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Resum 

Aquest article es refereix a l’execució dels deutes de les administracions públiques en general i de les administra-

cions locals en particular. En aquest sentit posa en relleu la insuficiència del nostre ordenament sobre això en un 

moment en què l’execució judicial dels deutes administratius comença a ser un problema relativament habitual. 

El treball posa en relleu la necessitat de ponderar la situació economicofinancera de l’Administració i la posició 

relativa del crèdit judicial en el passiu de l’entitat, així com la necessitat de respectar els crèdits vinculats a finalitats 

d’interès públic rellevant. En aquest context, l’article analitza els diversos sistemes d’execució i proposa determina-

des pautes d’actuació.

Paraules clau: insolvència de l’Administració; execució de sentències dineràries; deutes de les administracions pú-

bliques.

Insolvency issues related to Public Administrations. Judicial enforcement of public debt

Abstract

This article refers to the enforcement of public debt in general and the local administration in particular. It 

points out the insufficiency of the legislation when the enforcement of public debt has become a usual issue. 

In this context, it is necessary to ponder the economic and financial situation of public administrations with the 

ranking of judicial credits in the passive side of the entity. Moreover, it is also necessary to respect the credits 

related to important public interests. Therefore, this article analyzes different types of enforcement systems of 

public debt and proposes after that several ways of action.
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D’un temps ençà s’ha anat generalitzant una situació 
de difícil solució en el nostre ordenament. En efecte, ja 
no són infreqüents els casos en què una administració 
no respon dels deutes que contreu, o no ho fa en el 
termini que resulta exigible. La demora en el pagament 
ha estat un fenomen relativament habitual en l’àmbit 
de les administracions públiques. Sovint els proble-
mes de tresoreria, de vegades endèmics, han portat a 
l’allargament dels terminis de pagament a proveïdors 
i contractistes. Ara es percep un canvi qualitatiu en la 
situació. M’hi refereixo als casos en què es declara ju-
dicialment un deute que l’Administració ha d’afrontar 
i senzillament no ho fa o no pot fer-ho, potser perquè 
ni tan sols té disponibilitat pressupostària.

Cal tenir en compte que administracions amb pres-
supostos relativament modestos es veuen de vegades 
en la tessitura d’assumir riscos financers importants. 
Així succeeix, per exemple, en l’àmbit de la gestió ur-
banística. Vivim un moment de regressió de l’impuls 
urbanitzador en un context en què els instruments 
urbanístics responen encara a un model de creixe-
ment. Aquesta contradicció situa el municipi en el risc 
d’afrontar deures sense disposar dels recursos ordinaris 
de finançament de l’acció urbanística. Així, una opera-
ció de gestió que resulti fallida, una reparcel·lació anul-
lada o simplement modificada pels tribunals, o una 
iniciativa privada d’expropiació, són situacions que po-
den posar l’Ajuntament en l’obligació d’afrontar una 
despesa imprevista. Despesa que pot ser relativament 
important sense un horitzó de rescabalament a curt 
termini.

Aquestes són situacions cada vegada més freqüents 
en un context de disminució significativa dels ingres-
sos, d’una banda, i ferri control del dèficit, de l’altra. 
Ambdues circumstàncies limiten significativament la 
capacitat de maniobra per afrontar deutes sobrevin-
guts.

En l’àmbit privat una situació de bloqueig com la 
descrita es canalitzaria a partir de la declaració d’in-
solvència del deutor. Un cop fracassats els intents de 
cobrament executiu, estaríem davant d’una situació 
concursal. 

Com es veurà, el nostre ordenament no admet 
aquesta solució en el cas de les administracions pú-
bliques. La presumpció de solvència és a la base del 
règim economicofinancer dels ens públics, una de les 
poques presumpcions iuris et de iure que el nostre or-
denament admet. Passa que certament les administra-
cions tenen assegurat un flux d’ingressos sostingut en 

el temps, però aquesta circumstància no garanteix la 
seva solvència en un moment donat. Menys quan, com 
es veurà, l’ordenament és summament reticent a l’em-
bargament de béns i també a la intervenció judicial de 
la gestió financera de l’Administració deutora.

