
ASUNTO:  ALEGACIONS A CONTA XERAL 2016

Dona  Susana  Martínez  Rodríguez  ,  interventora  accidental  do  Concello  de  Chantada  por 
resolución  da directora xeral de administración local de data 22 de xuño de 2017 , emíte o 
seguinte:

INFORME DE INTERVENCION

I.- ANTECEDENTES  DE FEITO

Con data 15 de xullo de 2.017 ten entrada no rexistro xeral do Concello escrito de alegacións á  
Conta Xeral de don Antón Fente Parada , veciño e voceiro de Por Chantada-CUP despois de 
terse publicado no BOP nº 157 de 10 de xullo a exposición pública da Conta Xeral do exercicio  
2016.

II.- LEXILACIÓN APLICABLE

Será de aplicación ao expediente que nos ocupa a seguinte normativa :

- Real  Decreto  Lexislativo 2/2004 ,  de 5  de marzo  ,  polo que se  aproba o texto  
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais ( en diante TRLRFL )

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

- Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro , pola que se aproba a Instrucción do 
Modelo Normal de Contabilidade Local ( ICAL )

- Lei  39/2015,  de  1  de  outubro  ,  do  Procedemento  Administrativo  Común  das 
Adimistracións Públicas .

- Real Decreto 500/90, do 20 de abril.

- Plan Xeral de Contabilidade pública adaptado a Administración Local.

- Orden  EHA/3565/2008  pola  que  se  establece  a  Estrutura  Orzamentaria  das 
Entidades Locais.
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- Ley 5/1997, de 22 de julio, reguladora da Administración Local de Galicia, artígo 
212.

- Ley 6/1985, de 24 de junio, do Consello de Contas de Galicia.

- Bases de Execución do Orzamento 2016

III.- CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS

PRIMEIRA.- CONCEPTO DE INTERESADO A EFECTOS DA CONTA XERAL 

Nin  o  artigo  212  do  TRLRFL  ,  nin  na  regra  49  da  ICAL  conteñen  o  concepto  xurídico  de 
interesado a efectos de presentación de reclamacións a Conta Xeral , de forma que para a súa 
determinación podese :

1º Ben acudir o concepto xeral de interesado recollido no artígo  4 da Lei 39/2015, de 1 de 
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracions Públicas: 

a)  Quenes  o  promovan  como  titulares  de  dereitos  ou  intereses  lexítimos  individuais  ou 
colectivos. 
b) Os que, sen ter iniciado o procedemento, teñan dereitos que podan resultar afectados pola  
decisión que no mesmo se adopte. 
c)  Aquéles cuios intereses lexítimos, individuais ou colectivos, podan resultar afectados pola 
resolución e se personen no procedemento en tanto non haxa recaído resolución definitiva. 

2º.  Ou  ben,  entender  que o  interesado  a  efectos  da  Conta  Xeral  é  o  mesmo que  para  a  
aprobación dos orzamentos tal como se define no artígo 170 do TRLRFL.

SEGUNDA.-  CONSIDERACIONS FORMAIS COMO ALEGACIÓNS A CONTA XERAL

A  aprobación  da  Conta  Xeral  ,  en  canto  conxunto  de  documentos  contables  que  deben 
elaborarse ao remate do exercicio orzamentario, constitúe un acto administrativo de natureza 
puramente contable que reflexa a imaxen fiel do patrimonio , da situación financeira e dos 
resultados da execución do orzamento da entidade local , o que e o mesmo , pon de manifesto  
todo o acaecido durante o exercicio dende o punto de vista económico , financiero, patrimonial  
e presupostario reflexado na contabilidade.

Polo  tanto  os  argumento  xurídicos  que  poderían  esgrimirse   a  modo  de  observación  , 
reclamación o reparo a Conta  Xeral  deberían ir  referidos  :  ben a si  a  contabilidade reflexa  
fielmente a situación patrimonial , a sí os principios contables o normas de valoración aplicados 
son os correctos o a si se axusta ao contido establecido na normativa correspondente.
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IV.- ALEGACIONS:

PRIMEIRA.- Falta  de  documentación  ,  concretamente  a  informe  de  todas  as  resolución 
adoptadas polo presidente da entidade local contrarias a reparos efectuados pola intervención 
no 2016 segundo exponse na base de execución 34 do orzamento 2016.

