CONVENIO DE COLABORACIÓN entre o Tribunal de
Cuentas e o Consello de Contas de Galicia, sobre
medidas de coordinación en relación coa rendición
telemática das contas xerais e a remisión de información
relativa aos contratos, os convenios e o control interno
das entidades locais do ámbito territorial da Comunidade
Autónoma de Galicia

Madrid, a 9 de xullo de 2019
Dª. María José de la Fuente y de la Calle, Presidenta do Tribunal de Contas,
segundo o Real Decreto 947/2018, do 24 de xullo (BOE do 25 de xullo de 2019), e
D. José Antonio Redondo López, Conselleiro Maior do Consello de Contas de
Galicia, segundo Decreto 125/2018, do 27 de setembro, do Presidente da Xunta
de Galicia (DOG do 11 de outubro de 2018), en representación das respectivas
institucións, de acordo co disposto nos artigos 20.a) da Lei Orgánica 2/1982, do
12 de maio, do Tribunal de Contas, e 8 da Lei territorial 6/1985, do 24 de xuño,
reguladora do Consello de Contas de Galicia, respectivamente, acordan subscribir
este Convenio de Colaboración, co obxecto e condicións que se recollen no seu
clausulado.

ANTECEDENTES
PRIMEIRO
O Convenio de Colaboración entre o Tribunal de Contas e o Consello de Contas
de Galicia do 27 de xuño de 2011 regula as medidas de coordinación entre ambas
institucións en relación coa rendición telemática das contas xerais das entidades
locais do ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. Á regulación
contida no citado Convenio engadíronse posteriormente dúas adendas: a
primeira, subscrita o 27 de xuño de 2014, refírese á remisión das relacións anuais
certificadas dos contratos celebrados, conforme ao establecido no artigo 40 da Lei
7/1988, do 5 de abril, de Funcionamento do Tribunal de Contas; a segunda, de
data 15 de marzo de 2017, ten por obxecto a remisión das copias certificadas dos
documentos de formalización e dos extractos dos expedientes de contratación e a
comunicación das incidencias posteriores á formalización dos contratos, nos
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termos establecidos na Lei de Contratos do Sector Público, así como ao envío da
información relativa aos convenios subscritos polas entidades locais a que se
refire o artigo 53 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector
Público.
Estes acordos permitiron establecer un réxime de coordinación entre o Tribunal
de Contas e o Consello de Contas de Galicia para o mellor exercicio das
competencias que teñen encomendadas e o desenvolvemento máis eficiente dos
procedementos de fiscalización sobre a actividade económico-financeira das
entidades locais que a ambas as institucións compete. A regulación bilateral a que
vimos facendo referencia compleméntase coa de carácter multilateral contida no
Convenio polo que se acordan as condicións de utilización, explotación e
mantemento das aplicacións informáticas que forman a Plataforma e o Portal de
Rendición de Contas das Entidades Locais, subscrito polo Tribunal de Contas e
os órganos de control externo (OCEx) de diversas comunidades autónomas, entre
eles o Consello de Contas de Galicia, cuxo texto en vigor foi subscrito o 4 de
decembro de 2014, e completado pola adenda do 24 de abril de 2015, adoptada
como consecuencia da incorporación da Cámara de Contas de Andalucía.
SEGUNDO
O Convenio entre o Tribunal de Contas e o Consello de Contas de Galicia do 7 de
xullo de 2011, cuxa vixencia inicial finalizaba o 31 de decembro de 2015, foi
prorrogado por outro período de igual duración, conforme ao establecido na súa
cláusula oitava. Non estando previstas prórrogas adicionais, resulta necesaria a
adopción dun novo acordo que substitúa ao actual e que dea continuidade ás
medidas de coordinación actualmente implantadas, incorporando ademais
aqueloutras que a experiencia acumulada e os cambios normativos aconsellan.
A tal fin, o novo convenio recolle nun único instrumento tanto o contido do
convenio ata agora en vigor, como o das súas adendas sobre información relativa
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a contratos e convenios das entidades locais, á vez que se ocupa tamén da
información relativa ao control interno das entidades locais.
Pretendemos con este novo acordo seguir transitando polo camiño de
cooperación e coordinación aberto polos convenios anteriores, en aras do mellor
cumprimento das funcións que constitucional ou legalmente

nos foron

encomendadas para o control da xestión económica dos entes locais, na acepción
que se desprende da actual doutrina constitucional, de forma eficiente, ordenada
e coordinada, minimamente homoxénea e, por suposto, plenamente independente
na plural determinación dos obxectivos finais que, en cada ámbito territorial,
considérense merecedores de control específico.
En atención ao anteriormente exposto e co obxectivo de proceder ao mellor
cumprimento da legalidade vixente mediante mecanismos e procedementos que
redunden nunha maior eficiencia das actuacións, as partes intervenientes neste
documento subscriben o presente convenio, que incorpora as seguintes