De vegades la insolvència de les administracions és 
un fet, però el nostre ordenament no l’admet. Vet aquí 
el problema.

Un altre aspecte de la qüestió és el règim jurídic a 
què està sotmesa la intervenció dels òrgans jurisdic-
cionals. En efecte, la situació relativament plàcida en 
què fins fa poc es trobava l’execució de sentències 
de condemna econòmica de l’Administració, feia in-
necessari desenvolupar el règim jurídic de l’execució 
dinerària. Un règim respecte del qual s’ha mantingut 
l’errònia idea que es tracta d’un camp relativament 
lliure en què l’executivitat de la sentència és un impe-
ratiu absolut, i l’arbitri judicial per imposar-la pràcti-
cament il·limitat.

1. Plantejament general

1.1. El dret a l’execució de la sentència

L’execució de la sentència en els termes exactes és una 
de les expressions del dret fonamental a la tutela ju-
dicial efectiva de l’article 24 CE. La jurisprudència del 
Tribunal Constitucional ha estat molt clara en aquest 
aspecte ja des dels seus inicis: “El derecho a la tutela 
efectiva que dicho artículo consagra no agota su con-
tenido en la exigencia de que el interesado tenga acce-
so a los tribunales de justicia, (...) exige también que 
el fallo judicial se cumpla y que el recurrente sea re-
puesto en su derecho y compensado, si hubiere lugar 
a ello, por el daño sufrido: lo contrario sería convertir 
las decisiones judiciales y el reconocimiento de los de-
rechos que ellas comportan en favor de alguna de las 
partes, en meras declaraciones de intenciones” (STC 
32/1982).

Paral·lelament, l’article 118 CE configura l’execució 
de la sentència com un deure constitucional exigible a 
tothom, inclosa l’Administració pública. L’article 17.2 
de la Llei orgànica del poder judicial (d’ara endavant, 
LOPJ) és il·lustratiu en aquest sentit:

“2. Les administracions públiques, les autoritats i 
fun cionaris, les corporacions i totes les entitats públi-
ques i privades, i els particulars, han de respectar i, si 
s’escau, complir les sentències i les altres resolucions 
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judicials que hagin adquirit fermesa o siguin executa-
bles d’acord amb les lleis.”

Certament aquest deure admet excepcions en els 
casos d’impossibilitat d’execució, tant si es tracta d’una 
impossibilitat material com jurídica. Ara bé, en primer 
lloc, aquesta eventualitat s’accepta només de mane-
ra molt restrictiva, i, en segon lloc, queda reservada a 
les condemnes de fer, no a les condemnes dineràries, 
perquè precisament la impossibilitat d’execució com-
porta la transformació de la prestació imposada per 
sentència en un rescabalament de danys, és a dir, en 
una prestació econòmica que resulta en tot cas indefu-
gible –articles 105.2 de la Llei de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa (en endavant, LJCA), i 18.2 LOPJ–. 
Fins i tot en el cas excepcional que el compliment de 
la sentència comporti un trastorn greu per a la hisen-
da pública, el que correspon és establir la forma en 
què l’execució sigui més suportable per a l’Administra-
ció. Aquesta situació, que preveu l’article 106.4 LJCA, 
permet modular la forma d’execució, però no excusa 
l’execució mateixa.

El deure de compliment de la sentència ferma es 
projecta en la correlativa potestat de l’òrgan judicial 
per executar la sentència amb caràcter forçós, si no 
ha estat atesa de manera voluntària. En l’àmbit pri-
vat les condemnes econòmiques s’executen a partir 
de l’embargament dels béns del deutor en l’ordre 
que estableix l’article 592 de la Llei d’enjudiciament 
civil (d’ara endavant, LECi), és a dir, començant pels 
diners i els comptes corrents, i seguint pels crèdits, 
títols i valors, rendes i béns mobles i immobles, per 
després alienar-los i eixugar el deute amb el produc-
te.

