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INFORME JURÍDIC 

Que emeten els serveis jurídics de l’Associació Catalana de Municipis i comarques 

(ACM) en relació amb la delimitació de les funcions d’intervenció local. 

ANTECEDENTS 

El present informe se centrarà en determinar quina és la normativa aplicable en matèria de 

funció interventora i control de decisions polítiques i discrecionals, així com la seva 

interpretació jurisprudencial i doctrinal.  

LEGISLACIÓ APLICABLE 

 Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera   

 Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector 

públic  

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) 

 Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRLRL) 

 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes locals (TRLHL) 

 Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) 

 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) 

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) 

 Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (LGP) 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (LPAC) 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) 

 Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 

Títol Sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals, 

en matèria de Pressupostos 

 Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 

intern a les entitats del sector públic local 

 Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 

funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional 

 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

Per tal de garantir que els recursos públics dels ens locals són gestionats i administrats amb 

subjecció a l’ordenament jurídic i sota el principis d’eficàcia, eficiència i economia, es 

contemplen dos tipus de control: el control intern, exercit per funcionaris d’administració local 
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amb habilitació de caràcter nacional; i el control extern, exercit pel Tribunal de Comptes i els 

òrgans de control extern de les Comunitats autònomes. 

L’exercici de les funcions de control i fiscalització interna als ens locals, en la seva triple 

accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia, es 

regula als articles 213 a 223 TRLFL i al Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre el règim 

jurídic de funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, que ha estat 

recentment derogat pel Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 

jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional (FHN), que va 

entrar en vigor el 18 de març de 2018.  

La disposició addicional segona de l’EBEP assenyala al seu número 1.2 que “son funciones 

públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales, cuya responsabilidad administrativa 

está reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional: a) La de Secretaría, 

comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo; b) El control y la fiscalización 

interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y la contabilidad, tesorería y 

recaudación”. Cal dir que l’EBEP, en coherència amb una concepció més autonomista 

posteriorment derogada per la LRSAL, denominava aquests funcionaris com a funcionaris amb 

habilitació de caràcter estatal. 

El capítol IV del Títol VI del TRLHL s’ocupa de regular el “control i fiscalització”, concretant 

l’article 214 l’objecte de la funció interventora, que és “fiscalizar todos los actos de las 

entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y 

liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos 

que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales 

públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a la disposiciones aplicables en 

cada caso”. Així mateix, estableix que l’exercici de la funció interventora comprendrà “a) la 

intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir 

derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores; b) la 

intervención formal de la ordenación del pago; c) la intervención material del pago; d) la 

intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las 

subvenciones”. 

En aquest àmbit, també cal tenir en compte la reforma operada per la LRSAL l’any 2013, que 

en modificar la LBRL pretenia millorar el control econòmic financer de les Administracions 
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locals convertint-ne els secretaris, interventors i tresorers (FHN) en una mena de tutors 

estatals dels ens locals, atorgant-los el paper de guardians de la bona administració i el bon 

govern. 

La bona administració comporta l’obligació de resoldre de la forma més adequada atenent a 

les circumstàncies i als fets determinants i als diferents interessos implicats, amb respecte pels 

principis d’eficiència i eficàcia i pel principi de legalitat administrativa. No es tracta només de 

dictar bones resolucions administratives i de prestar bons serveis, sinó que totes les decisions i 

actuacions administratives també han d’estar presidides pel principi de transparència. En 

canvi, el bon govern es refereix a una esfera més domèstica de l’Administració, es tracta de les 

normes corresponents a les prescripcions ètiques que han de guiar la conducta dels 

treballadors públics. 

La LRSAL erigeix els FHN en responsables de la prevenció de la corrupció als ens locals. 

N’augmenta la responsabilitat, atorgant-los un conjunt de noves funcions de les que abans no 

disposaven, amb l’objectiu de donar compliment al principi d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera consagrades a la reforma de l’article 135 CE. 

Deixant de banda la crítica que mereix la clara intenció de buidar de competències les 

Administracions locals en pro de la recentralització de molts aspectes, ens hem de centrar en 

quines són les funcions d’aquests funcionaris locals sui generis, als quals es  vol convertir en 

òrgans administratius garants de la legalitat i del bon govern. En aquest sentit, cal tenir en 

compte les següents consideracions jurídiques: 

PRIMERA.- Delimitació de la funció interventora 

La LRSAL enllaça la finalitat de garantir la professionalitat i eficàcia de les funcions de control 

intern de les entitats locals, amb la més específica de reforçar la funció interventora per dotar 

de major transparència i rigor el control econòmic i pressupostari. La reforma de la LRSAL 

incideix molt particularment en la funció interventora, l’exercici de la funció de control de la 

gestió econòmica que es veu reforçada ex lege, dotant-la de major independència i 

objectivitat, amb la intenció de fer-la dependre funcionalment de l’Administració general de 

l’Estat, amb l’objectiu de garantir la legalitat i control financer i pressupostari dels ens locals. 

En aquesta línia, per exemple, l’interventor ha de remetre un informe anual amb el resum 

d’aquest control a la Intervenció General de l’Estat (IGAE). L’interventor es converteix, així, en 
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un guardià de l’ordre de prioritats en l’adopció de decisions de tot tipus de despeses, protegint 

les disponibilitats presents i futures per garantir el finançament necessari pels serveis bàsics. 

És l’encarregat d’advertir sobre els excessos pressupostaris que hipotèticament amenacin la 

sostenibilitat de les competències pròpies i nuclears dels ens locals. Per la seva banda, el 

secretari, en la seva funció de protecció de la legalitat, ha de donar suport i reforçar aquest 

advertiment de l’interventor. 

La LRSAL, amb l’objectiu de garantir la màxima independència i autonomia al control de 

legalitat i financer de la gestió i hisenda locals, amplia les funcions de la intervenció de forma 

considerable,  destacant per exemple: 

a) Valorar la sostenibilitat financera de les formes de gestió directa que es proposin per la 

gestió d’un servei públic de competència local (art. 85.2 LBRL) 

b) Informar el resum anual de l’exercici de les funcions de control intern respecte de la 

seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats mercantils que en 

depenguin, en la seva modalitat de funció interventora, funció de control financer, 

incloent l’auditoria de comptes de les entitats que es determinin reglamentàriament, i 

funció de control de l’eficàcia que s’emetrà a la IGAE (art. 213 TRLHL) 

c) Elaborar una relació que s’inclourà com un punt especial per l’ordre del dia del ple en 

què s’ha de donar compte de totes les resolucions adoptades per alcaldia o 

presidència contràries a les objeccions de la intervenció (art. 218.1 TRLHL) 

d) Elaborar un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos i 

remissió anual d’un informe al Tribunal de Comptes amb totes les resolucions i acords 

adoptats per l’alcaldia, presidència o el ple contraris a les objeccions (art. 218.3 TRLHL) 

e) Informar l’auditoria anual dels comptes dels consorcis adscrits a la seva entitat (DF 2.4)  

f) Informar prèviament el pla de sanejament individualitzat de les entitats locals del 

sector públic de la seva entitat que es trobin en desequilibri financer (DA 9 LBRL) 

g) Col·laborar amb l’AGE per la realització d’actuacions en suport de les seves funcions 

(DA 7a LRSAL) 

La funció interventora sobre expedients de despesa i d’ingressos constitueix el nucli bàsic de la 

funció a desenvolupar pels FHN d’intervenció, i la que es presta a més conflictes amb els 

òrgans de gestió i els òrgans representatius, és a dir, el Ple i la presidència de l’entitat, per la 

qual cosa es preveuen mesures específiques per a la resolució de possibles discrepàncies 
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(article 218 TRLHL), enfortint la posició de l’interventor enfront de l’alcalde, fins i tot quan les 

discrepàncies es plantegen al Ple. Durant la tramitació parlamentària de la LRSAL es va 

substituir la redacció inicial de l’article 85.2.a del projecte de Llei,  que atribuïa a la intervenció 

una valoració sobre la eficàcia dels modes de gestió per la prestació dels serveis, per un simple 

informe sobre la sostenibilitat financera de les propostes de gestió, en considerar-se que podia 

comportar una extralimitació en el control de l’eficàcia de la gestió municipal. 

