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TITULO I. NORMAS XERAIS 

 
BASE 1ª.- NORMAS LEGAIS. 
 A aprobación, xestión e liquidación do orzamento terá que se axustar ó disposto no RD Lex. 2/2004, de 5 
de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, ó disposto no RD 500/90 
e ó disposto nas presentes Bases, tendo a mesma vixencia que o orzamento, de forma que, no caso de prórroga do 
orzamento, estas Bases rexerán, así mesmo, durante o período da prórroga. 
 
BASE 2ª.- AMBITO DE APLICACION. 
 As presentes bases  aplicaranse á execución e desenvolvemento do orzamento xeral, polo que serán de 
aplicación ós organismos autónomos e demais entes dependentes da entidade local, tal como o Padroado de 
Turismo.- 
 
BASE 3ª.- ESTRUCTURA DO ORZAMENTO. 
 Para a confección do Orzamento aplicáronse as estructura funcional e económica aprobadas pola Orde 
EHA/3565/2008, de 3 de decembro de 2008, do Ministerio de Economía e Facenda ós seguintes niveis: 
 1) Para o Estado de Gastos: 
 -Clasificación por programas: con cinco niveis de desagregación: Área de gasto, Política de gasto, Grupo 
de Programa, Programa e Subprogramas. No caso dos Padroados de Deportes e Turismo o nivel de desagregación 
é o Grupo de Programa. 
 De conformidade co art 4.2 da Orde EHA/3565/2008 a estructura por grupos de programas de gasto é 
aberta polo que podrán crear os que se consideran necesarios cando non figuren na estructura establecida na 
Orde. A estructura de programas e subprogramas é igualmente aberta. 
 -Clasificación Económica: Agrupa os créditos por capítulos separando as operacións correntes, as de 
capital e as financeiras, con cinco niveis de desagregación: Capítulo, Artículo, Concepto,  Subconcepto e Partida, 
tanto no ente local coma nos Padroados. 
 De conformidade co art 5.4 da Orde EHA 3565/2008 a estructura por conceptos e subconceptos é aberta 
polo que podrán crearse os que se consideren necesarios cando non figuren na estructura que esta Orde 
establece. Os subconceptos podrán desagregarse en partidas cuia estructura é igualmente aberta. 
 A aplicación orzamentaria, cui a expresión cifrada constitúe o credito orzamentario, ven definida 
pola conxunción das dúas clasificacións citadas. 
 O rexistro contable dos créditos, das modificacións dos mesmos e das operación de execución do gasto se 
realizará, como mínino, sobre a aplicación presupostaria. 
 2) Para as previsións do Estado de Ingresos: 
 -Clasificación económica: separa as operacións correntes, as de capital e as financeiras desagragándose 
por Capítulos, Artículos, Conceptos e Subconceptos, segundo a estructura económica de ingresos da OO.MM. 
antes citada, tendo en conta que a estructura por conceptos e subconceptos é aberta, polo que podrán crearse os 
que se consideren necesarios cando non figuren na estructura creada por esta Orde. 
 
BASE 4ª.- CONTIDO DOS ORZAMENTOS. 
 O Orzamento Xeral contén para cada un dos presupostos que nel se integran: 
1) Os Estados de Gastos, nos que se inclúen os créditos necesarios para atender ó cumprimento das obrigas. 
2) Os Estados de Ingresos, nos que figuran as estimacións dos distintos recursos económicos a liquidar durante 
o exercicio. 
3) As presentes Bases de Execución, que conteñen a adaptación das disposicións xerais en materia 
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presupostaria á organización e circusntancias desta Entidade Local, así como as oportunas para a mellor 
xestión. 
4) O Presuposto Xeral se unen como anexos: 
  a) O Estado de Consolidación dos orzamentos de ingresos e gastos da corporación 
  b) O Estado de Previsións de Movementos e Situación da débeda.- 
5) E os seguintes documentos: 
  a) Memoria subscrita polo Presidente da corporación, explicativa do seu contido e  
 das principais modificacións que presenta respecto do vixente.- 
  b) Liquidación do orzamento do último exercicio liquidado e avance da do   
 corrente.- 
  c) Anexo de Persoal.- 
  d) Anexo de Inversións e o seu Programa de financiamento.- 
  e) Informe Económico-Financeiro.- 
6) Informe da Intervención Municipal 
 

TITULO II.  DAS MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS 

 
BASE 5ª.- VINCULACION XURIDICA. 
 Con carácter xeral establécese para o exercicio 2017 o nivel de vincilación xurídica seguinte: 
 -Clasificación por Programas: Política de gasto  (2 díxitos) 
 -Clasificación Económica: Capítulo  (1 díxito) 
 Para os créditos do Capítulo I GASTOS DE PERSOAL a vinculación establécese ó máis alto nivel, é dicir, 
Área de Gasto e o de Capítulo.- 
 Para os créditos do Capítulo VI INVERSIONS REAIS e VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL a vinculación 
establécese ó nivel de desagregación co que figuren nos Estados de Gastos do Presuposto así como para 
aqueles outros gastos que estén financiados con recursos afectados ou que correspondan a subvencións 
directas. 
 Ademáis as seguintes aplicacións presupostarias terán vinculación ó nivel de desagregación co que 
figuren no Estado de Gastos do presuposto: 
 162.11.250.00 Convenio deputación para a recollida de RSU 
 231.14.467.00 Aportación ó Consorcio Xantar sobre rodas 
 241.11.226.99 Obradoiro de Emprego/Escola Taller 
 Nos casos nos que, existindo dotación presupostaria nun nivel de vinculación,  se necesite imputar 
gastos a conceptos ou subconceptos do mesmo nivel de vinculación cuia aplicacións non figuren abertas na 
contabilidade de gastos por non contar con dotación presupostaria, non será preciso incoar un expediente de 
modificación de créditos senón que se entenderán abertas sin dotación inicial a nivel de aplicación pero con 
dotación a nivel de vinculación.  
 
BASE 6ª.- MODIFICACIÓN DE CREDITOS. 
 Cando sexa necesario realizar un gasto para o que non exista consignación ou exceda do nivel de 
vinculación xurídica, segundo o establecido na base anterior, tramitarase o expediente de modificación de 
créditos que proceda, con suxeición ás prescripcións legais e as particularidades reguladas nestas bases. 
 Os expedientes de modificación, serán incoados polo Alcalde presidente ou polo Concelleiro delegado 
que teña o seu cargo a xestión dos créditos obxeto de modificación cando se trate do presuposto do concello e 
polo Presidente do Organismo autónomo, cando se trate da modificación do seu presuposto.  
 Os expedientes serán incoados polo Alcalde presidente cando o órgano competente para aprobalos 
sexa o Pleno da Corporación.  
 Todo expediente de modificación de créditos ten que ser preceptivamente informado polo 
Interventor/a, e someteranse ós trámites de aprobación reguladas nas presentes bases. 
 
BASE 7ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS E SUPLEMENTOS. 
 Cando se deba realizar algún gasto específico e determinado que non poda demorarse ata o exercicio 
seguinte e non exista crédito ou sexa insuficiente ou non ampliable o consignado no orzamento da corporación, 
 ordenarase polo presidente a tramitación dos seguintes expedientes: 
 -De concesión de crédito extraordinario: no caso de que non exista crédito presupostario. 
 -De suplemento de crédito: cando existindo crédito presñupostario resulta insuficiente e non pode ser 
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obxeto de amplicación. 
 As propostas de incoación dos expedientes de concesión de créditos extraordinarios e suplementos de 
crédito irá acompañada dunha Memoria xustificativa da necesidade da medida e nela deberá precisarse a clase 
de modificación a realizar, as partidas presupostarias as que afecta e os medios ou recursos cos que se financia. 
 A proposta de modificación, previo informe da Intervención, será sometida polo Presidente á 
aprobación polo Pleno da Corporación. 
 Estes expedientes se poderán financiar: 
 a) Con cargo o Remanente líquido de Tesoureiría. 
 b) Con novos ou maiores ingresos efectivamente recadados sobres os totais previstos nalgún 
 concepto do orzamento corrente. 
 c) Mediante baixa dos créditos de partidas de gasto non comprometido, sempre que se  estimen 
reducibles sen perturbación do respectivo servicio. 
 d) Con recursos procedentes de operacións de crédito para os gastos de inversión. 
 e) Con recursos procedentes de operacións de crédito para créditos extraordinarios ou suplementos 
cando cos requisitos exisidos no art. 177.5 do RD Lex. 2/2004, de 5 de marzo. 
  
BASE 8ª.- REXIME DE TRANSFERENCIAS. 
 Poderase imputa-lo importe total ou parcial dun crédito a outras partidas orzamentarias 
correspondentes a diferentes niveis de vinculación xurídica, mediante transferencia de crédito, coas limitacións 
previstas nas normas contidas no Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (art. 180) e no R.D. 
500/1990 (Art. 41). 
 Os expedientes que se tramiten por este concepto, tra-lo informe do Interventor, aprobaranse por 
Resolución da Alcaldía, sempre e cando teñan lugar entre partidas do mesmo grupo de función ou cando as 
baixas e as altas afecten a créditos de persoal. Tales expedientes serán executivos desde a data da súa 
aprobación. 
 Noutro caso, a aprobación dos expedientes de transferencia entre distintos grupos de función 
corresponderá ó Pleno da corporación, con suxeición ás normas sobre información, reclamacións e publicidade 
a que se refiren os artigos 169, 170 e 171 do TRLRFL. 
 Non terán a consideración legal de transferencias as alteracións de crédito entre partidas 
orzamentarias pertencentes a un mesmo nivel de vinculación xurídica. 
 
BASE 9ª.- XERACION DE CREDITOS. 
 Podrán xerar crédito nos estados de gastos do orzamento xeral os ingresos de natureza non tributaria 
especificados no artº 43 do R.D.500/1990, do 20 de abril. 
 A xeración de créditos por ingresos esixirá a tramitación dun expediente, incoado a iniciativa da 
concelleiría responsable da execución do gasto no que se acredite o recoñecemento de maiores dereitos sobre 
os previstos no Presuposto de Ingresos. 
 Xustificada a efectividade da recadación dos dereitos ou a existencia formal do compromiso firme de 
aportación, ou o recoñecemento do dereito, segundo os casos, procederase a tramita-lo expediente e a súa 
aprobación corresponderalle ó Presidente da corporación, sendo preceptivo, en todo caso, informe previo do 
Servicio de Intervención.- 
 
BASE 10º.- CRÉDITOS AMPLIABLES. 
 Terán a natureza de créditos ampliables aqueles que correspndan a gastos financiados con  recursos 
expresamente afectados e que expresamente se delcaren como tales. Excepto os procedentes de operacións de 
crédito. 
 A ampliación de crédtios esixirá a tramitación dun expediente, incoado a iniciativa da unidade 
admisntrativa resposable da execución do gasto no que se acredite o recoñecemento de maiores dereitos sobre 
os previstos no Presposto de ingresos. 
A aprobación dos expedientes de ampliación de crédito corresponde ó Presidente da corporación. 
 
BASE 11ª.- INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO. 
 1.- Os remanentes de crédito estarán formados polos seguintes componentes:- 
 a) Os saldos de disposicións ou diferencia entre gastos dispostos ou comprometidos e obrigas 
recoñecidas.- 
 b) Os saldos de autorizacións ou diferencia entre os gastos autorizados e os gastos comprometidos.- 



   

 4 

ORZAMENTOS XERAIS DO CONCELLO DO CARBALLIÑO PARA O 2017 

 c) Os saldos de crédito ou suma de créditos dispoñibles, créditos non dispoñibles e créditos retidos 
pendentes de autorizar.- 
 2.- Os remanentes de crédito, para os efectos da súa posible incorporación ó exercicio seguinte, 
poderán encontrarse nas seguintes situacións: 
 a) Remanentes de crédito non incorporables: En ningún caso serán incorporables os créditos 
declarados non dispoñibles nin os remanentes de crédito incorporados no exercicio que se liquida, excepto 
aqueles que estiveran financiados con recursos afectados.- 
 b) Remanentes de crédito de incorporación voluntaria: Podrán ser incorporados ós correspondentes 
créditos dos orzamentos de gastos do exercicio inmediato seguinte, os remanentes de crédito non utilizados 
procedentes de: 
 - Créditos extraordinarios, suplementos de crédito e transferencias de crédito que foran concedidos ou 
autorizados no último trimestre do exercicio.- 
 - Créditos que amparen compromisos de gastos do exercicio anterior.- 
 - Créditos por operacións de capital.- 
 - Os créditos autorizados en función da efectiva recadación de dereitos afectados.- 
c) Remanentes de crédito de incorporación obrigatoria: Os remanentes de crédito que amparen proxectos 
financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obrigatoriamente, excepto cando se desista total ou 
parcialmente de iniciar ou continua-la  execución do gasto, ou que se faga imposible a  súa realización.- 
 3.- A incorporación de remanentes de crédito detallados nos páragrafos anteriores quedará 
subordinada ó cumprimiento dos seguintes requisitos: 
 -Os remanentes de crédito derivados de créditos extraordinarios, suplementos de crédito e 
transferencias de crédito concedidos ou autorizados no último trimestre, deberán ser aplicados para os 
mesmos gastos que motivaron, en cada caso, a súa concesión ou autorización; poderán ser aplicados soamente 
dentro do exercicio orzamentario seguinte e quedarán subordinados á existencia de suficientes recursos 
financeiros.- 
 -En relación cos créditos que amparen compromisos de gasto do exercicio anterior, os remanentes 
incorporados poderán ser aplicados soamente dentro do exercicio orzamentario seguinte e deberán contar con 
suficientes recursos financeiros.- 
 -Os créditos financiados con recursos afectados non lles serán de aplicación as regras de limitación no 
número de exercicios, se ben deberán contar con suficientes recursos financeiros.- 
 4.-  Para os efectos de incorporación de remanentes de crédito consideraranse recursos financeiros: 
 - O remanente líquido de tesourería.- 
 - Novos ou maiores ingresos recadados sobre os totais previstos no orzamento.- 
No caso de incorporación de remanentes de crédito para gastos con financiamento afectada, se considerarán 
recursos financieros suficientes: 
 - En primeiro lugar, os excesos de financiamento e os  ccompromisos firmes de aportación afectados 
ós remanentes que se pretenden incorporar.- 
 - No seu defecto, os recursos mencionados no párágrafo anterior.- 
 5.- As propostas de incorporación de remanentes de crédito terán en conta as seguintes prioridades: 
 1º) Os recursos financieros dispoñibles  aplicaranse en primeiro lugar á incorporación de remanentes 
de crédito que amparen proxectos de gastos, financiados con ingresos afectados.- 
 2º) O exceso, se o houbera,  destinarase a financia-la incorporación de remanentes de crédito que 
amparen disposicións ou compromisos de gasto de exercicios anteriores.- 
 3) Os recursos financeiros que resulten tralas incorporacións expostas aplicaranse á incorporación dos 
restantes remanentes de crédito de carácter voluntario.- 
 6.-  A aprobación dos citados expedientes, tralo informe da Intervención, corresponderalle, en todo 
caso, ó Sr. alcalde do concello. O informe da Intervención versará sobre a posibilidade de financiamento e 
demais extremos que se citan nesta base. Se os recursos financeiros non acadan a cubri-lo volume de gasto a 
incorporar, estarase á prioridade de actuacións.- 
 
BASE 12ª.- BAIXAS POR ANULACIÓN.- 
 A baixa por anulación é a modificación do Estado de Gastos do Presuposto que supón unha 
disminución total ou parcial no crédito asinado a unha aplicación presupostaria. 
Cando o Alacalde presidente do Concello estime que o saldo dun crédito é reducible ou anulable sen 
perturbación do servicio podrá ordenar, previo informe do Interventor, a incoación dun expdiente de baixa por 
anulación, sendo competencia do Pleno municipal a aprobación do mesmo. 
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TÍTULO III.- DOS CRÉDITOS DO ESTADO DE GASTOS. 

