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INSTRUCCIÓ 4/2020 DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA,
SOBRE MESURES A PRENDRE EN L’ÀMBIT DE LA COMPROVACIÓ MATERIAL DE LA
INVERSIÓ DURANT EL PERÍODE DE DURACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA DECLARAT COM A
CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ DE CRISI SÀNITARIA OCASIONADA PEL COVID19.
Com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma aquesta intervenció va dictar la Instrucció
3/2020 de les actuacions de control de la despesa per la IGAT a les contingències d’emergència
derivades del covid.
Així mateix, per part del President de la Corporació es va dictar el Decret 2020/3436, de data 16 de
març de Mesures d’actuació amb motiu de coronavirus SARS-Co-2 en els centres de treball de
l’Ajuntament de Tarragona i els seus Organismes Autònoms.
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 13 de març de 2020, va acordar el protocol
intern per riscos epidemiològics de l’Ajuntament de Tarragona en el qual s’activava el teletreball com
a mesura fonamental per a protegir a les treballadores i treballadors del risc de contagi i a la
comunitat en general en consonància amb les mesures preses a nivell global.
Per la seva banda, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat també ha dictat resolució
respecte a les mesures a prendre en l’àmbit de la comprovació material de la inversió durant aquest
període, tenint en compte la necessitat de limitar, com s’ha fet en el sector públic de l’Ajuntament, la
prestació de serveis presencials i d’optar sempre que sigui possible per la modalitat de treball no
presencial.
Es per això que, en la situació excepcional en la qual ens trobem, aquesta intervenció considera
necessària adequar també el procediment de control en l’àmbit específic de la comprovació material
de la inversió amb el fi de, sense deixar de garantir els objectius que el justifiquen, s’assoleixi
interferir el mínim possible en la gestió ordinària i es pugui aportar liquidessa a determinats
contractistes en aquesta situació excepcional.
Cal tenir present la Instrucció 2/2019 de la IGAT sobre el desenvolupament de la funció interventora
en l’àmbit de la comprovació material de la inversió. Aquesta en concret regula el següent:
"Desè: Actuacions prèvies a l'acte formal de recepció
Rebuda la comunicació de la designació i, en el seu cas les dades de l'assessor tècnic designat, els
representants planificaran i coordinaran amb l'òrgan gestor el desenvolupament dels treballs de
comprovació material, entre els quals, la determinació de la data en que tindrà lloc l'acte formal de
recepció.
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La data que es fixi ha de permetre el compliment de la normativa contractual, pel que fa als terminis
que fixa de receció. Pel que fa a les encomanes de gestió s'hauran de respectar els terminis
previstos en la normativa aplicable al corresponent mitjà propi i/o en la documentació de l'encàrrec o
encomana.
Previament a la celebració de recepció els representats i assessors tècnics designats hauran de
disposar de tots els antecedents, documentació i informació necessària als efectes de les actuacions
d'intervenció de la comprovació material de la inversió.
A aquests efectes, el responsable del contracte, un cop rebuda la comunicació de desiganció del
representant, li haurà de remetre amb antelació suficient i en un termini no inferior a 15 dies hàbils a
l'acte, la documentació necessària per a efectuar la comprovació material, entre la que haurà de
figurar:
- Plec de clàusules administratives particulars
- Memòria del projecte (en el cas de prestacions d'obres) o plec de prescripcions tècniques ( en la
resta de prestacions).
- Contracte o encàrrec de gestió
- Modificacions aprovades
- Certificacions.
- Programes de control de qualitat que s'hauran d'aportar juntamentamb les certificacions mensuals
en els contractes d'obres d'imports superiora 350.000 €
- Oferta tècnica amb les millores presentades pel contractista si s'haguessin valorat en en plec.
- Resultats dels assajos i anàlisi de materials i unitat d'obra demanats pel director d'obra.
- Llibres d'ordres i d'incidències amb informe que avaluï si el seu contingut s'ajusta al projecte
adjudicat.
No obstant, els representats de la intervenció podrà sol.licitar al responsable del contracte qualsevol
altre documentació que formi part de l'expedient i consideri necessària.
Quasevol incidència sorgida tant en la sol.licitud de la documentació com en l'estudi de la mateixa
que impideixi o dificulti dur a terme la intervenció de la comprovació material de la inversió en temps i
forma se'n deixarà constància en l'acta de recepció. "
Per altra banda, la DA 3ª del RD 463/2020, de 14 de març, estableix: “Se suspenden términos y se
interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.
El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real
decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo(…) No obstante lo anterior, el órgano competente
podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente
necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el
procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su
conformidad con que no se suspenda el plazo.(…) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados
anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las entidades del sector público
podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de
alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento
básico de los servicios”.
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Així mateix, aquesta Intervenció General, entén que ha de possibilitar-se, de manera justificada que
es procedeixi al pagament del objecte contractual, en aquest caso de la certificació final, de manera
anticipada al propi acta d’assistència de l’òrgan de control a la recepció material de la inversió
(utilitzant com a criteri de referència els apartats 4 i 5 de l’article 16 del RDL 7/2020 i tenint en
compte igualment l’art 120 de la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic).
Es per això, que la IGAT disposa el següent:
Primer.- Mentre es mantingui la seva vigència l’estat d’alarma emparat en el RD 463/2020 es
suspenen amb caràcter general les actuacions derivades de la intervenció de la comprovació
material de la inversió i queden suspesos els terminis per a la seva tramitació, que es reprendran en
el moment en què perdi vigència el RD indicat, o, si s'escau, les seves pròrrogues.
Segon.- En el cas que els centres gestors no puguin acudir tampoc a realitzar l’acte de recepció, i al
efectes d’evitar perjudicis als contractistes, es podrà, a petició del contractista, d’acord amb el
certificat final d’obra i prèvia conformitat dels tècnics competents, fer un abonament a compte, per la
diferència entre la certificació final i les certificacions ordinàries abonades anteriorment. Per a
tramitar aquest abonament, caldrà adjuntar tota la documentació que regula l’article desè de la
Instrucció 2/2019 de la IGAT,
Posteriorment, en el moment en que es pugui procedir a realitzar la recepció s’aprovarà aquella
certificació final i es regularitzarà el pagament a compte, un cop efectuada la comprovació material
en els termes de la Instrucció 2/2019.
Tercer.- Les tramitacions del certificats final d’obra realitzats segons estableix el punt segon de la
present instrucció, tindran informe favorable de l’òrgan de control en la intervenció prèvia del
reconeixement de la obligació de dites certificacions finals
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