En el procés de recerca i trava de recursos, l’òrgan 
jurisdiccional pot instar la col·laboració de tot tipus de 
persones i entitats públiques i privades, d’acord amb 
el deure que l’ordenament estableix a aquest efecte 
–articles 103.3 LJCA i 17.1 LOPJ–. Un deure que inclou 
l’Administració implicada i les autoritats i els funciona-
ris singularment considerats.

Ara bé, el dret a l’execució no és absolut, ni tan 
sols en el cas de les condemnes dineràries. El Tribunal 
Constitucional ha admès les reserves d’inembargabi-
litat de determinats recursos quan hi hagi raons que 
justifiquin aquesta excepció. Destaca singularment 
la previsió general de la LECi respecte als ingressos 
i els béns que calen per preservar la subsistència del 
deutor, però només en la quantia necessària a aquest 
efecte (STC 113/1989). En aquest cas es tracta de 

blindar un nucli essencial de recursos i de béns del 
deutor, que queda protegit davant del creditor pre-
cisament per garantir la supervivència d’aquell. Es 
tracta d’una excepció a l’embargament que es fona-
menta en la garantia de la dignitat humana, però no 
és aquesta l’única raó que pot justificar la declaració 
d’inembargabilitat de béns o recursos. En aquest punt 
la jurisprudència constitucional queda oberta, com es 
veurà més endavant.

En definitiva, el dret a l’execució de sentència 
forma part del dret fonamental a la tutela judicial 
efectiva, i, en conseqüència, rep la protecció més in-
tensa que el nostre ordenament ofereix. No obstant 
això, no es tracta d’un dret absolut, i admet límits 
que poden tenir el seu sentit en la protecció de va-
lors diversos.

Així és en el règim general d’execució de sentència.

1.2. El règim especial d’execució de sentències 
contencioses administratives

En l’àmbit administratiu el sistema és diferent. En efec-
te, si bé en termes generals la facultat d’executar la 
sentència correspon a l’òrgan jurisdiccional, quan la 
condemna es refereix a una administració el sistema 
queda presidit pel privilegi d’autotutela executiva. En 
aquest sentit, la Llei jurisdiccional fixa les pautes d’exe-
cució següents:

–  L’Administració resta obligada a complir les de-
claracions contingudes en la part dispositiva de la 
sentència des del mateix moment en què se li’n 
comunica la fermesa (article 104 LJCA).

–  El termini d’execució voluntària per part de l’Ad-
ministració –en aquest cas, el pagament–, és de 
dos mesos, si la sentència no ha establert un ter-
mini inferior.

–  En cas que no hi hagi crèdit pressupostari sufi-
cient, l’Administració disposa de tres mesos des 
de la comunicació de la sentència per tramitar 
i aprovar la modificació pressupostària correspo-
nent [articles 173.1/ i 4/ de la Llei d’hisendes lo-
cals (d’ara endavant, LHL), 23 de la Llei general 
pressupostària, i 106.1 LJCA].

–  Als tres mesos el creditor pot instar l’execució for-
çosa de la sentència (articles 106.3 i 109 LJCA).

–  El deute merita l’interès legal dels diners des de 
la data de notificació de la sentència de primera 
instància (article 106.2 LJCA).
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Aquest és el règim d’execució dels deutes econò-
mics. Un règim que s’articula a partir d’una primera 
fase voluntària i una subsegüent fase d’execució for-
çosa.

Des del punt de vista processal l’execució es tramita 
com un simple incident processal a instància de la part 
afectada. Un cop plantejada l’execució, l’article 109 
LJCA preveu un sol tràmit d’al·legacions per part de 
l’Administració i altres demandats, per passar immedia- 
tament després a la decisió.

Tanmateix, sovint les coses no són tan senzilles i 
requereixen una relació dialèctica més llarga entre les 
parts, potser alguna vista per aclarir extrems i aproxi-
mar posicions, eventualment la declaració de perits i 
testimonis, i probablement diverses actuacions d’exe-
cució que vagin tancant progressivament la qüestió. En 
l’àmbit civil la regulació de l’incident processal és més 
rica, ja que admet prova i incorpora una vista abans 
de la resolució –article 393 LECi–. Però és que, a més, 
l’execució de la sentència civil no es despatxa en un 
simple incident processal, sinó a partir d’una autèntica 
acció processal autònoma, és a dir, mitjançant un judici 
d’execució.

