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Sol·licitant:
Gestora:

Per acord del Consell Plenari de data 21 de desembre de 2009, es va aprovar el règim de
fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics per la seva aplicació a l’Ajuntament als
Organismes autònoms, i a qualsevol estructura administrativa que es crees que tingués pressupost
limitatiu
El model de de funció interventora regulat pel Consell Plenari, funciona com a únic model en funció
interventora, i exigeix la comprovació dels requisits bàsics aprovats pel Plenari, que en tot cas,
s’adequa al règim de l’ACM, recollit per les resolucions de la IGAE.
Posteriorment es va aprovar el RD 424/2017 pel que es va regular el règim de control intern de les
entitats locals i es va actualitzar el règim de requisits bàsics aprovat per la intervenció general de
l’Estat
Com a conseqüència de l’aprovació del RD 424/2017 i del RD 128/2018 de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, la
regulació que a l’efecte ha realitzat el Consell Plenari, a proposta de la Intervenció General de
l’Ajuntament, a través de les Bases d’execució del Pressupost, això com de les diferents consultes i
posicions de la IGAE, resulta convenient la concreció de les actuacions que en règim de Control
permanent, en la seva modalitat de control previ, a de realitzar per l’òrgan de control intern.

Control permanent previ
El control permanent previ, com a part de les actuacions globals de control previstes en el RD
424/2017, te per objecte comprovar que el funcionament de l’activitat econòmic-financera s’ajusta a
l’ordenament jurídic i als principis de la bona gestió amb el fi últim de millorar la gestió en els seus
aspectes econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental,
sense entrar a valorar qüestions d’oportunitat
El control permanent previ, no es funció interventora, no compren les actuacions incloses en els
Plans d’Actuació de Control Financer ni aquelles altres exercides sobre entitats col·laboradores i
beneficiaris de subvencions o ajuts concedides amb càrrec al Pressupost municipal
Així mateix l’article 7.3 de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostaria i sostenibilitat Financera
estableix, amb caràcter general, que en tota actuació que afecti a despeses o ingressos públics
presents o futurs, caldrà valorar les seves repercussions i efectes i supeditar-se de forma estricta al
compliment de les exigències dels principis d’estabilitat pressupostària (equilibri o superàvit
estructural) i sostenibilitat financera (capacitat per finançar compromisos de despesa presents i
futurs dins el límit de dèficit, deute pública i morositat del deute comercial).
Per tant, tenint en compte el que estableix l’article 32.1 del RD 424/2017; l’article 4 del RD 128/2018,
l’article 7.3 de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera i l’article 82.2 de
les BEP de l’Ajuntament, en relació a l’article 87 de les mateixes BEP per les que es regula el control
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permanent, aquesta intervenció general considera que les actuacions de control permanent previ
que realitzarà l’òrgan de control intern de l’Ajuntament seran:
-

-

Àmbit objectiu
El control permanent previ, a realitzar pel la Intervenció General, en funció de la realització de les
seves funcions pròpies o delegades, o pels interventors delegats, amb aquests criteris i actuacions
es realitzarà en tot el sector públic administratiu de l’Ajuntament de Tarragona que tingui pressupost
limitatiu
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-

Les derivades de les obligacions legals que així ho determinen
Aquelles que tenen afectació indirecta en el pressupost com a conseqüència de la seva
aplicació i, per tant, requerirà l’exercici de la funció interventora els actes que se’n
derivin
Les derivades de la comprovació de la sostenibilitat de les actuacions i la seva projecció
en exercicis futurs (incorporades per l’òrgan gestor com a requisit als expedients que es
tramitin)
Les derivades de la pròpia funció de comptabilitat

Moment i termini
L’òrgan interventor, una vegada rebut l’expedient complert, procedirà al seu anàlisis i a emetre
l’informe preceptiu en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a la recepció de
l’expedient original o a través de la plataforma digital que garantitzi la integritat del mateix. Aquest
termini es reduirà a 5 dies hàbils quan s’hagi declarat urgent la tramitació de l’expedient

