
Número 7, març de 2020 

Models d’informe i de proposta d’acord per donar compte al ple dels 
informes de control financer definitius realitzats durant l’exercici 2019 

Amb l’objectiu de donar compliment als requeriments establerts pels articles 213 i 
220.4 del TRLRHL i per l’article 36.1 del RD 424/2017, des del Servei s’han elaborat 
un model d’informe i un de proposta d’acord per donar compte al ple dels informes de 
control financer definitius realitzats durant l’exercici 2019. 

Totes les entitats locals que durant l’exercici 2019 hagin dut a terme actuacions de 
control financer, hauran de fer aquest retiment dels informes de control financer 
definitius realitzats durant l’exercici 2019, que en els termes de l’article 37 del RD 
424/2017, s’haurà de fer amb anterioritat a 30 d’abril de 2020. 

Aquests models, us els podeu descarregar i adaptar a les vostres entitats per tal de 
donar compliment a la normativa vigent: 

- Model d’informe de la intervenció per donar compte al ple dels informes de
control financer definitius.

- Model de proposta d’acord al ple per donar compte dels informes de control
financer definitius.

Circular informativa de la Intervenció. Instruccions relatives a l’adequació 
de les actuacions de control de la despesa per a les contingències 
d’emergència derivades del COVID-19 

Des del Servei d’assistència s’ha elaborat un model de Circular disponible per a totes 
les entitats locals, per tal d’adequar les actuacions de control de la despesa a les 
contingències d’emergència derivades del COVID-19. 

Aquesta circular, que us podeu descarregar a través del següent enllaç, la podeu 
adaptar a les vostres entitats locals, essent vigent des del dia de la seva signatura per 
part de l’òrgan interventor. 

D’acord amb la situació excepcional del moment, l’apartat 4 de la circular preveu la 
forma de realitzar el control mentre es mantingui l’estat d’alarma. En aquest sentit, es 
preveu: 

a) Expedients d’emergència

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.  

b) Resta d’expedients

Cal tenir en compte, que donada la situació excepcional en la qual ens trobem, si no 
fos possible per dificultats tècniques, de recursos humans, o qualsevol altre condició 
adversa provocada per aquesta situació excepcional, en expedients diferents dels 
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esmentats en l’apartat anterior, l’exercici de la funció interventora i, en el seu cas, el 
control permanent previ es podrà substituir per l’exercici del control permanent 
planificat, previ informe de l’òrgan interventor justificant les dificultats per a la seva 
realització. 
 

c) Intervenció de la comprovació material de la inversió 
 
c.1.) Mentre 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 les 
seves pròrrogues, si s’escau. 
 
c.2.) En els casos que l’aplicació del punt anterior no sigui possible, s'autoritza als 
centres gestors a realitzar els actes de recepció corresponents als lliuraments que es 
puguin produir durant el període de durada de l'estat d'alarma sense l'assistència dels 
representants de la intervenció general, trameten a la Intervenció l’acta de recepció 
subscrita el més aviat possible. 
 
Pel que fa el Pla anual de control financer per a l’exercici 2020, previst a l’apartat sisè 
de la circular, s’hi hauran de tenir en compte les següents actuacions: 
 
Els acords adoptats i les actuacions realitzades que es derivin d’emergències durant el 
període d’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020 i sobre les quals no s’hagi realitzat 
la funció interventora, ni el control permanent previ, seran incorporades com a una 
actuació singular al Pla anual de control financer, competència d’aquesta intervenció 
general, en el que es determinarà l’abast de les actuacions de control a realitzar. 
 
A més, també s’hi afegiran les actuacions derivades d’expedients diferents dels als 
declarats d’emergència, sempre que l’exercici de la funció interventora i del control 
permanent previ s’hagi substituït per l’exercici del control permanent planificat. 
 




