals de l’Entitat Local.
g) Els consorcis dotats de personalitat jurídica pròpia adscrits a l’Entitat Local de conformidad 

amb la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
h) Les entitats amb o sense personalitat jurídica distintes a les mencionades en els apartats 

anteriors amb participació total o majoritària de l’Entitat Local.
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- Art. 3 RD 424/2017 de 28 de abril, pel que es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del Sector Públic Local : Objecte del control financer

“…

3.   El control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic 
local en l’aspecte economicofinancer per comprovar el compliment de la normativa i les 
directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s’ajusta als principis de bona  
gestió  financera,  amb  la  comprovació  que  la  gestió  dels  recursos  públics  està  
orientada per l’eficàcia, l’eficiència, l’economia, la qualitat i la transparència, i pels principis 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals.

4.  El  control  financer  així  definit  comprèn  les  modalitats  de  control  permanent  i  
auditoria pública, i en totes dues s’inclou el control d’eficàcia que esmenta l’article 213 del 
text refós de la Llei de les hisendes locals.

5.  L’òrgan  interventor  ha  d’exercir  el  control  sobre  entitats  col·laboradores  i  beneficiaris 
 de  subvencions  i  ajudes  concedides  pels  subjectes  que  integren  el  sector  públic 
local, que estiguin finançades amb càrrec als seus pressupostos generals, d’acord amb el 
que estableix la Llei general de subvencions.”
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- Art. 29 RD 424/2017 de 28 de abril, pel que es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del Sector Públic Local : Formes exercici del control 
financer

“1. El control financer de l’activitat economicofinancera del sector públic local s’ha d’exercir 
mitjançant l’exercici del control permanent i l’auditoria pública. Totes dues modalitats 
inclouen el control d’eficàcia, que consisteix a verificar el grau de compliment dels 
objectius programats, del cost i del rendiment dels serveis de conformitat amb els principis 
’eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics 
locals.

2.   El control permanent s’ha d’exercir sobre l’entitat local i els organismes públics en què es 
porti a terme la funció interventora per tal de comprovar, de manera contínua, que el 
funcionament de l’activitat economicofinancera del sector públic local s’ajusta a 
l’ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió financera, amb la finalitat última 
de millorar la gestió en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, 
comptable, organitzatiu i procedimental. A aquests efectes, l’òrgan de control pot aplicar 
tècniques d’auditoria.

    L’exercici del control permanent comprèn tant les actuacions de control que anualment 
s’incloguin en el Pla anual de control financer corresponent, com les actuacions que 
l’ordenament jurídic atribueixi a l’òrgan interventor.”
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     - Art. 29 RD 424/2017 de 28 de abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les 
entitats del Sector Públic Local : Auditoria pública

“3. L’auditoria pública consisteix en la verificació, efectuada amb posterioritat i de manera 
sistemàtica, de l’activitat economicofinancera del sector públic local, mitjançant l’aplicació 
dels procediments de revisió selectius que continguin les normes d’auditoria i les 
instruccions que dicti la Intervenció General de l’Administració de l’Estat. L’auditoria pública 
engloba, en particular, les modalitats següents:

     A) L’auditoria de comptes, que té per objecte la verificació relativa a si els comptes anuals 
representen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera, dels resultats de l’entitat i, si s’escau, l’execució del pressupost d’acord amb les 
normes i els principis comptables i pressupostaris que li són aplicables i contenen la 
informació necessària per a la seva interpretació i comprensió adequada.”
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- Art. 29 RD 424/2017 de 28 de abril, pel que es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del Sector Públic Local : Auditoria pública – Ens 
subjectes a auditoria de comptes a càrrec de l’òrgan interventor:

“L’òrgan interventor de l’entitat local ha d’efectuar anualment l’auditoria dels comptes anuals 
de:

a) Els organismes autònoms locals.

b) Les entitats públiques empresarials locals.

c) Les fundacions del sector públic local obligades a auditar-se per la seva normativa 
específica.

d) Els fons i els consorcis als quals es refereix l’article 2.2 d’aquest Reglament.

e) Les societats mercantils i les fundacions del sector públic local no sotmeses a l’obligació 
d’auditar-se que s’hagin inclòs en el Pla anual d’auditories.”
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- Art. 29 RD 424/2017 de 28 de abril, pel que es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del Sector Públic Local : Auditoria pública

B)  La auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa, en las entidades sector público local 
no sometidas a control permanente, con el fin último de mejorar la gestión del sector 
público local en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, 
organizativo y procedimental.

   La auditoría de cumplimiento tiene como objeto la verificación de que los actos, 
operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de 
conformidad con las normas que les son de aplicación.

   La auditoría operativa tiene como objeto el examen sistemático y objetivo de las 
operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública, 
con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-
financiera y su adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de detectar sus 
posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección 
de aquéllas.
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Article 34 RD 424/2017 . Col·laboració en les actuacions d’auditoria pública.

1.    A proposta de l’òrgan interventor, per a la realització de les auditories públiques les entitats 
locals poden sol·licitar la col·laboració pública o privada

...

3.   Així mateix, l’entitat local pot contractar firmes privades d’auditoria per col·laborar amb 
l’òrgan interventor, les quals s’han d’ajustar a les instruccions dictades per l’òrgan interventor.

     Els auditors han de ser contractats per un termini màxim de dos anys, prorrogable en els 
termes que estableixi la legislació de contractes del sector públic, i no es poden superar els 
vuit anys de realització de treballs sobre una mateixa entitat a través de contractacions 
successives, incloses les pròrrogues corresponents, ni poden ser contractats, a aquests 
efectes, per a la realització de treballs sobre una mateixa entitat fins que no hagin 
transcorregut dos anys des de la finalització del període de vuit.

     Les societats d’auditoria o els auditors de comptes individuals concurrents en relació amb cada 
treball a adjudicar no poden ser contractats quan, el mateix any o l’any anterior a aquell en 
què hagin d’exercir el seu treball, hagin efectuat o efectuïn altres treballs per a l’entitat, sobre 
àrees o matèries respecte de les quals s’hagi de pronunciar l’auditor en el seu informe.
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Metodologia per a l'exercici del control financer

   La Metodologia dels Informes de control financer, d’acord a quan estableix l’article 
220.3 del TRLRHL, ha d'estat adequada als procediments de auditoria 
conformes a les Normes d’Auditoria del Sector Públic. 