La posició de l’interventor també es va veure reforçada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de 

desembre, de control del deute comercial al sector públic, que al seu article 18.5 l’habilita per 

realitzar el seguiment del compliment del període mig de pagament de les corporacions legals 

als proveïdors, de tal manera que, si se supera en més de trenta dies el termini màxim previst a 

la normativa de morositat durant dos mesos consecutius, formularà una comunicació d’alerta 

a l’Administració que tingui atribuïda la tutela financera de les corporacions locals i a la Junta 

de Govern de la corporació local. 

Així, l’interventor exerceix la funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica, 

financera i pressupostària, i és el responsable de l’adequació de la gestió econòmica de cada 

Ajuntament o Diputació als requisits que estableix la legislació d’hisendes locals.  Li correspon 

fiscalitzar tots els actes que donin lloc a un reconeixement de drets o obligacions de contingut 

econòmic. Informa, mitjançant una declaració preceptiva de judici, de caràcter independent, 

intern i preventiu, sobre la legalitat de cada ingrés, despesa  o pagament,  i respon 

personalment si no formula objecció en casos d’il·legalitat. Exerceix el control financer a 

posteriori, com si fos una auditoria o control d’eficàcia mitjançant la comprovació periòdica del 

grau de compliment dels objectius. Analitza també el cost de funcionament i rendiment dels 

serveis o inversions de l’Administració local, i a més, en virtut dels articles 3 i 4 de la LO 

2/2012, li correspon comprovar que les actuacions de l’entitat local se sotmetin als principis 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

L’article 92 bis LBRL conté un conjunt de funcions públiques necessàries en tots els ens locals, 

l’exercici de les quals es reserva als FHN. Tanmateix, per conèixer l’abast d’aquestes funcions 

cal acudir al Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 

funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

Segons l’article 2.1.b del Reial Decret 128/2018, la funció d’intervenció, “comprensiva del 

control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la 
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contabilidad, tesorería y recaudación”, és una de les funcions públiques necessàries en totes 

les corporacions locals, la responsabilitat de la qual està reservada a funcionaris 

d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

Les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostària, 

i les de comptabilitat, tresoreria i recaptació, comprenen la fiscalització de tot acte, document 

o expedient que doni lloc al reconeixement de drets i obligacions de caràcter econòmic, 

emetent el conseqüent informe o formulant, en el seu cas, les objeccions procedents, la 

intervenció formal de les ordres de pagament, dels ingressos i la fiscalització de la gestió 

tributària, també informar sobre projectes de pressupostos i de modificació dels seus crèdits, i 

la comprovació o auditoria interna de les entitats dependents en relació amb operacions no 

subjectes a intervenció prèvia. 

El RD fa una definició més precisa de les funcions d’intervenció. El seu article 4 s’ocupa de 

delimitar les actuacions que inclou la funció de control i fiscalització interna de la gestió 

econòmica, financera i pressupostària. Així, determina que comprendrà: la funció interventora 

i el control financer, aquest darrer en les seves modalitats de control permanent i auditoria 

pública.  

La modalitat de control permanent s’exercirà sobre l’entitat local i els organismes públics en 

què es realitza la funció interventora, per comprovar, de forma contínua, que el funcionament 

de l’activitat econòmica financera del sector públic local s’ajusta a l’ordenament jurídic i als 

principis generals de bona gestió financera, amb la finalitat última de millorar la gestió en el 

seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i 

procedimental, podent l’òrgan de control aplicar tècniques d’auditoria. Mentre que l’auditoria 

pública consisteix en la verificació, realitzada amb posterioritat i efectuada de forma 

sistemàtica, de l’activitat econòmica financera del sector públic local, mitjançant l’aplicació 

dels procediment de revisió selectius continguts a les normes d’auditoria i instruccions que 

dicti la IGAE, que engloba les modalitats d’auditoria de comptes, l’auditoria de compliment i 

l’auditoria operativa. 

Per la seva banda, el control financer inclou: el control de subvencions i ajudes públiques; 

l’informe sobre els projectes de pressupostos i expedients modificatius de pressupostos; 

l’emissió d’informe previ a la concertació o modificació d’operacions de crèdit, així com a la 

liquidació de pressupost; l’emissió d’informes, dictàmens i propostes en matèria econòmica i 
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financera o pressupostària sol·licitades per la presidència o per un terç dels regidors, o bé 

respecte matèries en què s’exigeixi majoria especial, així com el dictamen sobre la procedència 

de la implantació de nous serveis o la reforma dels existents, a efectes de l’avaluació de la 

repercussió econòmica financera, i estabilitat pressupostària de les respectives propostes; i 

emetre els informes i certificats en matèria econòmica financera i pressupostària, i la seva 

remissió als òrgans que estableixi la seva normativa específica. 

També s’ocupa de definir la funció de comptabilitat, que comprèn: portar i desenvolupar la 

comptabilitat financera i la d’execució del pressupost de l’entitat local d’acord amb les normes 

generals i les dictades pel Ple; formar el compte general de l’entitat local; formar els estats 

integrats i consolidats dels comptes que determini el Ple d’acord amb criteris usualment 

acceptats; coordinar les funcions o activitats comptables de l’entitat local, emetent les 

instruccions tècniques oportunes i inspeccionant la seva aplicació; organitzar un adequat 

sistema d’arxiu i conservació de tota documentació i informació comptable que permeti posar 

a disposició dels òrgans de control els justificants, documents, comptes o registres del sistema 

d’informació comptable sol·licitats dins de termini; inspeccionar la comptabilitat dels 

organismes autònoms, societats mercantils dependents de l’entitat local, entitats públiques 

empresarials, d’acord amb els procediments establerts pel Ple; elaborar la informació a què es 

refereix l’article 207 TRLHL1 i remetre-la al Ple via presidència, en els terminis i periodicitat 

establerta; elaborar l’avançament de la liquidació del pressupost corrent que ha d’unir-se al 

pressupost de l’entitat local a què es refereix l’article 18.b RD 500/19902; determinar 

l’estructura de l’avançament de la liquidació del pressupost corrent a què es refereix l’article 

168 TRLHL3; la gestió del registre comptable de factures i el seu seguiment per complir els 

objectius de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 

contra la morositat en les operacions comercials i de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 

d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic, 

emetent els informes que la normativa exigeixi; per últim, la remissió de la informació 

econòmica financera al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, al Tribunal de Comptes i als 

òrgans de control extern.   

                                                           
1
 La intervenció de l’entitat local remetrà al Ple de l’entitat, per conducta de la presidència, informació de 

l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independent i 

auxiliars del pressupost i de la seva situació. 
2
 L’avançament de la liquidació del pressupost de l’exercici corrent, referida, com a mínim, a sis mesos 

del mateix, subscrita per l’Interventor i confeccionats conforme la Instrucció de Comptabilitat. 
3
 L’avançament de la liquidació del pressupost de l’exercici corrent es refereix, com a mínim, a sis mesos 

de l’exercici corrent. 
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La LRSAL també introdueix reformes al TRLHL, concretament destaquen les modificacions dels 

articles 213 i 218, dedicats al control intern i als informes de resolució de discrepàncies, 

respectivament. 