 
BASE 13ª LÍMITES QUE AFECTAN ÓS CRÉDITOS. SITUACIÓNS: 

1. Os créditos do Estado de Gastos teñen carácter limitativo e vinculante, a nivel da vinculación xurídica 
establecida na base 4ª das presentes bases, sendo nulos de pleno dereito todos aqueles acordos, 
resolucións e actos administrativos que infrinxan a limitación anterior (art. 172 e 173 do TRLRFL). 
Só poderán contraerse  obrigacións derivadas de gastos realizados no exercicio, coas seguintes 
excepcións: 

• Obrigas a favor do persoal relativas a atrasos, considerándose atrasos a favor do persoal os 
conceptos que enumera o artigo 23 da Lei 30/84 de medidas para a reforma da función 
pública, as axudas de carácter social de contido económico e os referidos no art. 75 da Lei 
7/85 de 2 de abril, de Bases de Réxime Local (en adiante LBRL). 

• As derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en  exercicios anteriores. 
Cando se trate de gastos financiados con ingresos afectados procederá a previa incorporación 
de créditos. 

• Gastos correspondentes a exercicios anteriores non aprobados no exercicio de emisión do 
xustificante (Recoñecemento extraxudicial de crédito): 

1. Si existise crédito suficiente no orzamento, estas obrigas  recoñeceranse polo 
Alcalde, previo expediente informado pola Intervención de Fondos. 

2. Se non existira crédito, o acordo deberá adoptarse polo Concello en Pleno, con 
previa formación de expediente informado pola Intervención (art. 60.2 RD 500/90). 

2. A situación ordinaria dos créditos é a de dispoñibles, non obstante, haberá de terse en conta o 
disposto no artigo 173.6 do TRLRFL. 

3. Os créditos pasarán á situación de non dispoñibles por acordo Plenario. Para a súa reposición en 
dispoñible requirirase novo acordo ou ben o transcurso do prazo fixado polo Pleno, no caso de que a 
non dispoñibilidade se acordara por tempo determinado. 

4. A Intervención procederá a reter crédito ó certificar sobre a existencia de saldo suficiente para a 
autorización de gasto, ou cando se proceda a tramitar expedientes de transferencia de créditos (RC). 

 A suficiencia do saldo verificarase sobre o nivel de vinculación xurídica. 
Nos casos de transferencias de créditos, deberá ademais de existir saldo a nivel da aplicación concreta 
que o cede. 

5. As retencións de crédito e a non dispoñibilidade serán obxecto de contabilización conforme a 
Instrución de Contabilidade 

 
BASE 14ª.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 
Procederá o recoñecemento extraxudicial de créditos cando se teña realizado un gasto sin terse seguido o 
procedemento legalmente establecido e deba procederse ó recoñecemento da obriga. 
O procedemento a seguir para o recoñecemento extraxudicial de créditos será o seguinte: 
a) No caso de existir consignación presupostaria adecuada e suficiente: 

-Informe da concellalía xestora do gasto no que inclúa unha explicación das actuacións realizadas. 
-Aprobación do gasto e recoñecemento da obriga polo Presidente. 

b) No caso de non existir consignación presupostaria adecuada e suficiente e no caso de gastos de exercicios 
anteriores: 

-Informe da concellalía xestora do gasto no que inclúa unha explicación das actuacións realizadas. 
- Aprobación do gasto e recoñecemento da obriga polo Pleno. 
-Aprobación do oportuno expediente de modificación de créditos. 

En aplicación do disposto nos artigos 176 do TRLRFL, 26 do Real Decreto 500/1990 e 60.2 do Real Decreto 
500/1990, os gastos que a continuación se describen, e sempre e cando se correspondan con facturas ou 
outros xustificantes de gasto rexistrados no concello durante os meses de xaneiro e febreiro de cada ano, 
poderán ser aprobados segundo o especificado nos seguintes parágrafos, sempre e cando estemos ante gastos 
debidamente adquiridos no exercicio anterior. De xeito tal que en tales casos non estaremos ante un 
recoñecemento extraxudicial de créditos senon ante gastos que foron debidamente adquiridos. 
 
1.- Serán recoñecidos polo Alcalde ou a Xunta de Goberno Local (segundo as distribucións de competencias) 
aqueles gastos realizados no exercicio económico anterior cando no orzamento dese exercicio existise crédito 
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para os mesmos. Isto determinarase descontando ao crédito dispoñible a nivel de vinculación xurídica ao peche 
do exercicio, os recoñecementos que se propoñen no mesmo nivel de vinculación xurídica (por orde de 
tramitación).  
Será requisito que exista crédito adecuado á natureza do gasto no orzamento do exercicio en curso, 
determinándose pola alcaldía (ou concelleiro/a responsable da área) que a dita aplicación ao orzamento non 
suporá perturbación nos servizos e subministros que se deban imputar ao exercicio, cando tales gastos non 
conten con consignación específica no orzamento vixente. 
2.- No caso de subministros que facturan con desfase de dous meses, o recoñecemento correspóndelle ao 
Alcalde, sempre e cando a factura fose emitida no mes de decembro ou con  
posterioridade. E sempre e cando resulte que a cada orzamento impútanse os gastos dun ano completo. 
3.- No caso de gastos de tracto sucesivo (facturas de subministro eléctrico, electricidade, teléfonos, etc) 
efectuados no exercicio inmediatamente anterior, cando a propia natureza dos mesmos determine que as 
facturas ou documentos xustificativos da realización das prestacións non sexan aportados dentro do ano 
natural en que fora efectuado o gasto, o recoñecemento correspóndelle ao Alcalde, sempre e cando resulte 
que a cada orzamento impútanse os gastos dun ano completo. 
4.- Noutros casos tramitarase un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos, que se someterá a 
aprobación do Pleno municipal. 
 
BASE 15ª.- FASES DA XESTIÓN DE GASTOS. 
A xestión dos créditos incluídos nos estados de gastos do orzamento, realizarase nas seguintes fases: 

a) Autorización do gasto. 
b) Disposición ou compromiso do gasto. 
c) Recoñecemento e liquidación da obrigación. 
d) Ordenación dos Pagos. 
e) Pago material. 

Ditas fases terán o carácter e contido definido nos artigos 54 a 61 do R.D. 500/90. 
Con carácter previo procederase  á retención de crédito correspondente. 
 
BASE 16ª.- ACUMULACIÓN DE FASES. 
1. De conformidade cos artigos  184.2 do T.R.L.H.L., e os artigos 67 e 68 do R.D. 500/90, poderanse acumular 

varias fases da xestión de gastos nun só acto administrativo.   Entón, poderanse presentar as seguintes 
fases: 
a) Autorización – Disposición, documento "AD". 
b) Autorización - Disposición - Recoñecemento da Obrigación, documento  "ADO". 

Nestes casos, o órgano que adopte o acordo deberá ter competencia orixinaria, delegada ou desconcentrada 
para acordar todas e cada unha das fases que naquel se inclúan. 
O acto administrativo que acumule dúas ou máis fases producirá os mesmos efectos que si ditas fases se 
acordasen en actos administrativos separados. 
 
2. Cando para a realización dun gasto, se coñeza a súa contía exacta e o nome do perceptor, poderanse 

acumular as fases de autorización e disposición tramitándose a través do procedemento abreviado "AD". 
 
Poderanse tramitar por este procedemento, entre outros, os seguintes tipos de gasto: 

i. Nómina persoal funcionario e laboral fixo. 
ii. Contratos e subvencións anticipadas ou de vixencia plurianual respecto da anualidade orzamentaria e 

contratos menores. 
iii. Gastos de tracto sucesivo cuxo importe é previamente coñecido: arrendamentos, contratos de 

prestación de servizos, etc. 
iv. Gastos financeiros, xuros e cotas de amortización de préstamos, cuxo importe sexa coñecido 

previamente ao recoñecemento da obriga. 
v. Subvencións correntes e de capital nominativas expresamente recollidas nas Bases de Execución do 

Orzamento. 
 

3.- Os gastos que polas súas características requiran axilidade na súa tramitación ou aqueles nos que a 
esixibilidade da obriga poida ser inmediata e a condición de que non estean suxeitos ao proceso de 
contratación, poderán acumular as fases de autorización, disposición e recoñecemento da obriga tramitándose 
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o documento contable "ADO". Poderanse tramitar por este procedemento, entre outros, os seguintes tipos de 
gastos: 

i. Anticipos de pagos ao persoal funcionario e laboral. 
ii. Outros gastos de acción social. 

iii. Asistencia a tribunais de oposicións e órganos colexiados e axudas de custe por comisións de 
servizo. 

iv. Gastos orzamentarios consecuencia de fondos librados co carácter de "a xustificar" ou como 
"anticipos de caixa fixa". 

v. Gastos de tracto sucesivo tales como subministración de auga, teléfono, enerxía eléctrica, estancias 
de acollidos en centros alleos e outros cuxo importe se concrete coa facturación periódica. 

vi. Todos aqueles gastos do capítulo II e do capítulo VI, no seu caso, da clasificación económica do 
orzamento, que teñan o carácter de contratos "menores" 

vii. Todos aqueles gastos financeiros que debido ás súas características, non pode coñecerse os 
importes previamente ao recoñecemento da obriga (xuros variables, etc.). 

 
BASE 17ª.- AUTORIZACIÓN E DISPOSICIÓN DE GASTOS. 
 
Con cargo ós créditos de gastos do orzamento xeral, a Autorización e Disposición dos mesmos corresponderá ós 
seguintes órganos: 
a) Ó Pleno da Corporación: aqueles gastos en asuntos da súa competencia. 

• Gastos de carácter plurianual, cando a súa duración sexa superior a 4 anos, cando sendo inferior o 
importe acumulado de todas as súas anualidades supere os 6.010.121,00 euros ou cando se 
excepcionen os límites establecidos no artigo 174 do Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, 
polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora de facendas locais. 

• As contratacións e concesións de todo tipo cando o seu importe supere o 10% dos recursos ordinarios 
do Orzamento, e, en todo caso, 6.010.121,00 euros. 

• Recoñecemento extraxudicial de créditos, sen prexuízo do disposto no último parágrafo da base 21ª. 
• Concerto de operacións de crédito, a longo prazo sempre que superen o 10% dos recursos ordinarios 

do Orzamento e as de Tesourería que excedan os límites establecidos no artigo 33.2.K) da LRBRL. 
b) Ó Ilmo. Sr. Alcalde: aqueles gastos en asuntos da súa competencia. 

• Gastos de persoal conforme ás normas que regulen estes. 
• Compra de bens correntes e servizos dentro dos límites da súa competencia. 
• Xuros, amortizacións, comisións e outros gastos financeiros derivados da débeda municipal. 
• Subvencións, previo cumprimento das normas que regulan a súa concesión e nas condicións 

establecidas no Título V das presentes Bases de Execución. 
• Contratos de obras, servizos e subministracións cuxa competencia non estea atribuída ao Pleno da 

Deputación municipal. 
• Apertura e cancelación de operacións de Tesourería, dentro dos límites establecidos no artigo 33.2.k) 

da LRBRL. 
• A concertación das operacións de crédito a longo prazo que non superen o 10% dos recursos 

ordinarios do Orzamento. 
• Aqueles gastos plurianuais que non estean reservados ao Pleno da Corporación. 
• Aqueloutros gastos derivados do exercicio da súa competencia. 

c) Á Xunta de Goberno Local: aqueles gastos que lle sexan delegados, tendo en conta o que dispoñen as 
presentes bases para supostos específicos.  
 
Os documentos contables relativos a autorizacións e disposicións, irán xustificados por resolución do acordo 
adoptado. 
 
BASE 18ª.- RECOÑECEMENTO E LIQUIDACIÓN DE OBRIGAS. 
O recoñecemento e liquidación da obriga é o acto mediante o que se declara a existencia dun crédito esixible 
contra a Entidade derivado dun gasto autorizado e comprometido.  
Con carácter previo ó recoñecemento das obrigas deberá acreditarse documentalmente ante o órgano 
competente a realización da prestación ou o dereito do acreedor de conformidade cos acordos que no seu día 
autorizaron e comprometeron o gasto. 
A simple prestación dun servicio ou entrega dun suministro ou obra non é título suficiente para que o Concello 
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recoñeza a obriga por tal concepto cando os traballos, servicios ou suministros non  foron aprobados, 
requeridos ou solicitados por órgano competente na forma legal ou reglamentariamente establecida. 
O recoñecemento e liquidación de obrigacións requerirá como trámite previo que en cada factura ou 
documento de cargo o traballador municipal encargado do gasto conxuntamente co Concelleiro 
correspondente faga constar dilixencia de conformidade coa prestación de servicios, realización das obras ou 
recepción dos suministros detallados na factura, coas cantidades, precios unitarios... 
As facturas deberán cumprir as prescripcións previstas no art. 6º do RD 1496/2003 de 29 de novembro e 
consignarán o IVE repercutido no seu caso, no caso de que a entrega de bens ou a prestación do servicio 
estivera exenta de IVE a factura vira acompañada da acreditación de dita exención. 
 Para o recoñecemento de obrigacións requerirá que en cada expediente se achegue: 
 1) Para gastos do capítulo I “gastos de persoal”: 
 -nóminas mensuais  e decreto de aprobación das mesma. 
 2) Para gastos do capítulo II “gastos en bens correntes e servizos” e do Capítulo VI “inversión reais”: 
 -Factura cós requisitos que establece o art. 6º do RD 1496/2003. No caso de contratos de obra en todo 
caso deberá adxuntarse certificación de obra cando proceda. 
 -Conformidade do traballador responsable do contrato xunto co concelleiro da área correspondente 
(mediante dilixencia de recepción efectiva) 
 -Resolución da alcaldía ou certificación de aprobación do órgano competente para a súa aprobación 
 3) Para gastos dos capítulos IV e VII: recoñecemento de obrigas derivadas de subvencións estarase o 
disposto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e na Ordenanza Municipal de Subvencións 
(BOP nº49/2005). 
 4)    Para gastos dos capítulos III “gastos financeiros” e IX “Pasivos financeiros” que orixinen un cargo 
directo na conta bancaria se rexistrarán na contabilidade municipal nas contas financeiras correspondentes,  
 