Resultat de les actuacions de control permanent previ
Els informes de control permanent no s’emeten en exercici de la funció interventora, pel que les
valoracions que es determinin no tindran la consideració d’objeccions, no tindran efectes
suspensius, ni podran donar lloc a al tràmit de resolució de discrepàncies
El resultat de les actuacions de control permanent previ es reflectirà en informes escrits, en els que
s’exposarà de forma objectiva les comprovacions efectuades i es farà constar la favorabilitat o
desfavorabilitat, en aquest últim cas de forma motivada, amb els expedients o tràmits examinats.
Els informes desfavorables, i les recomanacions realitzades als informes de control permanent previ,
s’incorporaran a l’anàlisi de riscos, podent-se incorporar dintre de les actuacions de control
permanent continu, a realitzar durant l’exercici

Tipologies d’informes
Els informes de control permanent previ s’han agrupat en les següents tipologies, en el benentès
que aquesta relació requerirà l’actualització i adequació que correspongui en el cas que no estiguin
tots els possibles informes relacionats:
PCES
PATR
SERV
SUBV
URBA
PERS
IOCI
ALTR

Pressupost, comptabilitat, execució pressupostària i sostenibilitat
Expedients de patrimoni
Serveis i prestació de serveis
Subvencions
Urbanisme
recursos humans
Informes i tramesa de resultats en matèria de control intern
Altres expedients

La relació individualitzada d’informes s’acompanya en el annex 1 de la present instrucció
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Els Tipus d’informes a realitzar podran ser:
Informes derivats d’actuacions de control permanent previ:
o

Tipus 1 – Funció de control financer, estabilitat, pressupostos i comptabilitat.
 Informes derivats del 4.1 b) del 128/2018, i que afecten a la gestió
pressupostària, i a la sostenibilitat financera - EPS
 Informes derivats del 4.2 del 128/2018, i que afecten a la comptabilitat –
COMP

o

Tipus 2 – Funció de control financer, de verificació de compliment de la
normativa
 Informes de legalitat del art 32.1 a del RD 424/2017 – 32.1 a

Els informes que afectin a la sostenibilitat de la despesa dels ens administratius diferents al propi
Ajuntament, en al cas que afectin a compromisos futurs, requeriran la prèvia conformitat de la
Viceintervenció General
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-

Disposició transitòria. Realització d’informes de control permanent previ
Per part d’aquest òrgan de control intern es realitzaran tots els informes de control permanent previ
que estiguin registrats fins al 31 de gener del 2020, independentment de la seva tipologia.

Disposició final segona. Entrada en vigor
La present instrucció entrarà en vigor el 3 de febrer de 2020
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ANNEX 1

Alhora de fer el quadre s’han utilitzat les següents abreviatures:
- Informes derivats d’actuacions de control permanent previ:
o Informe de legalitat del art 32.1 a del RD 424/2017 – 32.1 a
o Informes derivats del 4.1 b) del 128/2018, i que afecten a la gestió
pressupostària, i a la sostenibilitat financera – EPS
-

Informes derivats d’actuacions de la funció de comptabilitat – COMP

1.- Expedients de Pressupost, comptabilitat, execució pressupostària i
sostenibilitat
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Se adjunta quadre codificat dels informes a realitzar, per part de la Intervenció General Municipal.