A base de execución 34ª do orzamento regula a provisión de fondos. Na base 22ª.1 regúlase os 
reparos e di “O órgano interventor elevará informe ao Pleno de todas as resolucións adoptadas 
polo Presidente da Entidade Local contrarias aos reparos efectuados, así como un resumo das 
principais  anomalías  detectadas  en  materia  de  ingresos.  O  devandito  informe  atenderá 
unicamente  a  aspectos  e  labores  propios  do  exercicio  da  función  fiscalizadora,  sen  incluír 
cuestións  de  oportunidade  ou  conveniencia  das  actuacións  que  fiscalice  .O  contido  neste 
apartado  constituirá  un  punto  independente  na  orde  do  día  da  correspondente  sesión 
plenaria.” 

“O  órgano  interventor  remitirá  anualmente  ao  Tribunal  de  Contas  todas  as  resolucións  e  
acordos adoptados polo Presidente da Entidade Local e polo Pleno da Corporación contrarios  
aos reparos formulados, así como un resumo das principais anomalías detectadas en materia  
de ingresos. Á citada documentación deberá acompañar, no seu caso, os informes xustificativos 
presentados pola Corporación local”

O  artigo  218  do  TRLRFL  ,  enmarcado  no  Título  VI  capítulo  IV  dedicado  ao  “control  e 
fiscalización” dispón co mesmo teor literal o mencionado na base de execución 22 ª das bases 
de execución do exercicio 2016.

 O que quere decir que a relación ten que ir o pleno seguinte non a Conta Xeral e ten que dar 
conta o interventor ao Tribunal de Contas .

O contido da Conta Xeral regulase no capitulo II da Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro ,  
pola que se aproba a Instrucción do Modelo Normal de Contabilidade Local e concretamente 
nas regras 44 , 45 ,46  , 47 e 48  que dín:

“Regra 44. Delimitación da conta xeral.

1. A conta xeral da entidade local mostrará a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira, dos resultados e da execución  
do orzamento.

2. A conta xeral estará integrada:

a) Pola conta da propia entidade.
b) Pola conta dos organismos autónomos.
c) Polas contas anuais das sociedades mercantís de capital integramente propiedade da entidade local.
d) Polas contas anuais das entidades públicas empresariais.

3. Cada un dos suxeitos contables a que se refire o punto anterior deberá elaborar as súas propias contas anuais de acordo co  
previsto nas regras seguintes.

Regra 45. A conta da propia entidade local e a conta dos organismos autónomos.
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a) O balance.
b) A conta do resultado económico-patrimonial.
c) O estado de cambios no patrimonio neto.
d) O estado de fluxos de efectivo.
e) O estado de liquidación do orzamento.
f) A memoria.

2. As contas a que se refire o punto anterior deberanse elaborar seguindo as normas e axustándose aos modelos que se  
establecen na terceira parte do Plan xeral de contabilidade pública adaptado á Administración local anexo a esta instrución.

3.  Ás  contas  anuais  da  propia  entidade  local  e  de cada  un  dos  seus  organismos  autónomos  deberase  unir  a  seguinte 
documentación:

a) Actas de arqueo das existencias en caixa referidas á fin de exercicio.
b) Notas ou certificacións de cada entidade bancaria dos saldos existentes nestas a favor da entidade local ou do organismo  

autónomo, referidos á fin de exercicio e agrupados por nome ou razón social da entidade bancaria. En caso de discrepancia entre  
os saldos contables e os bancarios, achegarase o oportuno estado conciliatorio, autorizado polo interventor ou órgano da entidade 
local que teña atribuída a función de contabilidade.

Regra 46. As contas anuais das sociedades mercantís e das entidades públicas empresariais dependentes da entidade local.

1. As contas anuais que deberán formar as sociedades mercantís en cuxo capital social teña participación total ou maioritaria  
a entidade local serán, en todo caso, as previstas no Plan xeral de contabilidade ou no de pequenas e medianas empresas coas 
adaptacións aos criterios específicos das microempresas que, se é o caso, procedan.

2.  Ás  contas  anuais  que  deberán  formar  as  entidades  públicas  empresariais  dependentes  da entidade local  seralles  de 
aplicación o previsto no parágrafo anterior.

Sección 2.ª Formación

Regra 47. Formación da conta xeral.

1. A conta xeral de cada exercicio será formada pola intervención ou órgano da entidade local que teña atribuída a función de 
contabilidade.

2. Para os efectos anteriores,  a intervención ou órgano da entidade local que teña atribuída a función de contabilidade 
poderá requirir a presentación das contas que se deban render ao órgano ou órganos de control externo.

