
           
                      

  
 
STCU de 31 de gener de 2012, recurs 3/2011 
 
Sotmetiment de les retribucions dels funcionaris de l’Administració local a la 
normativa reglamentària (accés al text de la sentència) 

 
El Tribunal de Cuentas resol una apel·lació en què s’examinen diversos temes. Estableix 
la no aplicació de la presumpció d’innocència en matèria de responsabilitat comptable, 
per ser pròpia del dret sancionador, assenyalant igualment el règim de la càrrega de la 
prova del demandant per a provar el perjudici econòmic causat a l’ajuntament o com 
tractar la càrrega de la prova per al demandat per a provar els fets que impedeixen, 
desvirtuen o extingeixen l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis causats. És 
d’interès com entén que la norma de naturalesa reglamentària deroga el 
conveni intermunicipal que s’oposa a la regulació sobre retribucions dels 
funcionaris de l’Administració local. Aquest conveni regula les retribucions de 
funcionaris que han d’exercir, com succeeix amb el secretari-interventor, funcions en 
diferents ajuntaments. 
 
L’apel·lant al·legà que, amb relació a retribucions a funcionaris, eren d’aplicació 
els concrets estatuts de l’agrupació de municipis (de 24 de desembre de 1984) i no 
la DT 1a del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el 
Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local. 
Tanmateix, el Tribunal sosté que el citat reglament deroga els esmentats estatuts des del 
moment de la seva entrada en vigor. De fet, deroga totes les disposicions d’igual o 
inferior rang sobre retribucions dels funcionaris que s’oposin a allò establert en el mateix, 
sent aquest el cas del conveni intermunicipal materialitzat en l’estatut. Es compara, per 
tant, el rang normatiu del reglament amb el del conveni intermunicipal sobre 
retribucions, considerant la superioritat del primer. 
 
La responsabilitat comptable, producte de les irregularitats que s’han produït per 
aplicació indeguda dels estatuts de l’agrupació de municipis, no recau sobre l’alcalde de 
l’ajuntament els comptes del qual són jutjats. El Tribunal identifica com a responsable al 
secretari-interventor atès que és el comitent de les citades irregularitats, doncs és el 
subjecte al qual corresponia l’assessorament al president de la corporació municipal. La 
manca de preparació tècnica, jurídica i comptable de la persona que ostenta aquell càrrec 
públic l’exonera -en ser un càrrec electe- de responsabilitat comptable, però no 
d’imprudència lleu. 
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