
CONCELLO DE CHANTADA

EXPDTE 394/2019

ASUNTO: Informe de fiscalización previa limitada á aprobación da Sanción de calidade e 
avaliación ambiental do exercicip 2015.

De acordo 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 a Base 33.6 das Bases de Execución 
do Orzamento, emítese o seguinte 

INFORME DE FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA DE INTERVENCIÓN

PRIMEIRO.- ANTECEDENTES RELACIONADOS COA FISCALIZACIÓN.

 Providencia da alcaldía de data de asina do documento electrónico.

 Propuesta da alcaldía de data de asina do documento electrónico.

SEGUNDO.- 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. Lei  9/2017,  do  8  de  novembro,  de  Contratos  do  Sector  Público,  pola  que  se 
transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e 
do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.

5. Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, por a 
que estabrécense medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.

6. Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do 
rexistro contable de facturas no Sector Público.

7. Real Decreto 1619/2012, de 30 de novembro, por o que se aproba o Regulamento 
por o que se regulan as obrigas de facturación

8. Bases de Execución do Orzamento para o exercicio.

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

TERCEIRO.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS.

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 recoñecemento.

Plaza de España, Nº 1, Chantada. 27500 Lugo. Tfno. 982440011. Fax: 982462102

CONCELLO DE CHANTADA Páxina 1 

de 4



CONCELLO DE CHANTADA

EXPDTE 394/2019

Preséntanse nesta Intervención, unha serie de gastos de exercicios cerrados, 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  que  as  facturas 
poidan ser imputadas ao Orzamento de exercicio seguinte a aquel no que se realizóu a 
prestación,  precísase  o  “Recoñecemento  Extraxudicial  de  Crédito”  como  acto 
administrativo para o cal o Pleno recoñece patrimonialmente as obrigas económicas 
xeradas.

Engadindo a Base 22ª das BEO que”Tramitarase expediente de recoñecemento  
extraxudicial de crédito para a imputación ao Orzamento corrente de gastos efectuados  
en exercicios anteriores ou de gastos efectuados no exercicio corrente que non seguiron  
o procedemento adecuado, mediante a explicación de todos os condicionamentos que  
orixinaron  a  actuación  irregular,  motivando  a necesidade  de  propoñer  unha 
indemnización substitutiva a favor do terceiro interesado, exclusivamente polo valor  
dos gastos ocasionados pola realización da prestación. 

O recoñecemento extraxudicial de créditos esixe:

a) Recoñecemento da obriga, mediante a explicación de todos os condicionamentos  
que orixinaron a actuación irregular, motivando a necesidade de propoñer unha  
indemnización substitutiva a favor do terceiro interesado, exclusivamente polo valor  
dos gastos ocasionados pola realización da prestación.

b) Existencia  de  dotación  orzamentaria  específica,  axeitada  e  suficiente  para  a
imputación do respectivo gasto.

A dotación orzamentaria, de existir no Orzamento vixente, no caso de tratarse de  
gastos de exercicios anteriores, deberá quedar acreditada a posible imputación do  
gasto sen que se produza prexuízo nin limitación ningunha para a realización de  
todas as atencións do exercicio corrente na conseguinte aplicación orzamentaria.

De  non  existir  dotación  orzamentaria  no  Orzamento  vixente  requirirase  a  súa
habilitación mediante o oportuno expediente de modificación de créditos, que será
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previo ao acordo sobre recoñecemento da obriga.

As  modificacións  de  créditos  orzamentarios  para  habilitar  partida  axeitada  e
suficiente  para  a  imputación  do  gasto  deberán  concretar  de  modo  singular,
específico  e  con  todo  detalle,  o  motivo,  a  natureza  e  o  montante  do  referido
gasto.”

CUARTO.- DESCRIPCIÓN DOS GASTOS.

1. Sanción calidade e avaliación ambiental. 

Órgano xestor Pleno
Obxeto do gasto Sanción calidade e avaliación ambiental
Natureza xurídica Sanción
Data de realización dos 
gastos

2015

Aplicacións 
orzamentarias

150/226.99

Exercicio ao que se 
imputan

2019

Fases contables ADO 
Importe 12.000,00€

QUINTO.- EXTREMOS XERAIS OBXETO DE COMPROBACIÓN.

 Existencia de crédito axeitado e suficiente. Artigos 167 e 172 TRLRFL e 24 e ss 
RD 500/1990, de 20 abril.

Queda condicionada a entrada en vigor do Suplemento de crédito 03/2019.

 Órgano competente para a tramitación do expediente.

 Alcalde.

 Xunta de Goberno Local. Delegación de competencias Decreto 184/2015.

 Pleno.

 Executividade dos recursos que financian o gasto.

SEXTO.- INFRACCIÓNS DO ORDENAMENTO XURÍDICO EN MATERIA DE 
CONTRATOS.

Artigo 173.5 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, por o que se aproba o Texto 
Refundido  da  Lei  Reguladora  das  Facendas  Locais,  que  sinala  que  “5.  No  podrán  adquirirse  
compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de  
gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la  
expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.”

Obsérvase que se tramita una aprobación e pago da Sanción calidade e avaliación ambiental, sen 
dotar crédio adecuado e suficiente, a través de Decreto de alcaldía Nº 103 de 14/05/2015, sen correxir ao 
longo do exercicio este pago pendente de aplicar sen crédito adecuado e suficiente.
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SÉPTIMO.- OUTROS EXTREMOS OBXETO DE COMPROBACIÓN.

 Informe con proposta de resolución, onde se conteña a enumeración dos feitos e 
disposicións  legais  aplicables  (Artigo  175  do  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de 
novembro)

OITAVO.- RESPONSABILIDADES.

Por outra banda sinalar ca Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, 
acceso  á  información  pública  e  bo  goberno,  sinala  no  seu  artigo  28.c  como 
Infracción  moi  grave,  os  compromisos  de  gastos,  recoñecemento  de  obrigas  e 
ordeación de pagos sin crédito suficiente.

Engadindo o artigo 30 da mesma norma que “4. Os sancionados pola comisión  
dunha  infracción  moi  grave  serán  destituídos  do  cargo que  ocupen  salvo  que  xa  
cesasen e  non  poderán  ser  nomeados  para  ocupar  ningún  posto  de  alto  cargo  ou  
asimilado durante  un período de entre  cinco e  dez  anos con arranxo aos  criterios  
previstos no apartado seguinte.”

NOVENO.- RESULTADO DA FISCALIZACIÓN.

 Procede a tramitación do expediente. 

 Omisión de fiscalización 03/2019.

 REPARO 16  de  2019. Suspéndese  a  tramitación  do  expediente,  ata  que  os 
reparos sexan solventados:

 Polo Alcalde, polos seguintes motivos:

 Non foron fiscalizados os actos que deron orixe ás ordes de pago.

 Omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais. 

 Derivado  de  comprobacións  materiais  de  obras,  subministracións, 
adquisicións e servizos.

 Polo Pleno, por os seguintes motivos:

 Insuficiencia o inadecuación de crédito. Realizouse o pago dunha 
sanción sen crédito adecuado e suficiente.

 Obrigas o gastos da súa competencia.

 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. Mª Cristina González Santín

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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