
Número 4, juny de 2019 
 
 
Models de documentació relatius a l’omissió de la funció interventora 
 

 Model de Circular de la intervenció sobre l’omissió de la funció interventora 
 
Es posa a disposició de les entitats locals, un model de Circular de la intervenció sobre 
l’omissió de la funció interventora, que té per objecte regular les actuacions relatives al 
procediment previst a l’article 28 del RD 424/2017, que s’hauran de dur a terme en el cas 
de produir-se un supòsit d’omissió de la funció interventora, sempre que aquesta fos 
preceptiva d’acord amb la normativa aplicable. 
 
A través del següent enllaç podeu accedir a l’esmentat model de Circular, el qual teniu 
disponible al web del Servei d’Assistència. 
 

 Models de resolucions per a la convalidació de l’omissió de la funció interventora 
 
A més, es faciliten varis models de resolucions per a la convalidació de l’omissió de la funció 
interventora, i si s’escau, continuïtat del procediment, en funció del supòsit que es doni en 
cada cas. 

 

 Model d’informe d’omissió de la funció interventora i model de sol·licitud d’informe 
per a la justificació de les prestacions realitzades 
 
Us informem que aquests models, que es troben disponibles dins el mòdul de control intern 
a través del qual s’exerceix, en aquests moments, la funció interventora, s’han actualitzat, 
d’acord amb el previst a la normativa i a la Circular de la intervenció sobre l’omissió de la 
funció interventora. 

 

Modificació del model de circular informativa de la intervenció. 
Instruccions relatives al desenvolupament de la funció interventora en 
l'àmbit de la comprovació material de la inversió  

 
Us informem que el model de Circular sobre el desenvolupament de la intervenció de la 
comprovació material de la inversió facilitat inicialment, s’ha modificat després d’una lectura 
sistemàtica de la normativa vigent en matèria contractual, en tot allò que afecta a aquesta 
matèria. En aquest sentit, les modificacions més rellevants són les següents: 
 

 La clàusula Tercera – Àmbit d’aplicació objectiu: 
S’ha ajustat l’àmbit d’aplicació objectiu, tenint en compte que no s’inclouen dins d’aquest 
àmbit d’aplicació, aquells contractes que, un cop han estat adjudicats, queden fora de 
l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic. 
 

 La clàusula Quarta - Sol·licitud del responsable del contracte per a la designació de 
representant de la Intervenció: 
S’han inclòs més apartats, per tal d’adequar els terminis per a la sol·licitud de la 
designació de l’òrgan interventor per a la seva assistència a la comprovació material de 
la inversió, d’acord amb el previst a la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, i també 
per tal de tenir previstes les recepcions parcials en contractes d’obres, serveis o 
subministraments. 
 

 La clàusula Quinzena – Intervenció prèvia del reconeixement de l’obligació: 
S’ha introduït un aclariment amb l’objectiu de preveure aquells supòsits en què es 
produeixi una omissió de la intervenció de la comprovació material de la inversió. 
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A través del següent enllaç podeu accedir al model actualitzat de la Circular, el qual teniu 
disponible al web del Servei d’Assistència. 

 
Consultes a la IGAE en relació amb els informes de control permanent previ 
obligatori no planificat, regulats en l’article 32.1.d del RD 424/2017 
 
Us informem que al web del Servei d’Assistència teniu disponible les respostes de les dues 
consultes plantejades des de la Diputació de Girona a la IGAE en relació amb: 
 
1) Les actuacions de control permanent a incloure en els informes de control permanent 

obligatori, que d’acord amb el que deriva dels articles 29, 31, 32 i 40 del RD 424/2017, es pot 
deduir que les actuacions en matèria de control permanent es classifiquen en actuacions 
planificables, que s’integren en el PACF, i no planificables, que deriven d’una obligació legal 
i, en cap cas, pot incloure actuacions de caràcter voluntari de l’òrgan de control intern. 

 
2) Les actuacions de control permanent previ obligatori no planificat derivades de l’obligació 

establerta per l’article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova 
el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i per l’article 173 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, on només s’hauran d’incloure aquelles 
actuacions relacionades amb l'activitat economicofinancera de l'entitat sotmesa a control, en 
la qual s’integra la gestió pressupostària. Per tant, això implica que els informes de l’/la 
interventor/a sobre aquesta matèria economicofinancera es pot enquadrar com a control 
permanent, i la resta d’actuacions no s’inclouen en les funcions pròpies de l’òrgan de control 
intern. 

 
A través del següent enllaç podeu accedir a les consultes de la IGAE esmentades anteriorment, 
les quals teniu disponibles al web del Servei d’Assistència. 
 

Recordatori referent a la documentació que des del Servei d’assistència es 
posa a l’abast de les entitats locals 
 
Us recordem que al web del Servei d’Assistència teniu disponible, entre d’altres, la documentació 
següent: 

 Models de documentació per a l’exercici del control intern 

 Normativa relacionada amb l’exercici del control intern a les entitats locals 

 Novetats en matèria de control intern a les entitats locals 
 
A través del següent enllaç podeu accedir als recursos tècnics i materials, així com a publicacions 
i documentació d’interès, que es troben disponibles al web del Servei d’Assistència. 
 
 
 
Per qualsevol dubte o consulta adreçar un correu a suportcontrol@ddgi.cat  
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