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Elements essencials en la funció interventora limitada

Elements a la fiscalització limitada en despeses de personal:
Les despeses en matèria de personal estan sotmesos al principi de legalitat amb un caràcter molt reglat en quan a
procediments de selecció i contractació, així com de les conseqüències econòmiques del fet jurídic motivant de la relació
jurídica laboral o funcionarial. Gran part de les retribucions venen marcades per normativa, el que comporta que el control
intern previ en matèria de personal sigui àgil i fàcilment previsible en el enfoc estructural, quedant al marge les variacions
derivades de les singularitats específiques derivades en la mensualitat concreta objecte d’examen pels possibles serveis
extraordinaris així com per l’avaluació de les tasques o possibles contractacions temporals, en el seu cas.

D’acord amb les dades elaborades pel Tribunal de Comptes pel sector públic local, en data 28 de junio de 2017, el
número d’acord contraris REPAROS en matèria de despeses personal efectuats durant l’any 2016 a nivell estatal va ser de
7.544 el que representa un 25 % respecte del total de la despesa manifestada amb objeccions.
En base amb els antecedents, les retribucions de personal són les que presenten un volum d’incidències superiors :

TIPUS D'INCIDÈNCIES
De remuneracions
De contractació de personal
De plantilla
D'incompatibilitat
Altres incidències legals

51,40%
26,50%
15,80%
2,10%
4,20%

▪ Es tracta d’una despesa sensible.
▪ Adequar el procediment de fiscalització a
l’estructura de l’Administració que la
realitza.
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Expedients i actuacions en matèria de despeses de personal associats en l’acord del
Consell de Ministres*:
Expedients d'altes personal laboral
Contractació de personal laboral fix (fase D)
Contractació de personal laboral temporal (fase D)
Contractació de personal laboral temporal a través d'un Pla de contractació (fase D)
Pròrroga de contractes laborals (fase AD)
Expedients de nòmines de retribucions del personal
Nòmines de retribucions del personal (fase ADO/O)
Expedients relatius a contribucions al pla de pensions dels empleats de l'entitat local i
organismes autònoms
Reconeixement de l'aportació al pla de pensions (fase ADO/O)
Expedients d'aprovació i reconeixement de la quota a la Seguretat Social
Aprovació i reconeixement de la quota patronal a la Seguretat Social (fase ADO/O)
Expedients per a la concessió d'ajudes d'acció social al personal, tant funcionari com laboral
Aprovació de la convocatòria (fase A)
Resolució de la convocatòria (fase D)
Reconeixement de l'obligació (fase O)
Expedients per a la concessió de bestretes al personal, tant funcionari com laboral
Concessió de bestretes al personal (fase AD)
Reconeixement de l'obligació de bestretes al personal (fase ADO/O)
Concessió de bestretes reintegrables a treballadors amb sentència al seu favor (fase ADO)

*Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 30 de maig
de 2008, pel qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim
de requisits bàsics

RD 424/2017
Article 13. Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de
requisits bàsics.
1. Amb l’informe previ de l’òrgan interventor i a proposta del president, el
ple de l’entitat local pot acordar el règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia.
2. Per als casos en què el ple acordi la fiscalització i intervenció limitada
prèvia, l’òrgan interventor s’ha de limitar a comprovar els requisits bàsics
següents:
a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contreure.
......
b) Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent.
…..
c) Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de
gestió, determini el ple a proposta del president i previ informe de l’òrgan
interventor.
A aquests efectes, independentment que el ple hagi dictat acord o no, es
consideren, en tot cas, transcendents en el procés de gestió els
aspectes que fixi l’acord del Consell de Ministres vigent en cada
moment respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de
requisits bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a les entitats
locals, que s’han de comprovar en tots els tipus de despesa que comprèn.

Addicionalment, el ple de la corporació, amb l’informe previ de l’òrgan
interventor, pot aprovar altres requisits o tràmits addicionals que també
tenen la consideració d’essencials. En la determinació d’aquests aspectes
s’han d’atendre especialment els requisits que preveu la normativa
reguladora per assegurar l’objectivitat, la transparència, la no-discriminació
i la igualtat de tracte en les actuacions públiques.
.....
4. Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització i intervenció
limitada prèvia a què es refereix l’apartat 2 d’aquest article seran objecte
d’una altra de plena amb posterioritat. Aquestes actuacions s’han de portar
a terme en el marc de les actuacions del control financer que es planifiquin
en els termes que recull el títol III d’aquest Reglament.
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Adaptació dels expedients i actuacions en matèria de despeses de personal NO associats en l’acord del Consell de Ministres*:

Altes personal funcionari
Aprovació de convocatòria de personal funcionari de carrera (fase A)
Aprovació de convocatòria de personal funcionari interí (fase A)
Nomenament de personal funcionari de carrera (fase D)
Nomenament de personal funcionari interí (fase D)
Nomenament de personal funcionari derivat de comissió de serveis (fase AD/D)
Nomenament i cessament de personal funcionari derivat de lliure designació (fase AD/D)
Altres formes de provisió de personal funcionari (fase AD)
Altes personal laboral
Aprovació de convocatòria de personal laboral fix (fase A)
Aprovació de convocatòria de personal laboral temporal (fase A)
Altes personal directiu i/o eventual
Aprovació de convocatòria de personal directiu (fase A)
Contractació de personal directiu (fase D)
Contractació de personal eventual (fase AD)

Elements essencials associats al
control previ de legalitat FINANCERA

▪ A través de la coordinació de les quatre diputacions catalanes*, i també amb l’impuls de la Sindicatura de Comptes, s’ha pogut establir
inicialment un marc comú en la definició dels elements essencials, i també la formulació i la definició dels ELEMENTS ESSENCIALS a
controlar als procediments pròpiament locals, adaptant les normes de l’Administració General de l’Estat. Així en matèria de DESPESES
DE PERSONAL aquesta adaptació s’ha realitzat sobre els següents expedients*:
Expedients de productivitat, complements i altres variacions
Autorització i compromisos del complement de productivitat (fase AD)
Reconeixement de l'obligació del complement de productivitat (fase ADO/O
Autorització i compromís d'altres plusos i complements (polivalències, disponibilitat, treball en
festius, menyscapte de diners, ...) (fase AD)
Altres productivitats (fase ADO/O)
Reconeixement de serveis (fase ADO/O)
Reconeixement de grau personal consolidat (fase ADO/O)
Abonament d'indemnitzacions a l'empara del RD 462/2002 (fase ADO/O)
Expedients relatius a contribucions al pla de pensions dels empleats de l'entitat local i
organismes autònoms
Aprovació de la despesa (fase AD)
Altres expedients de personal
Aprovació de la despesa (fase A)
Compromís de la despesa (fase AD/D)
Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)

