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Proposta de Recoñecemento extraxudicial de crédito para a aprobación de 
liquidacións “Centro de día e Escola Infantil”
Expediente Nº 957/2017

RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 05/2018 DE PLENO

VISTOS os artigos 183 e seguintes do Real Decreto Lexislativo 2/2004, os artigos 
52 e seguintes do Real Decreto 500/90, de 20 de abril, as Bases de execución do 
orzamento para este exercicio e o artigo 8 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de  
réxime xurídico do Sector Público.

VISTO o  artigo  69  da  Lei  2/2017,  do  8  de  febreiro,  de  medidas  fiscais, 
administrativas  e  de  ordenación,  que  sinala  o  réximen  de  cofinanciación  nos 
servizos prestados polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ou 
ente que o substitúa en colaboración cos concellos e mancomunidades, ao dicir 
“ Uno. O sistema de cofinanciación dos servizos que se presten nas escolas infantís e  
nos centros  de  día xestionados  polo Consorcio Galego de Servizos de  Igualdade e  
Benestar ou entidade que se subrogue nos seus dereitos e obrigacións establecidos  
nos instrumentos de colaboración cos concellos e mancomunidades con fundamento  
nas competencias que sobre esta materia teñen atribuídas pola normativa vixente as  
entidades  locais  rexerase  polo  disposto nos  apartados  seguintes  deste  artigo,  coa  
finalidade de garantir a sustentabilidade financeira dos servizos que se prestan a  
través do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, en colaboración cos  
concellos e mancomunidades, e de homoxeneizar as súas condicións en garantía da  
seguridade xurídica. Todo en consonancia co acordo marco asinado pola Consellería  
de Política Social coa Federación Galega de Municipios e Provincias. 
Dous. As cantidades que corresponda abonar ás entidades locais derivadas do réxime  
de  cofinanciación  previsto  neste  artigo  terán  a  consideración  de  débedas  firmes,  
líquidas  e  esixibles,  e  poderán  ser  obxecto  de  compensación  coa  participación  
daquelas no Fondo de Cooperación Local, de acordo co disposto na súa regulación.  
Cando o obrigado ao pago sexa unha mancomunidade de municipios, os concellos  
integrantes serán responsables solidarios, na parte que corresponda segundo a súa  
porcentaxe  de  participación  na  correspondente  mancomunidade,  das  débedas  
xeradas ao Consorcio ou ente que o substitúa polo non pago das débedas. 
Tres.  Para  establecer  a  participación  dos  concellos  e  mancomunidades  na  
cofinanciación  das  escolas  infantís  e  dos  centros  de  día  aplicarase  o  disposto  no  
anexo I desta lei, cuxas condicións serán aplicables con efectos do 1 de xaneiro de  
2017. 
Catro. O Consorcio ou ente que o substitúa expedirá semestralmente as liquidacións  
derivadas do réxime de cofinanciación correspondentes ás entidades locais, nas que  
se indique o número de usuarios e as cantidades aplicables de acordo co establecido  
no anexo I desta lei. As entidades locais deberán abonalas no prazo de tres meses. Nos  
casos de discrepancia na contía, se non se alcanza acordo na comisión de seguimento  
establecida  nos  convenios  formalizados  no  seu  día,  o  Consorcio  ou  ente  que  o  
substitúa  ditará  resolución  motivada  e  fixará  a  contía,  sen  prexuízo  de  que  a  
entidade local poida recorrer na vía xurisdicional contenciosoadministrativa. 
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Cinco.  O  réxime  de  cofinanciación  previsto  nesta  disposición  e  no  anexo  I  será  
aplicable aos convenios xa subscritos polas entidades locais e o Consorcio Galego de  
Servizos de Igualdade e Benestar e, así mesmo, será aplicable ás entidades locais que  
non teñan convenio asinado pero respecto das cales o Consorcio asumise ou asuma a  
xestión dos centros situados no territorio dos devanditos concellos. En ambos os casos  
será aplicable unha vez que transcorra o prazo de tres meses desde a entrada en  
vigor desta norma, salvo que dentro dese prazo as entidades locais remitan o acordo  
adoptado polo órgano competente da entidade local no que se opte polo mantemento  
do  réxime  xurídico  e  de  cofinanciación  que  se  derive  do  convenio  no  seu  día  
formalizado. Neste último caso, o Consorcio procederá á esixencia, polas vías legais  
procedentes,  das cantidades íntegras pendentes de pago segundo o réxime que se  
derive  do  correspondente  convenio,  sen  prexuízo  do  seu  dereito  para  resolver  o  
convenio por incumprimento. 
Seis. As entidades locais que se acollan ao réxime de cofinanciación establecido no  
presente artigo para a xestión das escolas infantís e dos centros de día a través do  
Consorcio  Galego  de  Servizos  de  Igualdade  e  Benestar  ou  ente  que  o  substitúa  
poderán acollerse a unha nova liquidación das cantidades pendentes de pago,  de  
acordo  cos  novos  criterios  económicos  fixados  nesta  lei,  aplicados  con  carácter  
retroactivo aos anos anteriores. 
Sete. Para os efectos anteriores, o Consorcio ou ente que o substitúa revisará no prazo  
dun  ano  desde  a  aprobación  desta  lei  todas  as  liquidacións  practicadas  
correspondentes aos anos anteriores e que foron remitidas aos concellos. 
Oito. Ás entidades locais que opten por esta fórmula, unha vez aprobadas as novas  
liquidacións,  aplicaráselles  unha  bonificación  equivalente  á  metade  da  cantidade  
resultante.  Co  pago  da  citada  cantidade  daranse  por  cumpridas  as  obrigacións  
pendentes  co  Consorcio.  Establecerase  un  prazo  de  fraccionamiento  para  o  pago  
desas  novas  liquidacións  de  cinco  anos,  a  solicitude  do  concello,  que  podería  
ampliarse naqueles supostos excepcionais en que a situación económica do concello  
requírao por estar inmerso nun plan de axuste. En todo caso, a aqueles concellos que  
xa  abonaron  total  ou  parcialmente  as  liquidacións  de  anos  anteriores  
compensaránselles nas liquidacións futuras os saldos que resulten de aplicación de  
acordo con esas revisións. “

