
Plaza de Galicia, nº 1- 27500 CHANTADA-Tel. 982 44 00 11-Fax. 982 46 21 02 - concello@concellodechantada.org

Proposta de Recoñecemento extraxudicial de crédito para a aprobación de 
liquidacións “Xantar na Casa”
Expediente Nº 258/2018

RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS

VISTOS os artigos 183 e seguintes do Real Decreto Lexislativo 2/2004, os artigos 
52 e seguintes do Real Decreto 500/90, de 20 de abril, as Bases de execución do 
orzamento para este exercicio e o artigo 8 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de  
réxime xurídico do Sector Público.

VISTO o informe do Traballador Social con data 19/06/2018, sobre a liquidación 
do cuarto trimestre do exercicio 2017.

VISTO o RC por importe de 1.382,76€, Nº 3086.

Por todo o anterior, esta Alcaldía 

PROPÓN AO PLENO DA CORPORACIÓN

PRIMEIRO.-  Aprobar  e  comprometer,  no  seu  caso,  e  recoñecer  as  obrigas  da 
seguinte relación:

Aplicación Concepto Importe
231/48904 Cuota  liquidación  Xantar  na  Casa, 

cuarto trimestre do exercicio 2017
1.382,76€

SEGUNDO.-  Dar  traslado  do  presente  acordó  ao  Departamento  de 
Intervención-Tesourería para o seu coñecemento aos efectos oportunos.

En Chantada, a data de asina do documento electrónico en 2018,

O ALCALDE ,
A/ Manuel L. Varela Rodriguez

INTERVIDO,
Mª Cristina González Santín

O Texto Refundido da Lei de Facendas Locais e o Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril,  establecen  que  o  exercicio  orzamentario  coincidirá  co  ano  natural  e  a  él 
imputaránse as obrigas recoñecidas durante o mesmo.

Nembargantes,  para  regularizar  os  gastos  que  non  se  aplicaron  en  ningunha 
aplicación  do  exercicio  orzamentario  no  que  deberan  ser  descontados,  debe 
procederse  ao  reconoñecemento  extraxudicial  de  créditos,  recoñecendo obrigas 
correspondentes a exercicios anteriores,  atribuíndo ao Pleno da Corporación tal 
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recoñecemento.

Preséntanse  nesta  intervención,  unha  serie  de  gastos  de  exercicios  cerrados, 
correspondentes a unha liquidación do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade 
e  Benestar,  que orixinan unha obriga  legal  de proceder  ao seu recoñecemento, 
sendo o órgano competente o Pleno por ser gastos do exercicio anterior. 

De conformidade co disposto no artigo 163 do TRLRHL, en referencia ao ámbito 
temporal, sinala literalmente que “El ejercicio presupuestario coincidirá con el año  
natural y a él se imputarán:

 Los Derechos Liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el periodo del que se  
deriven.

 Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.”

Engadindo o artigo 176 do TRLRHL, que ”Con cargo a los créditos del estado de  
gastos  de  cada  presupuesto  sólo  podrán  contraerse  obligaciones  derivadas  de  
adquisiciones  ,  obras,  servicios  y  demás  prestaciones  o  gastos  en  general  que  se  
realicen en el propio ejercicio presupuestario”.  

Nembargantes,o artigo 60.2 do RD.500/90, sinala que para cos gastos poidea ser 
imputados  ao  Orzamento  do  exercicio  seguinte  a  aquel  no  que  se  realizou  a 
prestación,  precísase  o  “Recoñecemento  Extraxudicial  de  Crédito”  como  acto 
administrativo  para  o  cal  o  Pleno  recoñece  patrimonialmente  as  obrigas 
económicas xeradas.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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