* A títol d’exemple la guia básica de la Diputació de Girona per a l'exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics de les entitats del sector públic local
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Elements essencials OBLIGATORIS per a TOTS ELS EXPEDIENTS en matèria de DESPESES DE PERSONAL

Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la
despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent
certificat d'existència de crèdit o document equivalent
En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són
executius i que s’acredita l'efectivitat amb l’existència de documents fefaents
En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l’article 174
del TRLRHL.
En tractar-se de tramitació anticipada, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la
despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són
executius i que s’acredita l'efectivitat amb l’existència de documents fefaents

Intervenció prèvia

Actuacions que comporten APROVACIÓ I COMPROMISOS adquirits davant un tercer

Actuacions que comporten OBLIGACIONS davant un tercer
Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa
que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència
de crèdit o document equivalent
En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que
s’acredita l'efectivitat amb l’existència de documents fefaents

Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement,
llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar
simultàniament.
Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació
i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
Que la despesa es genera per un òrgan competent.

Que la despesa es genera per un òrgan competent.

Actuacions que comporten PAGAMENT FORMALS adquirits davant un tercer
Verificar que està dictada per l'òrgan competent.
Verificar que s'ajusta al reconeixement de l'obligació.
Verificar que s'acomoda al Pla de disposició de fons de la tresoreria (mitjançant
l'examen del propi pla o informe al respecte emès per la tresoreria).
Verificar l'existència dels acords de minoració, si existeixen retencions judicials o
compensació de deutes.

Intervenció
material

Intervenció
formal

Fiscalització prèvia

Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics

Actuacions que comporten PAGAMENTS MATERIALS davant un tercer
Verificar la competència de l'òrgan per a la realització del pagament.
Verificar la correcta identitat del perceptor.
Verificar que l'import és el degudament reconegut.

* Art. 13, 21 i 23 Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.
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18 elements bàsics ADDICIONALS essencials mínims OBLIGATORIS per a DETERMINATS EXPEDIENTS en matèria de DESPESES DE PERSONAL*

Actuacions que comporten APROVACIÓ I COMPROMISOS adquirits davant un tercer

Actuacions que comporten OBLIGACIONS davant un tercer

Contractació de personal laboral
Prorrogues de contractes

Nómines i seguretat social
Bestretes de personal i contribucions pla pensions

Que s'acrediten els resultats del procés selectiu per part de l'òrgan competent
En tractar-se de contractació de personal amb càrrec als crèdits d'inversions, que
existeix informe del responsable de Recursos Humans o de la Secretaria general de
l'entitat sobre la modalitat de contractació temporal utilitzada i sobre l'observància, en
les clàusules del contracte, dels requisits i formalitats exigits per la legislació laboral
Que les retribucions que s'assenyalen en el contracte s'ajusten al Conveni col.lectiu
que sigui aplicable i, si es tracta d'un contracte al marge del Conveni, que consti a
l'expedient la justificació del mateix.
En tractar-se de contractació de personal amb càrrec als crèdits d'inversions, que
existeix informe del responsable de Recursos Humans o de la Secretaria general de
l'entitat sobre la modalitat de contractació temporal utilitzada i sobre l'observància, en
les clàusules del contracte, dels requisits i formalitats exigits per la legislació laboral.
Que les retribucions que s'assenyalen en el contracte s'ajusten al Conveni col.lectiu
que sigui aplicable i, si es tracta d'un contracte al marge del Conveni, que consti a
l'expedient la justificació del mateix.
Que el contracte celebrat a través d'un Pla de contractació s'adequa al que disposa la
normativa vigent
Que el Pla de contractació conté una descripció del procés selectiu que es seguirà en
aplicació del mateix.
Que la durada del contracte no supera el termini previst a la legislació vigent.

Intervenció prèvia

Fiscalització prèvia

Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics

Que les nòmines estan firmades pel responsable de Recursos Humans de l'entitat i
que es proposen per a la seva autorització a l'òrgan competent.
En tractar-se de les nòmines de caràcter ordinari i de les unificades de període
mensual, que es fa comprovació aritmètica, que es realitza efectuant el quadre del total
de la nòmina amb el que resulti del mes anterior més la suma algebraica de les
variacions incloses a la nòmina del mes que es tracti
En tractar-se d'alts càrrecs, que consta còpia de l'acord de nomenament o document en
què s'indiqui la data de la seva publicació oficial.

En tractar-se d'alts càrrecs, que consta diligència de la corresponent presa de
possessió.

En tractar-se d'alts càrrecs, que es verifiquen les retribucions
En tractar-se de personal laboral de nou ingrés, que consta còpia del pla o de
l'expedient de contractació sobre el qual s'ha exercit la fiscalització de la despesa, i del
contracte formalitzat en tot cas.
Que les nòmines estan firmades pel responsable de Recursos Humans de l'entitat i
que es proposen per a la seva autorització a l'òrgan competent.
Que s'aporta resolució judicial ordenant l'execució provisional de la sentència i
disposant l'abonament de la bestreta.

*Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, pel qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147
de la Llei general pressupostària, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics
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Elements essencials en la funció interventora limitada.
EXEMPLE: elements essencials mínims OBLIGATORIS en EXPEDIENT DE NÒMINA*
Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics
AREA

ÀREA DE PERSONAL

1.4

1

EXPEDIENT

Expe die nts de nòm ine s de re tribucions de l pe rs onal

1.4.1

ACTUACIÓ

Nòm ine s de re tribucions de l pe rs onal (fas e ADO/O)

A

Intervenció prèvia

Codi re quis it
Re quis it
141_A1

RD 424/2017

REQUSITS BÀSICS GENERALS

Re quis it
141_A4

Re f. Norm ativa
De s cripció
Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 I L’e xis tè ncia de crè dit pre s s upos tari i que e l propos at é s l’ade quat a la
176 TRLHL
naturale s a de la de s pe s a o obligació que e s propos i contre ure .
S’entén que el crèdit és adequat quan financi ob ligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la
tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les
Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6
financen són executius i que s’acredita l'efectivitat amb l’existència de
TRLHL
documents fefaents.
Que les ob ligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau,
Art. 19 a) RD 424/2017
fiscalitzades favorab lement, llevat que l'aprovació de la despesa i el
reconeixement de l'ob ligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
Que els documents justificatius del reconeixement de l'ob ligació s'ajusten a
Art. 13.2.b ) RD 424/2017
la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra
causa del reconeixement.
Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185
Que le s obligacions o de s pe s e s e s ge ne re n pe r un òrgan com pe te nt
TRLHL