 

    En aquest sentit s’han de prendre com a referència les Normes d’Auditoria del 
Sector Públic aprovades en data 14 de febrer de 1997 per la IGAE, d’aplicació 
supletòria a les Administracions locals d’acord a l’apartat 2.2.2 (Àmbit 
d’aplicació) de les citades Normes
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Metodologia per a l'exercici del control financer

    En funció dels mitjans disponibles i la importància dels fets analitzats 
s’ha d'optar o bé per la revisió de tots els expedients relatius a 
determinats actes, o bé a analitzar una mostra representativa¹ o bé una 
mostra selectiva que, a judici de la Intervenció, per la seva importància o 
representativitat ens dona una evidència suficient respecte la 
fiscalització efectuada.

¹ En relació a les mostres representatives, s’han d'utilitzar Taules estadístiques que en relació al volum de 
la mostra segueixin una distribució estadística adequada. Per exemple, amb un marge de confiança del 
95%, per a un error esperat inferior o igual al 5%, obtindríem la següent taula:
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Metodologia per a l'exercici del control financer
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Com a exemple de mostres representatives, les fitxes estadístiques de les 
mostres són les següents (aj. de Reus 2016):

Ámbit de fiscalització Univers Mostra Import univers Import mostra % mostra 
s/ Univers

% mostra 
S/Pressupost

Responsabilitat patrimonial 16 13 12.875,51 12.099,10 81,25% 93,97%

Subvencions 318 28 5.176.678,05 3.163.016,00 8,81% 61,10%

Pagaments a justificar 2 2 93.558,82 93.558,82 100,00% 100,00%

Bestretes de caixa fixa 898 28 146.700,39 56.506,44 3,12% 38,52%

Contractació administrativa 33 17 10.452.179,92 7.856.392,59 51,52% 75,17%

Contractes menors 1.168 1.168 2.172.694,40 2.172.694,40 100,00% 100,00%

Urbanisme 4 4 475.377,28 475.377,28 100,00% 100,00%

Totals 2.439 1.260 18.530.064,37 13.829.644,63 51,66% 74,63%



Metodologia per a l'exercici del control financer

   Els informes han de control financer s'han de manifestar sobre el grau de 
compliment de la legalitat dels expedients administratius i contenir les 
recomanacions de millora pertinents.

    Cal fer un seguiment de les recomanacions d'exercicis anteriors (exemple informe 
control intern Reus 2016):
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes menors:

Aspectes a verificar mitjançant control financer:

Que la seva durada no excedeix d’un any ni poden ser objecte de prorroga (art. 29.8 
LCSP).

 Que el seu valor estimat no excedeix del llindar fixat a l’art. 118 LCSP.

 Que consta informe de l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte.

 Que s’ha aprovat la despesa per l’òrgan corresponent (requereix acte administratiu – 
només AAPP).

 En els contractes menors d’obres, que consta també el pressupost de les mateixes, 
sens perjudici, si s’escau, de l’existència de projecte.

 Justificació que no s’està alterant l’objecte del contracte per a evitar les regles generals 
de contractació.

 Justificació que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o 
conjuntament, superin la xifra màxima de l’art. 118 de la LCSP.

 La publicació al perfil del contractant dels contractes menors (art. 63.4 LCSP)
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes menors:

Els contractes menors presenten les següents característiques:

- Import:

OBRES < 40.000 euros de VEC

SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS < 15.000 euros de VEC

- No poden ser objecte de prorroga ni de revisió de preus.

Requeriments formals:

En tots els contractes menors:

-Informe de necessitats.

-Incorporació de la factura.

A més, en els contractes menors d'obres:

-Pressupost de les obres,

-Projecte de les obres, quan les normes específiques ho requereixin,

-Informe de les oficines o unitats de supervisió de projectes, quan els treballs afectin a 
l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes menors:

Tramitació com a contractes menors: Disposició Addicional 9ª:

-Subscripció de revistes i altres publicacions

-Accés a la informació continguda en bases de dades especialitzades.

Per a la seva contractació poden utilitzar-se les normes dels contractes menors, sempre 
que pel seu import, no tinguin el caràcter de contractes subjectes a regulació 
harmonitzada.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes menors:

PUBLICACIÓ AL PERFIL (art. 63 LCSP)

- Periodicitat: Trimestralment

- Informació a subministrar:

  - Objecte

  - Durada,

  - Import d'adjudicació IVA inclòs,

  - Identitat adjudicatari,

  - Contractes ordenats per la identitat de l'adjudicatari.

  - Excepció: Contractes amb VEC inferior als 5.000 euros, sempre que el sistema de        
         pagament fos el de bestretes de caixa fixa o un altra sistema similar per a realitzar   
                pagaments menors.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

Objecte dels contractes:

L’objecte del contracte està subjecte a unes determinades condicions, que 
assenyala l’article 99 de la LCSP:

a) Ha d’ésser determinat, per bé que podrà definir-se en funció de les necessitats o 
funcionalitats concretes que es pretenguin satisfer, sense tancar l’objecte del 
contracte a una solució única, especialment en aquells casos en els quals s’estimi 
que poden incorporar-se innovacions tecnològiques, socials o ambientals que 
millorin l’eficiència i sostenibilitat dels béns, obres o serveis que es contractin. 
Només la quantitat pot no estar determinada. Recordi’s, en efecte, que l’article 1273 
CC disposa que: «La indeterminació en la quantitat no serà obstacle per a 
l’existència del contracte sempre que sigui possible determinar-la sense necessitat 
de nou conveni entre els contractants.»

b) No pot fraccionar-se amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir els 
requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació.

c) Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permeti haurà de 
preveure’s la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la 
seva divisió en lots, podent-se reservar lots per a centres especials d’ocupació o 
empreses d’inserció, conforme a la D.A. 4ª LCSP.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

Objecte dels contractes:

La subdivisió en lots a la Directiva 2014/24/UE:

La Directiva 2014/24/UE disposa en el seu l’article 46 que la motivació haurà 
de concórrer, no quan el contracte es vulgui subdividir en lots, com ha succeït 
fins ara, sinó quan el poder adjudicador decideixi no subdividir-lo; en aquest 
cas haurà d’indicar les raons que l’assisteixen, de les quals n’haurà de deixar 
constància en el plec. Aquestes raons, informa el considerant (78) de la 
Directiva, podran basar-se en el fet que la divisió en lots pugui comportar:

a) un risc de restricció de la competència

b) una execució del contracte excessivament difícil o onerosa

c) un risc greu en la coordinació de la seva execució.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

Objecte dels contractes:

La subdivisió en lots a la Directiva 2014/24/UE:

Cal tenir present, a més que els poders adjudicadors:

a) hauran de precisar en l’anunci de licitació si les ofertes poden presentar-se 
per a un, per a més d’un, o per a tots els lots.