BASE 19ª.- TRAMITACIÓN DE FACTURAS.- 
 As facturas expedidas a nome do Concello de O Carballiño presentaranse no Rexistro de Facturas; no 
caso de que entre a data do documento ea data da presentación no Rexistro exista unha diferencia superior a 
dez días, se tomará esta última data como referencia para seu pago, ós efectos do establecido no TRLCSP. 
 Considerando que o art 15 do RD 1493/2003 establece a obriga do proveedor de remisión das facturas 
ou documentos sustitutivos no mesmo momento da súa expedición, que o art 4.2 da Lei 3/2004 asemade lles 
obriga a facer chegar a factura ós clientes antes de que se cumplan 30 días dende a data de recepción efectiva 
das mercancías ou prestación de servicios e o art. 5.2 da Lei de Morosidade que obriga a que toda factura ou 
documento contractual sexa rexistrada previamente por Intervención, se conclúe que: 
 1.- É obriga do proveedor facer chegar toda factura directamente ó Rexistro de Intervención. 
 2.- A data de inicio do cómputo do pago é a do Rexistro de Intervención porque é unha obriga a 
cumplir polo contratista que debe coñecer a creación legal do mesmo. É convinte que sexan recollidas as 
mencionadas obrigas do proveedor nos Pregos de condicións administrativas que se redacten a partir do 7 de 
xullo do 2010.   
 Respecto ás certificacións de obra, o prazo se computa dende a súa expedición polo técnico municipal 
non obstante a presentación da factura é obrigatoria pola Lei do IVA, polo que nos pregos de condicións 
adminsitrativas debe especificarse: 
 1.- Que o documento que acredita a realización parcial ou total do contrato é a factura expedida a 
partir da certificación de conformidade polo técnico municipal da relación de obras ou servicios prestados, polo 
que será a partir da presentación de dita factura no rexistro de Intervención cando se inicie o cómputo do 
prazo para seu pago. 
 2.- Que se consideren os intereses de demora por incumprimento da Administración dos prazos de 
pago como provisionais ata en tanto non finalice a total execución do contrato e se verifique polas unidades 
xestora o cumprimento do contratista para, no seu caso, compensar coa aplicación das penalidades que lle 
poideran corresponder. 
 As facturas elcetrónicas se presentarán a través do Rexistro Electrónico do Concello, cando éste se 
cree formalmente e se dote do correspondente Regulamento de Funcionamento. 
  Dende a entrada en vigor da Lei 15/2010 (7 de xullo do 2010), ningún departamento pode 
recoller directamente facturas, que só se entregarán no Rexistro de Facturas da Intervención que ten a 
consideración de rexistro auxiliar do Rexistro Xeral ó amparo da Lei 30/92. 
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 REQUISITOS DAS FACTURAS:  
 A factura é o documento, con efectos fiscais, emitido polo acreedor derivado dunha operación de 
compraventa ou dunha prestación de servicios ou realización de obras e que expresa a obriga de pago do 
debedor. 
 Nos art. 4 e7 do RD 1496/2003 se especifican os documentos sutitutivos das facturas como son os 
tiques e o seu contido pero que non poden ser admitidos pola Administración xa que, en todo caso se deben 
emitir facutas, en aplicación do art 2.2.f). En consecuencia, cando a Lei de morosidade fai referencia a “outros 
documentos expedidos por contratistas” é en referencia ás certificacións de obra.  
 Non teñen consideración de factura os seguintes documentos: 
 - O albarán é o documento que acredita a recepción de un suministro  
 - A factura proforma non é unha obrigación de pago senón un compromiso de adquisición, nof ten 
efectos fiscais. 
 - A relación valorada dunha obra a emite o contratista, a certificación de obras a expide a 
Administración e a factura é obrigatorio expedirla polo contratista.  
  
 REQUISITOS PARA O REXISTRO DA FACTURA: 
 A factura debe confeccionarse correctamente e para proceder ó Rexistro pola Intervención se terá que 
verificar que a factura cumple os requisitos fiscais exisibles pola normativa tributaria (en la actualidad art. 6 ó 7 
del RD 1496/2003, de 28 de noviembre) 
 Se non os cumple deberá ser rectificada (art. 13 RD 1496/2003) e non podrá ser rexistrada. É 
obriga tributaria esixida polo art. 6.1.i) do RD 1496/2003 exixir  que no texto da factura deba expresamente 
indicarse a data na que se teñan efectuado as operaciones que se documentan. 
 Si transcurriu o prazo de 30 días dende a expedición ata a presentación ante o Rexistro de 
Intervención,  pódese rexistrar de entrada pero deberá advertirse da infracción do arts. 4.2 Lei 3/2004 e do 
artículo 15 RD 1493/2003 e de que esta demora imputable ó contratista, polo tanto a data de inicio do 
cómputo para o pago é a do rexistro en Intervención. 
 Non obstante se axilizará a recepción de facturas por medios electrónicos como se establece nos arts. 
17 y ss. do RD 1496/2003. 
 
 XESTIÓN DO REXISTRO DE FACTURAS: 
 Nos Pregos de condicións administrativas  dos contratos maiores e nos contratos menores para 
rexistrar as facturas se esixe que se presenten  obrigatoriamente acompañadas dos seguintes documentos en 
cada caso: 
 -suministros: albarans de entrega e destino do material 
 -servicios: certificado de conformidade co servicio prestado. 
 -obras: certificación expedida pola Administración xunto coa relación valorada expedida polo 
contratista. 
                   En todas as facturas debe consignarse a data de “recepción efectiva” acreditada mediante firma polo 
concelleiro responsable e por un funcionario da área á que corresponda o gasto. A conformidade da recepción 
efectiva cumple a finalidade da comprobación material da inversión. A data da  “recepción efectiva” é a que se 
terá en conta para o cómputo dos 30 días  para facer chegar a factura ó cliente.  
 As facturas deberán ser expedidas no momento de realizarse a operación que coincidirá coa data na 
que se teña producido o devengo fiscal. 
 Unha factura sin un albarán que acredite ou documente adecuadamente a entrega ou prestación 
como medio probatorio,  fai que a pretensión do acreedor carezca de forza suficiente probatoria para 
demostrar a existencia ante os Tribunais, aínda que si é aceptada polo destinatario, adquire igual fuerza e valor 
que o dunha escritura pública en aplicación do art. 1225 CC. 
 Se establece a obriga de presentar folla de pedido na Intervención municipal antes da realización de 
calquer tipo de gasto, para que se proceda á contabilización da oportuna retención de créditos, de forma que, 
para acceder ó  registro das facturas éstas deben presentarse acompañadas da  referencia contable, en base o 
disposto no Art. 188 TRLRHL para evitar a falta de consignación presupostaria. 
 
 FACTURA ELECTRÓNICA. 
De acordo co establecido na Lei  25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do 
rexistro contable de facturas en el Sector Público, o concello do Carballiño en cumprimento da normativa 
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adheriúse o punto xeral de entrada de facturas do Estado (FACE), o procedemento de tramitación da factura 
electrónica adecuose no exercicio 2015 ao establecido no artigo 9 e seguintes da citada norma. 
Todos os provedores que entregasen bens ou prestado servizos á Administración Pública poderán expedir e 
remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obrigadas ao uso da factura electrónica e á súa presentación a 
través do punto xeral de entrada que corresponda as entidades seguintes: 
a) Sociedades anónimas; 
b) Sociedades de responsabilidade limitada; 
c) Persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica que carezan de nacionalidade española; 
d) Establecementos permanentes e sucursais de entidades non residentes en territorio español nos termos que 
establece a normativa tributaria; 
e) Unións temporais de empresas; 
f) Agrupación de interese económico, Agrupación de interese económico europea, Fondo de Pensións, Fondo 
de capital risco, Fondo de investimentos, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización do mercado 
hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria ou Fondo de garantía de investimentos. 
A través das presentes bases quedan excluídos desta obriga de facturación electrónica ás facturas cuxo importe 
sexa inferior ou igual a 5.000,00€. 
 
 TRAMITACIÓN DAS FACTURAS REXISTRADAS: 
 Recibidas as facturas ou documentos equivalentes no Rexistro, se comunicará á Área Xestora do gasto, 
co obxeto de que poidan ser conformadas, implicando dito acto: 
 a) Que a prestación foi realizada, total ou parcialmente, polo contratista. 
 b) Que a mesma se axusta ás prescripciones establecidas no contrato. 
 c) Que se procedeu a súa recepción. 
 d) Cando non exista contrato previo, a efectiva prestación do servicio ou a recepción dos bens nas 
condicions en que se facturan, e a conformidade do firmante en canto a prezos, cantidades e calidades. 
 A conformidade ou disconformidade ás facturas ou documentos equivalentes se efectuará no propio 
documento mediante a firma manuscrita e debidamente identificada, do Concelleiro ou do funcionario 
responsable da unidade administrativa que teña o seu cargo a xestión do gasto, podendo adxuntarse cuanta 
documentación xustificativa e/ou aclaratoria se considere oportuna. 
 Cando se trate de facturas relativas a gastos en aloxamentos, desprazamentos ou  manutención, 
deberán conter unha descripción do motivo polo que se orixina o gasto e identificar as persoas a que se refiran 
protocolarios. 
 Unha vez conformadas as facturas ou documentos equivalentes, se trasladarán á 
Intervención de Fondos a efectos da súa fiscalización, contabilización, aprobación. 
 As facturas que non fosen conformes se trasladarán, previamente a súa devolución ó proveedor, á 
Intervención de Fondos a efectos da súa anulación no Rexistro de Facturas. 
 Non se tramitará pola Intervención ningún documento, devolvéndose á Concellalía correspondente 
para a súa subsanación, nos seguintes casos: 
 a) Cando na factura ou folla de pedido adxunta non se indique o correspondente número de  
documento RC o AD. 
 b) Cando non esté identificada a firma de quen teña conformado a factura. 
 c) Cando a factura ou a certificación non reúna os requisitos legal ou reglamentariamente esixidos, ou 
non se teña tramitado conforme ó exisido polas presentes bases. 
 
 BASE 20ª.- SISTEMA DE XESTIÓN DE COMPRAS E GASTOS.- 
 Se establece a obrigatoriedade de presentar “Folla de Pedido” ou “Nota de Autorización de Gasto” na 
Intervención municipal con carácter previo á realización de calquer tipo de gasto para que se proceda á 
oportuna retención de crédtio.  
 Nas follas de pedido se fará constar a descripción do gasto, ó departamento que xestiona o gasto, o 
importe do mesmo, o concelleiro responsable e o funcionario ou traballador encargado e deberán vir 
acompañadas cun orzamento detallado do gasto a realizar. Cando o importe do orzamento sexa superior a 
1.500,00€ se requerirá máis de un orzamento, quedando excluídos casos excepcionais de exclusividade, neste 
caso motivarase a exclusividade no amberso da Nota de Autorización de Gasto 
 A folla de pedido terá un doble función. Na parte superior se recollerían os trámites para proceder a 
efectuar o gasto e na parte inferior se reservaría para a firma da recepción da obra, suministro ou do servicio. 
 O circuito é o seguinte: a folla de pedido se cumplimentará polo traballador encargante en doble 
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exemplar a parte superior con expresa anotación contable do RC e entregarase ó proveedor un exemplar e se 
quedasra o outro. 
 Posteriormente, cando se recibia o suministro ou finaliza a prestación si é periódica, o proveedor 
presentaría a súa nota de pedido para que se cumplimentase polo encargante o apartado inferior de dilixencias 
de recepción de conformidade. 
 De forma  que á Intervención,  como norma xeral, chegarán as facturas acompañadas dunha nota de 
pedido coa  anotación contable do RC ou AD e a recepción efectiva podendo ser rexistrada de entrada no 
Rexistro de Facturas. 
 Non se podrá presentar folla de pedido con posterioridade á realización do gasto, de presentarse 
algunha nesta situación a Intervención non procederá a súa tramitación, o que dará lugar a que a obriga que se 
derive teña que ser obxeto de recoñecemento extraxudicial en base a que non se respetou o procedemento 
previsto para á execución do gasto. Intervención. 
 Ademáis se establece a esixencia de  que consten nas facturas  datos de contacto e de pago, en base o 
art. 6.1 RD 1496/2003 que permite consignar calesquera outra mención, coa finalidade de axilizar o proceso de 
xestión de facturas. En consecuencia sería aconsellable que nas facturas conste: 
 O correo electrónico, teléfono e concreción da persona de contacto. 
 A unidade xestora do encargo indicando, si é posible, á persona. 
 Forma de pago  transferencia bancaria sendo requisito para a mesma o certificado da entidade 
financeira de titularidade da c/c, salvo casos excepcionais nos que será o cheque bancario nominativo cruzado. 
 A referencia contable na propia factura e si é para un proxecto subvencionado, reseñar a 
denominación e número de expediente da subvención para evitar o estampillado de facturas que require o 
Reglamento da LGS. 
 O orixinal da factura debe quedar en Intervención porque é obrigación fiscal (art. 12 RD 1496/2003: só 
pode expedirse un “duplicado” por perda do orixinal. Non se admitirá a presentación de varios duplicados á 
factura orixinal. A copia da factura que é a queda en poder do proveedor coa rúbrica “copia” é a que se sella 
con número e data de rexistro de entrada en Intervención. (art. 1 y 6.2 RD 1496/2003) 
 Todo elo, coa finalidade de concienciar da posibilidade de responsabilidades, ós intervenientes no 
proceso de xestión, pola demora na tramitación o que pode orixinar  costes para a Administración polos 
intereses de demora e costas procesais polo incumprimento do plazo legal de pago. 
 Finalmente a Intervención confeccionará unha  relación con periodicidade mensual de facturas 
rexistradas que se remitirá a Concellalía de Facenda para que inicie a tramitación da aprobación administrativa, 
remitindo ademáis copia á Tesoureiría municipal (en dita relación se recollerán os datos do proveedor con 
denominación social e NIF ou CIF, identificación da factura con nº e importe e a data de rexistro no rexistro 
auxiliar de facturas), que previa fiscalización da Intervención facendo constar órgano competente, consignación 
presupuestaria e outros, se someterán á aprobación formal polos órganos competentes para o recoñecemento 
das obrigas. No documento contable de “recoñecemento da obrigación” se consignarán as datas de 
aprobación. Tras dita aprobación se ordenará o pago polo orden cronológico que o ordenador de pagos 
determine á vista do Plan de Disposición de Fondos da Tesoureiría adaptado ós novos prazos da Lei de 
Morosidad. 
 De conformidade co art 4.3 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de 

decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operación a Tesoureira elaborará 
trimestralmente un informe sobre o cumprimento dos prazos previstos nesta Lei para o pago das obrigas de 
cada Entidade local, que incluirá necesariamente o número e contía global das obrigas pendentes nas que se 
esté incumplindo o prazo. Sin perxuicio da súa posible presentación e debate no Pleno da Corporación local, 
dito informe deberá remitirse, en todo caso, ós órganos competentes do Ministerio de Facenda e ó da Xunta de 
Galicia. 
  
BASE 21ª.- ENDOSOS.- 
 Toda obriga recoñecida a favor de terceiros por este Concello ou polos seus organismos autónomos, 
podrá ser endosada, de acordo coa lexislación vixente. 
A toma de razón da cesión do dereito de cobro a realizará o Interventor, e procederá unha vez os documentos 
xustificativos da obriga teñan sido aprobados polo órgano competente e sempre que se acredite formalmente a 
cesión coa sinatura do cedente e do cesionario. 
 