B
Re quis it
141_B1

REQUSITS BÀSICS ADDICIONALS
Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3
Art. 175 ROF

Re quis it
141_B2

Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3

Re quis it
141_B3
Re quis it
141_B4
Re quis it
141_B5

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Re quis it
141_B6

Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3
Art. 11 TREBEP

item 1
Re quis it
141_A2
Re quis it
141_A3

CODI GESTOR DESPESA

13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3
2 L 3/2015
13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3
10 L 3/2015
13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3
4 L 3/2015

Ve rificació

(..)
Addicionalment, el ple de la corporació, amb l’informe previ de l’òrgan interventor, pot
aprovar altres requisits o tràmits addicionals que també tenen la consideració d’essencials.
En la determinació d’aquests aspectes s’han d’atendre especialment els requisits que
preveu la normativa reguladora per assegurar l’objectivitat, la transparència, la nodiscriminació i la igualtat de tracte en les actuacions públiques.

RD 424/2017
Article 14. Objeccions i observacions complementàries en la fiscalització i
intervenció limitada prèvia.

Que le s nòm ine s e s tan firm ade s pe l re s pons able de Re curs os
Hum ans de l'e ntitat i
En tractar-s e de le s nòm ine s de caràcte r ordinari i de le s unificade s
de pe ríode m e ns ual, que e s fa com provació aritm è tica, que e s re alitza
e fe ctuant e l quadre de l total de la nòm ina am b e l que re s ulti de l m e s
ante rior m é s la s um a alge braica de le s variacions inclos e s a la nòm ina
de l m e s que e s tracti.
En tractar-s e d'alts càrre cs , que cons ta còpia de l'acord de
nom e nam e nt o docum e nt.
En tractar-s e d'alts càrre cs , que cons ta diligè ncia de la corre s pone nt
pre s a de pos s e s s ió.

2. L’òrgan interventor pot formular les observacions complementàries que consideri
convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació
dels expedients. Respecte a aquestes observacions no és procedent el plantejament de
discrepància.

En tractar-s e d'alts càrre cs , que e s ve rifique n le s re tribucions .

Altres requisits essencials addicionals
o requisits NO essencials com
observacions complementàries.

En tractar-s e de pe rs onal laboral de nou ingré s , que cons ta còpia de l
pla o de l'e xpe die nt de contractació s obre e l qual s 'ha e xe rcit la
fis calització de la de s pe s a, i de l contracte form alitzat e n tot cas .

Sense altres requisits addicionals en expedients de nòmina
COMPLIMENT D'ATRIBUTS
Es compleix l'atribut
No es compleix l'atribut
L'atribut no es aplicable a l'expedient

Article 13. Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics.

N/A
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Exemple 1: Requisits addicionals en expedients de nòmina_VARIACIONS_ VARIABLES
VARIACIONS EN NÒMINA RETRIBUCIONS VARIABLES
Personal funcionari i laboral

Exemple 3: Requisits addicionals en expedients de en nòmina_VARIACIONS_ALTES
ATRIBUT

VARIACIONS EN NOMINA (ALTES)

Que les retribucions variables estiguin suportades amb els corresponents acords que les
autoritzin i que aquests estiguin degudament fiscalitzats.

Mem bres electes de la Corporació

Que hi ha informe favorable del cap de la dependència o unitat administrativa respecte
l’ajustament a legalitat de les retribucions variables en el que s'exposen els antecedents i
disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva
està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord.

Diligència de la corresponent pressa de possessió

ATRIBUT

Còpia de l'acord de nomenament del President i restants membres en el que haurà de constar clarament qui
desenvoluparà les seves responsabilitats administratives en règim de dedicació exclusiva o parcial (art.13 ROF)
Informe del Servei de Recursos Humans conforme s'ha efectuat l'alta a la Seguretat Social

LEGALITAT FINANCERA

Imputació a les aplicacions pressupostàries prèviament informades
Verificació de les retribucions segons normativa vigent.

Exemple 2: Requisits addicionals en expedients de en nòmina_VARIACIONS_BAIXES

Personal eventual

VARIACIONS EN NOMINA (BAIXES)

Informe del Servei de Recursos Humans conforme s'ha efectuat l'acord de nomenament, la pressa de possessió i
s'ha aportat a l'expedient fotocòpia del DNI (anvers i revers) i fotocòpia de l'alta a la Seguretat Social
Verificació de que les retribucions estan d'acord amb el grup i/o lloc de treball

Acord o resolució de l'autoritat com petent, en els següents casos:
a) Acomiadament o suspensió d'ocupació disciplinaris
b) Rescissió del contracte o cessament del nomenament interí per no superar el periode de prova
c) Suspensió temporal del contracte per mutu acord
d) Pas a la situació d'excedència, serveis especials, comissió de serveis o situació de serveis en
altres administracions
e) Renúncia a la condició de funcionari
f) Jubilacó
g) Incorporació o reincorporació del titular del lloc de treball o de la plaça en els casos dels
funcionaris interins
Serà suficient am b la diligència expedida pel Servei de Recursos Hum ans, acreditativa
de la causa de la baixa en els casos següents:
a) Acabament del temps estipulat al contracte laboral o al nomenament de funcionari interí
b) Incorporació o reincorporació del titular al lloc de treball en esl casos de contractes d'interinitat
c) Finalització del període màxim de prestació de IT
d) Cessament voluntari de personal laboral
e) Defunció del treballador o del funcionari
Fotocòpia de la baixa en el règim de la Seguretat Social
No obstant pel que fa als documents d'alta i baixa a la Seguretat Social es podrà comprovar
mitjançant relació diligenciada pel Servei de Recursos Humans respecte de les baixes produïdes
en el mes anterior al de la nomina que es fiscalitza

ATRIBUT

Imputació a les aplicacions pressupostàries prèviament informades
Personal funcionari
Informe del Servei de Recursos Humans conforme s'ha efectuat l'acord de nomenament, la pressa de possessió i
s'ha aportat a l'expedient fotocòpia del DNI (anvers i revers) i fotocòpia de l'alta a la Seguretat Social
Verificació de que les retribucions estan d'acord amb el grup i/o lloc de treball
Imputació a les aplicacions pressupostàries prèviament informades
Personal laboral
Informe del Servei de Recursos Humans conforme s'ha efectuat l'acord de nomenament, la pressa de possessió i
s'ha aportat a l'expedient fotocòpia del DNI (anvers i revers) i fotocòpia de l'alta a la Seguretat Social
Verificació de que les retribucions estan d'acord amb el grup i/o lloc de treball
Imputació a les aplicacions pressupostàries prèviament informades

COMPLIMENT D'ATRIBUTS
Es compleix l'atribut
No es compleix l'atribut
L'atribut no es aplicable a l'expedient

N/A
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Elements essencials en la funció interventora limitada.