PCES Pressupost, comptabilitat, execució pressupostària i sostenibilitat
PCES01 Pressupost, execució pressupostària i compliment dels objectius assignats
PCES02 Modificacions de crèdit
PCES03 Inversions financerament sostenibles
PCES04 Liquidació del pressupost
PCES05 Compte general
PCES06 Endeutament
PCES07 Recepció de les factures
PCES08 Estabilitat, regla despesa i endeutament
 PCES01
assignats
PCES01
Ref.
PCES0101
PCES0102
PCES0103

PCES0104

PCES0105

PCES0106

PCES0107

PCES0108
PCES0109

PCES0110
PCES0111

Pressupost, execució pressupostària i compliment dels objectius

Pressupost, execució pressupostària i compliment
assignats
Informe
Funció
Informe sobre el projecte de pressupostos
1
Informe sobre el pressupost general
1
Informe sobre establiment de normes que
1
regulen les ordres de pagaments a justificar en
Bases d'execució del pressupost
Informe sobre establiment de normes que
1
regulen les bestretes de caixa fixa en Bases
d'execució del pressupost
Informe sobre avaluació objectiu d'estabilitat
1
pressupostària i límit del deute en l'aprovació del
pressupost (sector Administracions Públiques;
art. 2.1 LOEPSF)
Informe sobre avaluació objectiu d'estabilitat
1
pressupostària en termes d'equilibri financer en
l'aprovació del pressupost (resta d'entitats
dependents; art. 2.2 LOEPSF)
Informe anual sobre el compliment dels plans
1
econòmic-financers aprovats (aprovació del
pressupost)
Informe sobre la pròrroga del pressupost general
1
Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i
2
avenç del pressupost de la del corrent, incloses
en el Projecte del Pressupost
Informes sobre línies fonamentals del pressupost
2
Informe sobre Marcs pressupostaris
2
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dels objectius
Tipus1
EPS
EPS
EPS

Tipus2
-

EPS

-

EPS

-

EPS

-

EPS

-

EPS
COMP

-

COMP
COMP

-
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 PCES02
PCES02
Ref.
PCES0201

PCES0203
PCES0204
PCES0205
PCES0206
PCES0207
PCES0208

Modificacions de crèdit
Informe
Informe sobre expedients de transferències de
crèdit entre partides de la mateixa àrea de
despesa
Informe sobre expedients de transferències de
crèdit entre partides de diferent àrea de despesa
Informe sobre expedients de generació de crèdit
Informe sobre expedients d'ampliació de crèdit
Informe sobre expedients de suplement de crèdit
Informe
sobre
expedients
de
crèdits
extraordinaris
Informe sobre expedients d'incorporació de
romanents de crèdit
Informe sobre expedients de baixes per
anul·lació

Funció
1

Tipus1
EPS

Tipus2
-

1

EPS

-

1
1
1
1

EPS
EPS
EPS
EPS

-

1

EPS

-

1

EPS

-

Funció
1

Tipus1
EPS

Tipus2
-

Funció
1

Tipus1
EPS

Tipus2
-

1

EPS

-

1

EPS

-

1

EPS

-

1

EPS

-

Funció
1

Tipus1
EPS

Tipus2
-

2
2

COMP
COMP

-

2

COMP

-

 Inversions financerament sostenibles
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PCES0202

Modificacions de crèdit

PCES03
Ref.
PCES0301

Inversions financerament sostenibles
Informe
Informe consistència i suport projeccions
pressupostaries que contingui la memòria
econòmica de les inversions financerament
sostenible

 Liquidació del pressupost
PCES04
Ref.
PCES0401
PCES0402
PCES0403

PCES0404

PCES0405

Liquidació del pressupost
Informe
Informe sobre liquidació del pressupost
organismes autònoms
Informe sobre liquidació del pressupost entitat
local
Informe sobre avaluació objectiu d'estabilitat
pressupostària, regla de la despesa i límit del
deute en l'aprovació de la liquidació (sector
Administracions Públiques; art. 2.1 LOEPSF)
Informe anual sobre el compliment dels plans
econòmic-financers aprovats (liquidació del
pressupost)
Informe sobre reducció de despeses en
liquidacions amb romanent de tresoreria negatiu