BASE 22ª.- FISCALIZACIÓN POSTERIOR DO GASTO.- 
 Terá por obxeto comprobar o grado de cumprimento da legalidade, o funcionamento no aspecto 
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económico financiero do servizo ou organismo e a conformidade coas disposicións legais que lle son de 
aplicación. 
 Cando os órganos de control interno fagan unha fiscalización a posteriori deberán emitir informe por 
escrito no que farán constar cantas observacións e conclusión se deduzcan das mesmas. De estos informes se 
dará traslado ós órganos xestores, a fin de que procedan a correxir as deficiencias detectadas e formlar as 
alegacións que estimen necesarias, no seu caso, remitiéndose ó Alcalde Presidente da Corporación. 
 
BASE 23ª.- ORDENACION DE PAGOS 
 As órdenes de pago en base a obrigas recoñecidas e liquidadas, expediranse polo Presidente da 
Entidade Local contra a Tesoureiría da Entidade Local, tendo en conta o Plan de Disposición de Fondos cando 
este exista e tendo en conta en todo caso a prioridad legalmente establecida para os gastos de persoal e para 
as obrigas de exercicios anteriores; todo elo sen perxuicio das delegacións que se establezcan. Recibida a 
relación de pagos a Tesoureiría municipal procederá a comprobar si ós contratistas, incluídos en dita relación, 
teñen débedas en vía de apremio coa facenda municipal en cuio caso se tramitarán os oportunos expedientes 
de compensación de conformidade co previsto na Lei Xeral Tributaria. 
 Á orde da sinatura dos tres claveiros das transferencias bancarias, talóns e outras formas de pago será 
en primeiro lugar @ Interventor/a para verificar a legalidade do expediente de pago, en segundo lugar @ 
Tesoureir@ quen garantirá a existencia de fondos para facer fronte ós pagos e que este se acomode ó Plan de 
Disposición de Fondos e en todo caso a prelación que establece o art. 187 do TRLRFL e en terceiro lugar o 
Alcalde Presidente. 
 O pago material que se realizará preferentemente mediante transferencia bancaria, e xustificarase 
mediante orde de transferencia bancaria debidamente dilixenciada pola Entidade financieira correspondente e 
no caso excepcional de pago mediante cheque xustificarase có "recibi" do preceptor, que en todo caso se 
incorporara ó expediente. 
 Excepcionalmente, se autoriza o pago en conta bancaria das facturas ou documentos equivalentes 
correspondentes a tributos, gastos financeiros e amortizacións de préstamos, con carácter previo a súa 
aprobación. 
 
BASE 24ª.- PAGAMENTOS A XUSTIFICAR. 
 Non podrán expedirse órdenes de pago sen a xustificación que acredite o nacemento da obrigación a que 
a mesma se refira, é decir sen a presentación da correspondente factura. 
 Non obstante, con carácter excepcional, poderán expedirse órdenes de pago "a xustificar", debendo 
axustarse as seguintes normas: 
 1) Que se destinen a unha finalidade concreta e determinada, que se concretará na solicitude. 
 2) Que se apliquen ós creditos orzamentarios correspondentes. 
 3) Que o importe a xustificar non sobrepase a cantidade de 6.000 euros, salvo para a celebración da Festa 
de Polvo, Xornadas de Xociviga e Festas Patronais e os casos excepcionais previa valoración da excepcionalidade e 
do importe necesario para a organización de ditos eventos pola Xunta de Goberno municipal. 
 4) Que non sexan destinadas a "operacións de capital". 
 5) Que o perceptor non teña pendente de xustificar ningunha cantidade. 
 6) Que non se destinen a atender gastos de modalidade periódica, os cales terán a consideración de 
"anticipos de caixa fixa". 
 7) Que non se destinen a sufragar gastos que estén suxeitos a retención por IRPF. 
 8) Non se admitirá como xustificación notas de recibí. 
 Unha vez aprobado e fiscalizado o expediente de gasto, Intervención expedirá un documento ADO contra 
a partida correspondente e se realizará o pago. 
 Non podrán expedirse novas órdenes de pago “a xustificar” polos mesmos conceptos presupostarios, 
aperceptores que tiveran no seu poder fondos pendentes de xustificación. 
 Os perceptores quedarán obrigados a xustifica-la aplicación das cantidades recibidas por este concepto, 
no prazo máximo de tres meses, con facturas que reúnan todolos requisitos do art 6 do RD 1496/03, e estarán 
suxeitos ó réxime de responsabilidades que establece a normativa vixente debendo reintegrar as cantidades 
non invertidas ou non xustificadas, en base o principio de anualidade presupostaria, dentro do mesmo 
exercicio en que foron concedidos. 
 A xustificación da aplicación dos fondos entregados se levará a cabo mediante conta xustificativa firmada 
polo interesado, debendo reunir os seguintes requisitos: 
 -Os gastos realizados serán acordes ó propósito e natureza para a que foron aprobados 
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 -Se aportará factura que reúna todolos requisitos establecidos no art 6 do RD 1496/2003 
 -Se acreditará a realización do pago o acreedor final 
 -Se aportará xustificante de reintegro nas arcas municipais dos importes non invertidos. 
 O preceptor dos fondos presentará a conta xustificativa na Intervención Municipal para seu informe e 
posteriormente, no caso de informarse favorablemente, se remitirá a Alcaldía para a súa aprobación. 
 A falta de presentación en prazo da conta xustificativa ou a non correción no término de 15 días 
concedido ó efecto das deficiencias e anomalías advertidas determinará a proposta pola Intervención Municipal do 
inicio do correspondente expte de reintegro de fondos. 
 
BASE 25ª.- ANTICIPOS DE CAIXA FIXA. 
 Terán a consideración de anticipos de caixa fixa as provisións de fondos de carácter non orzamentario e 
permanente que se realicen e posterior aplicación ó orzamento do ano en que se realicen. 
 Os fondos librados "a xustificar" con carácter de anticipos caixa fixa regularanse polas seguintes normas: 
 CLASES DE GASTOS: Os gastos que poderán atenderse cos fondos situados como anticipos de caixa fixa 
(autorizados polo alcalde) son os que se relacionan a  continuación: 
 
 a) Reparacións, mantemento e conservación, partidas comprendidas no art. 21. 
 b) Material ordinario non inventariable de oficina e outro), partidas 220 e 221. 
 c) Atencións protocolarias e representativas, partida 226.01. 
 d) Publicidade e propaganda,, partida 226.02. 
 e) Reunións e conferencias, e festexos populares, partidas 226.06 e 226.07. 
 f) Subministros e comunicacións, partidas 221 e 222. 
 g) Transportes, partida 223 
 h) Dietas e kilometraxes 230, 231 
 i) Atencións benéficas e asistenciais, partida 480. 
 j) Devolucións de ingresos indebidos. 
 
 Non podrán facerse efectivos mediante anticipo de caixa gastos suxeitos a retención de IRPF e non se 
admitirá como xustificación notas de recibí, senón que se fará con facturas que reúnan todolos requisitos do art 6 
do RD 1496/03  . 
 CONTÍA: A contía de cada anticipo de caixa non poderá ser superior a 600 euros. A proposta de 
constitución do anticipo de caixa fixa polo concelleiro delegado correponndente, previo informe da Intervención, 
se autorizará polo Sr. Alcalde Presidente. A proposta de constitución do anticipo especificará o importe do mesmo 
e as aplicacións presupostarias as que se vaian a imputar posteriormente os gastos. 
 CONTROL E XUSTIFICACIÓN: Os perceptores dos anticipos solicitarán motivadamente a constitución do 
mesmo e irán xustificando a súa aplicación a efectos de reposición de fondos, en tanto se manteñan as razóns que 
motivaron o anticipo, a medida que se aproximen á cantidade de gastos anticipada. 
 Serán perceptores destes anticipos o Alcalde-Presidente e os Concelleiros responsables de cada unha das 
áreas en que está  constituído este concello. 
 A xustificación da aplicación dos fondos se realizará mediante a presentación da conta xustificativa  
firmada polo preceptor na que se verificará que: 
 -Os gastos efectuados corresponden a atencións de carácter periódico ou repetitivo, conforme o 
deisposto nos art 190.3 TRLHL e 73.1 do RD 500/90. 
 -A totalidade dos gastos foron efectuados no exercicio presupostario. 
 -Constan facturas que reúnen os requisitos do RD 1496/03. 
 -Consta recibí do acreedor ou documento que acredite o pago do importe correspondente. 
 De advertirse deficiencias ou anomalías na xustificación se devolverá ó preceptor para que subsane as 
mesmas, concedendose un prazo de 15 días para este fin, Subsanadas as deficiencias e informado favorablemente 
o expediente, se remitirá a Alcaldía para a súa aprobación. De non subsanarse as deficiencias en dito prazo, se 
propondrá pola Intervención o inicio do correspondente expediente para a esixencia das responsabilidades 
oportunas e o reintegro dos fondos. 
 A contabilización, control e seguemento farase de conformidade co disposto na Orde EHA/4041/2004, de 
23 de novembro, pola que se aproba a nova Instrucción de Contabilidade Local.  
 CANCELACION: En todo caso cancelarase o anticipo a 31 de decembro sen perxuicio de volver a solicitalo 
unha vez aberto o exercicio seguinte. 
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BASE 26ª.- CONTRATOS MENORES. 

1. Nos contratos menores requerirán a tramitación dun expediente no que se acredite a documentación 
seguinte: 

• Folla de pedido formulada pol@ traballador@ responsable da concelleiría que teña ó seu cargo 
a xestión do gasto e conformada pol@ Concelleir@ Delegad@ correspondente. 

• Documento RC que acredite a existencia de crédito presupostario adecuado e suficiente. 
• Decreto de aprobación do gasto e adxudicación. No decreto de aprobación do gasto deberá 

recollerse, na súa parte dispositiva, os seguintes extremos: 
  -Descripción do gasto 
  -Contratista (Denominación social, NIF/CIF) 
  -Prezo do contrato 
  -Forma de pago 
  -Duración do contrato 
  -Aplicación presupostaria e nº do RC 

• Factura conformada polo traballador e concelleiro responsables, a factura deberá presentarse 
no Rexistro Auxiliar de Facturas acompñada da Folla de Pedido íntegramente cuberta. 

• No caso dos contratos de obras, ademáis, Presuposto da Obra e no seu caso, proxecto e informe 
de supervisión. 

2. Aqueles gastos menores que se clasifiquen como de “especial complexidade” pola secretaría ou 
intervención municipais, requerirán a tramitación do seguinte expediente: 

i. Memoria da actividade a realizar 
ii. Aprobación do inicio de expediente 
iii. Pliegos de condicións 
iv. Orzamentos  
v. Informe xurídico e económico 
vi. Resolución motiviada de adxudicación, onde se fará constar o estipulado no art. 26 do 

TRLCSP 
3. Os contratos menores non podrán ter duración superior a un ano, nin ser obxeto de prórroga, nin de 

revisión de prezos 
4. A execución de gastos mediante contrato menor respetará en todo caso os límites máximos cuantitativos 

e cualitativos establecidos na lexislación vixente. 
5. En todo caso o contratista deberá acreditar a capacidade para contratar coa Adminsitración. 

5.- Queda prohibido todo fraccionamento do gasto que teña por obxeto eludir os trámites e contías do 
contrato maior. 

 
BASE 27ª.- GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. 
 Son gastos de carácter plurianual os que extenden seus efectos económicos a exercicios posteriores a 
aquel no que se autoricen e comprometan, nas condicións e cos requisitos establecidos no art 174 do RDL 2/2004, 
de 5 marzo, polo que se aproba o TRLRFL e nos arts. 78 a 88 do RD 500/90, que constitúe o seu desenrolo en 
materia presupostaria. 
 A autorización e compromiso dos gastos de carácter plurianual se subordinará ó crédito que para cada 
exercicio se consigne nos respectivos Presupostos.. 
 Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual sempre que a súa execución se inicio 
no propio exercicio e que, ademáis, se atope en algún dos casos seguintes: 
a) Inversións e transferencias de capital. 
b) Contratos de subministros, de asistencia técnica e científica, de prestación de servicios, de execución de obras 
de mantemento e arrendamento de equipos que non poidan ser estipulados ou resulten antieconómicos por un 
ano. 
c) Arrendamentos de bens inmobles. 
d) Cargas financeiras das débedas desta entidade. 
 O número de exercicios os que poden aplicarse os gastos referidos nos aptdos a), b) e e) non será 
superior a catro. Asemade, nos casos dos aptdos a) e e) o gasto que se impute a cada un dos execicios futuros 
autorizados non podrá exceder da cantidade que resulte de aplicar ó créditos correspondentte o exercicio no que 
a operación se comprometeu as seguintes porcentaxes: no exercicio inmediato seguinte, o 70%; no segundo 
exercicio, o 60%, e no terciero e cuarto, o 50%. En casos excepcionais o Pleno Municipal podrá ampliar o número 
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de anualidades así como elevar as porcentaxes referidas. 
 Corresponde á Alcaldía a autorización e disposición dos gastos plurianuais cando a contía acumulada do 
gasto non sexa superior ó 10% dos recurso ordinarios do Presuposto, nin a 6.000.000,00 € e a súa duración non 
sexa superior a 4 anos. 
Corresponde ó Pleno da Corporación a autorización e disposición dos gastos plurianuais nos demáis casos.  
 A aprobación dos gastos plurianuales cuia execución supere os catro anos ou cuia contía supere o límite 
da competencia da Alcaldía será competencia do Pleno municipal. 
 
BASE 28ª.- GASTOS DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA. 
 A tramitación dos contratos poderán iniciarse no exercicio inmediatamente anterior a aquél no que vaia a 
comenzar a súa execución. 
 De conformidade co disposto no TRLCSP, na tramitación anaticipada de expedientes de contratación 
podrá chegarse ata a adxudicación do contrato e a súa formalización correspondentes, non podendo iniciarse a 
execución ata que exista crédito presupostario adecuado e suficiente. 
 A documentación dos expedientes de ocntratación que se tramite anticipadamente incorporará as 
seguintes particularidades: 

a) No prego de cláusulas administrativas se fará constar que a adxudicación do contrato queda 
sometida á condición suspensiva de existencia de crédito adeucado e suficiente para financiar as 
obrigas do contrato no exercicio correspondente. 

b) O certificado de existencia de crédito será sustituido por un informe da Intervención municipal 
no que faga constar que, para o tipo de gasto a efectuar, existe normalmente crédito adecuado e 
suficiente no Presuposto Xeral do Concello ou ben un compromiso da Alcaldía no que se faga constar 
que o mesmo se preveerá no Proxecto de Presupostos correspondente ó exercicio no que deba 
iniciarse a execución do gasto. 

 No caso de expediente de contratación anticipada, ó comenzó do exercicio, unha vez verifiacada a 
existencia de crédito, se imputatrán ó Presuposto as autorizacións ou os compromisos de gastos de tramitación 
anticipada. Si non existise crédito o expediente de contratación quedará sin efectos. 
 
