
INFORME INTERVENCION 

ASUNTO:  ALEGACIONS AO ORZAMENTO XERAL PARA 2017

O presente informe basease nos seguintes,

ANTECEDENTES :

PRIMERO .- O  Pleno do Concello de Chantada na sesión de data 14 de xuño de 2017  
aprobou inicialmente o Orzamento  Xeral Municipal para o exercicio 2017.

O Orzamento foi exposto o público mediante anuncio no  Boletín oficial da Provincia de Lugo nº 
147 de 28 de xuño, durante quince días hábiles.

Durante dito período presentáronse en tempo e forma as seguintes alegacións:

— Núm. de rexistro de entrada: 3052 e data 6/7/2017;

Nome e Apelidos: Antón Fente Parada, voceiro do grupo municipal Por Chantada-CUP.

— Núm. de rexistro de entrada: 3128 e data 10/7/2017;

Nome e Apelidos: Eva Aurora Sampayo Fernández.

SEGUNDO.-  As  reclamacions  ao  Orzamento  inicialmente  aprobado  deben  ser 
formuladas  por  aquelas  persoas  ou  entidades  que  teñan  a  consideración  de  interesados 
segúndo se dispon no artígo 170.1 do Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que 
se aproba eo texto refundido da Lei reguladora das Haciendas Locales (TRLRFL), e podrán ser  
plantexadas únicamente polos motivos sinalados no apartado segundo do mismo artígo 170 
TRLRHL, que son:

- Non terse axustado a súa elaboración e aprobación aos trámites establecidos

- Omitir o crédito necesario para o cumprimento de obrigacions exigibles a entidade

local, en virtude de precepto legal ou de cualquer outro título lexítimo.

- Por ser de manifiesta insuficiencia os ingresos con relación aos gastos orzamentados

ou ben de éstos respecto as necesidades para as que estén previstos
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- Real  Decreto  Lexislativo  2/2004  ,  de  5  de  marzo  ,  plo  que  se  aproba  o  texto 
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais ( en diante TRLRFL )

- Real Decreto 500/1990 , de 20 de abril , polo que se desenrola o capitulo primeiro 
do título sexto da Lei  39/1988 ,  de 28 de decembro ,  reguladora das Facendas 
Locais, en materia de orzamentos.

- Lei 7/1985 , de 2 de abril , Reguladora das Bases de Réxime Local ( LRBRL )

- Real Decreto 2568/1986 , de 28 de decembro , polo que se aproba o Regulamento 
de Organización , Funcionamento e Réxime xurídico das entidades locais( ROF ).

- Real  Decreto  Lei   17/2014,  de 26 de decembro,  de medidas  de sostenibilidade 
financeira  das  comunidades  autónomas e  entidades  locais  e outras de carácter 
económico.

CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS

 Unha vez  examinadas as alegacións presentadas ,  tanto  en canto  a súa motivación como  
respecto a lexitimación para súa interposición , por esta intervención informase o seguinte:

1.- Respecto as reclamacións formuladas polo Sr. Antón Fente Parada, voceiro do grupo 
municipal  Por  Chantada-CUP,  se  concretan  en  24  alegacións.  Examinadas  as  mesmas  esta  
intervención  indica  que respecto  a  primeira  “  Anexo información  convenios  subscritos  coa 
Xunta de Galicia “ , segundo o artigo 168.1. f) do Real Decreto Lexislativo 2/2004 , de 5 de  
marzo , polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas , redactado polo  
apartado dous da disposición final  primeira  do R.D.  Lei   17/2014,  de 26 de decembro,  de  
medidas de sostenibilidade financeira das comunidades autónomas e entidades locais e outras 
de carácter económico («B.O.E.» 30 diciembre) debe incorporarse ao proxecto de orzamento 
para o 2017 un anexo de convenios susbcritos coa Comunidade Autónoma en materia de gasto 
social, con especificación do nivel  das obrigacións de pago e os dereitos económicos que se 
deben recoñecer no exercicio 2017 e as obrigacións pendentes de pago , así como a aplicación 
orzamentaria na que se recollen e a referencia a que ditos convenios inclúen a cláusula de 
retención  de recursos  do  sistema  de  financiamento  a  que  se  refire  o  artigo  57.bis  da  Lei  
7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases de Réxime Local.

En canto aos puntos 2 a 24 sobre competencias impropias(punto 2 ), desfases de varios 
impostos(  puntos  3  ,4  e  5  )  ,  modificación  das  bases  de  execución  (  puntos  6  a  19  )  , 
modificacións subvenciós nominativas ( punto 20 ) beneficios fiscais ( punto 21 ) , anexo de 
persoal  (  punto  22 )  ,   desglose das instalación deportivas (  punto  23 )  e  amortización do 
persoal  (  punto  24  )  esta  intervención  entende  que  non  se  atopan  dentro  dos  supostos  
sinalados no apartado segundo do mismo artígo 170 TRLRHL, polo que non cabe a estimación.
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2.-  En  relación  a  alegación  presentada  por  Dona  Eva  Aurora  Sampayo  Vázquez  en 
relación coa Sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia  660/2007 de 13 de setembro 
e a execución definitia de sentenza 4043/2016 donde se condena ao Concello de Chantada a 
pagar una indemnización por responsabilidade patrimonial e a realización duna obra para que  
non se volvan repertir os feitos denunciados. 