 PCES05
PCES05
Ref.
PCES0501

PCES0502
PCES0503

PCES0504

Compte general

Compte general
Informe
Informe sobre avaluació objectiu d'estabilitat
pressupostària en termes d'equilibri financer en
l'aprovació de la liquidació del pressupost (resta
d'entitats dependents; art. 2.2 LOEPSF).
Formar Compte General
Conciliació saldos en compte general en el cas
de discrepància entre els comptables i els
bancaris
Informe
sobre
ajustes
comptables,
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PCES0505

regularitzacions, saldos comptables. Informes
sobre normes comptables
Informe sobre la determinació dels criteris dels
drets de difícil o impossible recaptació (BEP)

PCES06
Ref.
PCES0601
PCES0602

PCES0603

PCES0604
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 PCES06

PCES0702

PCES0802
PCES0803
PCES0804
PCES0805

-

Funció
1

Tipus1
EPS

Tipus2
-

1

EPS

-

1

EPS

-

2

COMP

-

Funció
2

Tipus1
COMP

Tipus2
-

2

COMP

-

Funció
2

Tipus1
COMP

Tipus2
-

2

COMP

-

2

COMP

-

2

COMP

-

2

COMP

Endeutament

Informe
Informe sobre concertació o modificació
d'operacions de crèdit
Informe
avaluació
compliment
objectiu
d'estabilitat en expedients de sol·licitud
d'autorització d'endeutament
Informe sobre la concertació d'operacions de
crèdit a llarg termini d'organismes autònoms i
societats mercantils
Comunicació al MINHAP de la Variació neta
d'actius financers a tancament de l'exercici
anterior

Recepció de les factures

Recepció de les factures
Informe
Requeriments periòdics d'actuació respecte a les
factures pendents de reconeixement d'obligació
Informe trimestral en relació a les factures
respecte les quals han transcorregut més de tres
mesos des que van ser anotades i no s'ha
efectuat el reconeixement de l'obligació

 PCES08
PCES08
Ref.
PCES0801

COMP

Endeutament

 PCES07
PCES07
Ref.
PCES0701

2

Estabilitat, regla despesa i endeutament

Estabilitat, regla despesa i endeutament
Informe
Informe sobre qualsevol despesa, projecte,
proposta en els que cal concretar els objectius i
efectes, termini per la seva consecució, costos
previsibles i fonts de finançament supeditant-se
al
compliment
del
principi
d’estabilitat
pressupostària.
Informe avaluació compliment de l'objectiu
d'estabilitat, regla despesa i límit del deute
Informe trimestral d'actualització de l'objectiu
d'estabilitat i deute
Informe anual de seguiment de l'execució dels
plans d'ajust
Informe sobre la valoració del compliment de la
Regla de despesa al tancament de l’exercici
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2.- Expedients de Patrimoni
PATR01
Ref.
PATR0101

PATR0103
PATR0104
PATR0105
PATR0106
PATR0107

PATR0108
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PATR0102

PATR0109
PATR0110

PATR0111

Expedients de patrimoni
Informe
Informe inexistència deutes pendents en
cessions gratuïtes de béns
Informe alienació directa o permuta béns el valor
dels quals superi 1.000.000 € i en els
d'explotació la renda anual passi d'aquesta
quantia
Informe expedient declaració bens no utilitzables
Informe expedient renúncia herència, llegat o
donacions
Informe plecs clàusules concessions béns de
domini públic
Pressupost despeses expedient d'atermenament
Informe previ a l’autorització per destinar el
patrimoni municipal del sol per reduir el deute
comercial y financer
Utilització privativa de bens demanials. Informe
en relació al valor de mercat que tindria la utilitat
derivada del aprofitament o utilitat del ben.
Informe de concessions demanials. Llicències
Venta de bens patrimonials. Informe en relació a
los recursos ordinaris del pressupost, senyalant
que no es poden destinar a despeses correntes
Drets de superfície