BASE 29ª.- ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS. 
 Terán a consideración de atencións protocolarias e representativas aqueles gastos que, redundando en 
beneficio ou utilidade da Administración, o Alcalde e demáis concelleiros teñan necesidade de realizar no 
desempeño das súas funcións e para os que non existan créditos específicos en outros conceptos.  
 Todos os gastos deberán acreditarse con facturas cos requisitos do art 6 do Rd 1496/2003, e deberán 
acompañarse dunha memoria suscrita pola autoridade que realizou o gasto na que se faga constar: 
 -Os motivos que xustifican a realización do gasto 
 -Que o gasto redunta en beneficio ou utilidade da Administración 
 -A iden tificación do/s beneficiario/s do gasto. 
 Todo elo de confomridade co Informe da Intervención Xeral da Administración do Estado de 12 de abril 
de 2004. 
 Terán a consideración de gastos imputables á partida presupostaria de “atencións protocolarias e 
representativas”, entre outros, os derivados de atencións personais (regalos), establecementos de restauración 
(comidas), dietas e gastos de locomoción cando seu importe non poda imputarse ó artigo 23, sempre que 
redunden en beneficio ou utilidade da Adminsitración. 
Non  podrán abonarse con cargo a esta partida ningún tipo de retribución, en metálico ou especie, ó persoal 
calquera que sexa a depencia ou relación. 
 
BASE 30ª.- APORTACIÓNS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PÚBLICOS OU PRIVADOS. 
 
1. Cando o Concello do Carballiño acorde realizar achegas a organismos públicos ou privados, tramitarase 
documento "RC" en base ó acordo que para elo se adopte. 
 
Si a Administración receptora é coñecida e a contía da achega é precisa e non condicionada, tramitarase 
documento "AD" ou "ADO".  
 
2. Cando o importe da achega requira un acto posterior que concrete a contía, efectuarase unha retención de 
crédito polo importe estimado. 
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A) TRANSFERENCIAS CORRENTES 

 

BENEFICIARIO 
APLICACIÓN 

NIF NOME/RAZON SOCIAL 
OBXECTO APORTACIÓN 

231.13 480.02 P3200022F MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DO CARBALLIÑO Convenio Drogodependencia 3.000,00 € 

221.14 467.00 S1500072B CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE Programa: Xantar sobre Rodas 20.000,00 € 

943.11 463.01 P3200017F 
MANCOMUNIDADE TURISTICA DE MUNICIPIOS DO 
CARBALLIÑO 

CUOTA APORTACIÓN 2017 12.000,00 € 

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES 35.000,00 € 

 
B) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 

DESENROLO RURAL 

414.11 78000 PLAN DE MELLORA DE LOCAIS SOCIAIS (INVERSIÓN) 15.000,00€ 

  TOTAL 
15.000,00 

€ 

  
C) COTAS DISTINTAS ASOCIACIONS FUNDACIONS, E  OUTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS  

 
BENEFICIARIO 

APLICACIÓN 
NIF NOME/RAZON SOCIAL 

OBXECTO APORTACIÓN 

241.11 480.02 G36798510 EIXO ATLANTICO NOROESTE PENINSULAR CUOTA APORTACIÓN 2017 10.000,00 € 

241.11 480.00 G32367211 ASOCIACION RUTAS DO VIÑO DO RIBEIRO CUOTA APORTACIÓN 2017 600,00 € 

TOTAL 10.600,00 € 

   
BASE 31ª.- PROCEDEMENTO DE SUBVENCIÓNS. 
 
Entenderase por transferencia e subvención  toda disposición de diñeiro ou especie que se outorgue con cargo 
o orzamento municipal a favor de persoas públicas e privadas sen contraprestación concreta dos beneficiarios, 
para fomentar unha actividade de utilidade ou interese social ou para promover a consecución dun interese 
público ou que en xeneral contribúa o desenvolvemento dos intereses peculiares da provincia. 
 
Non se entenderán como subvencións os premios que se outorguen sen previa solicitude do interesado pero 
que se refiran a participación en actuacións ou eventos municipais. 
 
As subvencións municipais outórganse e xestiónanse de conformidade cos principios enumerados no artigo 8.3. 
da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, en adiante L.X.S. 
 
Na presente base regúlase o marco que rexe as bases reguladoras das subvencións a conceder polo Concello do 
Carballiño, de acordo co disposto no artigo 17.2 da L.X.S. 
 
En todo o no previsto nestas Bases estarase ó disposto na LXS, no RD 887/2006, do 21 de xullo, polo que se 
aproba o regulamento da LXS, en adiante RLXS, e na lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na 
ordenanza xeral reguladora das subvencións do Concello do Carballiño, en adiante OXS, así como nas 
ordenanzas específicas vixentes ou que se aproben. 
 

1. Procedemento Ordinario: Concorrencia competitiva. 
 
O procedemento ordinario de concesión de subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva, de 
acordo coas prescricións contidas ó efecto no artigo 22 e seguintes da L.X.S. As subvencións outorgaranse en 
base os principios de concorrencia, publicidade, igualdade, non discriminación e transparencia. 
 
A aprobación das bases que regulen as convocatorias de subvencións corresponderalle a Xunta de Goberno 
Local de acordo co sistema de delegación de competencias preferentemente dentro do primeiro semestre de 
cada exercicio económico. 
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No expediente administrativo incorporarase unha memoria explicativa dos obxectivos que se pretenden 
conseguir e do importe global da subvención a outorgar. Este documento ha de cumprir coas esixencias de 
programación previstas no artigo 8 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e os artigos 10 e seguintes do 
regulamento que a desenvolve (R.D: 887/2006, do 21 de xullo), ou, polo menos, fará referencia aos programas 
de subvencións aprobados para a mesma finalidade por outras administracións públicas, á compatibilidade ou 
incompatibilidade da subvención coas outorgadas por outras administracións públicas e ás medidas de 
coordinación previstas. No informe - proposta da unidade xestora determinarase a denominación, importe 
máximo a outorgar e a aplicación orzamentaria do correspondente programa. 
 
As bases de convocatoria tamén poderán ser obxecto de aprobación anticipada, nese caso requirirase que o 
proxecto de orzamento para o exercicio seguinte estea ditaminado favorablemente pola Comisión de Economía 
e Facenda, supeditándose a eficacia do acto da convocatoria á condición suspensiva da entrada en vigor do 
Orzamento do exercicio 2016 no que se conteñan os créditos adecuados e suficientes para atender as 
solicitudes que ao seu amparo se presenten. 
De acordo co anterior, non se poderá realizar acto ningún que supoña directa ou indirectamente compromiso 
de transcendencia orzamentaria en tanto non se cumpra a condición suspensiva citada. 
 
Unha vez aprobadas as bases serán obxecto de publicación no Boletín Oficial da Provincia e na páxina de 
internet  do Concello. 
As bases de cada convocatoria de subvencións determinarán con claridade: 

1.- Definición precisa do obxecto da subvención. 
               2.- Requisitos que deberán reunir os beneficiarios para a obtención da subvención, prazo e forma de 
acreditalos. 

3.- Persoas físicas ou xurídicas que poden solicitar as axudas. 
4.- Forma e prazos de solicitude, con indicación da documentación a achegar polos solicitantes. Cando 

o obxecto da subvención sexa a realización dunha actividade tamén poderán considerarse como gastos 
subvencionables aqueles de carácter xeral da entidade (persoal e gastos correntes) que se adscriban 
directamente á realización da actividade subvencionada. En todo caso os devanditos gastos xerais deben 
especificarse motivadamente no orzamento subvencionado e deben acreditarse expresamente no trámite de 
xustificación. 

5.- Criterios, debidamente ponderados, a utilizar para a determinación do importe absoluto das 
subvencións a outorgar a cada solicitante, do coeficiente de financiamento correspondente e do orzamento 
subvencionado. Avaliarase en todo caso, ou se xustificará de forma motivada a imposibilidade da devandita 
avaliación, o emprego da lingua galega na realización das actividades ou condutas para as que se solicite a 
axuda (Art. 20.2 l. da Lei de subvencións de Galicia). 

6.- Indicación do servizo ou unidade administrativa que actuará como instrutor do expediente, 
composición da Comisión Avaliadora, no seu caso, e determinación do órgano competente para resolver. 

7.- Resolución das solicitudes. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución de outorgamento 
ou desestimación das solicitudes non poderá exceder de 6 meses nos termos establecidos nos artigos 25 e 26 
da Lei 38/2003, xeral de subvencións e nos artigos 62 e 63 do seu regulamento. 
A dita resolución motivarase de conformidade co que dispoñan as bases reguladoras da subvención e deberá 
conter a relación de solicitantes aos que se concede a subvención, e fará constar, no seu caso, de maneira 
expresa, a desestimación do resto das solicitudes. En todo caso expresarase o beneficiario, o importe da 
subvención outorgada, o orzamento subvencionado, o coeficiente de financiamento e a finalidade ou 
investimento que constitúe o obxectivo concreto da subvención outorgada e demais referencias relevantes. 
O vencemento do prazo máximo para resolver sen notificarse a resolución, permitirá aos interesados entender 
desestimada a solicitude de concesión da subvención por silencio administrativo. 
Nas bases de convocatoria expresarase tamén o medio de notificación ou publicación de conformidade co 
establecido no artigo 59 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 
administrativo común. 

8.- Cando estea prevista o financiamento de obras, regularase a forma en que ha de xustificarse o 
cumprimento da legalidade vixente en materia de ordenación urbanística, protección do medio e respecto ao 
patrimonio histórico-artístico, así como a acreditación da propiedade ou dereito real que se teña sobre o ben 
inmoble e as condicións temporais e materiais de adscrición do ben moble ou inmoble ao fin de interese xeral 
que motiva a subvención, así como a obrigación da súa inscrición no rexistro público correspondente, facendo 
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constar a dita condición. 
9.-. Forma e prazo de realización das actividades ou investimentos, prazo e condicións para acreditar a 

súa realización mediante a xustificación documental oportuna e consecuencias asociadas ao incumprimento 
total ou parcial de cada un dos prazos indicados. Non podendo en ningún caso exceder este prazo o 30 de 
novembro.  
 

Os beneficiarios das subvencións  deben utilizar, con carácter xeral, formas de pago a terceiros que 
poidan acreditarse mediante un documento expedido por entidade financeira no que quede identificado o 
beneficiario, o importe e a data de pago (cartóns bancarios de crédito ou débito, talóns nominativos, 
transferencias bancarias, cheques, etc.), e só excepcionalmente poderán utilizar o pago en metálico en cuxo 
gasto no documento deberá constar o selo de pagado, selo do proveedor debidamente asinado, con nome, 
apelidos e DNI da persoa que recibe o pagamento. 
 10.- Forma e requisitos para o pago da subvención. 
 11.- Infraccións en caso de incumprimento das bases e as súas correspondentes sancións. 
 12.- O sometemento do beneficiario aos procedementos de control ou auditoría que no seu caso 
realice o Concello. 
 13.- Circunstancias que, como consecuencia da alteración das condicións tidas en conta para a 
concesión da subvención, poderán dar lugar á modificación da Resolución. 
 14.-Compatibilidade ou incompatibilidade con outras subvencións ou axudas para a mesma 
finalidade. 
 
 As bases serán redactadas polos responsables dos distintos programas e previamente á súa 
probación serán remitidas á Secretaría Xeral e á Intervención municipal para que emitan os seus preceptivos 
informes. 
 
 As bases da convocatoria poderán establecer as contías mínimas e máximas das subvencións que 
poidan concederse. 
 
 Excepcionalmente, e sempre que así se prevea nas bases reguladoras, o órgano competente 
procederá ó prorrateo, entre os beneficiarios da subvención, do importe global máximo destinado ás 
subvencións. 
 
                 A convocatoria podrá tramitarse conxuntamente coas bases. 

 
2. Procedemento de concesión directa. 

 
Poderán ser obxecto de concesión directa aquelas subvencións que se recollan con carácter nominal 

no orzamento municipal, aquelas nas que o seu outorgamento veña imposto por norma de rango legal, e 
aquelas outras que, con carácter excepcional, se acrediten razóns de interese público, social, económico ou 
humanitario, ou outras debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública. 
   Nas  presentes bases de execución do orzamento identifícanse as subvencións de concesión directa, 
as entidades beneficiarias, as finalidades e actividades para as que se outorga a subvención e os importes a que 
ascenden. 
Para a xustificación na modalidade indicada estarase o establecido no artigo 30 da L.X.S. 
 Ó abeiro do disposto no artigo 28.1 do citado corpo legal os convenios de colaboración serán o 
instrumento habitual para canalizar as subvencións previstas nominativamente nos orzamentos municipais, 
sempre e cando a súa complexidade, a adecuada definición das obrigas das entidades beneficiarias e o control 
das actividades subvencionadas o demande. 
  O órgano competente para a aprobación das bases reguladoras, outorgamento de subvencións, a 
aprobación dos convenios de colaboración e das contas xustificativas, é a Xunta de Goberno Local. 
  Xustificación e control: A xustificación, co alcance e contido recollido nas bases de concesión de 
subvencións, acompañarase das facturas e demais documentos de valor probatorio equivalente con validez no 
tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa, ou as súas fotocopias debidamente compulsadas ante 
a unidade administrativa do Concello que tramitou o expediente.  
  O control financeiro e a fiscalización das subvencións realizarase pola Intervención Municipal co 
alcance establecido no título III da LXS, RLXS, LS de Galicia,  OXMS e aS bases de execución do orzamento. De 
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conformidade co disposto no artigo 44 e seguintes da Lei 38/2003, xeral de subvencións, a Intervención poderá 
elaborar anualmente un Plan de control financeiro das subvencións xustificadas e pagas no ano inmediato 
anterior,  que se aprobará na Xunta de Goberno Local co fin de comprobar os seguintes puntos: 

- A adecuada e correcta obtención da subvención por parte do beneficiario. 
-  O cumprimento por parte do beneficiario das súas obrigacións na xestión e aplicación da subvención. 
- A adecuada e correcta xustificación da subvención por parte do beneficiario. 
- A realidade e a regularidade das operacións que, de acordo coa xustificación presentada por 
beneficiarios, foron financiadas coa subvención. 
- A adecuada e correcto financiament o das actividades subvencionadas, nos termos establecidos no 
apartado 3 do artigo 19 da Lei 18/2003. 
- A existencia de feitos, circunstancias ou situacións non declaradas á administración por beneficiarios 

e entidades colaboradoras e que puidesen afectar ao financiamento das actividades subvencionadas, á 
adecuada e correcta obtención, utilización, goce ou xustificación da subvención, así como á realidade e 
regularidade das operacións con ela financiadas. 
 