3. A intervención ou órgano da entidade local que teña atribuída a función de contabilidade poderá requirir das distintas  
entidades implicadas a información que considere necesaria para efectuar os procesos de agregación ou consolidación contable 
que, se é o caso, establecese o pleno da corporación.

Se é o caso, poderanse agregar ou consolidar as contas dunha entidade aínda que no informe de auditoría de contas se  
denegase opinión ou se emitise informe desfavorable ou con excepcións, ben que estas circunstancias se farán constar en informe  
explicativo da conta xeral.

Regra 48. Documentación complementaria.

1. Á conta xeral xuntaránselle:

a) Os documentos a que se refire a regra 45.3.
b) As contas anuais das sociedades mercantís en cuxo capital social teña participación maioritaria a entidade local.
c) As contas anuais  daquelas  unidades dependentes da entidade local incluídas no ámbito de aplicación da Lei  orgánica  

2/2012, do 27 de abril,  de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, non comprendidas na letra b) anterior nin 
integradas na conta xeral.

2. En caso de que o pleno da corporación así o establecese, á conta xeral xuntaránselle os estados integrados e consolidados 
das contas que determinase.

3. Os municipios con poboación superior a 50.000 habitantes e as demais entidades locais de ámbito superior xuntarán,  
ademais, á conta xeral:

a) Unha memoria xustificativa do custo e rendemento dos servizos públicos.
b) Unha memoria demostrativa do grao en que se cumprisen os obxectivos programados con indicación dos previstos e 

alcanzados co seu custo”

Non inclúe a relación de acordos contrarios a reparos da intervención . 
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Non  obstante  os  reparos  figuran  no  expediente  da  conta  xeral  G-659/2017  e  os  acordos 
contrarios os reparos da intervención no 2016 foron os seguintes:

1.- Decretos 284-285 Sec. .- Bases para Traballador social e auxiliares axuda no fogar (reparos 2 
e 3 ).

2.- Decreto 286-Sec.- Contratación socorrista ( reparos 1 , 5 e 21 )

3.- Decreto 290-Sec .- Pos ( reparo 45)

4.-   Decretos  312-313  SEc.  Novas  bases  Traballador  social  e  auxuliares  de  axuda  no  fogar 
( reparo 29 )

5.- Decreto 238-Int. Aprobacion nóminas novembro ( reparo 4)

6.- Decreto 247-Int. Gastos domiciliados novembro ( reparo 6 )

7.- Decreto 259-int.-Aprobación facturas ( reparos 7 a 20 )

8.- Decreto 262-Int. Aprobación nóminas decembro ( reparo 22 )

9.- Decreto 264-Int. Aprobacion facturas ( reparos 23 a 28 )

10.- Decreto 270 –Int. Aprobación facturas ( reparos 30,31 e 32 )

11.- Decreto 273- Int .-Aprobación facturas ( reparos 33 a 44 ).

SEGUNDA.- O Plan Económico-financeiro fixose por un ano cando a lexislación obriga que sexa  
bianual. 

O plan económico-financeiro ven regulado no artigo 21 da  Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade Financeira, que di textualmente “
Artículo 21. Plan económico-financiero.
1. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda  
pública  o  de  la  regla  de  gasto,  la  Administración  incumplidora  formulará  un  plan 
económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los  
objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo”

O Plan no Concello de Chantada fíxose por un ano cunha medida : “aprobación do orzamento  
2016”    debería  terse  modificado  engandindo  a  aprobación  do  Orzamento  do  2017.  A 
liquidación do exercicio 2016 cúmpre cos obxetivos de estabilidade e regra de gasto.

En todo caso o plan económico-financeiro non ten reflexo na contabilidade polo que non afecta  
a Conta Xeral.
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TERCEIRA.- O decreto do 03/04/20117 coa liquidación de 2016 do Concello de Chantada non 
foi ao pleno ordinario de 08/05/2017 senón ao extraordinario de xullo imcumprindo o disposto  
no propio decreto.

 O artigo 193.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 , de 5 de marzo , polo que se aproba o texto  
refundido da Lei  Reguladora  das  Facendas Locais  di  “4.  De  la  liquidación  de  cada  uno  de  los 
presupuestos  que  integran  el  presupuesto  general  y  de  los  estados  financieros  de  las  sociedades  
mercantiles dependientes de la entidad, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la  
primera sesión que se celebre.”

