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EXPEDIENTE M2/2020 DE CONCESIÓN DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO, CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS, BAIXAS DE CRÉDITO, E MODIFICACIÓN DE RELACIÓN DE
INVESTIMENTOS E ANEXO DE SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS, E CAMBIO DE
FINANCIACIÓN E MODIFICACIÓN DO ANEXO DE INVESTIMENTOS, TODO DENTRO DO
ORZAMENTO MUNICIPAL DO 2020.

Remítese para informe desta Intervención Xeral, o expediente M2/2020 de suplementos de
crédito, de créditos extraordinarios, baixas de crédito e modificación de relación de investimentos e
anexo de subvencións nominativas, nos termos expostos na memoria da Alcaldía e informeproposta da Oficina Orzamentaria que se acompaña.
A Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, modificada pola Lei 57/2003,
do 16 de decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno Local (LRBRL), o texto
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), o Real Decreto 500/1990, do 20 de
abril, en materia orzamentaria, así como as Bases de Execución do Orzamento para 2020,
constitúen o réxime legal a que ha de someterse a Corporación para tramitar a modificación de
créditos orzamentarios.
En concreto, a Sección 2ª do Capítulo I do Título VI do TRLRFL, titulada “Dos créditos e as súas
modificacións”, artigo 172 e seguintes, e o seu desenvolvemento no R.D. 500/1990, regulan os
expedientes de modificación de créditos, establecendo as normas que disciplinan os casos en que
procede a súa tramitación, procedemento e formas de financiamento dos incrementos. No número
2 do artigo 177 e no 37.3 do R.D. 500/1990, esíxese o informe previo do Interventor respecto dos
devanditos expedientes. Así mesmo a Base 7ª, apartado F) 2º das aprobadas para a execución do
Orzamento de 2020, establece o carácter preceptivo, ainda que non vinculante, do informe do
Interventor nas resolucións que modifiquen créditos orzamentarios.
En cumprimento do preceptuado, o Interventor Xeral que subscribe emite o seguinte
INFORME.
I.- Antecedentes, exame orzamentario e de estabilidade.
O expediente que agora se somete á Corporación en Pleno supón a concesión de 28 suplementos
de crédito por importe de 5.746.416,20 €, 4 créditos extraordinarios por importe de 7.530.000,00 €
e 96 baixas de crédito por importe de 8.977.416,20 €.
Tamén apróbase unha modificación do anexo de investimentos vinculados con algúns
suplementos de crédito e algúns créditos extraordinarios, así como a modificación das fontes de
financiamento para permitir o cumprimento legal de destino formal do financiamento con préstamo
a gastos de investimento, así como a modificación do anexo de subvencións nominativas.
O expediente aparece nivelado, dado que o importe dos créditos extraordinarios e suplemento
equivale aos recursos que se arbitran para o seu financiamento.
I.- ALTAS. (€)
Suplementos de crédito

5.746.416,20

Créditos Extraordinarios

7.530.000,00
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Total altas de créditos

