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DECRETO DE  APROBACIÓN DE ABONO DE TRIENIOS A  D. ANTONIO 
PENA ABAL.

Visto o informe de intervención de 25.08.2017, no que o interventor deste 
Concello, á vista da solicitude de reclamación de abono de trienios de D. 
Antonio Pena Abal de 27 de xuño de 2015, conclúe: 

- que “resulta claro que o abono dos trienios aos que ten dereito non está  
incluído nas retribucións fixadas por  acordo de Pleno do 22 de xuño de  
2011, xa que nada se fai constar neste acordo”.

- “No que respecta a quen lle corresponde abonar eses trienios, a redacción  
do art. 5 do Decreto 92/91, así como do art.8 do Real Decreto 365/1995,  
indica que a quen lle corresponde o abono dos trienios é á Administración  
na que se atopa prestando os Servizos Especiais, neste caso o Concello de  
Cuntis”.

Ademais, relacionase no informe mencionado o seguinte: 

“Considerando  que,  ao  abonar  estes  trienios  obrígase  ao  Concello  para  
cotizar a parte correspondente á Seguridade Social, e que obviamente eses  
documentos entréganse fóra de prazo, posto que ao presentar a primeira  
reclamación o reclamante xa se atopaba dado de baixa como empregado  
do Concello, é indubidable que este abono representará para o Concello de  
Cuntis a obrigación de abonar unha recarga á Seguridade Social.”

“Os cálculos, que figuran en expediente anterior deste Concello, establecen  
un total estimado de  9.675,23  euros”. E é sobre esta cantidade sobre a  
que  debe  de  realizarse  o  cálculo  dos  intereses  legais  xerados  desde  a  
presentación da primeira reclamación”.

Así  mesmo,  considera  a  intervención  municipal  como  mais  conveniente 
incluílo no Orzamento do ano 2018. 

Á vista do anterior, realízanse por parte da asesoría encargada dos trámites 
laborais o correspondente recibo pola totalidade das diferencias calculadas, 
resultando o seguinte: 

Importe bruto diferencias xuño 2011 a xuño de 2015: 9.675,23 €.- ; (que 
se abonarán imputándoas a 2014 e 2015 como se indica a continuación).

S.S cuota empresarial+ cuota obreira: 3.689,96 €.-

Recargos S.S: 

Ano 2014: 478,20 €.-

Ano 2015: 259,79 €.-

Total Seguros Sociais + Recargo: 4.427,95 €.-

Retención IRPF: 1.451,28 €.-
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Este cálculo  tense en conta  á  vista  de  dúas  incidencias  advertidas  pola 
asesoría encargada dos trámites laborais: 

Por  un  lado,  con  respecto  á  cotización  á  seguridade  social  resulta  o 
seguinte: 

“para  considerar  unha  liquidación  como  atrasos  por  diferencias  de  
cotización:  liquidación  L03  non  poden  ser  cotizacións  de  máis  alá  dos  
últimos 4 anos”.

Tendo en conta que nos atopamos no 2018 soamente entraría a cotización 
dos anos 2014 e 2015 xa que os trienios referidos corresponden aos anos 
2011, 2012, 2013,2014 e 2015 e os anos 2011, 2012 e 2013 xa están fóra 
dos catro últimos anos.

Por outro lado, con respecto á retención por IRPF, a axencia tributaria tamén 
especifica que só se poden rectificar as rendas dos últimos 4 anos e, as que 
se lle  abonen de anos anteriores non poderían levar  retención porque a 
empresa non pode asignarlla ao traballador e admitir esas retencións.

Co cal, tendo en conta o anterior, resulta complexo solucionar o tema de 
cotización e retención.