Non dice que teña que ir nun punto separado. Na orde do día do pleno de 08/05/2017  na 
parte de dación de contas iban as resolución da Alcadía dende o último pleno  ,no que estaba 
incluído o decreto 2017-162 de aprobación da liquidación do exercicio 2016.

Non  en  tanto  elevouse  novamente  o   pleno  extraordinario  de  14/06/2017  como  punto  
independente

A data na que se levou o pleno o decreto da aprobación da liquidación do exercicio 2016 non  
constitúe un acto administrativo de natureza puramente contable que reflexa a imaxen fiel do 
patrimonio , da situación financeira e dos resultados da execución do orzamento da entidade 
local .

 CUARTA.- A  fiscalización  da  intervención  47/2017  de  03/04/2017  indica  que  hai  moitas 
modificacións de crédito , que atinxen os 671.356,06 €, moitas para poder facer fronte a gastos  
do exercicio após de efectuado.

As modificacións orzamentarias regúlanse nos artígos 177 a 182 do Real Decreto Lexislativo 
2/2004 , de 5 de marzo , polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas  
Locais, nos artigos 34 a 51 do  Real Decreto 500/90, do 20 de abril, polo que se desenrola o 
capítulo primeiro do título sexto da Lei 39/1998, de 28 de decembro, reguladora das Facendas  
locais , en materia de orzamentos  e pola base 8ª das bases de  execución do orzamento do  
2016. Todas as modificacións cumpren cos limites legais estabrecidos. 

O desglose das modificacións e o seguinte:

- Xeracións de crédito : 590.812,93 € .- Representa o  9,56% das previsión definitivas 
( 6.179.799,18 € ) Realizase por subvención concedidas que aínda que a maioría 
son repetitivas no tempo non hai un compromiso firme de ingreso no momento da 
aprobación do orzamento para consignalas.

- Incorporacións de remanentes de crédito : 80.543,67 € .- Representa ún  1,3 % das 
previsións definitivas( 6.179.799,18 € )  .

- Transferencias  de  crédito  entre  créditos  da  mesma  área  :  289.812,93  €.- 
Representan o 4,69 % das previsións definitivas( 6.179.799,18 € ).
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QUINTO.- Non  se  destinou  remanente  de  tesoureria  a  amortizar  débeda  en  2016  co  cal 
incumpriuse o disposto na lixislación vixente.

O superávit orzamentario esta regulado no artigo 32 da  Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade Financeira, que di textualmente

“Artículo 32. Destino del superávit presupuestario.
1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se 
destinará,  en  el  caso  del  Estado,  Comunidades  Autónomas,  y  Corporaciones 
Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen 
de endeudamiento si  éste fuera inferior  al importe del superávit a destinar a la 
reducción de deuda.”

No pleno extraordinario urxente de 05/12/2016 no punto 2 da orde do día decía textualmente:

“  2.  Modificación  de  crédito  para  amortización  de  deuda  financiada  por  Remanente  de 
Tesourería para Gastos Xerais por importe de 560.714,55 €”.

A modificación foi aprobada inicialmente e exposta ao público no BOP nº 280 de 7 de decembro 
de 2016 por un periódo de 15 días hábiles, considerándose definitivamente aprobado de non 
existir reclamacións en dito periódo que remataba o 29 de decembro do 2.016. 

O día  19 de decembro con nº  2016-5543   presentouse no rexistro  xeral  do concello  polo 
concelleiro  de  “  POR  CHANTADA-CUP”  Antom  Fente  Parada  reclamación  contra  os 
suplementos de crédito 02/2016 e 03/2016 , co cal suspendeuse a tramitación por non dar tempo 
a convocar outro pleno para resolver a reclamación dentro do exercicio. 

V.- CONCLUSIONS

A Corporación debería:

1.-DESESTIMAR as alegacions presentadas por non constitúir actos administrativos de natureza 
puramente contable que reflexen a imaxen fiel do patrimonio , da situación financeira ou dos 
resultados da execución do orzamento da entidade local.

2.- Aprobar a Conta Xeral do 2016, salvo que a rechace por non reflexar a realidade dos feitos  
acaecidos dende o punto de vista económico.

3.-  Dar  traslado  ao  Tribunal  de  Contas  ,  a  quen  corresponde  a   fiscalización  de  todo  o 
expediente de aprobación da Conta Xeral do 2016 incluidas estas alegacións interpostas.

E canto procede informar ao respecto , salvo mellor criterio fundado en dereito.

                                        Chantada , na data da sinatura electrónica no 2.017.
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A  Interventora Accidental.

Susana Martínez Rodríguez.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE.
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