b) Estaran també facultats per limitar el nombre de lots que puguin adjudicar-se 
a un mateix licitador, sempre que així s’hagués indicat en l’anunci. En aquest 
cas, disposa l’article 5.2 del Decret-Llei que caldrà establir els criteris per 
determinar quins o quants lots es poden adjudicar a una mateixa empresa 
licitadora en cas que presenti l’oferta més avantatjosa.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

Objecte dels contractes:

Els lots a l’article 99 LCSP:

L’òrgan de contractació podrà no dividir en lots l’objecte del contracte quan es 
justifiqui a l’expedient la concurrència de motius vàlids, com ara:

a) Que la divisió en lots comporti el risc de restringir injustificadament la 
competència. Per tal de justificar aquest motiu l’òrgan de contractació haurà de 
sol·licitar informe previ a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACC) per tal 
que es pronunciï sobre aquesta circumstància.

b) Que la divisió independent de prestacions diverses dificulti la correcta 
execució de l’objecte des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a la 
correcta execució del contracte procedeixi de la naturalesa del mateix objecte, 
en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions. 
Ambdós extrems hauran de justificar-se degudament a l’expedient.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

Pressupost base de licitació:

El pressupost base de licitació (PBL) és el límit màxim de despesa que 
en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs 
l’IVA, llevat disposició en contra.

Existeix un mandat legal adreçat als òrgans de contractació consistent 
en tenir cura de què el
PBL sigui adequat als preus del mercat. A aquest efecte el PBL es 
desglossarà indicant en el PCAP els costos directes i indirectes i altres 
eventuals despeses calculades per a la seva determinació.

Una altra novetat important és que ara la LCSP obliga, en els 
contractes en què el cost dels salaris formi part del preu total del 
contracte, a què el PBL indiqui de forma desglossada i amb 
desagregació de gènere i categoria professional els costos salarials 
estimats a partir del conveni.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

El Valor estimat del contracte:

El valor estimat del contracte (VEC) es determina de la següent 
manera:

a) en els contractes d’obres, serveis i subministraments, l’òrgan de 
contractació prendrà l’import total, sense incloure l’IVA, que haurà de 
pagar segons les seves estimacions.

b) En els contractes de concessió d’obres i de serveis l’òrgan de 
contractació prendrà l’import net de la xifra de negocis, sense incloure 
l’IVA, que segons les seves estimacions, generarà l’empresa 
concessionària com a contraprestació de les obres i els serveis objecte 
del contracte, així com els subministraments relacionats amb aquestes 
obres i serveis.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

El Valor estimat del contracte:

En el càlcul del VEC s’ha d’incloure, a més dels costos derivats de 
l’aplicació de les normatives laborals vigents, altres costos que es 
derivin de l’execució material dels serveis, les despeses generals 
d’estructura i el benefici industrial, així com:

a) Qualsevol forma d’opció eventual,

b) Les eventuals pròrrogues del contracte,

c) La quantia de primes o pagaments a candidats,

d) En el cas de modificacions previstes, l’import màxim d’aquestes.

e) Els costos laborals derivats dels convenis col·lectius sectorials 
d’aplicació.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

El Valor estimat del contracte:

Addicionalment, en els contractes de concessió s’inclourà en el VEC:

a) la renda procedent del pagament de taxes i multes pels usuaris no 
recaptades en nom del poder adjudicador.

b) Els pagaments, subsidis, avantatges financers i les subvencions a la 
inversió pública procedents del poder adjudicador o de tercers.

c) El preu de venda de qualsevol actiu que formi part de la concessió.

d) El valor de tots els subministraments i serveis que el poder 
adjudicador posi a disposició del concessionari.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

El Valor estimat del contracte:

L’article 101 LCSP conté uns mandats concrets i específics per calcular el VEC 
en cadascun dels diferents tipus i modalitats contractuals, dels quals hem de 
ressaltar els més generals, que són aquests:

a) El mètode de càlcul aplicat per l’òrgan de contractació per calcular el VEC ha 
de figurar en el PCAP;

b) L’elecció del mètode de càlcul no podrà efectuar-se amb la intenció de 
sostreure el contracte a les normes d’adjudicació corresponents.

c) En els contractes de serveis en els que no s’especifiqui un preu total, si 
tenen una duració determinada igual o inferior a 48 mesos, el VEC serà el valor 
total estimat corresponent a tota la seva duració. Si la duració és superior a 48 
mensualitats o no es troba fixada per referència a un període de temps cert, el 
VEC serà el valor mensual multiplicat per 48.

d) Quan l’objecte del contracte pugui donar lloc a l’adjudicació simultània per 
lots separats s’haurà de tenir en compte, per al càlcul del VEC, el valor global 
estimat de la totalitat dels lots.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

El Preu del contracte:

Els contractes del sector públic tindran sempre un preu cert que 
s’abonarà al contractista en funció de la prestació realment executada i 
d’acord amb allò pactat. En el preu s’entendrà inclòs l’IVA, que en tot 
cas s’indicarà com a partida independent.

Els òrgans de contractació tindran cura que el preu sigui adequat per a 
l’efectiu compliment del contracte mitjançant la correcta estimació del 
seu import, atenent al preu general de mercat i l’aplicació, en el seu 
cas de les normes sobre ofertes amb valors anormals o 
desproporcionats.

En aquells serveis en els quals el cost econòmic principal siguin els 
costos laborals hauran de consignar-se els termes econòmics dels 
convenis col·lectius sectorials, estatals, autonòmics i provincials 
aplicables al lloc de prestació dels serveis.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

El Preu del contracte – pagament del preu:

L’article 102.8, prohibeix el pagament ajornat del preu en els contractes de les 
Administracions públiques, excepte en el supòsit que el sistema de pagament 
s’estableixi mitjançant la modalitat d’arrendament financer o d’arrendament 
amb opció de compra, així com en els casos en els que aquesta o una altra llei 
ho autoritzi. El preu doncs s'ha d'anar abonant en la mateixa mesura en què 
s'executen les prestacions del contracte.