L’article 213 TRLHL s’estén, pel que fa al seu àmbit subjectiu, a la gestió econòmica dels ens 

locals i als organismes autònoms i societats mercantils dependents; pel que fa al seu àmbit 

objectiu,  les modalitats de control intern: funció interventora, funció de control financer, 

incloent-hi l’auditoria (que constitueix la novetat principal); i funció de control de l’eficàcia. 

L’article 218 TRLHL al seu apartat tercer estableix l’obligació pels òrgans d’intervenció de les 

entitats locals de remetre al Tribunal de Comptes els acords i resolucions adoptades per 

l’òrgan competent d’aquestes entitats en què concorrin possibles irregularitats o deficiències 

posades de manifest en l’exercici de la funció interventora i que hagin donat lloc a l’oportuna 

objecció, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. 

Una nova obligació que enforteix el control sobre la gestió econòmica i financera. 

D’acord amb l’article 214 TRLHL, la finalitat de la funció interventora és la d’examinar, 

analitzar i informar sobre tots els actes dels ens locals i dels seus organismes autònoms que 

donin lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut 

econòmic, els ingressos i pagaments que en derivin, i la recaptació, inversió i aplicació, en 

general, dels cabals públics administrats, amb la finalitat que la gestió s’ajusti a les disposicions 

aplicables en cada cas. L’exercici d’aquesta funció comprendrà: la intervenció crítica o prèvia 

de qualsevol acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de 

contingut econòmic o moviment de fons de valors; la intervenció formal de la ordenació de 

pagament; la intervenció material del pagament; i la intervenció i comprovació material de les 

inversions i de l’aplicació de les subvencions. 

En la mateixa línia que la LRSAL i el RD 128/2018, és a dir, per enfortir i clarificar les funcions 

de la figura de l’interventor, es va aprovar el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es 

regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, que entrarà en 

vigor el proper 1 de juliol, amb l’objectiu d’aconseguir un control econòmic i pressupostari més 

rigorós, i de reforçar el paper de la funció interventora als ens locals, establint uns estàndards 

mínims del règim de control per “assegurar la gestió regular dels fons públics, el seu ús eficient 

i la sostenibilitat financera de les entitats locals”, per tant amb un marcat caràcter econòmic. 
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En regular l’exercici de la funció interventora, tracta de clarificar els conceptes de fiscalització 

prèvia i intervenció prèvia, com dues situacions diferents en l’exercici de la funció 

interventora.  Així mateix, regula la modalitat de control financer, no desenvolupada fins ara 

en l’àmbit local.  

La funció interventora es defineix a l’article 3.2. S’hi determina que l’objecte d’aquesta funció 

és “controlar els actes de l’entitat local i dels seus organismes autònoms, qualsevol que sigui la 

seva qualificació, que donin lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així 

com els ingressos i pagaments que se’n derivin, i la inversió o aplicació en general dels seus 

fons públics, amb la finalitat d’assegurar que la seva gestió s’ajusti a les disposicions aplicables 

a cada cas”.  Es troben exempts de fiscalització els contractes menors, les despeses de material 

no inventariable, periòdic i de tracte successiu, un cop fiscalitzats els seus actes inicials. El 

control intern que du a terme la funció interventora és un control de legalitat efectuat amb 

caràcter previ a la realització de la despesa. 

L’article 7 determina les diverses fases que comprenen aquest control. En primer lloc hi ha una 

fiscalització prèvia dels actes que reconeguin drets de contingut econòmic, autoritzin o aprovin 

despeses, disposin o comprometin despeses i acordin moviments de fons i valors. 

A continuació, es produirà la intervenció del reconeixement de les obligacions i la intervenció 

de la comprovació material de la inversió. Seguidament, s’intervé l’ordenació del pagament, i 

per últim, la intervenció material del pagament. 

Les modalitats de la intervenció són tant formals com materials, és a dir, es verifica tant el 

compliment dels requisits legals per a l’adopció de l’acord mitjançant l’examen de tots els 

documents que obligatòriament constin a l’expedient, com material, comprovant la real i 

efectiva aplicació dels fons públics. 

Alhora, aquesta intervenció pot produir-se com a fiscalització prèvia (control previ a la 

resolució definitiva) o com a intervenció prèvia (corresponent al control de la liquidació). El 

que deixa clar el Reial decret, al seu article 8.2, és que “l’exercici de la funció interventora no 

atendrà a qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions fiscalitzades”, sinó que 

únicament s’examinarà que es compleix el procediment legalment establert en el cas d’actes, 

documents o expedients susceptibles de produir drets o obligacions de contingut econòmic. 
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La fiscalització prèvia es regula a l’article 13 i es limita a verificar que existeix crèdit suficient, i 

que el pressupost és l’adequat atenent a la naturalesa de la despesa o obligació que es vulgui 

contraure, que es generen per òrgan competent, i d’altres extrems determinats pel Ple que 

siguin transcendents en el procés de gestió, previ informe de l’Interventor. 

La funció interventora en la seva modalitat de fiscalització prèvia es pot substituir, quan així ho 

acordi el Ple, pel control financer (excepte en els actes d’ordenació i pagament material 

derivats de devolucions d’ingressos indeguts). 

El control financer es regula a l’article 3.3, segons el qual té per objecte “verificar el 

funcionament dels serveis del sector públic local en l’aspecte econòmic financer per 

comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en general, que la 

seva gestió s’ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels 

recursos públics es troba orientada per l’eficàcia, l’eficiència, l’economia, la qualitat i la 

transparència, i pels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels 

recursos públics locals”. Així, el control financer es tracta d’un control realitzat amb 

posterioritat a la realització de la despesa.   

La funció de control financer té per objecte comprovar el funcionament, en l’aspecte econòmic 

i financer, dels serveis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms, de les entitats 

públiques empresarials, de les societats mercantils i altres entitats dependents. Aquest control 

es refereix a l’adequada presentació de la informació financera, al compliment de les normes i 

directrius que siguin d’aplicació i al grau d’eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius 

previstos. 

L’escassa implantació d’aquest tipus de control en l’àmbit local canviarà amb l’entrada en vigor 

del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, que reforça l’obligació de desenvolupar actuacions de 

control financer per part de les intervencions locals. 

El Reial decret 424/2017 dóna compliment a la modificació de l’article 213 TRLHL introduïda 

per la LRSAL en desenvolupar les normes sobre procediment de control, metodologia 

d’aplicació, criteris d’actuació, drets i deures del personal controlador i destinataris dels 

informes de control intern. Aquesta norma suposa una important novetat en la matèria 

objecte d’estudi, ja que harmonitza els procediments, abast i tècniques a utilitzar en el control 
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intern de les entitats del sector públic local amb les utilitzades per la Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat (IGAE).  

L’article 9.4 estableix que, en relació amb els drets i ingressos, en cas que en l’exercici de la 

funció interventora l’òrgan interventor es manifesti en desacord amb el fons o la forma dels 

actes, documents o expedients examinats, i aquesta disconformitat es refereixi al 

reconeixement o liquidació de drets a favor de les entitats locals o els seus organismes 

autònoms, així com a l’anul·lació de drets, l’oposició es formalitzarà en nota de reparament 

que en cap cas no suspendrà la tramitació de l’expedient. 