O  ANEXO  I  Réxime  de  cofinanciación  para  escolas  infantís  e  centros  de  día 
xestionados a través do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ou 
ente que o substitúa, da Lei 2/2017, sinala
“I. Escolas infantís. 
Para establecer a participación dos concellos na cofinanciación das escolas infantís  
partirase do custo medio de 4.500 € praza/ano, e,  dentro de dita contía,  fíxase 
unha  achega  municipal  de  1.500  €  praza/ano,  correspondente  a  unha  terceira 
parte.  Nos supostos en que o concello desexe asumir o mantemento integral do 
centro, estimarase a súa contribución en 600 € praza/ano, polo que, neste caso, a 
achega  final  que  terán  que  facer  os  concellos  será  de  900  €  praza/ano.  A 
contribución  indicada  requirirá  que  se  acredite  por  parte  do  concello  ante  a 
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dirección  do  centro  a  realización  do  mantemento  indicado  nas  condicións 
especificadas  neste  artigo,  e  computarase  con  independencia  do  gasto  real 
efectuado polo concello sen necesidade de xustificación documental do devandito 
gasto.  Para  aqueles  concellos que asuman,  de acordo cos convenios no seu día  
formalizados, outros servizos non recollidos no concepto de mantemento previsto 
neste artigo, descontarase o custo real efectivo dos devanditos servizos da achega 
que debe realizar devandito concello. Así mesmo, no caso de que algún concello 
non  asuma  a  totalidade  dos  gastos  de  mantemento,  a  achega  municipal 
incrementarase co custo que asuma o Consorcio ou ente que o substitúa por ese 
concepto, debidamente xustificado. 
II. Centros de día. 
Para establecer a participación dos concellos na cofinanciación dos centros de día 
situados  no seu  termo municipal,  estímase o  custo dos  devanditos  servizos  en 
7.500 € praza/ano. Dentro de dita contía fíxase unha achega municipal de 2.500 € 
praza/ano, correspondente a unha terceira parte. Para o cálculo anterior teranse 
en conta unicamente os usuarios empadroados no concello onde se sitúa o centro 
de día. A efectos do cómputo terase en conta a media de usuarios durante o ano 
natural inmediatamente anterior á data de liquidación. Nos supostos de centros de 
día de xestión directa polo Consorcio ou ente que o substitúa, os concellos que o 
desexen  poderán  optar  por  un  modelo  análogo  ao  formulado  para  as  escolas 
infantís, computando como unha achega do concello o mantemento do centro. De 
acordo co anterior,  a achega reducirase nos devanditos supostos en función dos 
gastos efectivamente xustificados polos concellos.”