BASE 30ª SUBVENCIÓNS  NOMINATIVAS E EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA 
 

A) NOMINATIVAS 2017. 
No exercicio 2017 con arranxo o recollido no artigo 22.2.a) da Lei Xeral de Subvencións, outórganse as 
subvencións nominativas e transferencias que se detallan ós perceptores  e polos importes máximos que se 
indican a continuación: 
 

BENEFICIARIO APORTACIÓN 
APLICACIÓN 

NIF NOME/RAZÓN SOCIAL 
OBXECTO 

 

150.11.480.00 G32477663 
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS  DE GODÁS, PONTARRIZA E 
ENFESTA 

Estudio e mellora da Torre Medieval de Godás do 
Río 

10.000,00 € 

231.13 480.01 G32198970 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER 
(AFAOR) 

Plan integral de axuda a familias con enfermos de 
Alzheimer 

16.000,00 € 

231.13.408.04 R3200098F CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE Prevención de Exclusión Social 3.000,00 € 

231.12.480.05 G32348401 
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DO 
CARBALLIÑO (ASDIFICA) 

Iniciativas Sociais 3.000,00 € 

231.13.480.06 G32198541 
ASOCIACIÓN DE PAIS DE DISCAPACITADOS SÍQUICOS DO 
CARBALLIÑO (ASPADISI) 

Iniciativas Sociais 5.000,00 € 

231.13.480.07 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA Prevención de Exclusión Social 3.000,00 € 

334.11.480.01 G32398042 ASOCIACIÓN CULTURAL FETEGA Promoción Cultural 8.000,00 € 

334.11.480.01 G32034928 TIRULEQUE, GRUPO DE TEATRO Promoción Cultural 4.500,00 € 

338.11 480.01 COMISIÓN DE FESTAS PATRONAIS  Proxecto “Festas San Cibrao 2017” 33.000,00 € 

341.11 480.01 V32027757 CLUBE DEPORTIVO ARENTEIRO 

Gastos de actividades de fomento do deporte e a 
práctica deportiva, para a participación en 
competicións oficiais e o desenvolvemento de 
actividades deportivas durante a tempada 
2016/2017 

26.000,00 € 

341.12 480.00 G32219545 CLUBE CARBALLIÑO FÚTBOL SALA 

Gastos de actividades de fomento do deporte e a 
práctica deportiva, para a participación en 
competicións oficiais e o desenvolvemento de 
actividades deportivas durante a tempada 
2016/2017 

10.000,00 € 

431.40 480.00 G32171480 
ASOCIACION DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DO 
CARBALLIÑO 

Campañas promoción do comercio local do 
Carballiño para o 2017 

6.200,00 € 

463.11 480.00 G32186470 CENTRO DE ESTUDIOS CHAMOSO LAMAS Promoción Cultural 1.500,00 € 

463.11.480.01 G32255572 INSTITUTO DE ESTUDIOS CARBALLIÑESES Promoción Cultural 1.500,00 € 

912.11 470.01 V32465288 GRUPO MIXTO-SON O CARBALLIÑO 
Gastos de Funcionamento do Grupo (art 73.3 
LRBRL) 

1.941,12 € 

912.11 470.01 G32014003 BNG 
Gastos de Funcionamento do Grupo (art 73.3 
LRBRL) 

2.882,24 € 

912.11 470.01 G27202365 PARTIDO POPULAR  
Gastos de Funcionamento do Grupo (art 73.3 
LRBRL) 

6.646,72 € 

912.11 470.01 G28477727 PSdG-PSOE 
Gastos de Funcionamento do Grupo  (art 73.3 
LRBRL) 

8.528,96 € 

TOTAL SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS 150.699,04 € 
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Todos os expedientes de  subvencións que se tramiten de forma nominativa deberán conter: 

- Proposta da unidade que motive os intereses de interese público que motivan a subvención 
e o seu outorgamento, razóns polas que non resulta conveniente  a aplicación dos principios 
de publicidade e concorrencia, os criterios tomados en consideración para determinar o 
coeficiente de financiación e acreditación de que o beneficiario reúne todas as condicións 
establecidas para poder obter a subvención proposta. 

- Convenio subscrito ó efecto no que constará: 
� Obxecto e finalidade. 
� Orzamento da actividade. 
� Importe da aportación municipal, sobre o total da  actividade. Podendo  

financiarse o total da actividade subvencionada de forma xustificada e 
razoada. En ningún caso o importe da subvención poderá ser superior o 
custe da actividade en concorrencia con outras subvencións publicas. 

� Forma e prazo para a realización das actividades, forma e prazo da 
xustificación, e consecuencia do incumprimento parcial ou total da 
actividade. 

�  Infraccións en caso de incumprimento das Bases e as súas 
correspondentes sancións. 

� Formas de pago a terceiros  que deberá acreditarse mediante documento 
expedido pola entidade financeira, no que conste o importe e data de 
pagamento so excepcionalmente caberá o pagamento en metálico en 
cuxo caso deberá constar na factura acreditativa do gasto o selo de 
pagado. 

� O sometemento do beneficiario ós procedementos de control ou auditoría 
que realice este Concello. 

- Corresponden o órgano competente para a concesión neste caso a Xunta de Goberno Local, 
previo informe dos servizos municipais competentes valorar o cumprimento das actividades 
subvencionadas. 

- Si non se xustifica totalmente o orzamento subvencionado, pero se acredito o cumprimento 
da finalidade básica da subvención, o importe inicialmente concedido reducirase ata o 
importe xustificado. 

- As subvencións nominativas terán carácter anual e non xeran dereito algún ó perceptor en 
exercicios posteriores. Excepcionalmente poderán adquirirse compromisos de subvencións 
nominativas de carácter plurianual, facendo constar dita circunstancia nas bases de 
execución do orzamento. 

- En todo caso deberán presentarse certificacións de atoparse o corrente das obrigas 
tributarias e ca seguridade social e ca Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Cando o obxecto da subvención sexa a realización de unha actividade poderán considerarse 
coma subvencionables  aqueles de carácter xeral da entidade (persoal e gastos correntes), 
que se adscriban a realización da actividade. En todo caso estes gastos deberán 
especificarse motivadamente no orzamento subvencionado e acreditarse expresamente na 
xustificación. 

 
B) SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA 2017 (por Áreas): 
 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN  IMPORTE 

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  

231.13 48003 ACCIÓNS CÓ VOLUNTARIADO 2.700,00 € 

231.13 48000 EMERXENCIAS SOCIAIS 8.500,00 € 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN  

326.00 48001 SUBVENCIÓNS AXUDA ESCOLAR 2016-2017 5.000,00 € 

PROMOCION CULTURAL  
334 48000 SUBVENCIÓNS ASOCIACIÓNS CULTURAIS, ACTIVIDADES 2017 25.000,00 € 

PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE 
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341.11 48000 SUBVENCIÓNS ASOCIACIÓNS DEPORTIVAS, ACTIVIDADES 2016 15.000,00 € 

DESENROLO RURAL 

414.11 48000 PLAN DE MELLORA DE LOCAIS SOCIAIS 5.000,00€ 

 
 
BASE 33ª.- ASIGNACIÓNS A MEMBROS DA CORPORACIÓN, A GRUPOS POLÍTICOS, GASTOS DE LOCOMOCIÓN, 
ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEXIADOS, INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVICIO. 
 De acordo coas determinacións contidas no  art. 75 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, do 2 de 
abril de 1985, e art. 13 do Regulamento de Organización Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, 
aprobado por Real-Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, establécense as seguintes indemnizacións e 
compensacións ós membros corporativos, todas elas compatibles entre si e con efectos de 1º de xaneiro do 
presente ano: 
 SR. ALCALDE: 
 No caso de exercer o cargo en réxime de dedicación exclusiva, previa autorización do Pleno, o Sr. Alcalde-
presidente deste concello, de acordo co art. 13 do R.O.F., non percibirá os importes correspondentes a 
indemnizacións por asistencia a sesións, comisións e demais actos corporativos, retribuíndose o cargo nunha 
contía mensual (14 ó ano) de 2.831,57 euros brutos, que se incrementará,  de ser o caso,  de conformidade co 
previsto o persoal do sector público na Leis de Presuposto do Estado para cada exercicio.  
 SRES. CONCELLEIROS: 
 Así mesmo, os Concelleiros liberados que, autorizados polo Concello Pleno, perciban retribucións por 
adicación parcial  devengarán as cantidades asignadas polo Pleno nas contías e periodicidade que este sinale, 
sendo incompatible con calquera outro percibo con cargo os orzamentos municipais, excepto axudas de custo e 
desplazamentos. 
 
 INDEMNIZACIÓNS OS MEMBROS DA CORPORACIÓN: Tódolos membros da Corporación incluidos os que 
desempeñen cargos en réxime de adicación exclusiva así como parcial, terán dereito a percibir indemnizacións 
polos gastos ocasionados polo exercicio do cargo, cando sexan efectivos, e previa xustificación documetal. 
 Por gastos de viaxe terán dereito a ser indemnizados polos kilómetros recorridos no seu vehículo. 
 Por asistencia a actos de representación ou xestión municipal, en exercicio das funcións que teñan 
encomendadas, os seguintes importes máximos:   
 1.- Dentro da provincia................ 35,00 Euros/día, en concepto de manutención 
 2.- No resto de Galicia................. 35,00 Euros/día, en concepto de manutención 
 3.- No resto de España................. 60,00 Euros/día, en concepto de manutención 
 4.- Cando teña que pernoctar fóra do domicilio, cada noite.....80,00 Euros, en concepto de aloxamento. 
 
 ASISTENCIAS A SESIÓNS DE ÓRGANOS COLEXIADOS: Os membros da corporación percibirán pola súa 
asistencia a órganos colexiados da mesma as contías que se señalan a continución. Estas asistencia se acreditará 
mediante as correspondentes actas das sesións que correspondan: 
 1.- Plenos..................................... 95,00 Euros  
 2.- Xunta de Goberno.................  76,00 Euros  
 3.- Comisións informativas.........  76,00 Euros  
 4.- Reunións de portavoces......... 76,00 Euros  
 
 A retención a practicar polo I.R.P.F. por asistencia a órganos colexiados, será o resultado de aplicar ás 
retribucións percibidas o tipo fixado na táboa xeral,  fixada no Real-Decreto 2717/1998, do 18 de decembro, tendo 
en conta a situación familiar existente o 1º día do período impositivo, calculándose a contía de ditas retribucións 
elevando ó ano a percibida o primeiro mes do ano natural, cantidade que se presume non inferior á percibida polo 
mesmo concepto durante o ano.  
 
 ASIGNACIÓN ÓS GRUPOS  POLÍTICOS.- 
 De conformidade co previsto no art. 73.3 da LRBRLse establece unha asignación de 20.000,00 € ós grupos 
políticos que se distribúen da seguinte forma: 
-Importe fixo: 
 PSOE: 1.000,00 € 
 PP: 1.000,00 € 
 BNG: 1.000,00 € 
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 GRUPO MIXTO – SON O CARBALLIÑO: 1.000,00 € 
-Importe variable, en función do número de membros de cada grupo,  
 PSOE: 8*941,12 = 7.528,96 € 
 PP: 6*941,12 = 5.646,72 € 
 BNG: 2*941,12 = 1.882,24 € 
 GRUPO MIXTO – SON O CARBALLIÑO: 1*941,12 = 941,12 
 
 Se farán liquidacións con carácter mensual co importe correspondente a cada grupo, é decir, 710,78 € ó 
PSOE; 553,91 € ó P.P.; 240,19€ ó BNG e 161,76€ ó GRUPO MIXTO – SON O CARBALLIÑO 
 
 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVICIO DO PERSOAL DO CONCELLO.- 
 Ós efectos da aplicación do Anexo II do Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizaciós 
por razón do servicio, se establece a seguinte clasificación: 
Grupo 1: Presidente, Concelleiros, Secretari@, Interventor@, Tesorer@. 
Grupo 2: Resto de personal funcionario dos Grupos A1 e A2 e personal laboral asimilado ós anteriores. 
Grupo 3: Personal non incluido nos grupos anteriores  
 
 As axudas de custo a aplicar en cada caso serán as recollidas no Anexo da citada resolución. 
Terá lugar o dereito o percibo destas indemnizacións as comisións de servicio para a realización de cometidos 
especiais que circunstancialmente se ordenen ó persoal do concello e que deban desempeñar fora do término 
municipal. 
 Corresponde ó concelleiro delegado do área proponer a realización destas comisóns, sendo o Sr. Alcalde 
Presidente competente para autorizalas. As.comisións de servicios recollerán os motivos do desprazamento, os 
conceptos a indemnizar e as horas de inicio e finalización da comisión.  
 En cuanto ós desprazamentos dentro do termo municipal por razón de servicio o persoal ten dereito a ser 
resarcido dos gastos polos desprazamentos que se vexa obrigado a efectuar pro razón do servicio dentro do termo 
municipal. Serán indemnizables os gastos efectivamente ocasionados pola utilización de medios de transporte 
públicos, podéndose autorizar, a petición do interesado, a utilización de vehículos particulares. 
 Respecto ás asistencias a membros de tribunais de oposicións e concursos encargados da selección de 
persoal, as contías a percibir por asistencia serán as sinaladas no anexo IV do RD 462/2002. 
 

TÍTULO IV.- DA TESOURERÍA 

 
BASE 34ª.- TESOUREIRIA. 
 Constitúe a Tesourería do Concello o conxunto de recursos financeiros, sexa diñeiro, valores ou créditos 
do Concello e dos seus Organismos Autónomos, tanto por operación presupostarias como extrapresupostarias. 
 A Tesoureiría se rexirá polo principio de caixa única. 
 Corresponde @ Tesorer@ elaborar o Plan de Tesoreiría, que será aprobado polo Alcalde Presidente. 
 O Plan de Tesourería considerará aqueles factores que faciliten unha eficiente e eficaz xestión da 
Tesoureiría do Concello e recollerá necesariamente a prioridade dos gastos de persoal e das obrigaciones 
contraídas en exercicios anteriores. 
 A xestión dos recursos líquidos se levará a cabo con criterios de obtención da máxima rentabilidade, 
asegurando en todo caso a inmediata liquidez para o cumprimento das obrigas nos seus vencementos temporais. 
 De conformidade co disposto na Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da lei 30/2004, de 29 de 
decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidad, é función d@ Tesoureir@ a 
elaboración e remisión ó Ministerio de Economía e Facenda dos informes trimestrais sobre cumprimento de 
prazos de pago previstos no art 4, apartados 3 e 4,  que establece: “3.- Los Tesoreros, o, en su defecto, 

Interventores de las Corporaciones locales, elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los 

plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente 

el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.  4.- 

Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá 

remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo 

ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de 

Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales…” 

 De conformidade co art 5 do mesmo texto legal: “La Intervención u órgano de la Entidad Local que 

tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el ejercicio 
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anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido 

más de tres meses desde su anotación en el Registro de Intervención y no se hayan tramitado los 

correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la 

ausencia de tramitación de los mismos. 