En els contractes d'obra, el contractista tindrà també dret a percebre 
abonaments a compte sobre el seu import per les operacions preparatòries 
realitzades com a instal·lacions i apilament de materials o equips de 
maquinària pesada adscrits a l'obra, en les condicions que s'assenyalin en els 
respectius PCAP, havent d'assegurar els referits pagaments mitjançant la 
prestació de garantia.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

La durada dels contractes:

La durada dels contractes ve regulada a l’article 29 LCSP, el qual ordena que sigui 
establerta tenint en compte:

a) la naturalesa de les prestacions

b) les característiques del seu finançament

c) La necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència les prestacions

Durada màxima dels contractes (prorrogues incloses):

- Serveis o subministraments: 5 anys

- Concessió d'obres o de serveis:

a) 40 anys per als contractes de concessió d'obres, i de concessió de serveis que 
comprenguin l'execució d'obres i l'explotació de servei.

b) 25 anys en els contractes de concessió de serveis que comprenguin l'explotació d'un 
servei no relacionat amb la prestació de serveis sanitaris.

c) 10 anys en els contractes de concessió de serveis que comprenguin l'explotació d'un 
servei l'objecte del qual consisteixi en la prestació de serveis sanitaris sempre que no 
estiguin compresos en la lletra a). 83



Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

La durada dels contractes:

Supòsits excepcionals de durada superior a la màxima prevista:

- La durada dels contractes de concessió d'obres i concessió de serveis podran ser 
ampliats en un 15 per cent de la seva durada inicial per restablir l'equilibri econòmic 
del contracte en les circumstàncies previstes en els articles 270 i 290 de la LCSP.

- Els contractes de serveis que siguin complementaris d'altres contractes d'obres o 
de subministrament podran tenir un termini de vigència superior als 5 anys que, en 
cap cas, excedirà del termini de durada del contracte principal, excepte en els 
contractes que comprenguin treballs relacionats amb la liquidació del contracte 
principal, el termini final del qual excedirà al del mateix en el temps necessari per 
realitzar-los. La iniciació del contracte complementari al fet que es refereix aquest 
apartat quedarà en suspens, excepte causa justificada derivada del seu objecte i 
contingut, fins que comenci l'execució del corresponent contracte principal.

Ha d'entendre's per contractes complementaris aquells que tenen una relació de 
dependència respecte d'un altre, el principal, i l'objecte del qual es consideri 
necessari per a la correcta realització de la prestació o prestacions a les quals es 
refereixi aquest contracte principal.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

La prorroga dels contractes:

Només són possibles si les preveu el contracte, i són obligatòries pel contractista si es 
preavisen amb dos mesos d’antelació a la seva finalització, llevat que el PCAP n’establís 
un de major. (atenció art. 235 ROAS)

Tanmateix, la pròrroga no serà obligatòria pel contractista en al cas de demora en el 
pagament del preu superior a sis mesos, que és causa de resolució i de rescabalament 
per l’Administració dels perjudicis causats.

En cap cas la pròrroga no podrà ser tàcita.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

La prorroga dels contractes:

Pròrroga a la finalització:

L’article 61.4 LCSP, per tal de garantir el principi de continuïtat en els serveis públics, 
preveu una pròrroga d’un màxim de nou mesos, sense modificar les restants condicions 
del contracte, quan al seu venciment no se n’hagués formalitzat cap de nou, sempre que 
l’anunci de licitació del nou contracte s’hagués publicat amb tres mesos d’antelació 
respecte de la data de finalització del contracte originari. Es tracta, tanmateix, d’una 
pròrroga que requerirà la concurrència de molts requisits, a més dls ja esmentats.

Aquesta pròrroga no té res a veure amb l’obligació del contractista, prevista a l’article 
235.a) ROAS, de continuar prestant el servei.

La pròrroga només és obligatòria pel contractista si la preveu el PCAP. En altre cas 
requereix el mutu acord. Requerirà, a més, garantir la continuïtat de la prestació com a 
conseqüència d’incidències provocades per esdeveniments imprevisibles per l’òrgan de 
contractació, produïdes en el procediment d’adjudicació. És evident que la llei s’està 
referint a la presentació d’un Recurs Especial en matèria de contractació, amb suspensió 
de l’adjudicació, o a l’adopció de mesures cautelars suspensives en qualsevol altre tipus 
de procés.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

La modificació dels contractes – modificacions previstes als contractes:

També denominades modificacions convencionals, ja que s’adopten amb plena 
consciència i voluntat del contractista, vénen regulades a l’article 204 LCSP.

Els contractes de les Administracions públiques podran modificar-se durant la seva 
vigència fins un màxim del 20 per 100 del seu preu inicial quan en el PCAP s’hagués 
advertit expressament d’aquesta possibilitat, en la forma i amb el contingut següents:

a) La clàusula de modificació haurà d’estar formulada de forma clara, precisa i 
inequívoca.

b) Quant al seu contingut haurà de precisar amb el suficient detall:

- El seu abast, límits i naturalesa.

- Les condicions en les quals podrà ser actuada per referència a circumstàncies la

concurrència de les quals pugui verificar-se de forma objectiva.

- El procediment que hagués de seguir-se per realitzar la modificació.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

La modificació dels contractes – modificacions previstes als contractes:

c) La modificació no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el

Contracte

d) La formulació i el contingut de la clàusula de modificació ha de permetre als licitadors 
comprendre el seu abast exacte i interpretar-la de la mateixa manera, i permetre a l’òrgan 
de  contractació comprovar el compliment pels primers de les condicions d’aptitud 
exigides i valorar correctament les ofertes per ells presentades.

e) En cap cas les clàusules de modificació no podran alterar la naturalesa global del 
contracte inicial, i s’entendrà que s’alteren si es substitueixen les obres, 
subministraments o serveis per uns altres diferents o es modifica el tipus de contracte. 
En canvi, no s’entendrà que s’altera quan es substitueixi alguna unitat d’obra, 
subministrament o servei puntual.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

La modificació dels contractes – modificacions no previstes als contractes:

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en el qual tingué lloc la licitació, 
sempre i quan es compleixin les tres condicions següents:

- Que la modificació es derivi de circumstàncies que una Administració diligent no hagués 
pogut preveure.

- Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.

- Que la seva quantia no excedeixi, aïlladament o conjunta amb altres modificacions 
acordades conforme a l'article 205 LCSP, del 50 per 100 del preu inicial, exclòs l’IVA.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

La modificació dels contractes – modificacions no previstes als contractes:

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 
especialment llur necessitat indicant les raons per les quals aquestes prestacions no es 
van incloure en el contracte inicial. Una modificació es considerarà substancial quan 
tingui com a resultat un contracte de naturalesa materialment diferent al celebrat en un 
principi i, en qualsevol cas, quan es compleixi una o més d’una de les condicions 
següents:

- Que la modificació introdueixi condicions que, cas d’haver figurat en el procediment de 
contractació inicial, hagués permès la selecció de candidats diferents dels seleccionats 
inicialment i l’acceptació d’una oferta diferent a la inicialment acceptada o haguessin atret 
més participants en el procediment de contractació. En tot cas es considerarà que així 
succeeix quan l’obra o el servei adjudicats més la modificació pretesa requereixin una 
classificació del contractista diferent a la que, en el seu cas, es va exigir en la licitació 
original.

- Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici del contractista 
d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. Es considerarà que es dóna 
aquest supòsit quan, com a conseqüència de la modificació s’introduirien unitats d’obra 
noves l’import de les quals representaria més del 50 per 100 del pressupost inicial del 
contracte.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

La modificació dels contractes – modificacions no previstes als contractes:

- Que el canvi de contractista no fos possible per raons econòmiques o tècniques, per 
exemple perquè obligués l’òrgan de contractació a adquirir obres, serveis o 
subministraments amb característiques diferents a les inicialment contractades, quan 
aquestes diferències donin lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques d’ús o de 
manteniment que resultin desproporcionades; i, així mateix, que el canvi de contractista 
generés inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a l’òrgan de 
contractació. En cap cas no es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de 
celebrar una nova licitació per permetre el canvi de contractista.

- Que la modificació de la quantia no excedeixi, aïlladament o conjunta amb altres 
modificacions acordades conforme a aquest article 205 LCSP, del 50 per 100 del preu 
inicial del contracte, IVA exclòs.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

La modificació dels contractes – modificacions no previstes als contractes:

- Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. Es considerarà que 
així succeeix quan:

• El valor de la modificació suposi una alteració en la quantia del contracte que excedeixi, 
aïlladament o conjunta, del 15 per 100 del preu inicial del contracte, IVA exclòs, si es 
tracta del contracte d’obres, o d’un 10 per 100, IVA exclòs, quan es refereixi als altres 
contractes, o bé superi el llindar de la publicitat comunitària.

• Les obres, serveis o subministraments objecte de modificació es trobin dins l’àmbit d’un 
altre contracte, actual o futur, sempre que s’hagi iniciat la tramitació de l’expedient de 
contractació.

Disposa l’article 206 LCSP que les modificacions legals són obligatòries pel contractista 
quan impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi del 20 per 100 del preu inicial del contracte, IVA exclòs.

Quan la modificació no sigui obligatòria pel contractista, aquesta només serà acordada 
per l’òrgan de contractació prèvia conformitat per escrit d’aquell, resolent-se el contracte 
en cas contrari.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

La modificació dels contractes – Excepcions a les modificacions dels contractes:

No tindran la consideració de modificacions:

a) L’excés d’amidaments, això és, la variació que durant la correcta execució de l’obra es 
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes, 
sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10 per 100 
del preu del contracte inicial. Aquest excés d’amidaments serà recollit en la certificació 
final d’obra.

b) La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments legalment 
establerts, sempre que no suposin increment del preu global del contracte ni afectin a 
unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 per 100 del pressupost del primitiu 
contracte.

L’excés d’amidaments i els preus contradictoris, quan no tenen la consideració de 
modificacions del contracte, no computen en els percentatges, ni del 204 ni del 205 
LCSP.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

Els contractes reservats:

DA 48ª LCSP

S'estableix la possibilitat de reservar a determinades organitzacions el dret de 
participació en procediments de licitació de contractes públics, exclusivament en el cas 
de serveis socials, culturals i de salut, que tinguin els CPV esmentats.

Valor estimat del contracte igual o superior a 750.000 euros: subjectes a regulació 
harmonoitzada (DOUE).

Durada màxima del contracte no superior a 3 anys.

Fer referència a l'article 77 de la Directiva, i a la Disposició Addicional 48 ª de la LCSP, en 
la convocatòria de la licitació.

94



Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

Els contractes reservats:

DA 48ª LCSP

Les organitzacions han de complir totes les condicions següents:

a) Objectiu: realització d'una missió de servei públic vinculada a la prestació dels serveis 
enumerats.

b) Beneficis: s'han de reinvertir amb la finalitat d'assolir l'objectiu de l'organització.

En cas que els beneficis es distribueixin o redistribueixin, s'haurà de fer en 
consideracions de participació.

c) Estructures de direcció o propietat de l'organització: s'han de basar en la propietat dels 
empleats, o en principis de participació, o exigir la participació activa dels empleats, dels 
usuaris o de les parts interessades.

d) Que el poder adjudicador no hagi adjudicat a l'organització un contracte per aquests 
serveis en els tres anys precedents.
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Control posterior dels contractes no menors:

Els contractes reservats:

DA 4ª LCSP Contractes reservats.

La reserva es por realitzar a favor de:

1.- Centres Especials de Treball d’iniciativa social. (RDL 1/2013, de 29 novembre).

La Disposició Final 14ª de la LCSP, afegeix un apartat 4 a l’article 43 del RDL 1/2013, de 
29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de drets de les 
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i per primera vegada es defineix 
quins són els Centres Especials de Treball d’iniciativa social.

2.- Empreses d’Inserció. (Llei 44/2007, de 13 de desembre).

3.- En el marc de programes de treball protegit.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

Els Plecs de prescripcions tècniques particulars:

Aspectes a verificar dels PPTP:

A. Definició de “mínims”.

Que permetin satisfer les necessitats de l'objecte del contracte.

Deixant un marge de millora als licitadors per tal que puguin aportar valor afegit a les 
prestacions mínimes definides al PPTP, i aquest valor afegit pugui ser valorat a través 
dels criteris d'adjudicació.

B. Definició “precisa”.

Cal detallar al PPTP totes les prestacions (obres i serveis) i característiques tècniques 
dels béns (subministraments) que formen part de l'objecte del contracte, i que per tant, 
exigirem que compleixin els lictadors en les seves ofertes.

C. NO fer PPTP “a mida”.

Vetllar que les redaccions dels PPTP no siguin reproducció de pressupostos prèviament 
demanats als licitadors “coneguts”, o “còpies” de licitacions anteriors,....
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

Els Plecs de prescripcions tècniques particulars:

Més condicions (art. 126 LCSP):

A. Han de permetre a les empreses licitadores l'accés als procediments de contractació 
en condicions d'igualtat,

B. No han de tenir per efecte la creació d'obstacles injustificats a l'obertura de la 
contractació pública a la competència,

C. Les PT poden referir-se, sempre que estiguin vinculades a l'objecte del contracte i 
guardin proporció amb el valor i els objectius d'aquest, a un:

-Mètode o procés específic de producció o prestació de les obres, els subministraments o 
serveis,

-Mètode o procés específic d'una altra fase del seu cicle de vida.

D. Podran determinar si s'exigirà la transferència o no de drets de propietat intel·lectual o 
industrial.
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Control posterior dels contractes no menors:

Els Plecs de prescripcions tècniques particulars:

Les prescripcions tècniques, no podran fer referència a:

-una fabricació o procedència determinada,

-un procediment concret que caracteritzi als productes o serveis ofertes per un empresari 
determinar,

- unes marques, patents o tipus,

-un origen o una producció determinats.