Por todo o anterior, esta Alcaldía 

PROPÓN AO PLENO DA CORPORACIÓN

PRIMEIRO.- Aprobar, comprometer e recoñecer as obrigas da seguinte relación:

Código Relación: 122 Descripción: RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL 05-2018

Reg Fec. Reg. Nº Factura Fec. Fac. Dni/Cif Razón Social Área Importe I.V.A Dctos. VB

1471 18/07/2018 228 B/2017 29/12/2017 S1500072B
CONSORCIO GALEGO DE IGUALDADE 
E BENESTAR

12.681,11 0,00 0,00

Concepto: 1ª LIQUIDACION 2017 CENTRO DE DIA DE CHANTADA Operación : ADO Imp. Líquido: 12.681,11

Domiciliación bancaria :  A BANCA 2080 5355 66 3040043719

Partidas Presupuestarias

231 2250101 COFIN-CENTRO DIA 12.681,11
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1472 18/07/2018 592/2017 29/12/2017 S1500072B
CONSORCIO GALEGO DE IGUALDADE 
E BENESTAR

12.681,11 0,00 0,00

Concepto: 2ª LIQUIDACION  CENTRO DE DIA CHANTADA  2017 Operación : ADO Imp. Líquido: 12.681,11

Domiciliación bancaria :  A BANCA 2080 5355 66 3040043719

Partidas Presupuestarias

231 2250101 COFIN-CENTRO DIA 12.681,11

1473 18/07/2018 313/2017 29/12/2017 S1500072B
CONSORCIO GALEGO DE IGUALDADE 
E BENESTAR

27.450,00 0,00 0,00

Concepto: 1ª LIQUIDACION  ESCOLA INFANTIL CURSO ESCOLAR 2016 -17. Operación : ADO Imp. Líquido: 27.450,00

Domiciliación bancaria :  A BANCA 2080 5355 66 3040043719

Partidas Presupuestarias

323 2250102 COFINAN- ESCOLA INFANTIL 27.450,00

1474 18/07/2018 674/2017 29/12/2017 S1500072B
CONSORCIO GALEGO DE IGUALDADE 
E BENESTAR

27.450,00 0,00 0,00

Concepto: 2ª LIQUIDACION ESCOLA INFANTIL CURSO 2016-2017. Operación : ADO Imp. Líquido: 27.450,00

Domiciliación bancaria :  A BANCA 2080 5355 66 3040043719

Partidas Presupuestarias

323 2250102 COFINAN- ESCOLA INFANTIL 27.450,00

Total Relación… Imp. Presupuesto:  80.262,22 I.V.A:  0,00 Dctos:  0,00 Imp. Líquido:  80.262,22

SEGUNDO.-  Dar  traslado  do  presente  acordó  ao  Departamento  de 
Intervención-Tesourería para o seu coñecemento aos efectos oportunos.

En Chantada, a data de asina do documento electrónico en 2017,

O ALCALDE ,
A/ Manuel L. Varela Rodriguez

INTERVIDO,
Mª Cristina González Santín

O Texto Refundido da Lei de Facendas Locais e o Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril,  establecen  que  o  exercicio  orzamentario  coincidirá  co  ano  natural  e  a  él 
imputaránse as obrigas recoñecidas durante o mesmo.

Nembargantes,  para  regularizar  os  gastos  que  non  se  aplicaron  en  ningunha 
aplicación  do  exercicio  orzamentario  no  que  deberan  ser  descontados,  debe 
procederse  ao  reconoñecemento  extraxudicial  de  créditos,  recoñecendo obrigas 
correspondentes a exercicios anteriores,  atribuíndo ao Pleno da Corporación tal 
recoñecemento.

preséntanse  nesta  intervención,  unha  serie  de  gastos  de  exercicios  cerrados, 
correspondentes a unha liquidación do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade 
e  Benestar,  que orixinan unha obriga  legal  de proceder  ao seu recoñecemento, 
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sendo o órgano competente o Pleno por ser gastos do exercicio anterior. 

De conformidade co disposto no artigo 163 do TRLRHL, en referencia ao ámbito 
temporal, sinala literalmente que “El ejercicio presupuestario coincidirá con el año  
natural y a él se imputarán:

 Los Derechos Liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el periodo del que se  
deriven.

 Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.”

Engadindo o artigo 176 do TRLRHL, que ”Con cargo a los créditos del estado de  
gastos  de  cada  presupuesto  sólo  podrán  contraerse  obligaciones  derivadas  de  
adquisiciones  ,  obras,  servicios  y  demás  prestaciones  o  gastos  en  general  que  se  
realicen en el propio ejercicio presupuestario”.  

Nembargantes,o artigo 60.2 do RD.500/90, sinala que para cos gastos poidea ser 
imputados  ao  Orzamento  do  exercicio  seguinte  a  aquel  no  que  se  realizou  a 
prestación,  precísase  o  “Recoñecemento  Extraxudicial  de  Crédito”  como  acto 
administrativo  para  o  cal  o  Pleno  recoñece  patrimonialmente  as  obrigas 
económicas xeradas.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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