
CONCELLO DE CHANTADA

EXPDTE 745/2018

ASUNTO  Informe alegacións ao Suplemeto de crédito 02/2018.

Dacordo co artigo 4.1 do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por o que 
regúlase o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, o artigo 214 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por  o  que  se  aproba  o  Texto  Refundido  da  Lei  Reguladora  das  Facendas  Locais, 
TRLRFL, o Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico 
do  control  interno  nas  entidades  do  sector  público,  e  as  Bases  de  Execución  do 
Orzamento, emítese o seguinte 

INFORME DE INTERVENCIÓN

PRIMEIRO.- LEXISLACIÓN APLICABLE.

1. Lei 7/85, de 2 de abril, Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, LRBRL.

2. Real  Decreto  Lexislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  o  que  se  aproba  o  Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, TRLRFL.

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

4. Bases de Execución do Orzamento para o exercicio.

5. Lei 39/2015,  de  1  de  outubro,  do  Procedemento  Administrativo  Común  das 
Administracións Públicas.

SEGUNDO.- LEXITIMACIÓN ACTIVA E SUPOSTOS DE RECLAMACIÓN.

Non consta informe xurídico sobre a lexitimación.

Nembargantes sinalar co artigo 177 do RDL 2/2004, no seu apartado 2 que “2. O 
expediente, que haberá de ser previamente informado pola Intervención, someterase á 
aprobación do Pleno da corporación, con suxeición aos mesmos trámites e requisitos 
que  os  orzamentos.  Serán  así  mesmo,  de  aplicación,  as  normas  sobre  información, 
reclamación e publicidade dos orzamentos a que se refire o artigo 169 desta lei.”

Engadindo o artigo 170 do TRLRFL dispón en canto á lexitimación activa e as 
súas causas que “1. Para os efectos do disposto no apartado 1 do artigo anterior, terán a  
consideración de interesados:

a) Os habitantes no territorio da respectiva entidade local.

b)  Os  que  resulten  directamente  afectados,  aínda  que  non  habiten  no  territorio  da 
entidade local.

c)  Os colexios  oficiais,  cámaras  oficiais,  sindicatos,  asociacións e  demais  entidades 
legalmente constituídas para velar por intereses profesionais ou económicos e veciñais, 
cando actúen en defensa dos que lles son propios.

2. Unicamente poderán establecerse reclamacións contra o orzamento:

a) Por non axustarse a súa elaboración e aprobación aos trámites establecidos nesta lei.

b)  Por  omitir  o  crédito  necesario  para  o  cumprimento  de  obrigacións  esixibles  á 
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entidade local, en virtude de precepto legal ou de calquera outro título lexítimo.

c) Por ser de manifesta insuficiencia os ingresos con relación aos gastos orzados ou ben 
destes respecto das necesidades para as que estea previsto.”

De tal xeito cos supostos de alegación ao estar taxados, non se pode reclamar por 
outros motivos diferentes ao sinalados na Lei, non estando a reclamación presentada por 
“CHANTADA-CUP” dentro dos motivos antes sinalados.

O  presente  informe  emítese  no  exercicio  do  control  de  gastos  e  ingresos 
atribuído a esta Intervención

En Chantada, a data da sinatura electrónica.

A INTERVENTORA,

Asdo.: Mº CRISTINA GONZÁLEZ SANTÍN

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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