Aqueta limitació té com a finalitat que no es pugui afavorir o descartar determinades 
empreses o certs productes.

Excepció LCSP: quan no sigui possible fer una descripció suficientment intel·ligible o 
precisa de l'objecte del contracte, es podrà fer referència a qualsevol dels apartats 
anteriors, acompanyats del terme “o equivalent”. En els mateixos termes ho estableix 
l’article 29.2 del ROAS.

Excepció article 70 RD 1098/2001: els subministraments de materials per al 
manteniment, recanvi o substitució d'equips ja existents
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Control posterior dels contractes no menors:

Els criteris d’adjudicació:

RDL 3/2011

A) OBJECTIUS: QUANTIFICABLES APLICANT FÓRMULES MATEMÀTIQUES.

B) SUBJECTIUS: BASATS EN JUDICIS DE VALOR.

LCSP 9/2017

A) CRITERIS ECONÒMICS (objectius o quantificables aplicant fórmules).

B) CRITERIS QUALITATIUS (subjectius o basats en judicis de valor).
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

Els criteris d’adjudicació:

UN CRITERI D'ADJUDICACIÓ

-Ha d'estar relacionat amb els costos.

-Pot ser:

a) el preu, o

b) un criteri basat en la rendibilitat (com el cost del cicle de vida).

PLURALITAT DE CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

-Sempre que sigui possible, es donarà prevalença als criteris que facin referència a les 
característiques de l'objecte del contracte que puguin valorar-se mitjançant xifres o 
percentatges obtinguts a través de l'aplicació de fórmules.

-L'article 145.3 LCSP estabeix supòsits de contractes en els quals ha d'aplicar-se més 
d'un criteri d'adjudicació.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

Els criteris d’adjudicació:

PLURALITAT DE CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, 145.3 LCSP

1. Impossibilitat de definir amb caràcter previ els pressupostos o projectes, i aquests han 
de ser presentats pels licitadors.

2. Prestacions que poden ser millorades per altres solucions tècniques, o per reduccions 
del termini d'execució.

3. Quan l'entitat contractant faciliti al contractista materials o mitjans auxiliars per a 
l'execució del contracte, i la bona utilització dels mateixos requereixi garanties especials.

4. Contractes que requereixin l'ús de tecnologia especialment avançada, o quan la seva 
execució sigui particularment complexa.

5. Concessions d'obres i concessions de serveis.

6. Contractes de subministrament, excepte que els productes estiguin perfectament 
definits, i no sigui possible variar el termini de lliurament ni introduir modificacions al 
contracte, essent el preu l'únic factor determinant de l'adjudicació.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

Els criteris d’adjudicació:

PLURALITAT DE CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, 145.3 LCSP

7. Contractes de serveis, excepte que les prestacions estiguin perfectament definides 
tècnicament, i no sigui possible variar el termini d'entrega ni introduir modificacions al 
contracte, essent el preu l'únic factor determinant de l'adjudicació.

S'enumeren expressament els serveis següents:

-serveis intensius en mà d'obra,

-prestacions de caràcter intelectual, com els serveis d'arquitectura i enginyeria,

-prestacions de serveis socials, si fomenten la integració social, la integració al mercat de 
treball de persones de grups vulnerables o desfavorits, DA 48ª

-prestacions de serveis educatius o sanitaris, DA48ª

-serveis de seguretat privada,...

8. Contractes l'execució dels quals pugui tenir un impacte significatiu en el medi ambient.

S'utilitzaran criteris que valorin condicions ambientals mesurables, com: menor impacte 
ambiental, ús eficient de l'aigua, l'energia i els materials, mètodes de producció 
ecològics, generació i gestió de residus, ús de materials ecològics, reciclats o reutilitzats.103



Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

Els criteris d’adjudicació:

REQUISITS DELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

1.Vinculats a l'objecte del contracte: la LCSP estableix en quins supòsits es pot entendre 
que es produeix aquesta circumstància.

2.Formulats de manera objectiva, amb ple respecte als principis d'igualtat, no 
discriminació, transparència i proporcionalitat,

3.No conferiran a l'òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada,

4.Garantir que les ofertes siguin valorades en condicions de competència efectiva,

5.Contenir especificacions que permetin comprovar de forma efectiva la informació 
facilitada pels licitadors en les seves ofertes
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

Els criteris d’adjudicació:

RDL 3/2011:

Oferta econòmicament més avantatjosa, en termes globals i no únicament econòmics.

LCSP 9/2017:

Oferta econòmicament més avantatjosa, però va més enllà:

-Aconseguir la millor relació qualitat-preu.

-Prèvia justificació a l'expedient, assolir la millor relació cost-eficàcia.

La LCSP introdueix al costat del terme “preu”, el concepte “cost”, el qual és molt més 
ampli, i es refereix a la rendibilitat de l'objecte del contracte, la qual es pot obtenir atenent 
al càlcul del cost del cicle de vida.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

Els criteris d’adjudicació:

MILLORES, CONCEPTE:

Prestacions addicionals a les que figuren definides al projecte i en el plec de 
prescripcions tècniques, sense que puguin alterar la naturalesa d'aquestes prestacions, 
ni l'objecte del contracte.

Les millores proposades per l'adjudicatari passen a formar part del contracte i no podran 
ser objecte de modificació.

REQUISITS

Han d'estar suficientment especificades, i es considera que ho estan quan:

-Es fixin de forma ponderada,

-Concretant les requisits, límits, modalitats i característiques de les mateixes, i

-Vinculades a l'objecte del contracte.

ESPECIFICITAT

Quan intervé el comité d'experts, no poden tenir una ponderació superior al 2,5 % dels 
criteris de valoració. 106



Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

Ofertes anormalment baixes:

A. No exclusió automàtica. S’ha de seguir el procediment previst legalment.

B. Els plecs han de contemplar els paràmetres objectius en base als quals es podrà 
identificar els casos en que una oferta es consideri anormal (o desproporcionada o 
temerària, en termes de les normatives anteriors).

C. És la Mesa de Contractació, o en el seu defecte, l’òrgan de contractació, qui ha de 
determinar que una oferta és anormalment baixa.
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Control financer – Abast i contingut en l'àmbit de la contractació administrativa

Control posterior dels contractes no menors:

Ofertes anormalment baixes:

CRITERIS PER APRECIAR LA PRESSUMPCIÓ D’ANORMALITAT DE LES OFERTES:

1.Un sol criteri d’adjudiació (preu).

En defecte de previsió als plecs, s’aplicaran els criteris que s’estableixin 
reglamentàriament (actualment, és l’article 85 del RD 1098/2001).

El llindar d'anormalitat es determinarà tenint en compte el conjunt de les ofertes vàlides 
que s'hagin presentat.

