
           
                      

  
 
STCU de 2 de juliol de 2013, recurs 145/2012 
 
Responsabilitat comptable en l’adequació a la normativa vigent de les 
retribucions percebudes pel gerent d’una societat pública amb participació 
majoritària d’una administració pública (accés al text de la sentència) 
 
Es planteja la controvèrsia entre, d’una banda i com a demandants, la Societat Suelo y 
Vivienda de Aragón S.L.U. (participada majoritàriament per la Diputació General d’Aragó) 
i el Ministeri Fiscal, i de l’altra, com a demandat, el particular que va exercir les funcions 
de gerent de la citada societat pública. 
 
Es discuteix sobre el possible reintegrament per abast d’una quantitat pels 
perjudicis ocasionats als fons públics socials com a conseqüència d’increments 
en les retribucions del propi gerent durant els anys 2004 i 2005. La part 
demandant considera que l’augment per part d’aquell dels emoluments s’havia fet 
indegudament, ja que no existia cap acord del Govern d’Aragó que emparés els 
increments, ni tampoc hi havia recolzament legal de la seva decisió d’augment de les 
quantitats a percebre. 
 
El demandat s’oposa basant-se en la prescripció dels fets, però el Tribunal ho 
refusa. A més, admet la percepció de les quantitats reclamades i es justifica afegint 
dos arguments: equiparava el salari dels gerents d’empreses amb el de 
directors generals i ajustava el seu salari en funció de triennis per antiguitat. 
 
El Tribunal entén que els increments aplicats pel gerent no s’ajusten a l’Acord 
del Consell de Govern de 22 de gener de 2002, que fixava els criteris de 
retribució, ni tampoc a la normativa vigent. Quant al tema dels triennis és refusat 
atès que, en tot cas, s’haurien d’haver reclamat per les vies legals oportunes i no 
autorreconeguts.  
 
Es conclou que els sous i salaris dels empleats públics estan sotmesos a una regulació 
específica que no pot ser obviada per qui es troba sotmès a ella. Els increments 
retributius no tenen justificació, fet pel qual s’emet una decisió considerant 
l’existència de la responsabilitat comptable del demandat. 
 

http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersSTCU/STCU_145_2012.pdf

