
              

                                                                   
 
STCU de 7 de març de 2013, recurs 52/2012 
 
Dany per als cabals públics de les corporacions locals com a conseqüència 
de pagaments indeguts a la Seguretat Social i a l’Agència Tributària (accés al 
text de la sentència) 
 
La Secció d’Enjudiciament del Tribunal de Cuentas declara la responsabilitat 
comptable directa pels perjudicis que s’ocasionen a l’erari públic d’un ajuntament. 
El dany és resultat de pagaments indeguts a la Seguretat Social 
(cotitzacions) i a l’Agència Tributària (retencions) per nòmines a un regidor 
que no arribà a rebre-les atès que reintegrava el seu import líquid. 
 
Una de les qüestions plantejades, considerada com a principal pel TCU, és si 
s’entén produït dany a l’erari públic quan des de la corporació local s’han efectuat 
pagaments a la Seguretat Social i a la Agència Tributària que també formen part 
del concepte ‘erari públic’. En aquest sentit, s’entén que el dany es produeix 
sempre que es realitzen pagaments sense cap justificació ja que no hi ha 
causa legal que empari la transmissió patrimonial, no sent una excusa 
vàlida que s’hagin realitzat entre administracions públiques. 
 
La responsabilitat pels pagaments indeguts recau en la persona de 
l’alcalde en tant que actua com el seu ordenador junt al secretari-
interventor de l’ajuntament. A tals efectes resulta indiferent que el ple 
conegui o no la situació pel fet d’aprovar els comptes. La dita aprovació no 
suposa també l’aprovació de la gestió realitzada pel gestor dels cabals públics.  
 
Aixa mateix -entén el tribunal- en l’alcalde concorre la necessària responsabilitat, 
doncs d’una banda tenia el deure de conèixer que els pagaments al regidor eren 
incorrectes, i d’altra, no pot excusar-se en el fet que és el secretari qui realitza els 
pagaments en atenció a que actua per ordre; i a més, en el gestor de fons públics 
ha de concórrer una especial diligència per al compliment de la legalitat. 
 
La naturalesa de la responsabilitat comptable no es correspon amb la 
d’una sanció sinó que és de caràcter patrimonial i merament econòmica. 
Així doncs, suposa una obligació d’indemnitzar pel menyscapte que es produeix en 
els cabals o efectes públics, la qual pot ser transmesa ‘mortis causa’ per la seva 
naturalesa civil. 
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