A asesoría propón: “cotizar e tributar polo importe total a abonar sen que 
isto  supoña  unhas  prestacións  indebidas  do  traballador  cotizando  e 
tributando  pola  totalidade  do  importe de  xeito  que  se  abonaría  a 
totalidade de trienios (que van entre xuño de 2011 a xuño de 2015) entre o 
mes de marzo de 2014 e o mes de xuño de 2015; (para que entre no 
prazo dos últimos catro anos), prorrateando o importe de 9.675,23 €.- 
entre  ese  período,  cotizando  e  tributando  pola  totalidade  dos 
importes mencionados anteriormente, (de custe de seguridade social e de 
retención por IRPF).

Entendendo así mesmo que poida existir o risco de que tanto na seguridade 
social  coma na axencia tributaria non admitan a proposta mencionada a 
realizar.

Este  alcalde,  propón,  con  data  de  13  de  marzo  de  2018   á  asesoría 
encargada  dos  trámites  laborais  a  que  elabore  a  documentación 
correspondente ao abono dos trienios non percibidos por D. Antonio Pena 
Abal tal e como propón no parágrafo anterior asumindo a posibilidade de 
risco  de  que  tanto  a  seguridade  social  como  a  axencia  tributaria  non 
admitan  a  citada  proposta  proceder  así  mesmo  ao  abono  das 
correspondentes cantidades así como dar traslado á intervención municipal 
para que indique como calcular o importe de intereses de demora e como 
proceder ao seu abono.

O cálculo dos intereses de demora efectúase do seguinte xeito: 
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Cantidade importe que xera os intereses: 9.675,23

Data de cálculo dos intereses: Do 27.06.2015 ao 31.03.2018, (data prevista 
do pago).

Intereses de demora correspondentes ao 2015 (4, 375%): 218,02 €.-

Intereses de demora correspondentes ao 2016 (3,75%): 362,82 €.-

Intereses de demora correspondentes ao 2017 (3,75%): 362,82 €.-

Intereses de demora correspondentes ao 2018 (3,75%): 89,46 €.-

Así pois, á vista desta proposta e da documentación obrante no expediente, 
este alcalde, 

RESOLVE: 

PRIMEIRO: Recoñecer  o  abono  das  seguintes  cantidades  de  pago  con 
respecto aos atrasos pendentes de percibir por D. Antonio Pena Abal: 

nómina 1: ano 2014: retribucións brutas: 6.242,80 €.- ; retribucións líquidas: 
4.906,84 €.-

nómina 2: ano 2015: retribucións brutas: 3.432,43 €.-; retribucións líquidas: 
2.700,51 €.-

- recibo de intereses de demora;  importe:  1.033,12 €.- . Esta cantidade, 
segundo á asesoría encargada dos trámites laborais os intereses de demora 
son un gasto financeiro que non teñen que levar ningún tipo de retención  
nin tampouco deben declararse no modelo 111 e do resumen anual do 190.

SEGUNDO : Recoñecer o pago a favor da seguridade social do importe total 
especificado a continuación: 

S.S cuota empresarial+ cuota obreira: 3.689,96 €.-

Recargos S.S: 

Ano 2014: 478,20 €.-

Ano 2015: 259,79 €.-

Total Seguros Sociais + Recargos:  4.427,95 €.-

TERCEIRO: Recoñecer  o pago a favor  da facenda pública  das seguintes 
cantidades: 

- retencións practicadas ao interesado en concepto de atrasos:  1.451,28 
€.-

CUARTO:  Ordenar  o  pago  e  efectuar  o  pago  material  das  cantidades 
anteriores,  ingresando  ao  interesado  unha  cantidade  liquida  total  de: 
8.640,47 €.-

QUINTO: Ascende a cantidade bruta total de gasto para o Concello polo 
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abono destes atrasos e/ou cantidade non percibida a: 11.446,34 €.-

SEXTO: Dar traslado do presente decreto ao interesado, departamentos de 
intervención,  contabilidade,  tesourería,  nóminas,  secretaría  e  pleno  da 
corporación na vindeira sesión que se celebre. 
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