13.276.416,20

II.- FINANCIAMENTO DOS INCREMENTOS DE GASTO. (€)
Baixas de crédito

8.977.416,20

Remanente Líquido de Tesourería Gastos X

4.299.000,00

Total financiamento

13.276.416,20

Por tanto, o expediente aparece nivelado e equilibrado en termos orzamentarios, dándose
cumprimento ao disposto no artigo 16.2 do Real Decreto 500/1990. No obstante, unha das fontes
de finaciamente é unha baixa de 700 miles de € na achega ó IMCE. Este organismo ten un
orzamento que consolida co do Concello, polo que a reducción deste importe implica que
materialmente desequilíbrase o orzamento do IMCE por este importe. Por iso ou ben se da de
baixa de oficio créditos do estado de gastos do orzamento de gastos do IMCE ou ben, ó lo menos,
debería adoptarse un acordó do Pleno esixiendo o IMCE unhas propostas de baixa o non
disponibilidade e ordeándolle, entre tanto, para que adopte as medidas necesarias para garantir
que non se gasta do orzamento de gastos do IMCE os 700 miles de € cuxa achega redúcese.
Noutro caso habería risco, ó menos en canto a posible ainda que pouco probable, de que o IMCE
puidera executar a totalidad do estado de gastos sen financiamento.
O artigo 177 da Lei de Facendas Locais é o que regula o réxime das modificacións de créditos
extraordinarios e suplemento de créditos.
Polo anterior, en relación cos suplementos de crédito e créditos extraordinarios, no expediente
dáse tamén cumprimento formal ao disposto no artigo 177.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
que di en relación co financiamento das modificacións dos créditos citados o seguinte:
“El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o
recurso que ha de financiar el aumento que se propone. Dicho aumento se financiará con cargo al
remanente líquido de tesorería, con nuevos y mayores ingresos recaudados sobre los totales
previstos en el presupuesto corriente, y mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de
otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles
sin perturbación del respectivo servicio. “
En termos de estabilidade orzamentaria, a nivel de créditos definitivos e previsións definitivas, está
a financiarse un gasto non financeiro cun ingreso financeiro como é o Remanente Líquido de
Tesourería, que en termos absolutos, teóricos e individuais implica inestabilidade orzamentaria.
Non obstante, o criterio que mantén o órgano de tutela financeira da Xunta de Galicia (en informe
da Subdirección Xeral de Entidades Financeiras e Corporacións Locais do 11 de setembro de
2017, transmitido á súa vez nas reunións de coordinación cos representantes dos órganos de
tutela financeira das CCAA, e a pregunta deste mesmo Concello sobre a posibilidade de utilizar
créditos do capítulo 9 de gastos para financiar gastos non financeiro do capítulo IV, e que
podemos estender ao presente caso de financiamento con Remanente Líquido de Tesourería para
Gastos Xerais) é que “os Plans Económico Financeiros débense elaborar e aprobar unha vez
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coñecidos os datos da liquidación do exercicio, que é cando se constata o incumprimento a que fai
referencia o artigo 23 da Lei 2/2012 en consonancia co artigo 18.1 antes citado”. Con elo quere
decirse que será no peche do exercicio 2020 e coa liquidación orzamentaria cando deba
comprobarse o cumprimento da estabilidade orzamentaria, e ainda que a regra xeral é que canto
máis se utilice o Remanente Líquido de Tesourería máis risco de incorrer en inestabilidade
orzamentaria e incumprimento de regra de gasto, neste momento, hai que esperar ó peche do
exercicio para verificar si a utilización desta magnitude influíu no incumplimiento de estabilidade
orzamentaria o regra de gasto. En relación a esta última regra fiscal temos que recordar que hai
en vigor un Plan Económico Financiero (PEF) que prevía o cumprimento da regra de gasto no
exercicio 2019 e que finalmente incumpriuse. A vista do citado incumprimento, o órgano de tutela
financiera da Xunta de Galicia como órgano responsable do seguimiento do PEF, remitiu ó
Concello un requerimiento de adopción de medidas para tentar de asegurar o cumprimento desa
regra fiscal na liquidación do orzamento do 2020, sen que nos conste que se adoptaran medidas
algunhas.
O anterior parágrafo referido á estabilidade orzamentaria infórmase ós efectos de dar cumprimento
ao artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007, do 2 de novembro, no caso de que se puidese
entender vixente (xa que a Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidad Orzamentaria é posterior e non o
esixe) a obriga a emisión do informe da Intervención a estabilidade orzamentaria das
modificacións orzamentarias.
II.- Exame do expediente
Do total das altas destaca os 9,3 millóns de € que van destinados a transferencias a outras
entidades privadas. Deste importe, 8,05 millóns de € son transferencias correntes para diferentes
fines que se detallan no expediente. 2,235 millóns de € deste último importe destínase a
transferencias de convenios nominativos. 1,25 millóns de € son para transferencias de capital.
Advertimos que a anterior habilitación orzamentaria en se mesmo considerada é posible en
términos da Lei de Facendas Locais no que se refiere ó cumprimento do réxime de modificacións
de crédito pero non enerva a falta de competencia local en materia de emprego, hostelería e
comercio (que non sexa ambulante). Lembramos que a Lei 27/2013 de Racionalización e
Sostenibilidade da Administración, que modifica a Lei 7/1985, de Bases de Réxime Local, parte do