 El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la sesión en la que tenga conocimiento de 

dicha información, publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan 

presentado agrupándolos según su estado de tramitación. “ 

 
BASE 35ª.- XESTIÓN, LIQUIDACIÓN E RECADACIÓN DE INGRESOS. Recoñecemento de Dereitos: 
 O recoñecemento de dereitos é o acto polo que se declaran líquidos e esixibles uns dereitos a favor do 
concello, correspondendo á Alcaldía ou o Pleno municipal dictar a resolución ou acordo de recoñecemento de 
dereitos, así como a devolución de ingresos indebidos. 
            Contabilización do Recoñecemento de Dereitos:  
 Procederá o recoñecemento de dereitos cando se coñeza a existencia dun feito de natureza xurídica ou 
económica, xerador dun dereito a favor do concello do Carballiño calquera que sexa a súa orixe.  
 O rexistro contalbe dos dereitos recoñecidos se efectuará conforme ás seguintes regras: 
 1.-Tratándose de liquidacións de contraído previo e ingreso directo, se contabilizará o recoñecemento do 
dereito ó aprobarse as liquidacións. 
 2.-Tratándose de liquidacións de contraído previo e ingreso por recibo, se contabilizará o recoñecemento 
do dereito ó aprobarse o padrón ou lista cobratoria correspondente. 
 3.-Tratándose de autoliquidacións e ingresos sin contraído previo, se procederá ó recoñecemento do 
dereito cando se presente e se teña ingresado o seu importe. 
 4.- Nos casos de axudas, subvencións, donacións ou outras formas de cesión de recursos por terceiros, 
cando exista compromiso firme de aportación. Se ben, e en base o principio contable de prudencia, nos supostos 
de aportacións de personas e empresas privadas, dada a dificultade en ocasións de facer efectivos estos 
compromisos, pódese retrasar o recoñemento do dereito  ó momento do cobro. 
 5.- Con carácter xeral, o pasivo que xeneran as operacións de endebedamento rexistrarase 
simultáneamente ó desembolso dos capitais por parte do prestamisa. Dito momento, xeralmente, é coincidente co 
momento da formalización do contrato de préstamo. 
 6.- En cuanto os ingreso pola participación nos tributos do Estado e da Xunta de Galicia se rexistrará o 
recoñecemento do dereito cando teña lugar o cobro das entregas a cuenta. O dereito correspondente á 
liquidación definitiva da participación se recoñecerá no exercicio no que se ingrese, con arreglo o disposto no art 
163.a) do TRLRHL, 
 ACTOS DE XESTIÓN, LIQUIDACIÓN E RECADACIÓN DE INGRESOS: 
 En relación cos actos de xestión, liquidación e recadación de ingresos, terán  que observarse as seguintes 
prescricións: 

a) A área de Tesourería é a responsable da formación, xestión e acturalización dos padróns de 
tributos e precios público de cobro periódico, a cuio fin os servicios xestores comunicarán as 
incidencias coñeceidas que poideran afectar a aqueles. Da aprobación dos citados padróns se dará 
conta a Intervención, para a súa fisclización e contabilización. 
b) A elaboración das liquidacións de ingreso directo corresponde á Tesoureiría sobre a base dos 
datos facilitado polo servicio xestor que, tras a súa aprobación serán entregadas a Recadación para o 
seu cobro. Da aprobación das liquidacións e drá conta á Intervención para a súa fiscalización e 
contabilización. 
As anulacións ou baixas de dereitos que teñan o seu orixe na imporcdencia total ou parcial da 
liquidación practicada, serán aprobadas plo mesmo órgbano que recoñeceu o dereito; no resot de 
supostos, a competencia corresponderá ó Pleno muncipal. 
c)  Unha vez aprobados os padróns correspondentes, as listas cobratorias e pregos de cargo, 
remitiranse á Intervención  para ser contabilizados, e o Servicio de Recadación, para que unha vez 
iniciado o período voluntario de cobranza se proceda a emisión dos recibos e o cobro dos mesmos. 

     d) Finalizados os prazos de ingreso en voluntaria, de acordo co Reglamento Xeral de        
Recadación se inicia o período de recadación executivo. 
     f) Os ingresos que se efectúen directamente en Tesourería,  segundo liquidación que previamente se 
formulara, realizaranse mediante a correspondente orde de ingreso ou talón de cargo, librándose a 
correspondente carta de pagamento ou recibo xustificante do ingreso. 
     g) Polo que respecta a autoliquidacións, o ingreso terá a condición de "a conta" do que resulte da 
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liquidación definitiva que para o efecto se formule posteriormente. 
  CONTABILIZACIÓN DOS INGRESOS: 
 Os ingresos procedentes de Recadación, en tanto non se coñeza a súa aplicación presupostaria, se 
contabilizarán como ingresos pendentes de aplicación, sin perxuicio do cual, os fondos estarán integrados na caixa 
única. 
 En cuanto os ingresos que se formalicen en contas restrinxidas de recadación pendentes de aplicación, 
procederase a súa aplicación pola Tesourería muncipal a medida que se necesiten os fondos para facer fronte o 
pago das obrigas e, así mesmo, cando sexa máis rentable a colocación dos excedentes noutras contas de 
titularidade municipal e en todo caso a 31 de decembro de cada exercicio deberán aplicarse a totalidade dos 
ingresos os conceptos presupostarios correspondentes, resultando cero o saldo destas contas restrinxidas de 
recadación. 
 A Tesoureiría procurará que non exista ningún abono nas contas bancarias pendentes de formalización 
contable. 
 O resto de ingreso que perciba o Concello, se formalizarán mediante mandamento de ingros, aplicado o 
concepto presupostario correspondente e expedido no momento no que a Intervenión coñeza que ingresaron os 
fondos.  
 Cando se teña dictado acordo ou resolución de aceptación dunha subvención que esixa para a súa 
efectividade de xustificación documental da inversión, se notificará ó servicio xestor ó obxeto de que proceda a 
cumpliementación da mesma e unha vez remitida, este Servicio o notificará á Intervención para a sua 
contabilización e a Tesoureiría o fin de que poda efectguarse o puntual seguemento para o seu cobro. 
 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS: 
 A devolución de ingresos indebidos se realizará con arreglo ó procedemento legalmente establecido e 
abonarase mendiante tranferencia bancaria ou cheque nominativo, previa presentación polo interesado dos 
recibos orixinais, así como da documentación necesaria para acreditar o dereito a devolución. 
 A devolución requerirá a tramitación do correspondente expediente que en todo caso será informado 
pol@ Tesoureir@ municipal e fiscalizalización de conformidade pola Intervención Municipal. 
 REINTEGRO DE PAGOS INDEBIDOS: 
 A Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Presupostaria, recolle no seu art. 77 a definición de pato 
indebido, entendendo por tal, o pago que se realiza por erro material, aritmético ou de feito, a favor de persoa en 
quen non concurra derito algún de cobro frante á Administración con respecto a dito pago ou contía que excede 
da consignad no acto ou documento que recoñeu o  dereito do perceptor. O perceptor dun pago indebido total ou 
parcial queda obrigado a súa restitución. O órgano qut teña comtido o erro que orixionou o pago indebido disporá, 
de inmediato, de oficio, a restitución de cantidades indebidamente pagadas.  
 Desta regulación se desprende que os pagos indebidos teñen a consideración de ingresos de dereito 
público, polo que se reclamará mediante o precedemento de apremio pola Tesoureiría municipal, de forma 
inmediata ó momento en que se detecte o mesmo. 
  
BASE 36ª.- XUSTIFICACIÓN DE INGRESOS PROVENIENTES DE SUBVENCIÓNS E OUTROS. 
 Os recursos que se refiran a subvencións procedentes doutras entidades, así como os de dereito privado 
e os relativos a operacións de crédito, para financiación de obras e servicios, deberán ser xustificados da forma que 
se establezca na Orden pola que se regulen as mesmas e nos prazos previstos e os fondos serán aplicados as 
finalidades para ás que foron concedidos, correspondendo ó persoal administrativo de cada unha das áreas do 
Concello que tramiten as subvencións a responsabilidade sobre a xustificación das mesmas. 
 Cando se teña dictado acordo ou resolución de aceptación dunha subvención que esixa para a súa 
efectividade de xustificación documental da inversión, se notificará ó servicio xestor ó obxeto de que proceda a 
cumpliementación da mesma e unha vez remitida, este Servicio o notificará á Intervención para a sua 
contabilización e a Tesoureiría o fin de que poda efectguarse o puntual seguemento  para o seu cobro. 
  
BASE 37ª. A LIQUIDACIÓN DO PRESUPOSTO 
 Actuacións previas. 
 1. A fin de exercicio, se verificará que todas as resolucións que implican recoñecemento da obriga 
teñano o seu reflexo contable na fase O. 
 2. Os servicios xestores recabarán dos contratistas a presentación de facturas dentro do  exercicio. 
Non obstante o anterior, o día 15 de decembro de cada exercicio se verificará o estado de determinados gastos 
por consumos ou servicios imputables ó exercicio e cuio recoñecemento de obrigas non llegara a formalizarse 
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por non terse presentado as  facturas, o que se comunicará os departamentos xestores do gasto para que 
requiran os contratistas a presentación antes do 31 de decembro. 
 Procedemento. 
 1. A liquidación do Presuposto Xeral do Concello será aprobada polo Alcalde Presidente, previo 
informe de la Intervención, dando conta ó Pleno na primeira sesión ordinaria que celebre después da 
aprobación. 
 2. Se faculta ó Presidente para que na aprobación da liquidación do Presuposto Xeral da Corporación 
poda realizar unha depuración dos saldos presupostarios de exercicios anteriores e non presupostarios que se 
comprobe non respondan realmente a Obrigas pendentes de pago ou Dereitos pendentes de cobro. 
 Anulación de créditos. 
 1. Os créditos para gastos que o último día do exercicio presupostario non estén afectados ó 
cumplimento de obrigas xa recoñecidas quedarán anulados de pleno dereito, sin máis excepciones que as 
señaladas no art. 182 do R.D.Lex. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais. 
 2. Os dereitos liquidados pendentes de cobro e as obrigas recoñecidas pendentes de 
pago quedarán a cargo da Tesourería da Entidade local. 
  
BASE 38º.- DEREITOS DE DUBIDOSO COBRO. PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS: 
 De conformidade coa Norma de Valoración nº 9  e a Rgra 60ª da ICAL (Orde EHA/4041/2004, de 23 de 
novembro) deberán practicarse as correcións de valor que proceda, dotándose, no seu caso, as correspondentes 
provisións, para reflexar as posibles insolvencias que se presenten con respecto ó cobro dos activos de que se 
trate. 
 En ningún caso a consideración dun dereito de dudoso cobro implicará a súa anulación nin producirá  a 
súa baixa nas contas, xa que a baixa ou anulación requira a tramitación do oportuno expediente no que deberá 
quedar xustificada a causa e de ser o caso a esixencia de responsabilidad que se poiderea derivar. 
 Con carácter xeral con motivo da liquidación do presuposto se dotará unha provisión global para  para 
insolvencias. A contía a dotar como saldos de dubidoso cobro virá determinado pola aplicación ó importe dos 
dereitos recoñecios pendentes de cobro en exercicios pechados os seguintes porcentaxes: 

- Para dereitos de cobro que teñan unha antigüedade de menos de 4 anos: 0.00% 
- Para os dereitos pendentes de cobro que teñan unha antigüedade de 4 anos e inferior a 6 anos: do 40% 
- Para os dereitos pendentes de cobro que teñan unha antigüedade superior 6 anos: do 100 % 

 
 Non se terá en conta para á dotación da Provisión para Insolvencias as débedas pendentes da adopción 
do oportuno acordo de compensación, como é o caso da débeda con Aquagest. 
 
BASE 39ª.- EFECTOS INUTILES. 
 Os efectos declarados inútiles ou residuos poderán ser alleados directamente polo presidente da 
corporación, sen suxeición a subasta, sempre que o seu importe calculado non exceda de 3.000 euros.. 
 
BASE 40ª.- ANTICIPOS REINTEGRABLES O PERSOAL.- 
 En canto ós anticipos reintegrables de persoal, para a concesión do anticipo deberase presentar solicitude na 
que se xustifique as “urxentes necesidades”, non se terán en conta aquelas solicitudes xenéricas, que non se 
refiran a causas concretas que xustifiquen tal urxencia. 
 A concesión realizaranse por resolución da Concellería de Persoal, que establecerá o prazo para o 
reintegro, polo importe máximo de duas pagas líquidas a devolver no prazo máximo de 12 meses e de forma  que 
necesariamente queden cancelados antes de 31 de decembro de cada exercicio.- 
 Non se percibirán novos anticipos ata que se proceda  o reintegro total dos percibidos.  
 Para o persoal laboral indefinido e eventual a devolución dos anticipos concedidos condicionarase á 
finalización dos correspondentes contratos. 
 Non se podrá conceder un novo anticipo cando o solicitante teña outro pendente de cancelación. 
 O servicio de Intervención requerirá ós interesados a fin de que fagan efectivos os correspondientes 
reintegros nos prazos acordados. 
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TÍTULO V.- DA CONTABILIDADE. 

 
BASE 41ª AMORTIZACIÓNS. – 
 1.- Os bens comprendidos no inmovilizado material que teñan a condición de activos amortizables 
serán obxeto dunha amortización sistemática anual ó longo da súa vida útil ou período de tempo durante ó qu 
se espera que o activo sexa utilizado. 
 As cotas de amortización se determinarán polo método lineal, calculando ó seu importe para cada 
exercicio económico según a seguinte fórmula: 
 Cota de amortización anual=              Base amortizable neta   
                Nº de anos que falten ata fin de vida útil 
  Base amortizable neta =Valor contable-amortización acumulada-valor residual 
 O criterio para a determinación da vida útil obtense da Tabla de Amortizacións que rixe para a Admón. 
do Estado (resolución da IGAE de 14/12/99) que se resume nos seguintes apartados: 
  
 ELEMENTOS     ANOS 
 Edificios e outras construcción   100 
 Instalacións      25 
 Elementos de Transporte     14 
 Mobiliario      20 
 Maquinaria        8 
 Equipos informáticos      8 
 Sistemas y programas informáticos        6 
 Resto de inmovilizado material     8 
 En todo caso a aplicación destas amortizacións require a actualización do inventario de bens 
municipais, para obter información relativa ó ano de adquisición dos distintos bens, así como su valor de 
adquisición inicial. 
 2.- Os bens comprendidos no inmovilizado inmaterial se amortizarán no período de dez anos a contar 
dende a súa adquisición, determinando as cotas de amortización polo método lineal. 
 3.- Non terán consideración de gasto de inversión os que se realicen en ben mobles cuio valor unitario 
sexa inferio a 300,00 €.  
 

TITULO VI.- FUNCIÓN FISCALIZADORA. 

 
BASE 42ª CONTROL E FISCALIZACIÓN INTERNA.- 
 A intervención municipal exercerá as funcións de control e fiscalización interna da xestión económico-
financeira e presupostaria do Ilmo. Concello do Carballiñño e dos seeus organismos autónomos. 
 O control e finscalización da xestión económica do concello corresponde á Intervención Municipal nos 
termos establecidos nos art 213 a 222 do TRLRFL e nas presentes Bases de Execución do Presuposto. 
 ÁMBITO DE APLICACIÓN E MODALIDADES DE EXERCICIO DA FUNCIÓN INTERVENTORA: 
  A función interventora terá por obxeto fiscalizar todolos actos do Concello e dos seus organismos 
autónomos que den lugar ó recoñecemento e liquidación de dereitos e obrigas ou gastos de contido 
económico, os ingresos e pagos que de aqueles se deriven e a recaudación, inversión e aplicación, en xeral, dos 
caudáis públicos administrados, co fin de que a xestión se axuste ás disposicións aplicables en cada caso. 
 O exercicio da función interventora comprenderá: 
 a) A intervención crítica ou previa de todo acto, documento ou expediente susceptible de pruducir 
dereitos ou obrigas de contido económico ou movemtnos de fondos de valores. 
 b) A intervención formal da ordenación do pago. 
 c) A intervenvión material do pago 
 d) A intervención e comprobación material das inversiós se da aplicación das subvencións. 
 
