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INSTRUCCIÓ 3/2020 - ADEQUACIÓ DE LES ACTUACIONS DE CONTROL DEL
GASTO, PER LA IGAT, A LES CONTINGÈNCIES D’EMERGÈNCIA DERIVADES DEL
COVID19
Davant la situació d'emergència de salut pública i pandèmia internacional, el Govern de
l’Estat va adoptar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per l'COVID- 19.
Així mateix, va dictar el RDLL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19. Aquest RDLL
intenta donar resposta a les circumstàncies econòmiques excepcionals assenyalades,
sumant-se a les mesures adoptades a nivell comunitari i completant les mesures preses
pel Govern en les últimes setmanes.
En aquest sentit, l’Ajuntament, dins de les seves competències haurà de realitzar
actuacions en coherència amb les mesures allà regulades.
En aquest sentit, el seu capítol 1 articula una sèrie de mesures de suport a treballadors,
famílies i col·lectius vulnerables, que es veuen particularment afectats per les
circumstàncies actuals. Algunes de les quals poden ser realitzades i estan sota la
responsabilitat de les corporacions locals, a les quals, la norma pretén dotar també de
finançament extraordinari.
La intervenció general de l’ajuntament de Tarragona (IGAT) vol garantir el normal
funcionament dels procediments de despesa en l'actual situació extraordinària, i com a
mesura de previsió davant de qualsevol eventualitat que pogués afectar la funció
interventora i a la funció de control permanent previ regulada en la instrucció 1/2020,
planteja un marc àgil per donar resposta immediata a aquestes situacions
extraordinàries.
Aquesta decisió pretén garantir l'adequat control de la gestió economicofinancera del
sector públic de l’Ajuntament de Tarragona amb el que estableix el Reial Decret
463/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per l'COVID- 19, adequant els procediments de control, de manera
que, sense deixar de garantir els objectius que aquest persegueix, es interfereixi
mínimament en la gestió ordinària, amb la finalitat de col·laborar en el millor
funcionament dels serveis en aquesta situació excepcional.
Aquesta decisió s'ha adoptat de forma temporal i mantindrà la seva vigència fins que les
autoritats competents acordin la volta a normalitat dels serveis públics.

Àmbit subjectiu
El control a realitzar per la Intervenció General, o pels interventors delegats, es realitzarà
en tot el sector públic administratiu de l’Ajuntament de Tarragona que tingui pressupost
limitatiu

Àmbit objectiu
Aquesta instrucció afectarà a totes les actuacions de l’òrgan de control intern referents
a la funció interventora, que es realitza en règim de fiscalització prèvia limitada de
requisits bàsics, així com a les actuacions de control permanent previ derivades de la
instrucció 1/2020 d’aquesta intervenció General i que es derivin d’actuacions
d’emergència emparades al RD 463/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per l'COVID-19 .

Àmbit temporal
Aquestes forma de l’exercici del control i les actuacions conseqüents es mantindrà
mentre es realitzen actuacions d’emergència emparades pel Reial Decret 463/2020, de
14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per l'COVID- 19

Forma de realitzar el control
El control a realitzar per aquesta intervenció en les actuacions a les quals es refereix
l’àmbit objectiu de la present instrucció passaran a realitzar-se en la modalitat de control
permanent planificat (tal i com aquest es regula en el títol VI de les BEP) en tots els
supòsits en que l’expedient s’hagi declarat d’emergència. Per tant, en tot cas caldrà:
- Informe proposta que justifiqui la necessitat a atendre i que aquesta estigui dins
de les incloses en la declaració de l’estat d’alarma.
- Acord de l’òrgan competent que determini l’ordenació de les actuacions que
siguin necessàries per atendre la necessitat.
- Sol·licitud de RC.
- Tramitació d’emergència. En cas de ser un contracte administratiu segons l’art.
120 LCSP i art. 16.2 RDLL 7/2020, de 12 de març.
En cas de no existir crèdit, es posarà de manifest la necessitat de tramitar la
modificació que sigui necessària d’acord amb allò previst al TRLRHL.
La resta d’expedients es fiscalitzaran i es realitzarà el control permanent previ, d’acord
amb allò regulat a la Base 82.2 de les BEP i la instrucció 1/2020 d’aquesta intervenció
general
No obstant l’anterior, donada la situació excepcional en la qual ens trobem, si no fos
possible per dificultats tècniques, de recursos humans, etc... en expedients diferents
dels esmentats en l’apartat anterior, la realització de l’exercici de la funció interventora i
el control permanent previ es substituiran, una vegada sigui decretat tal procediment per
l’Alcaldia segons estableix l’article 21.1.m de la LRBL, previ informe preceptiu justificatiu
de l’òrgan de control intern, per l’exercici del control permanent en les seves modalitats
de continu o planificat. De produir-se aquesta situació només que es podrà mantenir
mentre es mantingui la situació de l’Estat d’alarma decretat. En aquest cas, l’actuació

de control es desenvoluparà d’acord amb allò regulat a les BEP per a aquestes
modalitats.

Gestió pressupostària de les actuacions d’emergència
D’acord amb les Bases d’Execució del pressupost, aquestes despeses es podran
comptabilitzar dins de l’exercici corrent a càrrec de les aplicacions pressupostàries
corresponents, sempre que per part del departament gestor s’informi que aquest fet no
afectarà al normal compliment de les previsions pressupostàries de l’exercici actual.
En cas contrari s’haurà de tramitar un expedient modificatiu de crèdits pels imports i
aplicacions afectades. Aquesta modificació de crèdit es podrà finançar amb el Romanent
de Tresoreria de Lliure disposició corresponent a la liquidació de l’exercici 2019 d’acord
amb Real Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per
fer front a l’impacte econòmic i social del CO si la despesa d’acord amb el reial decret,
correspon a les actuacions previstes als seus arts. 1.2 i 3.
La incorporació de les despeses realitzades pel procediment d’emergència, que no
disposin de consignació en el moment de la seva tramitació s’hauran d’incorporar de
forma prioritari als expedients de modificació de crèdit que es tramitin amb posterioritat
Pla d’actuacions de control financer de l’exercici 2020
Els acords adoptats i les actuacions realitzades que es derivin d’emergències
emparades al RD 463/2020 i sobre les quals no s’hagi realitzat la funció interventora ni
el control permanent previ, seran incorporades al Pla d’Actuacions de control Financer,
competència d’aquesta intervenció general, en el que es determinarà l’abast de les
actuacions de control a realitzar i que, en tot cas, incorporaran la revisió i seguiment de
les decisions adoptades i l’adequació de les mateixes a les disposicions dictades amb
la cobertura de les disposicions d’emergència aprovades

Disposició final.
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