En relació amb les despeses i pagaments, l’article 12 determina que els reparaments poden 

tenir efectes suspensius en tres supòsits: a) quan la despesa es proposi a un òrgan 

incompetent per aprovar-la; b) quan s’apreciïn greus irregularitats en la documentació 

justificativa del reconeixement de l’obligació o no s’acrediti suficientment el dret del seu 

perceptor; c) quan s’hagin omès requisits o tràmits que poguessin donar lloc a la nul·litat de 

l’acte, o quan la continuació de la gestió administrativa pogués causar menyscaptes econòmics 

a la tresoreria de l’ens local o a un tercer. 

En cas que els defectes observats no siguin requisits o tràmits essencials, es podrà emetre 

informe favorable, postergant l’eficàcia de l’acte a l’esmena d’aquests defectes. 

Com hem vist, les successives reformes del règim jurídic dels FHN tenen com a objectiu 

enfortir els controls interns sobre les activitats dels ens locals, per contribuir a racionalitzar i  

optimitzar les decisions econòmiques municipals. Els FHN no són els executors administratius 

de les decisions dels polítics locals, sinó que els correspon garantir la legalitat de l’acció i gestió 

administratives en benefici dels ciutadans, però tampoc no poden actuar com a òrgans que 

coartin i constrenyin tota decisió política. Aquests funcionaris han de distingir clarament els 

interessos dels ciutadans dels interessos polítics, i així actuar a favor de la seva funció com a 

servei públic i no com a servei polític. 

En definitiva, les funcions ordinàries a desenvolupar pels interventors són les de control i 

fiscalització interna de la gestió econòmica i financera i les de comptabilitat. Addicionalment, 

és habitual que els interventors desenvolupin tasques d’anàlisi econòmica, direcció dels serveis 

econòmics de gestió cadastral, control financer, gestió de subvencions europees, gestió 

pressupostària, tributària i assessoria jurídica, –entenent aquesta darrera atribució de forma 
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diferent i addicional a l’emissió de dictàmens en matèria pressupostària–. No obstant això, a 

judici del Tribunal de Comptes, aquesta segregació suposa “una inadecuada segregación de 

funciones, pudiendo además comprometer la necesaria autonomía y objetividad en el ejercicio 

de las funciones de control y fiscalización previa e incluso el desarrollo de cometidos que 

corresponden a los puestos de Secretaría”.  I no només això, sinó que “la atribución de 

funciones adicionales a las propias de control y fiscalización, que ya de por sí suponen una 

carga significativa de Trabajo, puede interferir en el adecuado cumplimiento de las funciones 

ordinariamente asignadas a los órganos de intervención” (Informe núm. 1260 del Tribunal de 

Comptes, p. 51). 

És important destacar que, quan es regulen les discrepàncies (que es produeixen quan l’òrgan  

gestor no accepta les objeccions formulades per l’òrgan interventor en l’exercici de la funció 

interventora) a l’article 15 del RD 424/2017, es diu expressament que “las opiniones del 

órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los 

órganos de gestión”. 

D’altra banda, els informes d’intervenció que no constitueixen actes de fiscalització no 

prevalen sobre els informes que puguin emetre altres. En aquest sentit, en un escrit d’interès 

general de la IGAE, de 13 de març de 1995, relatiu als contractes patrimonials de l’Estat, es 

distingeixen els actes de fiscalització de la resta d’informes que puguin emetre els interventors 

en virtut dels seus coneixements tècnics. La facultat d’informar seria una funció accessòria, 

amb l’única finalitat d’aportar un element de judici a tenir en compte per l’òrgan competent 

per adoptar la resolució, que podrà seguir o no el criteri sostingut a l’informe, tant si és 

preceptiu com si no ho és, i amb el mateix valor que qualsevol altre informe emès en el decurs 

del procediment. 

La diferent naturalesa jurídica de la fiscalització i de l’informe té el seu origen en la radical 

distinció entre les finalitats d’ambdós: així com la intervenció realitza la fiscalització per 

“asegurar que la administración de la Hacienda Pública se ajuste a las disposiciones aplicables, 

por lo que no incorporan ningún dato al procedimiento sino que lo revisan en su totalidad para 

comprobar y asegurar su ajuste a la legalidad”, quan informa ho fa com un informant més, i 

els informes que emet “tienen como finalidad aportar un elemento de juicio –generalmente el 

contenido del informe versará sobre el procedimiento adoptado para la adquisición o 
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enajenación– a tener en cuenta por el órgano competente para adoptar la resolución, 

pudiendo este seguir o no el criterio del informe”. 

La normativa insisteix en el fet que totes les modalitats d’exercici de la funció interventora se 

centren en la gestió econòmica, en les dades i informacions amb transcendència econòmica, 

en els aspectes econòmic-financers, en el marc de la normativa comptable, pressupostària i 

d’auditoria pública, en definitiva, de les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 

econòmica del sector públic local que s’atribueixen a l’òrgan interventor.  

D’altra banda, es diu expressament que el resultat del control financer en la seva modalitat de 

control permanent s’ha de documentar en informes que hauran d’incloure els fets 

comprovats, les conclusions obtingudes i recomanacions sobre les actuacions objecte de 

control, indicant les deficiències que hagin de ser esmenades (article 35 RD 424/2017). D’això  

es desprèn que la funció interventora no ha de comportar un bloqueig de l’actuació municipal, 

la seva activitat es troba molt delimitada a l’àmbit econòmic-financer, i ha de centrar-se en fer 

recomanacions, que poden ser acceptades o no pels òrgans competents de l’ens local, sense 

immiscir-se en la funció política. La intervenció ha de limitar-se a comprovar els aspectes 

econòmics, pressupostaris i financers de les decisions polítiques.  

De fet, el mateix Reial Decret 128/2018, que regula el règim jurídic dels FHN determina en la 

seva exposició de motius que un dels seus objectius és reforçar i clarificar les funcions 

d’intervenció per contribuir a “mejorar la toma de decisiones por los cargos electos en el 

ejercicio del mandato representativo que tienen encomendado constitucionalmente”. El que 

deixa fora de dubte que qualsevol actuació que s’allunyi de la fiscalització de qüestions 

econòmiques per apropar-se a les decisions polítiques, suposaria una intromissió i immiscir-se 

en funcions que no li corresponen, ja que és el govern qui ostenta el poder d’actuació en 

l’espai que és inherent a l’acció política.   

En definitiva, la funció dels interventors és àmplia i complexa, però en essència, s’orienta al 

control dels comptes i dels pressupostos dels Ajuntaments, així com dels aspectes econòmics 

dels expedients. Se’ls atribueixen clares funcions de control i fiscalització, però no són 

competents per realitzar pronunciaments que interpretin les normes sobre el fons dels 

assumptes, sinó, únicament, en allò tocant a la dimensió econòmica i financera dels actes 

susceptibles de generar efectes econòmics. Sí que cal que verifiquin que els actes s’ajusten a 

les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau de compliment de la legalitat, una 
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tasca de gran complexitat per la dispersió normativa existent, però només verificar que 

s’ajusten a la norma, no fer pronunciaments que s’immisceixin en la tasca de govern, en les 

decisions polítiques.  

De tota la normativa exposada, el més rellevant en la funció interventora, el que es pot 

denominar primer nivell d’exigència, és comprovar l’existència de crèdit pressupostari, la 

competència de l’òrgan i el compliment de l’article 174 TRLHL en els supòsits en què es tracti 

de contraure compromisos de despesa plurianual. És el que s’exigeix comprovar en la 

fiscalització prèvia limitada4, que davant la fiscalització detallada i completa que suposa la 

funció interventora en tota la seva amplitud, el Ple pot, previ informe de la intervenció i 

d’acord amb l’article 219.2 TRLHL, acordar que la fiscalització es limiti a comprovar 

determinats aspectes, ajornant l’examen de la resta d’extrems a un moment posterior. Tenint 

en compte que en relació amb aquests altres extrems l’interventor podrà formular 

observacions complementàries que consideri convenients, sense que tinguin efectes 

suspensius als expedients corresponents en cap cas. I és que en allò tocant al compliment de la 

legalitat que s’haurà de comprovar posteriorment, l’article 219.3 TRLHL estableix que la 

verificació del compliment de la legalitat es refereix únicament a la gestió dels crèdits. 