Exemple: Establiment de requisits essencials per minimitzar el temps que es dedica a la intervenció de la nòmina i a la vegada
optimizar la informació per tal d’obtenir una fiscalització més completa.

TIPUS DE VARIACIONS NOMINA
ALTES

BAIXES

MODIFICACIONS DEFINITIVES

MODIFICACIONS VARIABLES

Es produeixen per la incorporació en la
nòmina d’un perceptor que no figurava en
l’anterior. En el moment en què es
produeixen,
afectant
de
manera
continuada en el futur i es repetiran en
cada nòmina, és a dir, s’inclouran com un
concepte fix
que
es
fiscalitzarà
únicament quan s’iniciï l’alta, verificant
que la quantitat a percebre és la correcta
atenent a la RLT i justificant l’alta
mitjançant
els
decrets
i
actes
administratius
corresponents
que
confirmen l’alta.

És l’exclusió de la nòmina d’un
perceptor que no figurava en
l’anterior. Es tota aquella quantitat
estalviada per la baixa definitiva
d’un treballador. Suposa el cas
contrari de les altes. Tanmateix
haurà de verificar-se l’existència
decrets i actes administratius
corresponents que ho confirmen

Són
aquells
augment
o
disminucions de retribucions i
deduccions acreditades en la
nòmina que s’han de mantenir
en nòmines futures

Són
aquells
augments
o
disminucions en les retribucions i
deduccions acreditades en la
nòmina que no s’han de mantenir en
nòmines futures.

Personal eventual
Càrrecs electes
Funcionaris i laborals de nou ingrès
Canvi situació administrativa

Personal eventual
Càrrecs electes
Funcionaris i laborals de nou ingrès
Canvi situació administrativa

A

B

C

Reconeixement de triennis
Modificacions de retrib.del lloc
Canvi de lloc de treball
Reinc a jornada normal o parcial

D

Gratificacions i productivitat
Pagues extraordinàries
Endarreriments
Indemnització raó servei, vaga, etc.

La relació jurídica laboral i funcionarial de la Corporació i els
seus treballadors te vocació estructural de permanència, excepte
les contractacions temporals, pel qual l’instrument clau pel
seguiment i adequació de l’estructura salarial ve configurat per la
relació de llocs de treballs, on s’estableix l’estructura
individualitzada del personal de la Corporació adscrit a cada àrea
gestora i suposa la normalització i ordenació en funció dels
requisits específics assenyalats al efecte pel desenvolupament de
cada lloc de treball.

A nivell teòric els actes de fiscalització de la despesa de LA NÒMINA
engloba*:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Intervenció
prèvia
limitada
l’expedient de nòmina de personal.

de

Requisits bàsics generals i addicionals
+
Altres requisits addicionals
(informe gestor responsable)
*Orden de 30 de julio 1992, sobre instrucciones para la confección de nóminas

Comprovar l’existència dels corresponents justificants de totes les
variacions.
Verificar que els justificants de variacions són correctes i han estat
aprovats per l’òrgan competent.
Verificar que s’acredita la inclusió en el registre de personal dels
supòsits de noves remuneracions.
Verificar que les nòmines estan signades per l’òrgan corresponent
acreditant l’efectiva prestació de serveis per part del personal inclòs.
Comprovar que conté les dades necessàries.
Verificar el quadre aritmètic de la nòmina amb la del mes anterior més
les variacions.
Verificar que sigui l’òrgan competent per reconèixer l’obligació.
Verificar l’ajustament i conciliació al sistema comptable-pressupostari.
▪
▪

▪
▪
▪

▪

Analitzar la nòmina física i els documents
justificatius de les incidències en la mateixa.
Realitzar una operació aritmètica de comprovació
mitjançant quadre total de la nòmina amb la del
mes anterior.
Resum de les variacions mensuals.
Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social.
Anàlisi dels
descomptes practicats: IRPF,
aportacions a sindicats, embargaments, reducció
jornada, adscripció altres serveis.
Imputació pressupostària correcta i quadre amb els
estats comptables....etc.
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Elements essencials en la funció interventora limitada.

Nota addicional: Criteris del Tribunal de Comptes i OCEX

Principals incompliments en matèria de PERSONAL

Retribucions sense títol suficient que les justifiquin

Codi_PER_01

Relació de Llocs de Treball sense aprovar o aprovavada sense complir els requisits legals.

Codi_PER_02

Aprovació de convenis col·lectius amb clàusules que excedeixen el marc legal.

HORES EXTRAORDINARIES

Codi_PER_03

Establiment de règims de jubilació voluntària específics a càrrec de l'entitat.

STCu de 24 de julio de 2013

Codi_PER_04

Reconeixement de despeses de personal sense crèdit suficient.

Codi_PER_05

Incompliment del règim d'exclusivitat per determinats treballadors.

Codi_PER_06

Pagament de nòmines a persones que no treballen efectivament a l'entitat.

Codi_PER_07

Contractació de persones sense complir els principis bàsics de mèrit i capacitat.

Codi_PER_08

Incompliment de les mesures d'increment/congelació salarial previst en les lleis de pressupostos.

Codi_PER_09

Aplicació a determinats llocs de treball de complements salarials no adequats o no justificats.

Codi_PER_10

Distribució del complement de productivitat sense vinculació amb objectius mesurables.

Codi_PER_11

Abonament de retribucions fora de nòmina, sense retencions de IRPF i sense cotitzar a la Seguretat Social.

Codi_PER_12

Composició no adequada dels tribunals d'oposició (incompatibilitats).

PRODUCTIVITAT

Codi_PER_13

Absència de criteris objectius per a la revisió de les diferents proves d' accés.

STCu de 14 de marzo de 2010

Codi_PER_14

Assignació de puntuacions sense justicar-se degudament.

Codi_PER_15

Indicis raonables de filtració de proves.

Codi_PER_16

Contractacions sense justificar-ne la necessitat.

Codi_PER_17

Contractacions sense garantir-se el compliment dels principis bàsics de publicitat, mèrit i capacitat.

