
           

                                                                   
  

 
STCU de 24 de gener de 2018, recurs 24/2018 

 

Menyscapte econòmic objectiu de cabals públics pel pagament injustificat al 

personal de premis o gratificacions a la productivitat (accés al text de la sentència)  

 

Es resol el recurs del Ministeri Fiscal contra la sentència en què es desestimava la 

sol·licitud de responsabilitat d’un alcalde per pagaments improcedents de 

premis per productivitat a personal municipal. 

 

La sentència d’instància va considerar provat el menyscapte dels cabals públics. 

Tanmateix, va desestimar les pretensions del Ministeri Fiscal perquè no s’hi va 

concretar l’existència d’un element subjectiu de dol, culpa o negligència greu, i 

això és indispensable per considerar l’existència de la responsabilitat comptable. En 

aquest últim aspecte se centra el debat de l’apel·lació. 

 

La sentencia entén que es produeix un menyscapte econòmic sobre l’erari públic de 

l’ajuntament. Els abonaments efectuats com a premis per reduir l’absentisme en 

l’àmbit de l’Administració municipal no tenen justificació o base legal. Aquells 

pagaments s’ordenen per l’alcalde, i això suposa que només queda per determinar 

l’element subjectiu del fet: dol, culpa o negligència greu. Sobre aquest aspecte, el 

tribunal recorda que segons doctrina consolidada cal una especial diligència en la 

gestió de fons públics, de manera que: 

 

 Ha de ser en un grau superior a la d’un “bon pare de família”. 

 

 Cal que s’adoptin totes les mesures jurídiques o tècniques per evitar el dany 

patrimonial. 

 

 No s’ha d’arribar al punt de convertir la responsabilitat comptable en una mena de 

responsabilitat objectiva que sorgeixi de l’acreditació d’una mera relació causal. Així 

mateix, per determinar l’existència de dol cal una intenció provada de produir un 

dany. 

 

El Tribunal conclou que no ha intervingut dol en el comportament de l’alcalde, si bé és 

cert que el pagament en concepte de productivitat es va produir contravenint la legislació 

vigent en la matèria (LRBRL i EBEP) i la declaració de nul·litat d’un conveni col·lectiu. No 

obstant, sí que hi aprecia culpabilitat ja que resulta provada la possibilitat de 

preveure el dany, malgrat no hi hagués la intenció de produir-lo. 

 

http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersSTCU/STCU_24_2018.pdf