Funció
1

Tipus1
EPS

Tipus2
-

1

EPS

-

1
1

-

32.1 a
32.1 a

1

-

32.1 a

1
1

EPS
EPS

-

1

EPS

-

1
1

EPS

32.1 a
32.1 a

1

-

32.1 a

Funció
1

Tipus1
EPS

Tipus2
-

1

EPS

32.1 a

1

EPS

32.1 a

1
1

EPS
-

32.1 a
32.1 a

1

-

32.1 a

1

EPS

-

3.- Serveis i prestació de serveis
SERV01
Ref.
SERV0101

SERV0102

SERV0103
SERV0104
SERV0105

SERV0106

SERV0107

Serveis i prestació de serveis
Informe
Informe per a la gestió de serveis públics
mitjançant entitat pública empresarial o societat
mercantil
Informe sobre la procedència de nous serveis o
reforma dels existents a l'efecte de l'avaluació de
la repercussió economicofinancera de les
propostes
Informe sobre la proposta de declaració de mitjà
propi i servei tècnic
Informe sobre l’exercici d’activitat econòmica
Informe sobre la transformació d'un organisme
autònom o entitat pública empresarial en entitat
pública empresarial, societat mercantil o
fundació del sector públic
Informe sobre el pla de redimensionament en la
fusió d'organismes de la mateixa naturalesa
jurídica
informe para la aprovació del pla de correcció
del desequilibri financer de las entitats
vinculades a las EELL que desenvolupen
activitats econòmiques

4.- Subvencions
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Subvencions
Informe
Informe sobre aprovació de bases reguladores
de concessió de subvencions, únicament si així
està previst a la ordenança general de
subvencions

Funció
1

Tipus1
-

Tipus2
32.1 a

Funció
1

Tipus1
EPS

Tipus2
32.1 a

1

EPS

-

1

EPS

-

1

EPS

-

1

-

32.1 a

1

-

32.1 a

Funció
1

Tipus1
-

Tipus2
32.1 a

1

-

32.1 a

1
1

EPS
EPS

32.1 a

5.- Urbanisme
URBA01
Ref.
URBA0101

URBA0102
URBA0103
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SUBV01
Ref.
SUBV0101

URBA0104

URBA0105

URBA0106

Urbanisme
Informe
POUM i les seves modificacions. Informe
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera
Planejament derivat. Informe d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera
Modificació d’un sistema d’actuació urbanística
per passar de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica a la modalitat de
cooperació.
Reparcel·lació en la modalitat de compensació
bàsica si l’Ajuntament és titular de finques
adjudicades actuant com un propietari més:
Convenis urbanístics en tant actes de naturalesa
jurídic administrativa en els que es regulen drets
i obligacions de les parts de contingut urbanístic
(art. 25 RLUC)
Afecció dels recursos econòmics en l’alienació
del patrimoni municipal del sòl (art. 224 RLUC)

6.- Recursos humans
PERS01
Ref.
PERS0101

PERS0102

PERS0103
PERS0104

Recursos humans
Informe
Acord de funcionaris i/o Conveni col·lectiu del
personal laboral com a materialització del dret a
la negociació col·lectiva.
Bases GENERALS de processos selectius atès
el caràcter reglamentari d’aquestes pel procés
selectiu corresponent
Informe sobre Plantilla
Informe sobre les RLLT (aprovació i
modificacions)

7.- Informes i tramesa de resultats en matèria de control intern
IOCI01
Ref.
IOCI0101

Informes i tramesa de resultats en matèria de control intern
Informe
Funció Tipus1
Informe sobre la proposta de la alcaldia sobre el
1
règim de Fiscalització prèvia en la modalitat de
Requisits Bàsics
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8.- Altres expedients
ALTR01
Ref.
ALTR0101

ALTR0103
ALTR0104

Informe
Informe ordenats pel President de la Corporació
o quan ho sol·liciti un terç dels seus membres
Informe sobre assumptes que tractin matèries
per a les quals s'exigeixi una majoria especial
Informe sobre iniciatives veïnals que afecten a
drets i obligacions de contingut econòmic
Assistència a la mesa de contractació

Funció
1

Tipus1
-

Tipus2
32.1 a

1

-

32.1 a

1

EPS

-

1

-

32.1 a
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