DEFINICIONS I GLOSSARI ÍTEMS MÒDUL FUNCIÓ INTERVENTORA - MFI
1. Descripció de les fases de la Despesa:
- Autorització de la Despesa: Fase A, per la qual l’administració determina la
necessitat de realitzar una despesa per un import aproximat (per exemple:
aprovació del projecte d’obres, aprovació de la convocatòria de selecció de
personal,....)
- Compromís de la Despesa: Fase D, per la qual l’administració concreta l’import de
la despesa a realitzar (adjudicació de contracte, nomenament d’un funcionari o
contractació de personal laboral,...).
- Reconeixement de l’Obligació: Fase O, per la qual l’administració accepta que deu
un import a un creditor derivat d’una prestació correctament realitzada per aquest
(aprovació d’una factura a un contractista o d’una nòmina a un treballador/a,...).
- Ordenació del Pagament: Fase P, resolució de l’òrgan amb la competència legal
per ordenar al responsable de la tresoreria la realització de la corresponent
transferència al creditor.
- Pagament Efectiu: Fase MP, realització de la transferència de fons (transferència
bancària, xec, efectiu, ...) al creditor de l’administració per part del responsable de la
tresoreria.
- Bestreta Reintegrable: Pagament de fons anticipats a un treballador a petició
d’aquest, i el qual l’haurà de retornar a l’administració pagadora dintre del termini
establert per la pròpia administració.
2. Descripció dels conceptes més significatius que inclouen els ítems, fent
constar que s’han agafat de les fitxes on surten en primer lloc i que poden
figurar en altres ítems:
Secció A. Requisits bàsics generals
- Finançament Afectat: Ingrés que es pot destinar únicament a una despesa
concreta i determinada (Exemple: Una subvenció o un préstec).
- Recursos Executius/Fermesa del Finançament: Quan els ingressos han estat
efectivament ingressats a la comptabilitat o es disposa de la resolució que ens
reconeix el dret al seu cobrament.
- Document Fefaent: Document autèntic que reconeix un dret.
- Tramitació Anticipada: Possibilitat de tramitar prèviament l’expedient administratiu
de selecció de personal dintre de l’exercici anterior al de l’inici de la seva prestació
laboral, o en aquells casos en que la seva contractació vagi lligada a la recepció
d’una subvenció o finançament extern similar.
- Subordinació de l’Autorització al crèdit: Condicionament del vist i plau de l’òrgan
competent a l’existència de crèdit adequat i suficient del pressupost de despeses de
l’anualitat corresponent.

- Despesa Plurianual: Compromisos de despesa que s’estenen a diversos exercicis,
amb inici de l’execució a l’any de l’autorització d’aquesta per l’òrgan competent,
condicionat en tot cas a l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de
cada anualitat, i haurà de versar sobre les matèries especificades a l’art. 174.2 del
TRLRHL
- Òrgan Competent: Òrgan que ostenta l’atribució legal per la realització del tràmit.
Secció B. Requisits addicionals de l’Acord de Consell de Ministres
1. ÀREA DE PERSONAL
- Responsable de Recursos Humans: Tècnic responsable de l’àrea de Recursos
Humans i, en cas de no existir aquesta figura, aquesta responsabilitat correspondrà
a l’Alcaldia/Regidor Delegat com a cap de personal.
- Execució Provisional: Mesures ordenades inicialment per tal de garantir el
compliment d’una sentència.

2. ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES
PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

PATRIMONIALS

I

Fitxa 2.1.1. Aprovació de la despesa (fase RC/A):
- ítem B.1 – NO s’aplica perquè no és bàsic d’ acord amb la DF 1ª
- ítem B.2 - Acord Marc: aquell que permet a una administració contractar bens,
serveis,... adherint-se a un procés de contractació que ha realitzat un altra
administració/associacions d’entitats locals (ACM, FMC, ....) , per exemple: l’acord
marc de subministrament elèctric que fa l’ACM i al qual s’adhereixen els
ajuntaments.
Aquest ítem NOMÉS seria aplicable si l’Ajuntament realitzés una contractació
centralitzada.
- ítem B.3 - Igual que l’anterior. NOMÉS aplicaria si l’ajuntament realitzés una
contractació centralitzada.
- Ítem B.4 – Igual que l’anterior. NOMÉS aplicaria si l’ajuntament realitzés una
contractació centralitzada.
- ítem B.5 - Igual que l’anterior. NOMÉS aplicaria si l’ajuntament realitzés una
contractació centralitzada.
- ítem B.6 – igual que l’anterior. NOMÉS aplicaria si l’ajuntament realitzés una
contractació centralitzada. Contracte basat: és el contracte que fa l’administració, de
conformitat amb l’acord marc. Per exemple, si s’adhereix a un central de compres
d’adquisició de vehicles, serà el contracte que fa l’ajuntament que adquireix amb
l’empresa adjudicatària.