En qualsevol cas, les funcions de l’interventor se centren en aspectes propis de l’exercici de la 

funció fiscalitzadora, i  no inclouen valoracions d’oportunitat o conveniència de les actuacions 

que fiscalitzi. Pel que fa a les qüestions de legalitat, la seva avaluació es limita als aspectes 

econòmics, ja que l’assessorament jurídic és una funció pròpia de la secretaria i no de la 

intervenció. El RD 424/2017 ha suprimit l’exigència d’incloure l’informe de l’interventor als 

plecs de clàusules en matèria de contractació, a diferència de l’informe del secretari, que es 

manté. L’interventor deixa d’assessorar i informar i es limita a fiscalitzar. També és exemple 

d’això el TRLHL quan regula l’existència de crèdit i determina que l’interventor respondrà 

personalment de qualsevol despesa que autoritzi i de tota obligació que reconegui, liquidi o 

pagui “sin crédito suficiente”.  La responsabilitat personal no és determinada pel destí de la 

                                                           
4
 El Ple de l’entitat pot implantar un sistema de fiscalització limitada prèvia, en virtut de l’article 219.2 

TRLHL. D’acord amb aquest model, l’interventor estén el seu control previ a la comprovació de la 

competència de l’òrgan al qual es sotmet la despesa, a l’adequació i suficiència de crèdit i a altres 

aspectes que, en el seu cas, acordi el Ple de l’entitat local. Aquest sistema ha de complementar-se amb un 

control posterior, basat en tècniques d’auditoria, els resultats de les quals han de plasmar-se en un informe 

dirigit al Ple. Aquesta opció és aplicada, bàsicament, per les entitats locals més grans, situació lògica en 

ser les que major nombre d’operacions realitzen, i per tant, amb l’objecte d’agilitzar els procediments. 
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despesa, sinó per l’existència o no de crèdit suficient i adequat per assumir-la (articles 173.5 i 

188 TRLHL). Una cosa és el control de fiscalització (que tracta d’evitar actes administratius amb 

transcendència pressupostària, no ajustats a l’ordenament jurídic), i una altra el control jurídic 

(que sí que pot tractar d’influir en la decisió de l’òrgan que ha de decidir, sense substituir-la, en 

tant que la finalitat és il·lustrar l’òrgan sobre els diversos elements que poden ser 

determinants en la presa de decisions). 

Així doncs, la fiscalització i l’assessorament jurídic tenen diferent naturalesa jurídica en l’àmbit 

de la intervenció, per la radical diferència entre ambdós, mentre que quan la intervenció 

fiscalitza ho fa per assegurar que l’administració de la Hisenda pública s’ajusta a les 

disposicions aplicables, sense incorporar cap dada al procediment sinó únicament revisant-lo, 

quan informa, quan assessora jurídicament, ho fa com un informant més, aportant un element 

de judici a tenir en compte per l’òrgan competent a l’hora d’adoptar la resolució, podent 

aquest òrgan seguir o no el criteri de l’informe de forma raonada. No oblidem en aquest sentit 

les diferències que l’ordenament jurídic atorga a la fiscalització i l’assessorament a efectes de 

responsabilitat: mentre que si manca algun informe l’article 80.3 LPAC determina que es 

poden seguir les actuacions tret que sigui preceptiu, llavors es podrà suspendre i un cop passat 

el termini, es poden prosseguir les actuacions, en cas que manqui fiscalització els articles 156 

LGP i 28 RD 424/2017 determinen que no es podrà reconèixer l’obligació, ni tramitar el 

pagament, ni intervenir favorablement les actuacions fins esmenar l’omissió seguint el tràmit 

essencial previst en aquests articles. 

Al seu torn, control econòmic i control jurídic també s’han de diferenciar del control 

d’oportunitat. De fet, amb la LRSAL es clarifiquen i delimiten els diferents àmbits d’actuació 

consubstancials a unes i altres funcions. Així, mentre les pròpies del règim d’intervenció i 

fiscalització queden subjectes a paràmetres de control i fiscalització interna de la gestió 

econòmic-financera i pressupostària, les corresponents a l’actuació del càrrec electe s’han de  

basar necessàriament en aspectes d’oportunitat o conveniència. Es tracta que la intervenció 

millori la presa de decisions dels càrrecs electes en l’exercici del mandat representatiu que 

tenen encomanat constitucionalment, no que la substitueixi. Un control que despassi  l’àmbit 

econòmic de les decisions comportaria una interferència en la voluntat política, expressió de la 

legitimitat democràtica i pluralisme polític que caracteritza els Ajuntaments.  
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És per aquest motiu que s’insisteix en la imparcialitat dels funcionaris, especialment dels FHN, 

ja que, tal com s’estableix al pronunciament particular de la Sentència del Tribunal 

Constitucional núm. 235/2000, de 5 d’octubre, “junto a una dimensión o vertiente de la 

imparcialidad funcionarial ad extra (que cristaliza en las causas legales de abstención y 

recusación), ha de reconocerse lo que denomina vertiente interna de aquella. Esta vertiente 

interna, que excede el concreto marco de los procedimientos administrativos en que, por 

coincidir intereses propios y los generales, el funcionario no debe intervenir, es aquella, de más 

amplio alcance, que implica la neutralidad política del funcionario, y determina que el ejercicio 

de su función no venga condicionado por criterios políticos o de otra índole que enturbien la 

perspectiva jurídica que está en la base de su función. El asesoramiento y el previo control y 

fiscalización de los caudales públicos lo son en Derecho, y el punto de referencia del 

funcionario, al emitir sus dictámenes y al oponer sus reparos, no debe ser sino el que el 

Ordenamiento jurídico le ofrezca” (FJ 6è). 

El municipi és una porció del territori a la qual la Constitució garanteix la “gestió dels seus 

respectius interessos”, i això es refereix a donar satisfacció a necessitats de tot tipus derivades 

del territori com a comunitat. L’Ajuntament és la institució pública que es converteix, d’una 

banda en via de representació de la voluntat ciutadana expressada a les urnes quan es 

convoquen eleccions, i de l’altra, en mitjà per donar solució als diversos problemes de veïnatge 

en funció d’un catàleg competencial atorgat per la legislació positiva, que reconeix tant 

l’autoorganització com l’autonomia local o el pluralisme polític.  

No s’ha de perdre de vista que aquesta autonomia reconeguda per la Constitució s’entén com 

el dret i la capacitat efectiva del municipi per ordenar i gestionar els assumptes públics, sota la 

seva responsabilitat i en benefici dels seus habitants, en un context constitucional determinat 

que s’exerceix a través de l’Alcalde i els regidors, integrats en el Ple de la corporació, que 

expressa la voluntat política dels seus habitants. De fet l’article 140 CE afirma que el govern i 

l’administració autònoma dels municipis correspon als seus respectius Ajuntaments, de tal 

manera que el govern i l’administració, amb les potestats i funcions inherents als mateixos, es 

dipositen a la institució representativa del territori, per tant, en el cas del municipi, a 

l’Ajuntament. No oblidem que els municipis són “cauces inmediatos de participación 

ciudadana en los asuntos públicos” (article 1 LBRL), la qual cosa es manifesta en l’atorgament 

als municipis d’un perfil polític evident, que es materialitza per la metodologia de provisió del 

seu òrgan rector, l’Ajuntament, mitjançant sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, 
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erigint-se en representant legítim de la voluntat popular. Una naturalesa política que suposa 

llibertat per fer i llibertat per escollir en el marc de la legalitat de l’Estat de Dret. En aquest 

sentit, no es pot obviar el pluralisme polític com un dels valors superiors del nostre 

ordenament jurídic. 