Codi_PER_18

Contractacions efectuades sense seguir l'ordre dels resultats de les proves d'accés.

Codi_PER_19

Exigència de requisits desproporcionats o incoherents amb el lloc de treball a cobrir.

Codi_PER_20

Caducitat de les llistes de contractació temporal.

“..se considera que no puede pretenderse el reconocimiento de
abono de un complemento de productividad "pro futuro", por un
trabajo todavía no realizado, pues ello no es sino un juicio
anticipado de que en el desempeño posterior del trabajo concurre
ese especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o
iniciativa. La apreciación de dicha concurrencia, aun cuando puede
tener cierta discrecionalidad, está sometida también al control
judicial, y sólo puede hacerse en relación a un periodo de tiempo ya
transcurrido, y por tanto sujeto a valoración, pero nunca con
anterioridad a un periodo aún por transcurrir…”

Codi_PER_21

Incompliment de la normativa de la Seguretat Social (terminis d'alta i de baixa, bases de cotització...).

Codi_PER_22

Incompliment de la normativa fiscal en materia de IRPF (retencions, declaracions periòdiques ...).

Codi_PER_23

Arbitrarietat en la quantificació d' indemnitzacions per acomiadament.

“…A falta de convenio colectivo, si los contratos individuales
hubieran previsto la compensación económica de las horas extra
realizadas, si tendría el abono cuestionado base jurídica, pero no es
así. En definitiva, el Tribunal considera que se trata de unos abonos
por unas horas extra, a los que la sociedad no estaba obligada y
como no existía contrato o convenio colectivo que permitiera el
abono de las horas extraordinarias realizadas, la disposición de
fondos públicos para retribuir las mismas, al no existir causa jurídica
que la justificara, causaron un saldo deudor no justificado en la
contabilidad de la sociedad municipal T… S.A. que merece ser
considerado como alcance…”

Veure també -Informe de Sindicatura de Comptes núm. 11/2017
relatiu a les despeses de personal de les Diputacions catalanes-.

11

JORNADES DE CONTROL INTERN
7 d’octubre de 2019

Elements essencials en la funció interventora limitada

La limitació a la fiscalització dels ingressos:
▪ Pel que fa als ingressos, i en concordança amb la previsió continguda a l'art. 219.4 del TRLRHL, estableix la
possibilitat que sigui substituïda la fiscalització prèvia dels drets i ingressos per la presa de raó en
comptabilitat i el control posterior sempre que el Ple així ho hagi acordat (art. 9.1 RD 424/2017).

Àmbit d’actuació d’ingressos:

La presa de raó en comptabilitat no és només la simple comptabilització de l'operació, ja que s'haurà d'afegir a aquesta el
justificant que posa de manifest la seva realització i que ha de donar suport a la mateixa segons disposa la Regla 34 de
l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. Si s'opta pel
règim de presa de raó en comptabilitat, s'haurà de practicar un control posterior dels ingressos.

✓ Expedients de prescripció d’ingressos
✓ Devolució d’ingressos indeguts
✓ Aprovació d’ordenança fiscal.
✓ Aprovació de padrons fiscals.
✓ Aprovació del preu públic.
……

▪ En cas de no prendre cap acord exprés, el règim ordinari de fiscalització dels ingressos serà el de fiscalització
prèvia, és a dir, plena.

Actuacions a verificar en liquidacions:

▪ En relació al control posterior dels ingressos, l'art. 219.4 del TRLRHL, diu que es farà per les actuacions
comprovatòries posteriors mitjançant la utilització de tècniques de mostreig o auditoria. Doncs bé, el RD
424/2017 fixa a l'art. 9.2 que aquest control posterior s'exercirà mitjançant el control financer.

✓ Els fets imposables consumats es reflexen en
les corresponents liquidacions
✓ La liquidació s’aprova per òrgan competent
✓ La liquidació i notificació s’emeten en els
models establerts
✓ La liquidació s’ha emès correctament
✓ La liquidació s’ha notificat correctament
✓ S’han registrat el dret I el cobrament
.....

Fiscalització prèvia o presa raó en
comptabilitat amb actuacions posterior
de control financer..
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Elements essencials en la funció interventora limitada

RESULTAT FUNCION
INT

CONTROL PREVI DE LEGALITAT
(Fiscalització plena)

CONTROL INHERENT
(Presa raó en comptabilitat)
RD 424/2017

Indeterminats
Obert a criteri òrgan interventor
EXTREMS A
CONTROL

A diferència amb la despesa, no
s'estableix la possibilitat d'adoptar un
fiscalització plena o limitada, ni tampoc
estableix uns requisits mínims a revisar

Conformitat
Objecció no suspensiva

Instrucció comptable-ICAL
Regla 38-normal / Regla 39-simplificada /
Regla 21 Básica

Data, número d'assentament i import

Diligència de presa de raó
No n'hi ha resultat

A diferència amb la despesa, no
s'estableix de forma expressa la
possibilitat de fer observacions. Es
determina de forma expressa els motius
d'objecció (art. 9.4 RD 424/2017:
Disconformitat en el reconeixement o
liquidació de drets, i anul.lació de drets)
que en cap cas tindran efecte suspensiu,
a diferència de la despesa.

Per tant, s'haurà d'atendre als que preveu la
normativa comptable i pressupostària vigent en
cada moment. Amb caràcter general, pels
ingressos en el moment en què es tinguin
coneixement i, a l'àmbit subvencional, pels drets
reconeguts en el moment en que`es tingui
coneixement del reconeixement de l'obligació per
part de l'altra entitat

TERMINI

10 dies

No es determina termini

RESPONSABILITAT

Trasllada la responsabilitat a
l'òrgan interventor

Retorna la responsabilitat a l'òrgan
gestor

RESULTAT

Article 8. Del contingut de la funció interventora.
1. L’exercici de la funció interventora comprèn les fases següents:
a) La 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.
b) La intervenció del reconeixement de les obligacions i la
intervenció de la comprovació material de la inversió.

c) La intervenció formal de l’ordenació del pagament.
d) La intervenció material del pagament.
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova
la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
Regla 38. Nota d’intervenció.
En qualsevol document que hagi produït anotacions en
comptabilitat, ja es tracti del mateix justificant de l’operació o d’un
document comptable específic per al registre d’aquesta, hi ha de
figurar una diligència de nota d’intervenció, certificada pel
responsable de la comptabilitat, acreditativa, com a mínim, de la
data, el número d’assentament i l’import amb què el document
esmentat hagi quedat registrat individualitzadament. Aquesta
diligència es pot dur a terme mitjançant certificació mecànica
efectuada pel mateix equip informàtic en què estigui suportat el
SICAL-normal.
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Elements essencials en la funció interventora limitada

De la funció interventora:

PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ
D’INGRESSOS

RD 424/2017

Ingrès indegut
Presa raó en comptabilitat
Sol.licitud de devolució
Proposta de resolució
Es reconeix el dret la devolució
S'identifiquen tercer
Es verifica import
Resolució

Article 9.
ingressos.