- ítem B.7 - Caldrà comprovar si hi ha informe de l’oficina de supervisió de
projectes.
- ítem B.8 – Caldrà comprovar si hi ha informe sobre no afectació a la seguretat,
estabilitat i estanquitat
- ítem B.12 – Acta de replanteig prèvia: comprovació de la realitat geomètrica del
projecte en relació als terrenys on s’ha d’ubicar: l’adequació del projecte als
terrenys on s’ha d’ubicar i, si escau, la disponibilitat dels terrenys.
- ítem B.19 – Judici de valor: són criteris subjectius no valorables mitjançant
fórmules, per exemple un pla d’execució d’obres.
- ítem B. 23 – Valor estimat del contracte: Import total del contracte, sense IVA, i,
entre altres, s’inclouen les pròrrogues i modificacions previstes en els plecs.
- ítem B. 27- Preu inicial del contracte és el preu d’adjudicació.
- ítem B. 28 – Preu unitari és el preu de cada unitat d’obra detallada al projecte.
- ítem B.29 – Subhasta electrònica: És una fase dins del procediment obert,
restringit o negociat per millorar l’oferta presentada. No és el sobre digital ni la
licitació amb la plataforma de contractació de la Generalitat.
Fitxa 2.1.2. Adjudicació (fase AD)
- ítem B.4 – Preus provisionals: s’apliquen a aquells contractes complexes en que el
preu no es pot determinar fins la finalització de l’execució del contracte, per
exemple perforacions per buscar aigua, gas, ...
Fitxa 2.1.3. Formalització (fase AD): el contracte ja s’ha adjudicat però no s’ha
formalitzat
- ítem B.1, B.2 i B.3: en el termini des de l’adjudicació fins a la formalització caldrà
certificar si s’ha interposat o no recurs especial de contractació, si hi ha mesures
cautelars, si aquestes s’han aixecat i si s’ha resolt el recurs.
El recurs especial en matèria de contractació s’interposa en contractes d’obra de
Valor Estimat superior a 3.000.000 euros i en els de subministraments i serveis
superiors a 100.000 euros
Fitxa 2.2.1. Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta de
projecte i obra, quan sigui possible establir l'import estimatiu de les obres.
Adjudicació (fase AD)
-ítem B.2 - Avantprojecte: Es el document de treball en què s'exposen els aspectes
fonamentals de les característiques generals de l'obra (funcionals, formals,
constructives i econòmiques) a fi de proporcionar una primera imatge global de la
mateixa i establir un avanç de pressupost.