Aquestes decisions polítiques, expressió de la voluntat municipal, es basen en criteris 

extrajurídics que, com a tals, són aliens al control intern o jurisdiccional sempre que estiguin 

adequadament justificats i se situïn dins el marc de l’ordenament jurídic vigent, essent 

fiscalitzables els aspectes procedimentals i les repercussions econòmiques d’aquestes. 

SEGONA.- Provisió de llocs de treball dels Funcionaris amb habilitació nacional 

La dependència funcional dels FHN és de les corporacions locals. D’altra banda, l’article 92 bis 

introduït per la LRSAL a la LBRL va desapoderar les Comunitats Autònomes de les 

competències que els havia atorgat l’EBEP per a la creació, classificació, supressió de llocs de 

treball, règim disciplinari o situacions administratives reservades a FHE. 

A més, s’introdueix una modificació en el percentatge de mèrits generals, autonòmics i 

específics, augmentant el percentatge dels generals i autonòmics, i disminuint el dels 

específics. 

S’ha de tenir en compte que arran de l’aprovació del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel 

qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de 

caràcter nacional, es podran cobrir els llocs de treball reservats a aquests funcionaris 

mitjançant el sistema de lliure designació als municipis que siguin capital de província o 

comunitat autònoma; als que tinguin població igual o superior a 75.000 habitants; a les 

Diputacions Provincials, Àrees metropolitanes, Cabildos i Consells Insulars; a Ceuta i Melilla. 

S’estableix als articles 45 a 47 que serà el Ministeri d’Hisenda qui haurà de permetre classificar 

el lloc de treball com de lliure designació, i després el mateix ministre qui autoritzi el 

cessament del lliure designat. 

Serà necessari que s’estableixin, en primer lloc, unes bases o requisits per al desenvolupament 

del lloc de treball. Aquests requisits han de ser objectius, congruents, concrets i idonis pel lloc i 

la tasca a desenvolupar. S’ha de tenir en compte que els principis constitucionals de mèrit i 

capacitat per l’accés a la funció pública han de primar en qualsevol cas. Les bases o requisits 
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s’aprovaran pel President de la Corporació o òrgan en qui delegui, o per la Junta de Govern 

local en municipis de gran població, i s’haurà d’efectuar convocatòria pública, en el termini de 

tres mesos des que el lloc de treball s’hagi classificat així o resti vacant.  

La resolució, com a acte discrecional, haurà de ser motivada (article 35.1.f LPAC), incloent els 

concrets criteris d’interès general elegits com a prioritaris per decidir el nomenament, i quines 

són les qualitats o condicions personals i professionals que han estat considerades en el 

funcionari nomenat per apreciar que aquells criteris concorren en ell, en major mesura que en 

la resta dels sol·licitants (Sentència de l’Audiència Nacional, núm. 476/2017, de 24 de maig de 

2017). 

En aquest sentit es manifesta també el Tribunal Suprem a la seva Sentència d’11 de novembre 

de 2014, quan diu que la motivació “se traduce en la exigencia sustantiva consistente en la 

obligación, a la vista de la singularidad de la plaza, de identificar claramente la clase de 

méritos que han sido considerados prioritarios para decidir la preferencia determinante del 

nombramiento y en la exigencia formal referida, entre otras cosas, a la necesidad de precisar 

las concretas circunstancias consideradas en la persona nombrada para individualizar en ella el 

superior nivel de mérito y capacidad que le haga más acreedora para el nombramiento”. 

Pel que fa a la lliure designació com a modalitat de provisió de llocs de treball del personal 

funcionari amb habilitació de caràcter nacional, el TC, a la Sentència núm. 235/2000, de 5 

d’octubre del 2000, determina que la confiança que pot predicar-se de la lliure designació es 

posa de manifest en els mèrits esgrimits, en el seu historial funcionarial. D’acord amb la STC de 

29 de maig de 2006, el concepte de confiança no s’ha de confondre aquí amb la sintonia 

personal o ideològico-política entre qui fa la designació i el designat, sinó que es basa en la 

valoració de la capacitat tècnica de qui és cridat, en el sentit que es creu o es confia que està 

més ben preparat tècnicament que d’altres per a l’exercici d’aquell concret lloc de treball. De 

manera que es refereix exclusivament a l’aptitud i idoneïtat del candidat. 

El concepte de confiança que es troba unit als llocs de lliure designació, és de caràcter tècnic, 

no d’empatia personal o ideològica de la persona que efectua el nomenament, és a dir, s’ha de 

confiar en qui estigui més preparat tècnicament que altres per l’exercici del lloc de treball de 

què es tracti. 
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A la Sentència del 30 de setembre de 2009, el TC afirma que el procediment de lliure 

designació es regeix també pels principis de mèrit i capacitat, però a diferència del concurs, en 

què estan taxats o predeterminats els que han d’incidir en el nomenament, l’Administració té 

reconeguda una àmplia llibertat per decidir, a la vista de les singulars circumstàncies existents 

en el lloc que es tracti, quins són els fets i condicions que, des de la perspectiva dels interessos 

generals, resulten més idonis o convenients per al millor desenvolupament del lloc.  

La lliure designació no és un mitjà d’accés a la funció pública, sinó un mecanisme de provisió 

de llocs de treball, no de forma arbitrària, sinó per ocupar uns llocs de treball amb una 

particular rellevància i especial responsabilitat en el conjunt de l’Administració local “sea por el 

tipo de entidad de que se trate, por la población de que disponga el municipio, por el 

presupuesto ordinario de la Corporación o, en definitiva, por el nivel de complemento de 

destino” (STC núm. 235/2000, FJ 12è). 

També afirma el TC, a la sentència del 2000, que el lliure cessament que acompanya aquesta 

modalitat no és incompatible, en abstracte, amb l’exercici imparcial de les funcions públiques. 

Ara bé, s’estableixen certes garanties suplementàries en atenció a la importància de les 

funcions atribuïdes a aquests funcionaris. Així, si bé el seu nomenament és decidit pel 

President de la corporació entre aquells que ja compten amb habilitació nacional i compleixen 

els requisits de la convocatòria, s’ha d’haver modificat prèviament la corresponent relació de 

llocs de treball per fixar el sistema de lliure designació com a forma de provisió del lloc de 

treball, la qual cosa és competència del Ple (articles 22.2.i i 33.2.f LBRL), essent també el Ple 

qui aprova les bases de la convocatòria. Una intermediació del Ple que equival a una 

autorització al President sense la qual no pot haver-hi sistema de lliure designació. 

Pel que fa al cessament, no es diu expressament que tingui caràcter discrecional, però ho 

pressuposa en el seu desenvolupament reglamentari, ja que s’estableixen algunes garanties 

suplementàries per als funcionaris cessats lliurement, com per exemple l’adscripció provisional 

a un lloc de treball corresponent al seu cos o escala, no inferior en més de dos nivells al del seu 

grau personal al mateix municipi, mentre no n’obtingui un altre amb caràcter definitiu.  

