
           

                                                                   
  

 
STCU 5/2018, de 4 de juny 

 

Responsabilitat comptable directa per abast de l’alcalde i la interventora pel 

pagament de complements salarials a un treballador en situació d’incapacitat 

temporal (accés al text de la sentència)  

 

Es tracta d’un supòsit en què s’han realitzat pagaments a un treballador de 

l’ajuntament que estava en situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna. 

En aquesta, a partir del tercer mes només corresponia abonar el 75 % de les seves 

retribucions, però es van completar fins al 100% mitjançant els esmentats pagaments. 

S’ha de determinar si s’ha produït un perjudici als fons públics municipals per 

aquesta acció. Com a fet provat consta que el conveni col·lectiu de l’ajuntament 

només garanteix la percepció íntegra de retribucions pels tres primers mesos de 

la situació de baixa. L’ordenador dels pagaments era l’alcalde i la interventora 

municipal no va formular cap reparament però sí advertències verbals, mentre que el 

tresorer els va realitzar mensualment.  

 

Les demandes de l’ajuntament i del Ministeri Fiscal s’adrecen contra l’alcalde i  

la interventora. La defensa del primer al·lega que la seva acció es limitava a la 

signatura de la documentació que presentaven els funcionaris als quals considera 

responsables, mentre que la de la interventora argumenta que no és la seva actuació la 

que implica ordenació de pagament i que es van realitzar les accions de control que la 

normativa permet, entre les que es troba la no fiscalització mensual del pagament de 

nòmines. 

 

El Tribunal parteix de la base que hi ha hagut un abast en produir-se un saldo deutor 

injustificat, com a conseqüència de considerar l’art. 129 LGSS i el conveni col·lectiu. 

D’ambdós textos es deriva que el 100% de la retribució en cas d’incapacitat temporal és 

únicament per als tres primers mesos, i passa al 75% si la situació es perllonga. Els 

complements salarials en aquesta situació són pagaments indeguts i injustificats. 

 

El Tribunal determina que l’alcalde és responsable d’una actuació dolosa, atès que 

va ordenar els pagaments amb crèdits no disponibles per a aquesta finalitat i va 

actuar coneixent l’advertència verbal realitzada per la interventora sense que posés 

mitjans al seu abast per reparar l’anomalia. Així mateix, considera que la interventora 

es també responsable d’una actuació dolosa perquè malgrat conèixer la situació 

no va realitzar el reparament formal oportú, no resultant suficients les 

advertències verbals. En conseqüència, el tribunal falla en el sentit de determinar 

responsabilitat comptable directa per abast de caràcter solidari d’alcalde i interventora, 

condemnant-los al pagament de les quantitats que corresponen als complements objecte 

de controvèrsia. 
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