2.Pluralitat de criteris d’adjudicació.

Els plecs hauran d'establir els paràmetres objectius en base als quals es podrà identificar 
que una oferta es consideri anormal, i han d'estar referits a l'oferta considerada en el seu 
conjunt.
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Auditoria pública

Delimitació del grau de subjecció dels ens dependents a la normativa de 
contractació pública i aspectes a verificar:

Amb l’entrada en vigor de la LCSP, el passat 9 de març de 2018, s’altera substancialment 
l’àmbit d’aplicació subjectiu que ha vingut establert fins ara a l’article 3, en relació amb 
els articles 189 a 193 del TRLCSP, ja que desapareix la possibilitat de regulació, 
mitjançant instruccions internes, dels contractes dels poders adjudicadors no subjectes a 
regulació harmonitzada.

Aquesta, juntament amb la desaparició de la publicitat edictal en butlletins, excepte el 
DOUE, és la novetat més important de la LCSP.

Per tal d’analitzar la normativa d’aplicació a cada subjecte, haurem de tenir clar a quin 
subsector, d’acord amb la terminologia de la nova LCSP, pertany l’ens  del sector públic:

- Poders adjudicadors administració pública: Administracions territorials , Organismes 
autònoms, Consorcis públics (AAPP).

- Poders adjudicadors no administració pública: Fundacions públiques (amb condicions), 
Entitats públiques empresarials locals (amb condicions), Societats mercantils (amb 
condicions) i Consorcis (amb condicions).

- No poders adjudicadors: Resta del sector públic que no compleix les condicions 
requerides
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Auditoria pública

Delimitació del grau de subjecció dels ens dependents a la normativa de 
contractació pública i aspectes a verificar:

Condicions per ser Poders adjudicadors no administració pública (acumulatives):

- Creats específicament per satisfer necessitats d’interès general

- Que no tinguin caràcter industrial o mercantil

- Que un o varis subjectes que siguin poder adjudicador (qualsevol de les condicions 
següents):

  a) Financin majoritàriament la seva activitat

  b) Controlin la seva gestió

  d) Nomenin a més de la meitat dels seus òrgans de d’administració, direcció o 
vigilància.

Específicament per a les fundacions públiques, quan es compleix qualsevol dels 
següents requisits:

- Que la seva dotació inicial sigui majoritària de poders adjudicadors

- Que el seu patrimoni estigui integrat en més d’un 50% per béns aportats o cedits per 
poders adjudicadors

- Que la majoria de vot en el seu patronat sigui de representants del sector públic.110



Auditoria pública

Delimitació del grau de subjecció dels ens dependents a la normativa de 
contractació pública i aspectes a verificar:

Grau de subjecció a la nova LCSP:

Poders adjudicadors administracions públiques, subjecció total, preparació, adjudicació, 
efectes i extinció.

Poders adjudicadors no administracions públiques, subjecció a la preparació i 
adjudicació contractes no SARA, desapareixen les normes internes de contractació. 
Contractes SARA, mateix grau de subjecció que les Administracions Públiques.

Resta del sector públic: principis de la contractació pública recollits a l’art. 321 de la 
LCSP.
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Auditoria pública

Delimitació del grau de subjecció dels ens dependents a la normativa de 
contractació pública i aspectes a verificar:

El règim jurídic dels poders adjudicadors que no tenen la condició d’Administració pública 
ve establert en el títol I del Llibre Tercer de la LCSP, articles 316 a 320, en aquests 
termes:

a) La preparació i adjudicació dels contractes subjectes a regulació harmonitzada 
(SARA) es regirà pels articles 115 a 187 de la LCSP, això és, pel gruix de la regulació de 
la contractació administrativa referida a l’expedient de contractació, als plecs i als 
procediments d’adjudicació.

b) En l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada (SARA) 
s’aplicaran les regles següents:

- Els denominats contractes menors, la quantia dels quals baixa a 40.000.- € en obres i 
concessions, i a 15.000.- € en serveis i subministraments, podran adjudicar-se 
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar que compti amb l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
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Auditoria pública

Delimitació del grau de subjecció dels ens dependents a la normativa de 
contractació pública i aspectes a verificar:

Els contractes d’obres i concessions de valor estimat igual o superior a 40.000 € i inferior 
a 5.548.000 € i els contractes de serveis i subministraments de valor estimat superior a 
15.000 € i inferior a 221.000 € es podran adjudicar per qualssevol dels procediments 
següents:

1) Per procediment obert (156 a 159 LCSP).

2) Per procediment restringit (160 a 165).

3) Per diàleg competitiu (172 a 176).

4) Per procediment d’associació per a la innovació (177 a 182).

5) Per concurs de projectes (183 a 187).

Pel que fa al procediment negociat sense publicitat, només es podrà utilitzar en els 
supòsits de l'art. 168 de la LCSP, resten exclosos la resta de supòsits del procediment 
negociat (art. 167 LCSP)
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Auditoria pública

Delimitació del grau de subjecció dels ens dependents a la normativa de 
contractació pública i aspectes a verificar:

Supòsits de l'art 168 LCSP:

- Que ens trobem davant d'un procediment declarat desert amb caràcter previ

- Quan únicament es pot adjudicar a un únic empresari per raons tècniques, artístiques o 
drets d'exclusivitat

- Una imperiosa urgència resultant de fets imprevisibles per a l'òrgan de contractació i no 
imputables al mateix, demandi una ràpida execució del contracte que no es pugui assolir 
mitjançant l'aplicació de la tramitació d'urgència regulada a l'art. 119
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Auditoria pública

Delimitació del grau de subjecció dels ens dependents a la normativa de 
contractació pública i aspectes a verificar:

c) Els efectes i extinció es regiran per les normes de dret privat.

No obstant això els seran d’aplicació els articles següents:

• Article 201 sobre obligacions mediambientals, socials o laborals.

Això implica el següent:

Els òrgans de contractació han de prendre les mesures pertinents per a garantitzar que 
en la execució dels contractes, els contractistes compleixen les obligacions aplicables en 
matèria medioambiental, social o laboral establertes en el dret de la Unió Europea, el dret 
nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de dret internacional 
medioambiental, social i laboral que vinculen a l'Estat.

L'incompliment de les obligacions referides i, en especial, els incompliments o els 
endarreriments reiterats en el pagament dels salaris o l'aplicació de condicions salarials 
inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la 
imposició de les penalitats a què es refereix l'art. 192.
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Auditoria pública

Delimitació del grau de subjecció dels ens dependents a la normativa de 
contractació pública i aspectes a verificar:

• Article 202 sobre condicions especials d'execució.

