
Nº Expdte 748/2019

CONCELLO DE CHANTADA Fase DOP

Importe 10.000,00

ASUNTO   Informe  de  fiscalización  previa  ao  anticipo  do  100%  da  subvención  nominativas 
“ESCUDERÍA CHANTADA”.

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 a Base 33.6.G Bases de Execución  
do Orzamento, emítese o seguinte 

INFORME DE FISCALIZACIÓN PREVIA 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  781/86,  de  18  de  abril,  por  o  que  se  aproba  o  Texto 
refundido das disposicións vixentes en materia de réximen local, TRRL.

3. Lei 38/2003, do 17 de decembro, xeral de subvencións, LXS.

4. Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, LSG.

5. Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 
Xeral de Subvencións, RGS.

6. Bases de Execución do Orzamento para o exercicio.

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

SEGUNDO.- ANTECEDENTES.

- Proposta de concesión dun anticipo do 100% previa xustificación.

TERCEIRO.- EXTREMOS CON CARÁCTER XERAL.

 Existencia  de  crédito  orzamentario  e  que  o  proposto  sexa  o  adecuado  á 
natureza do gasto.

 Órgano competente para a tramitación do expediente.

 Alcalde.

 Xunta  de  Goberno  Local.  Delegación  de  competencias  Decreto 
267/2019.

 Pleno. 

CUARTO.- EXTREMOS DE CARÁCTER ESPECÍFICO.

Non se cumpren os requisitos esixidos nas Bases de Execución do Orzamento, 
no cal indícase que só se concederá un 50% do anticipo, sen perxuízo do sinalado no 
artigo 34.4 da LXS e o artigo 88 do RXS.

Non existe informe previo do encargado do seguimento da subvención no que se 
sinale:

a) a xustificación parcial ou total da mesma, segundo contémplese ou non a posibilidade de 
efectuar pagos fraccionados, cando se trate de subvencións de pago posterior; 

Plaza de España, Nº 1, Chantada. 27500 Lugo. Tfno. 982440011. Fax: 982462102 Páxina 1 de 2



Nº Expdte 748/2019

CONCELLO DE CHANTADA Fase DOP

Importe 10.000,00

b) que non foi ditada resolución declarativa da procedencia do reintegro da subvención ou da 
perda do dereito ao cobro da mesma por algunha das causas previstas no artigo 37 da Lei 
Xeral de Subvencións; 

c) que  non foi  acordada  polo  órgano  concedente  da  subvención,  como medida  cautelar,  a 
retención dos libramientos de pago ou das cantidades pendentes de abonar ao beneficiario ou 
entidade colaboradora, referidos á mesma subvención

d) Non é deudor por resolución de procedencia de reintegro.

QUINTO.- OUTROS EXTREMOS OBXETO DE COMPROBACIÓN.

 Plan estratéxico de subvencións.

 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)

SEXTO.- CONCLUSIÓNS. RESULTADO DA FISCALIZACIÓN:

Dacordo co todo sinalado anteriormente, procédese:

 Devólvese o expediente para subsanación de errores, ou, no seu caso, achega 
dos documentos preceptivos.

 Informe desfavorable por motivos que non suspenden a tramitación.

 Procede  a  tramitación  do  expediente,  nos  termos  do  artigo  219.2  do 
TRLRFL.

 REPARO 33/2019.  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.

 Suspéndese  a  tramitación  do  expediente,  ata  que  os  reparos  sexan 
solventados por o Pleno, por os seguintes motivos:

 Insuficiencia o inadecuación de crédito.

 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.: Mº CRISTINA GONZÁLEZ SANTÍN

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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