principio de “Una Administración una competencia”. É certo que a Lei 5/2014, de 27 de maio, da
Xunta de Galicia, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, de 27 de
decembro, de racionalización e sostenibilidade da Administración local, permite continuar co
exercicio polas entidades locales de actividades de servizos ou de fomento sen competencia local
pero que xa se viñan prestando dende a entrada en vigor da lei 27/2013; pero o que non permite é
novos servizos ou axudas en competencias impropias das entidades locales. Podería plantexarse
a aplicación do previsto no artigo 3.3 e) da Lei 5/2014 que prevé como excepción a poder exercer
competencias impropias para “obras, servizos, axudas, adquisicións ou suministros de
emerxencia, a causa de acontecementos catastróficos, situacións que supoñan grave peligro ou
necesidades que afecten directamente á seguridad pública”. Pero na miña opinión no resulta
aplicable o caso xa que, se ben motívase o expediente na situación de calamidad pública para a
aplicación do artigo 177.6 da Lei de Facendas Locais en canto situación de alarma existente, o fin
propio que marca o artigo 3.3 e) antes citado é, neste momento, o directamente derivado do covid
e non as consecuencias indirectas de carácter económico das mesmas. Esa previsión legal do xa
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moitas veces citado artigo 3.3.e) da Lei 5/2014 debería, na miña opinión, ir parexo as actuacións
de emerxencia de competencia da Alcaldía en casos de extraordinaria e urxencia necesidade
segundo o artigo 124.4 h) da Lei 7/1985.
Por outro lado, o punto sétimo do acordo proposto adopta a aplicación da Ordenanza Xeral de
Subvencións da Área de Bienestar do Concello de A Coruña para a súa aplicación as axudas
previstas para emprego, comercio, hostelería etc. Esta Ordenanza ten por finalidade específica dar
cobertura xurídica as achegas para actividades de servizos sociales, cultura e deportes, pero non
está prevista para outros fins, ainda que é de recoñecer que sí se aplicaron noutros casos que non
tiña ordenanza propia pero para actividades que se achegaban as propias da Ordenanza e que ou
ven eran competencias propias o sendo impropias xa se viñan realizando antes da entrada en
vigor da Lei 27/2013. Pero neste caso, como xa dixemos, a falta de competencia local dificulta
ainda máis a aplicación da citada Ordenanza de Bienestar, que é específica e non xenérica. O
artigo 17.2 da Lei 38/2013, Xeral de Subvencións dí que: “As bases reguladoras das subvencións
das corporacións locais deberán aprobarse no marco das bases de execución orzamentarias,
mediante unha ordenanza xeral de subvencións ou mediante unha ordenanza específica para as
distintas modalidades de subvencións”. A correcta tramitación, ó marxe de se se trata de
competencias propias o impropias, das diferentes líneas de axuda previstas na habilitación
orzamentaria debería contar cunha aprobación dunha Ordenanza Xeral de Subvencións ou dunha
específica para cada finalidade.
Como xa dixemos en anteriores informes, o cumprimento do expediente coas esixencias da Lei de
Facendas Locais das modificacións orzamentarias agora propostas non prexuzgan nin
condicionan o sentido da fiscalización previa no momento da realización e execución do gasto.
Tamén destinanse 550 miles de € para gasto de novo persoal temporal ó obxeto de reforzar a
xestión dos recursos e fondos cuxos créditos orzamentarios se inclúen no expeciente, así como
1,09 millóns de € en gastos de investimentos, dos cales 150 miles de € son para material de
protección frente á transmisión do covid-19, 440 miles de € para a compra de equipos informáticos
e 500 miles de € para a compra de software, que se presumen vinculados coa xestion do covid-19.
III.- Aprobación do expediente pola Corporación.
Segundo o artigo 177 do TRLRFL, a aprobación dos expedientes de concesión de créditos
extraordinarios, suplementos e baixas por anulación, corresponden ao Pleno da Corporación,
seguindo os mesmos trámites establecidos para a aprobación do Orzamento.
No obstante, existe unha especialidade no memos artígo citado que é o que argumenta a proposta
de acordo. O artigo 177.6 do TRLRFL prevé que nos casos de calamidade pública o de natureza
análoga, de excepcional interés público, os acordos das entidades locais de créditos
extraordinarios e suplementos de créditos serán inmediatamente ejecutivos, polo que no será
necesario o trámite de exposición pública e aprobación definitiva para a súa disposición e
execución. A situación de calamidade pública é clara neste momento de estado de alarma, e a
valoración do excepcional interés público, como concepto xurídico indeterminado que é e a vista
da proposta feita e a súa motivación, debe ser feita e, no seu caso, aprobada, como así se propón
no punto oitavo, polo Pleno para a aplicación do artigo 177.6 da Lei de Facendas Locais.
Por conseguinte, poderá ser aprobado por maioría simple dos membros da Corporación presentes
na sesión (artigo 47 da Lei 7/1985, de Bases de Réxime Local).
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Con todo, a teor do establecido na Lei 57/2003, de Modernización do Goberno Local, artigo
127.1.b), corresponde á Xunta de Goberno Local a aprobación do proxecto de Orzamento e
enténdese, en consecuencia coa lexislación citada, que así mesmo corresponde ao devandito
Órgano a aprobación do proxecto do expediente que agora se tramita.
A Coruña, na data da sinatura electrónica.
O INTERVENTOR XERAL.
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