Això implica que els òrgans de contractació podran establir condicions especials en 
relació amb l'execució del contracte, sempre que estiguin vinculades l'objecte del 
contracte, no siguin directa o indirectament discriminatòries, siguin compatibles amb el 
dret comunitari i s'indiquin en l'anunci de licitació i en els plecs.

En tot cas, serà obligatori l'establiment en el plec de clàusules administratives particulars 
de, al menys una de las condicions especials d'execució següents:

- Consideracions econòmiques, relacionades amb la innovació.

- Consideracions medioambientals, com ara la reducció emissió gasos efecte hivernacle, 
gestió sostenible de l'aigua, ús energies renovables, promoció del reciclatge, producció 
ecològica, etc.

- Consideracions de tipus social o relatives a l'ocupació, tal com augmentar la 
contractació de persones amb discapacitat superiors als exigibles per normativa, 
promoure la inserció de persones amb dificultats en el mercat de treball, afavorir la 
igualtat de gènere, la conciliació de la vida laboral i familiar, afavorir la formació en el 
treball, mesures de protecció de la salut en el treball etc.

Es poden establir penalitats pel seu incompliment o fins i tot se causa de resolució del 
contracte. Les condicions imposades seran exigibles també als subcontractistes.
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Auditoria pública

Delimitació del grau de subjecció dels ens dependents a la normativa de 
contractació pública i aspectes a verificar:

• Articles 203 a 205 sobre modificació dels contractes.

Tal i com es verifica per als poders adjudicadors AAPP, en tot cas les modificacions seran 
taxades pel dret administratiu

• Articles 214 a 217 sobre cessió i subcontractació.

Llevat dels supòsits de successió d'empreses o subrogació a favor de creditors 
hipotecaris, la cessió de contractes ha d'estar prevista expressament en els plecs, 
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat la raó 
determinant de l'adjudicació del contracte. Per a poder cedir un contracte s'exigeix:

- Que l'òrgan de contractació ho autoritzi de forma prèvia i expressa,  el termini és de 2 
mesos i el silenci administratiu és positiu.

- Que el cedent tingui executat almenys un 20% del contracte (en les concessions 1/5 
part del termini del contracte). Aquest requisit no serà d'aplicació en el supòsit que el 
cedent estigui en concurs de creditors.

- Que el cessionari tingui capacitat per contractar i la solvència que resulti exigible, 
inclosa la classificació.

- La cessió s'ha de formalitzar en escriptura pública.
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Auditoria pública

Delimitació del grau de subjecció dels ens dependents a la normativa de 
contractació pública i aspectes a verificar:

• Articles 218 a 228 sobre racionalització tècnica de la contractació

- Consisteix bàsicament en la possibilitat de realitzar contractes marc (fins a un termini 
màxim de quatre anys) que permet adjudicar a un o varis empresaris successius 
contractes fonamentats en unes ofertes en quan a preus i quantitats seleccionats a tal fi. 
Es pot optar per adjudicar directament cada nou contracte si l'adjudicació en el contracte 
marc s'ha realitzat amb tots els termes definits, en cas contrari per cada contracte es farà 
una licitació per invitació entre les empreses que hagin estat seleccionades en el 
contracte marc.

- Es configuren els sistemes dinàmics de contractació (obligació 100% electrònic)

- Es regulen les Centrals de contractació i s'admet la possibilitat que ens dependents 
d'entitats locals s'adhereixin a Centrals de contractació d'altres poders adjudicadors 
(Estatal, autonòmics o locals)
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Auditoria pública

Delimitació del grau de subjecció dels ens dependents a la normativa de 
contractació pública i aspectes a verificar:

• Articles 198.4, 210.4 i 243 sobre condicions de pagament

El poder adjudicador tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 
data d'aprovació de les certificacions d'obra o dels documents que acreditin la 
conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, i 
si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de 
trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els 
termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Perquè pertoqui a l'inici del 
còmput de termini per a la meritació d'interessos, el contractista haurà d'haver complert 
l'obligació de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els 
termes establerts en la normativa vigent sobre factura electrònica, dintre del termini i en 
la forma escaient, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les 
mercaderies o la prestació del servei.

El poder adjudicador haurà d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que 
acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis 
prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del 
servei.

Si el poder adjudicador es demora en més de 6 mesos, el contractista pot resoldre el 
contracte. 119



Auditoria pública

Delimitació del grau de subjecció dels ens dependents a la normativa de 
contractació pública i aspectes a verificar:

d) El Ple de l'entitat local haurà d'autoritzar prèviament les modificacions dels contractes 
dels seus poders adjudicadors si la modificació del contracte acompleix totes les 
següents condicions:

- La modificació del contracte no estigui prevista en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars

- Si el seu import és igual o superior als 6.000.000 €

- Si la quantia de la modificació, aïllada o conjuntament, és superior al 20 per 100 del 
preu inicial del contracte, IVA exclòs

A més de l'acord del Ple, serà necessari dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica 
Assessora.

e) En aquests contractes serà en tot cas causa de resolució la impossibilitat d’executar la 
prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el contracte 
en els termes dels articles 204 i 205 LCSP, així com l’impagament de salaris a 
treballadors o l’incompliment de convenis col·lectius durant l’execució del contracte.
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Auditoria pública

Delimitació del grau de subjecció dels ens dependents a la normativa de 
contractació pública i aspectes a verificar:

f) Als contractes de concessió d’obra o serveis els seran d’aplicació les causes de 
resolució específiques dels articles 279 i 294, per a cadascun d’ells. No obstant això, el 
rescat, la supressió de l’explotació i el segrest s’haurà d’acordar per l’òrgan tutelant de 
l’ens matriu,o sigui el ple.

g) En els contractes de serveis consistents en l’elaboració íntegra d’un projecte d’obres 
s’exigirà la responsabilitat del contractista per defectes o errors del projecte, de 
conformitat amb l’article 314 LCSP.

Per últim, cal destacar com a novetats principals respecte dels poders adjudicadors:

- Desapareixen les instruccions internes de contractació*.

- Es residencien en la jurisdicció contenciosa administrativa les controvèrsies relatives a 
la preparació, adjudicació i modificacions de tots els seus contractes.

* Tot i que podria semblar que la disposició transitòria cinquena LCSP adreça un mandat d’adaptació 
de les instruccions internes a tots els ens del sector públic, en un termini màxim de quatre mesos des 
de l’entrada en vigor de la llei, en realitat aquest mandat només va adreçat als ens del sector públic 
que no són poders adjudicadors, ja que pel que fa als poders adjudicadors, les instruccions internes 
desapareixen i, per tant, el més convenient és derogar-les.
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