Cal recordar també la prevalença de l’article 92 bis de la LBRL i el RD 128/2018. 
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En l’expedient haurà de constar l’acord d’inici de l’òrgan competent en matèria de personal i 

informe de la Unitat encarregada de la instrucció de l’expedient, indicant les causes que 

lliurement apreciï per a la pèrdua de confiança tècnica, a més d’un informe preceptiu en cas 

d’interventors i tresorers de l’òrgan competent en matèria d’Hisendes locals de l’Administració 

General de l’Estat. 

També caldrà donar audiència a l’interessat perquè pugui efectuar les al·legacions que estimi 

pertinents, durant un termini mínim de 10 dies i màxim de 15 dies, i informe de l’instructor de 

l’expedient amb proposta de resolució. 

La resolució de cessament la dictarà el president de la corporació o l’òrgan en qui delegui, i 

haurà de ser motivada en relació amb el desenvolupament professional del lloc de treball 

(article 47.7 RD 128/2018) ordenant donar compte al Ple, i es notificarà al funcionari, fent ofici 

de trasllat de la resolució a l’òrgan competent de la Comunitat autònoma i a la Direcció 

General de Funció pública. 

En qualsevol cas, se l’adscriurà a un lloc pertanyent al mateix grup de titulació i adequat a les 

funcions o tasques pròpies de l’escala de pertinença no inferior en més de dos nivells al del seu 

grau personal.  

TERCERA.- Règim disciplinari dels FHN 

Pel que fa al règim disciplinari, l’EBEP anteriorment n’atribuïa la regulació a allò disposat a 

cada comunitat autònoma, i la resolució de l’expedient corresponia a l’Administració de l’Estat. 

En el nou sistema, el règim disciplinari el fixa l’Estat per Reial decret. 

El règim disciplinari aplicable als FHN, d’acord amb el RD 128/2018, serà l’establert a l’EBEP 

amb les peculiaritats establertes als articles 61 i següents, que determinen que hi ha tres 

òrgans competents per a la incoació d’expedients disciplinaris en funció de la gravetat de la 

infracció comesa: 

- L’òrgan corresponent de la corporació si es tracta d’una falta lleu. 

- La Comunitat autònoma per faltes greus. 

- El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública per faltes molt greus. 
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En el cas de la imposició de sancions, també s’estableixen certes regles especials: 

- El Ministeri serà el competent per sancionar faltes molt greus, i en tot cas, per imposar 

la sanció de separació del servei. 

- La Comunitat autònoma, quan siguin sancions de suspensió de funcions i destitució, 

sempre que no es derivin de faltes molt greus. 

- L’òrgan de la corporació per les sancions derivades de faltes lleus. 

Pel que fa a les sancions, l’article 64 estableix que poden consistir en: 

- Separació del servei (per faltes molt greus) 

- Destitució, que comportarà pèrdua del lloc de treball i prohibició d’obtenir destí en la 

mateixa corporació on s’ha infringit durant un termini concret (entre 3 i 6 anys per 

faltes molt greus, o màxim 3 anys en les greus). Sí que es permet obtenir un 

nomenament provisional en llocs reservats a FHN en una altra corporació mentre dura 

la destitució, i participar en concursos de trasllats a altres corporacions. 

- Suspensió ferma de funcions, que comportarà pèrdua del lloc de treball si supera els 6 

mesos (entre 3 i 6 anys per faltes molt greus, o màxim 3 anys per faltes greus) 

- Amonestació (per faltes lleus) 

Pel que fa al procediment, l’article 67 estableix que la instrucció de l’expedient s’efectuarà per 

un funcionari de carrera de qualsevol dels cossos o escales del subgrup A1, amb coneixements 

sobre la matèria de què tracti la infracció, el qual podrà ser nomenat amb posterioritat a la 

incoació de l’expedient i adopció de la suspensió provisional com a mesura cautelar. A més, es 

determina l’obligació de la corporació local de remetre a la Comunitat autònoma una proposta 

raonada sobre els presumptes fets comesos quan en tingui coneixement i no els consideri 

faltes lleus, proposta que serà examinada per la Comunitat, que continuarà la tramitació del 

procediment i incoarà expedient disciplinari si ho valora com a infracció greu, traslladant-ho a 

l’instructor, o emetrà una proposta dirigida al Ministeri si ho valora com a infracció molt greu. 

En canvi, si els fets són considerats constitutius de delicte o falta, la corporació ho posarà en 

coneixement de la Fiscalia o autoritat judicial, personant-se en el procediment, i acordant 
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simultàniament incoació d’expedient disciplinari, que s’haurà de suspendre fins sentència 

ferma o arxiu de les actuacions. 

Una novetat és que la sanció imposada s’executarà en els seus propis termes, fins i tot quan en 

el moment de l’execució el funcionari es trobi ocupant un lloc diferent a aquell en què es van 

produir els fets que van donar lloc a la sanció. 

El Ministeri d’Administracions Públiques, al seu escrit de 30 de maig de 2005 (foli 75 del tom I 

del P. A. Núm. 56/05 del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Calatayud) fa constar que els presidents 

de les corporacions locals tenen competència per incoar expedient disciplinari als funcionaris 

al seu servei, en tot cas, encara que es tracti de funcionaris amb habilitació nacional i 

abstracció feta de la gravetat de la presumpta falta comesa i de la sanció que es pugui arribar a 

imposar. En aquest punt, entén el Ministeri que ens trobem davant una competència 

concurrent, no excloent, entre Administració de l’Estat i entitats locals, quan l’expedient afecta 

un habilitat nacional i el cas és d’una marcada gravetat (SAP Saragossa, núm. 387/2008, de 29 

d’octubre, FJ 4). 

CONCLUSIONS: 

A partir de tot l’exposat es poden extreure, sota el nostre criteri, les següents conclusions: 

1.- La funció d’intervenció és comprensiva del control i fiscalització interna de la gestió 

econòmica, financera i pressupostària, així com de la comptabilitat, tresoreria i recaptació. 

La normativa insisteix en el fet que totes les modalitats d’exercici de la funció interventora se 

centren en la gestió econòmica, en les dades i informacions amb transcendència econòmica, 

en els aspectes econòmic-financers, en el marc de la normativa comptable, pressupostària i 

d’auditoria pública, en definitiva, de les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 

econòmica del sector públic local que s’atribueixen a l’òrgan interventor.  

Si bé s’enforteix la independència i posició de la intervenció, les seves funcions es troben prou 

acotades i delimitades. N’és una prova el fet que durant la tramitació parlamentària de la 

LRSAL es va substituir la redacció inicial de l’article 85.2.a del projecte de Llei,  que atribuïa a la 

intervenció una valoració sobre la eficàcia dels modes de gestió per a la prestació dels serveis, 

per un simple informe sobre la sostenibilitat financera de les propostes de gestió, en 
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considerar-se que podia comportar una extralimitació en el control de l’eficàcia de la gestió 

municipal. 

2.- El que deixa clar el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic 

del control intern a les entitats del sector públic local, en el seu article 8.2, és que “l’exercici de 

la funció interventora no atendrà a qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions 

fiscalitzades”. Únicament s’examinarà que se segueix el procediment legalment establert en el 

cas d’actes, documents o expedients susceptibles de produir drets o obligacions de contingut 

econòmic. 

Els FHN no són els executors administratius de les decisions dels polítics locals, sinó que els 

correspon garantir la legalitat de l’acció i gestió administratives en benefici de la ciutadania.  

Tanmateix, no poden actuar com a òrgans que coartin i constrenyin tota decisió política.  

En aquest sentit, en cas de discrepàncies (que es produeixen quan l’òrgan  gestor no accepta 

les objeccions formulades per l’òrgan interventor en l’exercici de la funció interventora) 

l’article 15 del RD 424/2017 diu expressament que “las opiniones del órgano interventor 

respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión”. 