-ítem B.6.- Judici de Valor: Es l’apreciació subjectiva per part d’un tècnic qualificat
per tal de valorar una documentació, quan aquesta valoració no depèn de fórmules
preestablertes al plec de clàusules administratives reguladors d’una contractació.
- ítem B.7.- Qualitat-Preu: A banda de la valoració l’oferta econòmica, incorpora
criteris d'adjudicació que permetin obtenir obres, subministraments i serveis de gran
qualitat que responguin el millor possible a les seves necessitats. La relació qualitatpreu s’avaluarà amb criteris econòmics y qualitatius.
Cost-Eficàcia: Tindrà com a base de valoració el preu o cost del contracte, així com
el càlcul del cost del cicle de vida de la prestació.
- ítem B.25.- Preu Unitari.- Import de la unitat de component a una obra (Exemple:
Preu del m2 formigó)
Fitxa 2.2.2. Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta de
projecte i obra, quan sigui possible establir l'import estimatiu de les obres.
Formalització (fase AD)
- ítems B1, B.2 i B.3 (Idèntics als de la fitxa 2.1.3)
Fitxa 2.3.1.- Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta de
projecte i obra, quan en el cas de l’art 324.5 de la LCSP no sigui possible establir
l’import estimatiu de les obres. Adjudicació (Fase AD Projecte)
- Condicions Especials d’Execució: Aquelles previstes al plec de clàusules que el
contractista està obligat a complir en l’execució del contracte, i que fan referència a
consideracions econòmiques, d’innovació, mediambientals o socials (Exemple.
Reducció d’emissió de gasos nocius, contractació de persones amb discapacitat o
dificultat d’inserció al mercat laboral).
Fitxa 2.3.2.- Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta de
projecte i obra, quan en el cas de l’art 324.5 de la LCSP no sigui possible establir
l’import estimatiu de les obres. Formalització (Fase AD Projecte)
- Ítems B.1 i B.2 (Idèntics als de la fitxa 2.1.3)
Fitxa 2.3.3.- Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta de
projecte i obra, quan en el cas de l’art 324.5 de la LCSP no sigui possible establir
l’import estimatiu de les obres. Aprovació de l’Expedient de Despesa de les Obres
(Fase AD Obra)
- Ítem B.1 - Pressupost Base de Licitació.- Límit màxim de despesa, que en virtut
del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs IVA, i que determina
que les ofertes dels licitadors per sobre d’aquest, quedaran automàticament
excloses de la licitació.
Fitxa 2.4.2.- Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra. Continuació
provisional de les obres (fase AD).
- ítem A.3 Certificat d’Existència de Crèdit.- Document emès pel responsable de la
intervenció municipal pel qual garanteix la existència de crèdit adequat i suficient

per contractar la prestació. Aquest document es pot substituir per l’anotació
comptable RC (Retenció de Crèdit).
Fitxa 2.4.3.- Efectes, compliment i extinció dels contractes d’obra. Revisió de preus
(fase AD)
- Revisió de Preus: Expedient administratiu pel qual es modifica el preu del
contracte si es donen uns supòsits determinats previstos als plecs de clàusules.
Entre els criteris de revisió no pot incloure’s l’increment referenciats a l’IPC.
Fitxa 2.4.4.- Efectes, compliment i extinció dels contractes d’obra. Certificacions
d'obres (fase O)
- Subcontractista: Empresa/Autònom que contracta l’adjudicatari d’un contracte amb
l’administració per tal de realitzar alguna prestació d’aquest. En qualsevol cas, serà
responsable el contractista de les seves actuacions del subcontractista.
- Pagaments directes a Subcontractistes: Supòsit en que l’administració paga
directament al subcontractista part del preu d’un contracte.
Fitxa 2.4.6.- Efectes, compliment i extinció dels contractes d’obra. Certificació final
(fase O)
- Acta de Conformitat de la Recepció de l’Obra o Acta de Comprovació i
Mesurament:
Acta de Conformitat de la Recepció de l’Obra: Document signat per contractista,
òrgan de contractació de l’administració contractant i tècnic responsable de l’obra
pel qual l’administració accepta com a correcta l’execució de l’obra.
Acta de Comprovació i Mesurament: La resolució del contracte donarà lloc a la
comprovació, mesurament i liquidació de les obres realitzades d'acord amb el
projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista. De la
comprovació, mesurament i liquidació s’aixecarà la corresponent acta.
Fitxa 2.5.- Concessions d’Obres
- Estudi de Viabilitat: Document tècnic que inclou els factors que determinaran que
la realització i explotació de l’obra es tècnica i econòmicament possible i viable.
Fitxa 2.6.6.- Expedients de subministraments (subministraments en general, els
d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes
de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del
contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes
tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació).
Abonaments a compte (fase O)
- Abonaments a Compte: Bestreta del preu del contracte que pot realitzar
l’administració al contractista previ a la liquidació del contracte.
3. ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE

COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

Fitxa 3.1.1.- Subvencions en règim de concurrència competitiva. Aprovació de la
despesa - Convocatòria (fase A)
- Concurrència Competitiva: Procediment de concessió de subvencions pel qual, en
base a la comparació de les sol·licituds, segons els criteris establerts en les Bases
reguladores, s’estableix una prelació de la/les proposta/es amb una major puntuació
dintre del crèdit pressupostari disponible per aquesta finalitat.