CLÁUSULAS

PRIMEIRA. – Rendición de contas única
O Tribunal de Contas e o Consello de Contas de Galicia, en atención á necesaria
coordinación e inmediatez do proceso de rendición de contas, acordan considerar
rendidas as contas das entidades locais do ámbito territorial da Comunidade
Autónoma de Galicia, presentadas de conformidade co disposto nas Instrucións
polas que se regula o formato da conta xeral das entidades locais en soporte
informático e o procedemento telemático para a rendición de contas, nas
condicións que se indican:
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a) A rendición das contas adoptará os requisitos de forma que garantan a
aplicación da Resolución da Intervención Xeral da Administración do
Estado do 13 de novembro de 2015 (BOE do 20 de novembro de 2015) e o
formato normalizado da conta xeral das entidades locais alí establecido,
nos termos recollidos polas Instrucións do Tribunal de Contas e o Consello
de Contas de Galicia.
b) A rendición de contas levarase a cabo a través das aplicacións informáticas
desenvoltas polo Tribunal de Contas que integran a Plataforma de
Rendición de Contas das Entidades Locais (“a Plataforma”), e que permiten
o tratamento das contas rendidas polas entidades locais, a fin de validar a
integridade e coherencia interna das mesmas e a súa documentación, e
resultan susceptibles de aproveitamento por ambas as institucións.
c) “A rendición de contas levarase a cabo sen prexuízo das disposicións da
Comunidade Autónoma de Galicia en materia do uso do idioma galego
polas entidades locais do seu ámbito territorial”.

SEGUNDA.- Portal de rendición
A rendición de contas, que terá efectos ante ambas institucións, efectuarase a
través do portal www.rendiciondecuentas.es.

TERCEIRA.- Exame e comprobación da conta xeral
Mediante as funcionalidades incorporadas á Plataforma, e en cumprimento do
presente Convenio, os intervenientes realizarán as seguintes actuacións en
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relación coas contas correspondentes ás entidades locais do ámbito territorial da
Comunidade Autónoma de Galicia.

a) O Consello de Contas de Galicia efectuará un exame e comprobación das
contas presentadas. Esta revisión incluirá, en todo caso:
i.

Comprobación de que a entidade contadante remitiu a totalidade
dos ficheiros representativos das contas anuais e dos estados
contables que forman a conta xeral da corporación conforme á
normativa vixente. Serán rexeitadas, para os efectos do presente
Convenio, as contas xerais cuxos formatos e ficheiros automáticos
non reúnan as esixencias informáticas de codificación previstas.

ii.

A validación do contido e a coherencia interna de acordo co
conxunto de validacións acordadas previamente por ambas
institucións e desenvoltas de acordo cos criterios fixados pola
Comisión da Plataforma de Rendición de Contas das Entidades
Locais.

iii.

Comunicación do resultado do exame e comprobación das contas á
entidade local para a corrección, no seu caso, dos defectos
apreciados.

b) As contas recibidas deberán ser examinadas e validadas polo Consello de
Contas de Galicia no prazo de dous meses desde a súa recepción. Unha
vez finalizado o exame, as contas, xunto coa documentación xerada no
mesmo, serán postas ao dispor do Tribunal. As contas que, transcorrido o
prazo indicado non fosen obxecto de exame e comunicación das
incidencias detectadas á entidade local, serán postas ao dispor do Tribunal
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de Contas na Plataforma de Rendición de Contas, para que este proceda
ao seu exame e, no seu caso, notificación ao contadante.
CUARTA.- Acceso á información derivada da conta xeral
O Tribunal de Contas e o Consello de Contas de Galicia, a través da Plataforma,
poderán coñecer en calquera momento a información sobre as contas rendidas e
o seu estado de tramitación.

Así mesmo, unha vez concluído o exame e comprobación das contas
presentadas, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas de Galicia, a través da
Plataforma, poderán acceder a:

i.

A totalidade dos ficheiros enviados pola entidade local contadante no
cumprimento da rendición de contas.

ii.

Os documentos que xeraron no proceso de exame e validación da
conta.

iii.

A totalidade da información financeira e contable derivada das contas
rendidas.