D’altra banda, els informes d’intervenció que no constitueixen actes de fiscalització no 

prevalen sobre els informes que puguin emetre altres funcionaris. En un escrit d’interès 

general de la IGAE, de 13 de març de 1995, relatiu als contractes patrimonials de l’Estat, es 

distingeixen els actes de fiscalització de la resta d’informes que puguin emetre els interventors 

en virtut dels seus coneixements tècnics. La facultat d’informar seria una funció accessòria, 

amb l’única finalitat d’aportar un element de judici a tenir en compte per l’òrgan competent 

per adoptar la resolució, que podrà seguir o no el criteri sostingut a l’informe, tant si és 

preceptiu com si no ho és, i amb el mateix valor que qualsevol altre informe emès en el decurs 

del procediment. 

3.- El mateix Reial Decret 128/2018, que regula el règim jurídic dels FHN determina en la seva 

exposició de motius que un dels seus objectius és reforçar i clarificar les funcions d’intervenció 

per contribuir a “mejorar la toma de decisiones por los cargos electos en el ejercicio del 

mandato representativo que tienen encomendado constitucionalmente”. El que deixa fora de 

dubte que qualsevol actuació que s’allunyi de la fiscalització de qüestions econòmiques per 
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apropar-se a les decisions polítiques, suposaria immiscir-se en funcions que no li corresponen, 

ja que és el govern qui ostenta el poder d’actuació en l’espai que és inherent a l’acció política.   

Es tracta que la intervenció contribueixi a millorar la presa de decisions per part dels càrrecs 

electes en l’exercici del mandat representatiu que tenen encomanat, no que la substitueixin. 

Un control que despassi  l’àmbit econòmic de les decisions comporta una interferència en la 

voluntat política, expressió de la legitimitat democràtica i del pluralisme polític que 

caracteritzen els Ajuntaments. 

La funció interventora no ha de comportar un bloqueig de l’actuació municipal, la seva activitat 

es troba circumscrita a l’àmbit econòmic-financer, i ha de centrar-se en fer recomanacions, 

que poden ser acceptades o no pels òrgans competents de l’ens local, sense immiscir-se en la 

funció política. La intervenció ha de limitar-se a comprovar els aspectes econòmics, 

pressupostaris i financers de les decisions polítiques. 

4.- Els interventors informen, mitjançant una declaració preceptiva de judici, de caràcter 

independent, intern i preventiu, sobre la legalitat de cada ingrés, despesa  o pagament,  i 

responen personalment en el supòsit que no hagin formulat objecció davant d’una il·legalitat. 

Exerceixen el control financer a posteriori, com si fos una auditoria o control d’eficàcia 

mitjançant la comprovació periòdica del grau de compliment dels objectius. Analitzen també el 

cost de funcionament i rendiment dels serveis o inversions de l’Administració local, i a més, en 

virtut dels articles 3 i 4 de la LO 2/2012, els correspon comprovar que les actuacions de 

l’entitat local se sotmeten als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

La tasca de la intervenció s’orienta, en essència,  al control dels comptes i dels pressupostos 

dels Ajuntaments, així com dels aspectes econòmics dels expedients. Se’ls atribueixen clares 

funcions de control i fiscalització, però no són competents per interpretar  les normes 

d’aplicació més enllà d’allò que afecti la dimensió econòmica i financera dels actes susceptibles 

de generar efectes econòmics. Cal que verifiquin que els actes s’ajusten a les disposicions 

aplicables en cada cas i determinar el grau de compliment de la legalitat, una tasca de gran 

complexitat per la dispersió normativa existent, però només verificar que s’ajusten a la norma, 

no fer pronunciaments que s’immisceixin en la tasca de govern, en les decisions polítiques. 

Les funcions de l’interventor se centren en aspectes propis de l’exercici de la funció 

fiscalitzadora, i  no inclouen valoracions d’oportunitat o conveniència de les actuacions que 
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fiscalitzi. Pel que fa a les qüestions de legalitat, la seva avaluació es limita als aspectes 

econòmics, ja que l’assessorament jurídic és una funció pròpia de la secretaria i no de la 

intervenció.  

Com a exemple podem esmentar que el RD 424/2017 ha suprimit l’exigència d’incloure 

l’informe de l’interventor als plecs de clàusules en matèria de contractació, a diferència de 

l’informe del secretari, que es manté. L’interventor deixa d’assessorar i informar i es limita a 

fiscalitzar. També és exemple d’això el TRLHL quan regula l’existència de crèdit i determina que 

l’interventor respondrà personalment de qualsevol despesa que autoritzi i de tota obligació 

que reconegui, liquidi o pagui “sin crédito suficiente”. La responsabilitat personal no és 

determinada pel destí de la despesa, sinó per l’existència o no de crèdit suficient i adequat per 

assumir-la (articles 173.5 i 188 TRLHL). Una cosa és el control de fiscalització (que tracta 

d’evitar actes administratius amb transcendència pressupostària, no ajustats a l’ordenament 

jurídic), i una altra el control jurídic (que sí que pot tractar d’influir en la decisió de l’òrgan que 

ha de decidir, sense substituir-la, en tant que la finalitat és il·lustrar l’òrgan sobre els diversos 

elements que poden ser determinants en la presa de decisions). 

Així es pronuncia el Tribunal Constitucional en entendre que aquests funcionaris han de 

caracteritzar-se per la neutralitat política, de tal manera que “el ejercicio de su función no 

venga condicionado por criterios políticos o de otra índole que enturbien la perspectiva jurídica 

que está en la base de su función. El asesoramiento y el previo control y fiscalización de los 

caudales públicos lo son en Derecho, y el punto de referencia del funcionario, al emitir sus 

dictámenes y al oponer sus reparos, no debe ser sino el que el Ordenamiento jurídico le 

ofrezca” (STC núm. 235/2000). 

5.- Per tal de garantir la imparcialitat i independència d’aquests funcionaris, el sistema de 

provisió de llocs de treball està dissenyat de tal manera que garanteix el respecte als principis 

de mèrit, capacitat, igualtat i lliure concurrència. Això no obstant, als municipis que siguin 

capital de província o comunitat autònoma; als que tinguin població igual o superior a 75.000 

habitants; a les Diputacions Provincials, Àrees metropolitanes, Cabildos i Consells Insulars, així 

com a Ceuta i a Melilla, a es podran cobrir els llocs de treball reservats a aquests funcionaris 

mitjançant el sistema de lliure designació. 

Ara bé, aquesta lliure designació, com a acte discrecional, haurà de ser motivada, i d’acord 

amb la jurisprudència la motivació haurà d’atendre, en primer lloc, a la singularitat de la plaça, 
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identificant-ne clarament els mèrits considerats prioritaris, i les circumstàncies concretes 

considerades en la persona nomenada per individualitzar-hi el nivell superior de mèrit i 

capacitat que la facin creditora d’aquell nomenament. No es pot confondre la lliure designació 

i el concepte de confiança que s’hi vincula, amb la sintonia personal o ideològica-política. Tal 

com determina el Tribunal Constitucional, la designació  s’ha de basar en la capacitat tècnica 

de qui és cridat, en el sentit que es creu o es confia que està més ben preparat tècnicament 

que d’altres per a l’exercici d’aquell lloc de treball concret. L’aptitud i la idoneïtat del candidats 

són decisives per a la tria. 

 

Aquest és el nostre parer, que sotmetem a qualsevol altre més ben fonamentat en Dret. 

 

Serveis Jurídics ACM 

Barcelona, maig de 2018 

 