O  artigo 162 do TRLRHL configura os orzamentos xerais das entidades locais como "a 
expresión  cifrada,  conxunta  e  sistemática  das  obrigacións  que,  como  máximo,  poden 
recoñecela entidade, e os seus organismos autónomos, e dos dereitos que prevexan liquidar 
durante  o  correspondente  exercicio,  así  como  das  previsións  de  ingresos  e  gastos  das 
sociedades  mercantís  cuxo  capital  social  pertenza  integramente  á  entidade  local 
correspondente".

Supoñen, en consecuencia, o instrumento para o exercicio da facultade de ordenación 
dos recursos propios co fin de poder dispoñer deles en exercicio das súas competencias.

Os créditos autorizados, como recolle o artigo 172.2 teñen un "carácter limitativo e 
vinculante" de forma que, conforme ao artigo 173.1 "as obrigacións de pago só serán esixibles  
da facenda local  cando resulten da execución dos seus respectivos orzamentos,  cos límites  
sinalados no artigo anterior, ou de sentenza xudicial firme".

É, pois, obrigación do Orzamento que nos estados de gastos se incluan, ''coa debida 
especificación, os créditos necesarios para atender ao cumprimento das obrigacións" (art 165.1 
a), contemplándose, como un dos motivos de reclamación aos orzamentos, o "omitir o crédito 
necesario para o cumprimento de obrigacións esixibles á entidade local, en virtude de precepto  
legal ou de calquera título lexítimo" (art 170.2 b). Neste caso a obriga de incluir os créditos 
necesarios deriva dunha sentencia xudicial firme.

A realidade da obriga de inclusión do crédito necesario queda acreditada en virtude 
desa sentencia xudicial que ademais se requeriu para o seu cumprimento como xa se puxo de 
manifesto.

O art. 173.4  do RDLei 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei  Reguladora  das  Facendas  Locais  dispón  que  a  Autoridade  administrativa  encargada  da 
execución acordará o pago na forma e cos límites do respectivo orzamento. Se para o pago fora 
necesario un crédito extraordinario ou un suplemento de crédito, deberá solicitarse do Pleno 
un ou outro dentro dos tres meses seguintes ao día de notificación da resolución xudicial.

En parecidos termos pronúnciase o art. 106  da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora 
da Xurisdición Contencioso-administrativa -LJCA-, de tal maneira que cando a Administración 
for  condenada  ao  pago  de  cantidade  líquida,  o  órgano  encargado  do  seu  cumprimento 
acordará o pago con cargo ao crédito correspondente do seu orzamento. Se para o pago fose 
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necesario  realizar  unha  modificación  orzamentaria  ,  deberá  concluírse  o  procedemento 
correspondente dentro dos tres meses seguintes ao día de notificación da resolución xudicial.  
Con todo, transcorridos tres meses desde que a sentenza firme sexa comunicada ao órgano 
que deba cumprila, poderase instar a execución forzosa. A execución dunha Sentenza forma 
parte do dereito á tutela xudicial efectiva.

Tendo en conta que a indemnización e os intereses de demora xa foron ingresados na 
conta  do  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia  e  que  segundo  o  informe  do  Arquitecto  
Municipal para a realización da obra precisase a autorización da Confederación hidrográfica 
Miño-Sil  ,  da  Xunta  de Galicia pola estrada LU 513 e da Deputación de Lugo pola estrada 
LU-P-1807 .

Polo  tanto,  a  xuizo  de  quen  informa  o  Concello  ten  a  obrigación  de  consignar  os  
créditos necesarios para atender o cumprimento da sentenza desde o momento da aprobación 
do orzamento, polo importe que se estime que pode supor a execución da obra.

CONCLUSIÓNS :

En razón do exposto, si así o estima conveniente o Pleno da Corporación, proponse manter  
acordo nos térmos no que foi plantexado, coas seguintes modificacións:

1.- Incorporación do Anexo de convenios 2017.

2.-  Incorporación do crédito  para  realización da obra  para  o  cumprimento  da  Sentenza  do 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia  660/2007 . 

 Unha vez resoltas as reclamacions presentadas deberá seguirse o trámite establecido no artígo 
169.3 do Texto Refundido da Lei  Reguladora das Facendas Locais no que se determina que  
aprobado definitivamente o orzamento se insertará no boletín oficial de la Provincia , resumido 
por capítulos.

Este  é  o  meu  informe  sen  prexuízo  doutro  mellor  fundado  en  dereito.  Non  obstante,  a 
Corporación acordará o que estime procedente.

                                        Chantada , na data da sinatura electrónica no  2.017.

A  Interventora Accidental,

Asdo . Susana Martínez Rodríguez.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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