 A Intervención recibirá o expediente orixinal completo, unha vez reunidos todolos xustificantes e 
emitidos os informes preceptivos e con carácter previo á adopción do acordo ou resolución correspondente. A 
Intervención fiscalizará o expediente no prazo máximo de dez días a contar dende o seguinte á data de 
recepción, prazo que se reducirá a 5 días cuando se teña declarado urxente a tramitación do expediente. 
 A Intervención, cando o estime necesario podrá recabar cantos antecedentes e documentos, así como 
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informes técnicos e asesoramentos sexan precisos para o exercicio da sus funcións. 
 EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN: 
 Non estarán suxeitos a intervención previa os gastos de material non inventariable, contratos 
menores, así como os de carácter periódico e tracto sucesivo, unha vez intervido o gasto correspondente ó 
período inicial do acto ou contrato do que se deriven ou as súas modificacións, así como outros gastos menores 
de 600 €, que se fagan efectivos a través do anticipos de caixa fixa. 
 FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA: 
 Con arreglo o art 219.2 TRLRFL, a fiscalización previa das obrigas e gastos se efectuará mediante 
comprobación dos seguintes extremos: 
 1.-A existencia de créditos presupostario adecuado a natureza do gasto ou obriga que se propoña 
contraer. 
 2.-O cumprimento dos requisitos do art 174 do TRLRHL cando se trrate de contraer compromisos de 
gasto de carácter plurianual. 
 3.-Que as obrigas ou gasto se xeneran por órgano competente. 
 4.-Os extremos adicionais que atendendo a natureza dos distintos actos, documentos ou expedientes 
proceda. 
 Para todo tipo  de expediente ademáis das comprobacións sinaladas, deberá comprobarse: 
 1.- A existencia de previa proposta de gasto formulada polo Sr. Alcalde Presidente ou Concellerio 
delegado. 
 2.- A competencia do órgano de contratación, do concedente da subvención, do que celebra o 
convenio, do que resolve un expte. de responsabilidade patrimonial e en xeral do que dicte o acto 
administrativo. 
 3.- A executividade dos recursos cos que se financia o gasto. 
 En cuanto a fiscalización previa de dereitos sustitúese pola inherente toma de razón en contabilidade e 
por actuacións comprobatorias posteriores  mediante técnicas de muestreo e auditoría. 
 FISCALIZACIÓN DE INGRESOS. 
 1.- Como norma xeral serán fiscalizadas e contabilizadas pola Intervención, tódalas propostas de actos de 
xestión, liquidación ou recadación de ingresos, debendo ser autorizadas pola Alcaldía ou aprobadas pola Xunta de 
Goberno ou polo Pleno da Corporación, segundo os casos.  
 2.- Non obstante, de conformidade o disposto no aart 219.4 do TRLRHL a fiscalización previa de dereitos 
se sustiuirá pola inherente toma de razón en contabilidade e por actuacións comprobatorias posteriores mediante 
a utlización de técnicas de muestreo e auditoría. 
 3.- O exercicio do control posterior de dereitos e ingresos comprenderá a verificación do cumprimento da 
legalidade tanto nos procedementos de xetión que teñan dado lugar ó recoñecemento, liquidación, modificación 
ou extinción de dereitos, como no de realización de calquer ingreso público, verificando os seguinetes extremos: 
 -Que o dereito económico é recoñecido e liquidado polo órgano competente, de conformidade coas 
normas aplicables. 
 -As posibles causas da modificación dos dereitos, así como os aprazamentos e fraccionamentos das 
débedas liquidadadas. 
 -As causas que dan lugar á extinción do dereito. 
 Se verificará que os ingresos se realizan nas Caixa dos órganos de recadación competentes nas contas das 
entidades de depósito debidamente autorizadas, na das entidades colaboradoras ou en calquer outro lugar de 
cobro que se establezca. 
 -Examen particular, cando proceda, dos supostos de derivación de responsabilidade. 
 4.- Nas devolucións de ingresos indebidos se comporbará que o control inherente á toma de razón en 
contabililidade verificó que o acordó de devolución se dicto por órgano competente e que á imputación 
presupostaria foi adecuada, e asemade verificará: 
 a) Que a execución da devolución axustouse ó recoñecemento do dereito á mesma. 
 b) Que o ingreso efectivamente se realizou e non tiña sido obxeto de devolución anterior. 
 c) Que o pago se realizou ó perceptor lexítimo e pola contía debida. 
 5.- Con carácter anual a Tesoureira municipal eleborará as contas de ingresos por recursos de outros 
entes público, que se presentará a Intervención municipal para a súa fiscalización, previa aprobación da mesma 
polo órgano competente, unha vez aprobada se procederá a súa contabilización. 
 FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS: 
 CONTRATOS DE OBRAS. 
 1. Na Autorización do gasto se comprobará: 
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 a) Que existe proxecto e está informado polo Servicio Técnico. 
 b) Que existe prego de cláusulas administrativas particulares e está informado polo Servicio Xurídico. 
 c) Cando se utilice pliego-tipo de cláusulas administrativas, verificarase que o contrato a celebrar é de 
natureza análoga ó informado polo Servicio Xurídico. 
 d) Que se teña emitido informe de necesidade polo servicio interesado na celebración do contrato, no 
que se xustifiquen debidamente os extremos recollidos no Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro. 
 e) Que exista acta de replanteo previo. 
 f) Na adxudicación mediante valoración de máis dun criterio, verificación da xustificación no 
expediente da necesidade de recurrir a este sistema e que o pliego de cláusulas administrativas particulares 
inclúe criterios obxetivos de adxudicación do contrato. 
 g) Cando se propoña como procedemento de adxudicación o negociado, comprobar que concurren las 
circunstancias previstas no Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro. 
 2. Na Disposición do gasto:  
 a) Que existe proposta formulada pola Mesa de contratación ou polo funcionario responsable da 
unidade xestora do gasto. 
 b) Cando non se adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada, que existe decisión 
motivada do órgano de contratación. 
 3. Na modificación del contrato. Que existe proxecto, si procede, informe do Servicio Xurídico, acta de 
replanteo previo e a xustificación prevista no no Real Decreto Lexislat ivo 3/2011, de 14 de novembro. 
 4. Nas obras accesorias ou complementarias se comprobarán os mesmos extremos que para a obra 
nova. Cando se propoña a adxudicación ó mesmo contratista da obra principal, a verificación do cumplimento 
do disposto no Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro. 
 CONTRATOS DE XESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
 1. Na Autorización del gasto se comprobará: 
 a) Que existe o prego de cláusulas administrativas particulares e está informado polo Servicio Xurídico. 
 b) Que o obxeto do contrato está perfectamente definido, de manera que permita a comprobación del 
exacto cumplimento das obrigas por parte do contratista. 
 c) Cando se utilice pliego-tipo de cláusulas administrativas, verificarase que o contrato a celebrar é de 
natureza análoga ó informado polo Servicio Xurídico. 
 d) Que se teña emitido informe de necesidade polo servicio interesado na celebración do contrato, no 
que se xustifique debidamente os extremos recogidos Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro. 
 e) Na adxudicación mediante valoración de máis dun criterio, verificación da xustificación no 
expediente da necesidade de recurrir a este sistema e que o prego de cláusulas administrativas  particulares ou 
o documento descriptivo inclúe criterios obxetivos de adjudicación del contrato. 
 f) Cando se propoña como procedemento de adxudicación o negociado, comprobar que concurren as 
circunstancias previstas Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro. 
 .Na Disposición do gasto: 
 a) Que existe proposta formulada pola Mesa de contratación ou polo funcionario responsable da 
unidade xestora do gasto. 
 b) Cando non se adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada, que existe decisión 
motivada do órgano de contratación. 
 3. Na modificación do contrato. Que existe informe do Servicio Xurídico e a xustificación 
prevista no Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro. 
 CONTRATOS DE SUMINISTROS. 
 1. Na Autorización do gasto se comprobará: 
 a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares informado polo Servicio Xurídico e, no 
seu caso, pliego de prescripciones técnicas do suministro. 
  b) Cando se utilice pliego-tipo de bases, verificar que o contrato a celebrar é de natureza análoga ó 
informado polo Servicio Xurídico. 
 c) Que se emitiu informe de necesidade polo servicio interesado na celebración do contrato, no que se 
xustifique debidamente os extremos recollidos Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro. 
 d)Na adxudicación mediante valoración de máis dun criterio, verificación da xustificación no 
expediente da necesidade de recurrir a este sistema e que o pliego de cláusulas administrativas particulares ou 
el documento descriptivo inclúe criterios obxetivos de adjudicación del contrato. 
e) Cando se propoña como procedemento de adxudicación o negociado, comprobar que concurren las 
circunstancias previstas Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro. 
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 2.Na Disposición do gasto: 
 a) Que existe proposta formulada pola Mesa de contratación ou polo funcionario responsable da 
unidade xestora do gasto. 
 b) Cando non se adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada, que existe decisión 
motivada do órgano de contratación. 
 3. Na modificación do contrato. Que existe informe do Servicio Xurídico e a xustificación 
prevista Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro. 
 CONTRATOS DE SERVICIOS. 
 1. Na Autorización do gasto se comprobará: 
 a) Que existe o prego de cláusulas administrativas particulares e que está informado por lo Servicio 
Xurídico, e no seu caso, prego de prescripciones técnicas do contrato. 
 b) Que o obxeto do contrato está perfectamente definido, de forma que permita a comprobación do 
exacto cumplimento das obrigas por parte do contratista. 
 c) Cando se utilice pliego-tipo de cláusulas administrativas, verificar que o contrato a celebrar é de 
naturaleza análoga ó informado por el Servicio Xurídico. 
 d) Que se emitiu informe de necesidade polo servicio interesado na celebración do contrato, no que se 
xustifique debidamente os extremos recollidos no Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro. 
 e) Na adxudicación mediante valoración de máis dun criterio, verificación da xustificación no 
expediente da necesidade de recurrir a este sistema e que o pliego de cláusulas administrativas particulares ou 
o documento descriptivo inclúe criterios obxetivos de adjudicación del contrato. 
 f) Cando se propoña como procedemento de adxudicación o negociado, comprobar 
que concurren as circunstancias previstas nos artigos correspondentes de Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 
14 de novembro. 
 2. Na Disposición do gasto: 
 a) Que existe proposta formulada pola Mesa de contratación ou polo funcionario responsable da 
unidade xestora do gasto. 
 b) Cando non se adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada, que existe decisión 
motivada do órgano de contratación. 
 3. Na modificación do contrato. Que existe informe do Servicio Xurídico e a xustificación prevista no 
Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro. 
 CONTRATOS DE EMERXENCIA. 
 Efectuadas as actuaciones obxeto deste régimen excepcional se comprobará que: 
 a) Existe informe técnico e Decreto da Presidencia que califica de emerxencia a actuación. 
 b) Se trata dun gasto para o que existe consignación presupostaria adecuada e suficiente no Estado de 
Gastos do Presuposto municipal. 
 c) Se deu conta da tramitación de emerxencia do citado contrato ó Pleno da Corporación. 
 FISCALIZACIÓN DAS SUBVENCIÓNS. 
 1. O control do cumprimento do obxeto, condicións, finalidade e xustificación documental da 
subvención se efectuará de conformidade có disposto nas normas reguladoras da mesma e, en seu defecto, 
polas presentes Instruccións. 
 2. Ns subvenciones con convocatoria, se comprobará: 
 a) Na fase de Autorización: 
 a. Que existen bases reguladoras da concesión da subvención e que foron informadas polo Servicio 
Xurídico. 
 b. Que na convocatoria e/ou bases figuran os créditos presupostarios ós que se imputan as 
subvencións e a contía total máxima das subvencións convocadas. 
 c. Que na convocatoria e/ou as bases inclúen criterios de valoración das peticións. 
 b) Na fase de Disposición: 
 a. Que na convocatoria e/ou as bases foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia. 
 b. Que existe informe técnico –informe do órgano instructor- sobre a verificación do cumplimento das 
condiciones para adquirir la condición de beneficiario, no que conste expresamente que da información que 
obra no seu poder se desprende que os beneficiarios propostos cumplen con todos os requisitos necesarios 
para acceder ás mesmas. 
 c. Que existe informe do órgano colexiado correspondente sobre a evaluación das solicitudes, no que 
deberá constar expresamente que se efectuou conforme a criterios, formas e prioridades de valoración 
establecidos nas normas reguladoras das Subvencións. 
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 d. Que existe proposta debidamente motivada de resolución do órgano colexiado 
correspondente, no que conste a relación de solicitantes ós que se vai a conceder a subvención, a súa contía e 
o importe a xustificar. Na citada proposta deberá constar, no seu caso, de maneira expresa, a desestimación do 
resto de solicitudes. 
 3. Nas subvencións directas se comprobará: 
 a) Que existe propuesta motivada do concelleiro correspondente conformada polo 
Alcalde Presidente da Corporación, 
 b) Que a concesión directa da subvención se ampara nalgunha das causas 
establecidas nestas Bases e na Ordenanza municipal de Subvencións ou nalgunha das normas que, según la 
normativa vixente, habilitan para utilizar este procedemento. 
 c) Que existe informe técnico do servicio xestor no que conste que da información 
que obra no seu poder se desprende que o beneficiario cumple todos os requisitos necesarios para acceder a la 
subvención 
 4. Prorrogas do prlazo de xustificación e cambio de obxeto das subvencións : 
 Que existe informe técnico no que conste expresamente: 
 - Que non venceu o prazo inicial de xustificación e que a prórroga que se pretende conceder no excede 
do inicial. 
 - Que non se perxudican dereitos de terceiros. 
 FISCALIZACIÓN DE OUTROS ACTOS, NEGOCIOS OU CONTRATOS QUE XENEREN OBRIGAS. 
 1. Nos contratos patrimoniais que teñan por obxeto a adquisición de bens inmobles e terreos e no 
arrendamento de bens inmobles, que existe informe do Servicio Xurídico 
sobre os aspectos xurídicos da contratación. 
 2. Nos convenios de cooperación ou de colaboración con outros entes de dereito público o de 
colaboración con particulares: 
 a) Que existe informe do Servicio xurídico sobre o texto do convenio. 
 b) Nos expedientes que polo seu contido estivesen incluídos no ámbito de aplicación da Lei de 
Contratos del Sector Público u otras normas administrativas especiais, o réximen de fiscalización serán os 
mismos que se apliquen á categoría de gasto correspondente. 
 c) Nos convenios que por obxeto impliquen unha subvención ou axuda pública se 
verificarán os requisitos establecidos para as mesmas nestas bases. 
 Non será necesario o informe do Servicio Xurídico, nin la fiscalización previa nos supostos de 
prorrogas, addendas, concreción de actuacións e de aportacións económicas sempre que non impliquen 
cambio algún nas cláusulas e condicións do convenio e que as mesmas estén previstas no mismo. 
 3. Nas reclamaciones que se formulen ante o Concello, en concepto de indemnización de daños e 
perjuicios, pola responsabilidade de carácter extracontractual: 
  a) Que existe informe do Servicio cuio funcionamento ocasionou a presunta lesión indemnizable. 
 b) Que existe informe do Servicio Xurídico. 
 4. Nas reclamacións que se formulen ante o Concello, en concepto de indemnización a favor dun 
contratista: 
 a) Que existe informe técnico acreditativo do dano ou perxuicio sufrido polo contratista. 
 b) Que existe informe do Servicio Xurídico. 
 
 DISPOSICION FINAL 
Para o non previsto nas presentes Bases se estará o disposto con carácter xeral na lexislación de réximen local, na 
Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Presupostaria, na Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral Tributaria,no 
Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público e demáis normas que resulten de aplicación. 
*-*-*-*-*-* 
 
O Carballiño, 13 de Decembro de 2016 
 
O Alcalde, 
Francisco José Fumega Piñeiro 