Proposta de l'ordre de pagament dels ingressos indeguts (més, PMP
EXECUCIÓ DE LA DEVOLUCIÓ

addicionalment els interessos que corresponguin)

Resolució
Pagament

Verificar que està dictada per l'òrgan competent.
Verificar que s'ajusta al reconeixement de l'obligació.
Intervenció formal de l’ordenació
del pagament
(Art. 21 RD 424/2017)

Verificar que s'acomoda al Pla de disposició de fons de la tresoreria
(mitjançant l'examen del propi pla o informe al respecte emès per la tresoreria).

Verificar l'existència dels acords de minoració, si existeixen
retencions judicials o compensació de deutes.
Intervenció material del pagament
(Art. 23 RD 424/2017)

Verificar la competència de l'òrgan per a la realització del pagament.
Verificar la correcta identitat del perceptor.
Verificar que l'import és el degudament reconegut.

MP
RP

Fiscalització

prèvia

de

drets

i

1. La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’entitat local i la dels seus organismes
autònoms es pot substituir, sempre que ho hagi
acordat el ple, pel control inherent a la presa de raó
en comptabilitat i el control posterior a què es
refereix l’apartat següent.
2. El control posterior dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’entitat local i la dels seus organismes
autònoms s’ha d’efectuar mitjançant l’exercici del
control financer.
3. Sense perjudici del que estableix el primer
apartat, la substitució de la fiscalització prèvia dels
drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel
control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el
control posterior no s’aplica a la fiscalització dels
actes d’ordenació i pagament material derivats
de devolucions d’ingressos indeguts.
4. En cas que en l’exercici de la funció interventora
l’òrgan interventor es manifesti en desacord amb el
fons o amb la forma dels actes, documents o
expedients examinats i la disconformitat es refereixi
al reconeixement o la liquidació de drets a favor de
les entitats locals o els seus organismes autònoms,
així com a l’anul·lació de drets, l’oposició s’ha de
formalitzar en una nota d’esmena que en cap cas
suspèn la tramitació de l’expedient
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Exemple per devolució d'ingressos derivat d'un ICIO 2.000 €
CONTROL INTERN

COMPTABILITAT (ingressos)
x

En el moment de la
liquidació
PRESA RAÓ EN
COMPTABILITAT

Deutors per drets reconeguts.
Pressupost
d'ingressos
corrents. Operacions de gestió.
(430.0)

Impost
sobre
construccions,
instal.lacions i obres

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Concepte pressupostari 290
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

(733)
x

En el moment
cobrament

del

Efectiu
i
equivalents

actius

Deutors per drets reconeguts.
Pressupost d'ingressos corrents.
Operacions de gestió.
(430.0)

liquids

(57x)

430
2.000

2.000

x
CONTROL INHERENT +
FUNCIÓ INTERVENTORA

En el moment de
l'acord de devolució

Impost sobre construccions,
instal.lacions i obres
(733)

Creditors per devolució d'ingressos i
altres minoracions
(418x)

433.9

x
INTERVENCIÓ
FORMAL I
MATERIAL

Realizació del
pagament material

Creditors
per
devolució
d'ingressos i altres minoracions
(418x)

Efectiu i actius liquids equivalents

2.000

(57x)
x

Anul.lació del dret

Devolució d'ingressos
(437)

Drets anul.lats
de pressupost
corrent per devolució d'ingressos
(433.9)

DR nets
D(430) - H (433x)

Import = 0
Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local
Regla 13. Fines.
El SICAL-Normal debe permitir el cumplimiento de los siguientes fines:
..
d) Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, financiero y de eficacia.
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Nota complementària: Els ingressos procedents del patrimoni

DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals
Article 40 i ss

Principals sortides de l'immobilitzat:

40.1 Per alienar o gravar béns patrimonials s'han de tenir en compte
les regles següents:

✓ Alienació
✓ Cessió
✓ Permuta

a) Determinar la situació física i jurídica del bé, practicar
l'atermenament dels immobles, si és necessari, i inscriure'l al Registre
de la Propietat, si no hi està.

Ingressos derivat venda del patrimoni que es caracteritza per NO ser ingressos recurrents:

Fiscalització prèvia de les operacions patrimonials en matèria d’ingressos:
Fiscalització prèvia plena o substitució per presa de raó en comptabilitat i control financer?
.
En cas de fiscalització plena:
✓ Règim d’objeccions (art. 9.1 RD 424/2017,
✓ Omissió de la funció interventora ?
Contingut de la fiscalització prèvia:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

mai suspensius).

Qualificació jurídica del ben patrimonial.
Valoració tècnica.
Justificació de la no necessitat del bé.
Autorització prèvia d’informes preceptius (previst en norma estatal o autonòmica).
Destí del producte d’alienació .
Òrgan competent.
Requisits del procediment.

La informació que ha de recollir l’inventari ha de concretar-se en dades i característiques físiques,
tècniques, econòmiques i jurídiques que, a través de la seva permanent actualització, permeti satisfer les
necessitats i evidències pel control intern, entre d’altres.