QUINTA.- Información relativa a contratos e convenios das entidades locais
O Tribunal de Contas e o Consello de Contas de Galicia acordan que a remisión
da información relativa aos contratos e aos convenios celebrados polas entidades
locais do ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia esixida polos
artigos 40.2 da Lei 7/1988, do 5 de abril, de Funcionamento do Tribunal de
Contas, 53 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime xurídico do Sector
Público, e 335 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público,
producirá efectos ante ambas as institucións, de acordo coas súas respectivas
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competencias, sempre que se efectuase a través das aplicacións informáticas
situadas na Plataforma de Rendición de Contas, conforme ao establecido nas
instrucións aprobadas para ese efecto polo Pleno do Tribunal de Contas e polo
Pleno do Consello de Contas de Galicia.
A información á que se refire o parágrafo anterior será de utilización compartida
por ambas institucións e poderá tratarse mediante as aplicacións desenvoltas
para o efecto na Plataforma para o tratamento da información, así como nas
aplicacións que para a mesma finalidade de tratamento utilice Consello de Contas
de Galicia.”

SEXTA. – Información relativa ao control interno que as entidades locais
deben remitir a través da Plataforma de Rendición de Contas
O Tribunal de Contas e o Consello de Contas de Galicia acordan que a remisión
da información relativa ao control interno que as entidades locais deben remitir ao
Tribunal de Contas e, no seu caso, ao Consello de Contas de Galicia, conforme
ao establecido no artigo 218.3 do texto refundido da Lei de Facendas Locais,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, nos artigos 12.5,
15.7 e disposición adicional quinta do Real Decreto 424/2017, do 28 de abril, e
nas respectivas Instrucións aprobadas polo Pleno do Tribunal de Contas e polo
Pleno do Consello de Contas de Galicia producirá efectos ante ambas
institucións, de acordo coas súas respectivas competencias, sempre que se
efectuasen a través das aplicacións informáticas situadas na Plataforma de
Rendición de Contas, conforme ao establecido nas citadas instrucións.
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O Consello de Contas de Galicia poderá acceder á información incorporada á
Plataforma de Rendición de Contas relativa a feitos susceptibles de constituír
responsabilidade contable que os órganos de control interno local deben remitir
ao Tribunal de Contas conforme ao disposto no artigo 5.2 do Real Decreto
424/2017, do 28 de abril, e na Instrución aprobada respecto diso polo Pleno do
Tribunal de Contas.

SÉTIMA. – Comisión Técnica
Constituirase unha Comisión Técnica, integrada paritariamente por persoal de
ambas institucións, coas seguintes funcións:

a) Resolver calquera discrepancias derivadas da aplicación deste Convenio.

b) Estudar e propoñer a adopción de medidas orientadas a:
i.

Resolver as posibles discrepancias que poidan xurdir derivadas do

exame das contas. Para ese efecto, cando o Tribunal de Contas, na
análise levada a acabo sobre algunha das contas rendidas, apreciase
incidencias distintas das observadas polo Consello de Contas de Galicia,
comunicará a este as súas conclusións con carácter previo á comunicación
que se faga, no seu caso, á entidade contadante.
ii.

Homoxeneizar o formato das contas e o seu procedemento de

rendición telemática.
iii.

Harmonizar procedementos de revisión e análise das contas

presentadas en aras da maior coordinación.
iv.

Acordar a incorporación de novas validacións ou a supresión

dalgunha das previamente establecidas, a cuxos efectos tanto o Tribunal
de Contas, como o Consello de Contas de Galicia deberán comunicar
previamente á outra institución o alcance das modificacións propostas.
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v.

Promover o maior cumprimento da obriga legal de rendición.

OITAVA. - Vixencia
Este Convenio substitúe ao do 27 de xuño de 2011, así como ás súas adendas,
do 27 de xuño de 2014 e do 15 de marzo de 2017. Terá un prazo de vixencia de
catro anos, que se iniciará o 7 de xullo de 2019. Entenderase tacitamente
prorrogado por outro período de igual duración, salvo que con anterioridade aos
noventa días previos á súa finalización, algunha das partes manifestar á outra a
súa vontade de dalo por extinguido chegado o seu termo.
O Convenio extinguirase así mesmo:
-

Por incumprimento de calquera das partes, previa denuncia da institución
prexudicada.

-

Por mutuo acordo.

En proba de conformidade asínase no lugar e data ut supra.

Polo Tribunal de Contas,

Polo Consello de Contas de Galicia
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