b) Fer la valoració pericial que acrediti l'apreuament dels béns.
c) En el cas de béns immobles, cal l'informe previ del Departament
de Governació si el seu valor excedeix el 25% dels recursos ordinaris
del pressupost consolidat de la corporació. L'informe s'ha d'emetre en
el termini màxim de 30 dies, transcorregut el qual sense haver-se
emès es poden prosseguir les actuacions. Si l'informe no és
favorable, el Ple ha d'adoptar l'acord d'alienació o de gravamen amb
el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot
cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació. No obstant això, a l'efecte de control de legalitat de
l'alienació de béns immobles, el valor dels quals no excedeix del 25%
indicat, se n'ha de donar compte també al Departament de
Governació, una vegada instruït l'expedient, abans de la resolució
definitiva.
d) En el cas de valors mobiliaris o de participacions en societats o
empreses, cal l'informe previ del Departament d'Economia i Finances,
el qual s'ha d'emetre en el termini màxim de 30 dies.
e) Quan es tracti d'un bé declarat d'interès cultural o inclòs a
l'inventari general de l'Estat o al catàleg municipal de béns d'interès
singular o valor històrico-artístic, cal comunicar prèviament l'alienació
al Departament de Cultura de la Generalitat i a l'òrgan competent de
l'Administració de l'Estat, i s'han d'indicar el preu i les condicions en
què es proposa de realitzar l'alienació, perquè puguin fer ús del dret
de tanteig dins dels 2 mesos següents o, en tot cas, emeti aquell
l'informe corresponent, d'acord amb la legislació del patrimoni
històric.
40.2 En cap cas no es pot procedir a l'alienació de béns patrimonials
per finançar despeses corrents, .....
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Elements esssencials a la fiscalització limitada en despeses del patrimoni :.
▪ La gestió patrimonial de les entitats locals manifesta nombroses operacions i situacions amb efectes
econòmics.
▪ El patrimoni dels ens locals és constituït per tots els béns i els drets que els pertanyen, sigui quina
sigui la seva naturalesa i el títol d'adquisició.

▪ Els béns dels ens locals es classifiquen en béns de domini públic, béns comunals i béns
patrimonials.
▪ Els béns i els drets es poden adquirir per qualsevol títol, onerós o lucratiu, de dret públic o de dret
privat, d'acord amb el que estableixen les lleis. D'acord amb el que estableixen les lleis, els ens
locals poden adquirir també béns i drets:
a) Per successió administrativa.
b) Per cessió obligatòria o interadministrativa.
c) Per expropiació forçosa.
d) Per qualsevol altra forma admesa en dret.

▪

DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.

▪

Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

▪

Ley 33/2003, de 3 de
Administraciones Públicas.

▪

Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.

▪

Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.

▪

Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de
bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas
finalidades financieras.
….etc.

noviembre,

del

Patrimonio

de

las
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Elements essencials en la funció interventora limitada
Exemple verificació requisits l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.

ADQUISICIÓ DE BÉNS IMMOBLES. Notes i requisits a tenir present en l’aprovació de la despesa.

En l'adquisició de béns a títol ONERÓS requereix:
✓ El compliment de les normes sobre contractació dels ens locals.
No obstant això, amb l'informe previ del Departament de Governació que s'ha d'emetre en el termini màxim de 30 dies, es pot procedir a l'adquisició directa quan ho requereixin
les peculiaritats dels béns, les necessitats del servei a satisfer o les limitacions del mercat immobiliari. També es pot procedir a l'adquisició directa en supòsits d'urgència
extrema. Si l'informe no s'emet dins l'esmentat termini es poden prosseguir les actuacions.
✓ La valoració pericial prèvia, en el cas d'immobles.
✓ Correspon a l'alcalde l'adquisició de patrimoni, sempre que la seva quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del seu pressupost, ni el 50% del límit general aplicable a la
contractació directa, d'acord amb el procediment legal establert.

En l'adquisició de béns a títol LUCRATIU requereix:
✓ L'adquisició de béns a títol lucratiu no és subjecta a cap restricció. No obstant això, si l'adquisició comporta l'assumpció d'una condició, una càrrega o un gravamen onerós,
només es poden acceptar els béns quan el seu valor és superior al d'aquells, la qual cosa ha de ser determinada per mitjà de taxació pericial i ha de constar a l'expedient
juntament amb l'informe emès pel secretari o pels lletrats dels serveis jurídics de l'ens local.

✓ Cal l'acceptació expressa del president de l'ens local, si és incondicional, i la del ple, si hi ha condicions.
L'acceptació d'herència s'entén a benefici d'inventari (No es pot renunciar a herències, llegats o donacions si no és per acord del ple, amb el vot favorable de la majoria legal absoluta
quan la quantia excedeixi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i amb la majoria legal simple en els altres supòsits, amb l'expedient previ, i amb l'informe de l'interventor i del
secretari, o dels lletrats dels serveis jurídics de l'ens local, en el qual es demostri l'existència d'una causa justificada).
“Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Artículo 7. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
..
3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al
cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.”
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Elements essencials en la funció interventora limitada
Principals expedients i fases de despeses fixat en l’acord del Consell de
Ministres vigent l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics

FISCALITZACIÓ PRÈVIA
Fase de la funció interventora: FISCALITZACIÓ PRÈVIA
Qualsevol acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de
contingut econòmic
Compromisos d'ingressos o Reconeixements de drets o les seves inverses

RD, RD/

Aprovació/Autorització de les despeses o les seves inverses

A, A/

Compromisos/Disposicions de les despeses o les seves inverses

D, D/

Fase de la funció interventora: FISCALITZACIÓ PRÈVIA
Qualsevol acte, document o expedient susceptible de produir moviment de fons i valors
Acords que comporten moviments de fons o de valors
INTERVENCIÓ PRÈVIA
Fase de la funció interventora: INTERVENCIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA DESPESA O RECONEIXEMENT
Obligacions s’ajusten a la llei o als negocis jurídics subscrits per les autoritats competents i que el
creditor ha complert o garantit, si s’escau, la seva prestació correlativa
Reconeixement de les ob ligacions o les seves inverses
O, O/
Fiscalització de les ordres prèvies als pagaments no pressupostaris

PMP

Fase de la funció interventora: INTERVENCIÓ COMPROVACIÓ MATERIAL DE LA INVERSIÓ
Verificar materialment la realització efectiva de les obres, els serveis o les adquisicions finançades
amb fons públics i la seva adequació al contingut del contracte corresponent.
La intervenció de la comprovació material de la inversió
Fase de la funció interventora: INTERVENCIÓ FORMAL DE L'ORDENACIÓ DE PAGAMENT

Adquisició de béns immobles
Aprovació de la despesa (fase A)
Compromís de la despesa (fase AD/D)
Arrendament de béns immobles, ja sigui tramitat com a expedient independent
o en expedient d'alienació de l'immoble en què simultàniament s'acordi
l'arrendament
Proposta d'arrendament (fase A)
Acord de concertació de l'arrendament (fase AD/D)
Pròrroga i novació (fase AD)
Reconeixement de l'obligació (fase O)
Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses
Incoació de l'expropiació: declaració de la necessitat d'ocupació (fase A)
Dipòsits previs (fase D)
Indemnització per ràpida ocupació (fase ADO)
Determinació del justipreu per procediments ordinaris i de mutu acord (fase AD/D)
Determinació del justipreu per Jurat Provincial d'Expropiació o òrgan anàleg (fase AD/D)
Pagament o consignació del preu just (fase O)
Pagament d'interessos de demora per retard en la determinació del justipreu i en el
pagament (fase ADO)

Verificar l’expedició correcta de les ordres de pagament
Ordenació del pagament
Fiscalització dels manaments de pagament no pressupostaris

Permuta de béns
▪ Aprovació i compromís de la permuta (fase AD)
▪ Reconeixement de l'obligació (fase O)

P
MP

Fase de la funció interventora: INTERVENCIÓ MATERIAL DEL PAGAMENT
d) Verificar que aquest pagament l’ha disposat un òrgan competent i es fa a favor del perceptor i per
l’import establert.
Transferència o realització de pagament.
RP

Exemple adaptacions per
l’Administració local

Expedients urbanístics
▪ Aprovació de la despesa (fase A)
▪ Compromís de la despesa (fase AD/D)
▪ Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)
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RÉGIM ESPECIAL DE REQUISITS BÁSICS
Determinats (generals + addiccionals)
REQUISITS GENERALS

a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa
de la despesa o obligació que es proposi contreure.
a1) Per tal de validar l'adequació caldrà complir els requisits dels articles 172 i 176 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (principis d'especialtitat i temporalitat).

a2) Per tal de validar els compromisos de despeses de caràcter plurianual s’ha de comprovar, a
més, si es compleix el que preceptua l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

a3) Per tal de validar despeses amb finançament afectat s’ha de comprovar que els recursos
que les financen són executius, i s’ha d’acreditar amb l’existència de documents fefaents que
n’acreditin l’efectivitat.

b) Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent
REQUISITS ADDICIONALS

c) Els altres aspectes que, per a la seva trascendència en el procès de gestió,
determini el Ple a proposta del president i previ informe de l’òrgan interventor.
c1) Requisits bàsics addicionals (OBLIGATORI per a DETERMINATS expedients ).
En tot cas, els fixats per "Acuerdo de Consejo de Ministros" per a cada tipus d'expedient i
actuació (malgrat inclòs que el Ple no l'hagi acordat de forma expressa).
c2) Altres requisits addicionals (POTESTATIU).
*OBLIGATORI: a) i b) per a tots els expedients i c1) per a determinats expedients.

(Requistis preceptius en règim ordinari i especial de
requistis bàsics).

Article 19. Contingut de les comprovacions.
......, quan s’efectuï la intervenció prèvia de la
liquidació de la despesa o el reconeixement
d’obligacions s’ha de comprovar, a més:

a) Que les obligacions responen a despeses aprovades
i, si s’escau, fiscalitzades favorablement, llevat que
l’aprovació de la despesa i el reconeixement de
l’obligació s’hagin d’efectuar simultàniament.
b) Que els documents justificatius de l’obligació
s’ajusten a les disposicions legals i reglamentàries que
siguin aplicables. En tot cas, en la documentació ha de
constar:
1r Identificació del creditor.
2n Import exacte de l’obligació.
3r Les prestacions, serveis o altres causes de
les quals derivi l’obligació del pagament.
c) Que s’ha comprovat materialment, quan escaigui, la
realització efectiva i conforme de l’obra, el servei, el
subministrament o la despesa, i que s’ha dut a terme, si
s’escau, aquesta comprovació.
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2

AREA

ÀREA DE CONTRACTES PATRIMONIALS

2.10

EXPEDIENT

Adquisició de béns im m obles

2.10.1

ACTUACIÓ

Aprovació de la despesa ( fase A)

A
Codi requisit
Requisit
2101_A1

item 1
item 2

REQUSITS BÀSICS GENERALS
Ref. Norm ativa
Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 I
176 TRLHL
Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6
TRLHL
Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174
TRLHL

item 3

Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6
i 174.1 TRLHL

item 4

Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6
i 174.1 TRLHL

Requisit
2101_A2

Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185
TRLHL Art. 30.2 D336/1988 RPEL
(CAT) DA 2a.10 LCSP

B

Requisit
2101_B1

Requisit
2101_B2

Requisit
2101_B3

N/A

CODI GESTOR DESPESA

REQUSITS BÀSICS ADDICIONALS
Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008
17.1.A.2) i 17.4.A) Art. 30.1.a) D
336/1988 RPEL (CAT) Art. 11 RD
1372/1986 RBEL Art. 112.1 L
33/2003
PAPRD
(supl)
Art. 13.2.c)
424/2017 ACM2008
17.1.A.2) i 17.4.A) Art. 30.1.a) D
336/1988 RPEL (CAT) Art. 11 RD
1372/1986 RBEL Art. 112.1 L
33/2003 PAP(supl)
Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008
17.1.A.2) i 17.4.A) Art. 30.1 b) D
336/1988 RPEL (CAT) Art. 11 RD
1372/1986 RBEL
COMPLIMENT D'ATRIBUTS
Es compleix l'atribut
No es compleix l'atribut
L'atribut no es aplicable a l'expedient

Descripció
L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contreure.
En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les
financen són executius i que s’acredita l'efectivitat amb l’existència de
documents fefaents.
En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el
preceptuat a l’article 174 del TRLRHL
En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou
la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual
s'autoritza en el pressupost.
En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la
subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual
s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan com petent

Verificació

Acuerdo del Consejo de Ministros
Primero. Extremos de general comprobación.
3. Cuando de los informes preceptivos a los que
se hace referencia en los diferentes apartados de
este Acuerdo se dedujera que se han omitido
requisitos o trámites que sean esenciales o que la
continuación de la gestión administrativa pudiera
causar quebrantos económicos al Tesoro Público,
a la Seguridad Social o a un tercero, se procederá
al examen exhaustivo del documento o
documentos objeto del informe y si, a juicio del
Interventor,
se
dan
las
mencionadas
circunstancias, habrá de actuar conforme a lo
preceptuado en el artículo 154.1 de la Ley General
Presupuestaria.

En tractar-se d'una adquisició m itjançant concurs, que existeix plec de
condicions

Que existeix inform e de la Secretaria general sobre els aspectes
jurídics de la contractació

Que existeix inform e de valoració pericial prèvia.

Recomanable la presencia de l’informe gestor com a
altre requisit addicional:
✓ Que hi ha informe - proposta favorable del cap de
la dependència o unitat administrativa en el que
s'exposen els antecedents i disposicions legals o
reglamentàries en que basa el seu criteri, així com
que la part dispositiva està clarament redactada i
comprèn tots els extrems requerits per la
naturalesa de l'acord.

Moltes gràcies per la seva atenció

Carlos Garcia Lucas
Funcionari habilitació nacional
Interventor categòria superior