Aquesta diferència de plantejaments posa en evi-
dència que la Llei jurisdiccional no està pensada per 
a situacions complexes. Sembla que la idea de la qual 
parteix és que l’execució de la sentència per part de 
l’Administració no planteja problemes, com a molt una 
certa resistència passiva que pot ser vençuda amb una 
lleugera pressió executiva; i pot ser que així hagi estat 
fins fa poc.

En termes generals, l’article 108 de la Llei jurisdic-
cional reconeix a l’òrgan judicial una àmplia capacitat 
per executar les seves resolucions, sia pels seus propis 
mitjans, sia amb la col·laboració forçada d’autoritats, 
funcionaris o altres institucions, sia per la via d’execu-
ció subsidiària. El jutge també pot anul·lar actuacions 
contràries als mandats de la sentència o declarar els 
mateixos efectes jurídics que tindria l’actuació admi-
nistrativa omesa.

Convé puntualitzar que l’execució forçosa ha de 
respectar en tot cas l’ordenament i seguir els proce-
diments establerts –article 108.1.a/ LJCA–. Per tant, 
l’execució judicial comporta una modificació de la 
competència per adoptar les decisions, que queda as-
sumida per l’òrgan jurisdiccional, però no canvia inici-
alment el règim jurídic dels actes materials d’execució.

En el cas d’execució de condemnes dineràries, la 
intervenció judicial no pot arribar tan lluny. Continua 

corresponent a l’Administració l’adopció immediata de 
les decisions pressupostàries i de despesa que calguin, 
encara que ja no es tracti de decisions lliures, sinó obli-
gades, i sota l’amenaça dels sistemes de coacció als 
que es farà referència més endavant. En aquest punt 
l’article 173.3 LHL és clar:

“El compliment de les resolucions judicials que de-
terminin obligacions a càrrec de les entitats locals o 
dels seus organismes autònoms els correspon exclusi-
vament, sense perjudici de les facultats de suspensió o 
inexecució de sentències que preveuen les lleis.”

Així doncs, en les condemnes dineràries el règim 
d’execució és peculiar. L’òrgan jurisdiccional s’ha de 
mantenir en un segon pla i no li és possible execu-
tar mitjançant comissionats, ni dictar ordres direc-
tes de pagament o de modificació pressupostària, 
ni imposar els efectes jurídics inherents a aquests 
actes. L’execució depèn dels òrgans administratius 
inicialment competents en matèria pressupostària i 
de despesa.

Aquesta situació es tanca amb la clàusula d’inem-
bargabilitat de béns i recursos de les administracions 
públiques, clàusula que en efecte impedeix al jutge 
executar directament el deute tal com ho faria en el 
règim comú. L’article 173.2 LHL ho expressa en els ter-
mes següents:

“Els tribunals, els jutges i les autoritats adminis-
tratives no poden despatxar manaments d’execució 
ni dictar provisions d’embargament contra els drets, 
fons, valors i béns de la hisenda local ni exigir fiances, 
dipòsits i caucions a les entitats locals, excepte quan es 
tracti de béns patrimonials no afectats a un ús o servei 
públic.”

Aquesta mateixa clàusula queda inclosa en l’article 
23 de la Llei 47/2003, general pressupostària, encara 
que aquest darrer precepte no es refereix a la inembar-
gabilitat de recursos financers en general, sinó només 
a la dels béns i drets patrimonials, això sí, en uns ter-
mes més amplis:

“1. Cap tribunal ni autoritat administrativa pot dic-
tar una provisió d’embargament ni despatxar un ma-
nament d’execució contra els béns i drets patrimonials 
quan estiguin materialment afectats a un servei públic 
o a una funció pública, quan els seus rendiments o el 
producte de la seva alienació estiguin legalment afec-
tats a finalitats diverses, o quan es tracti de valors o tí-
tols representatius del capital de societats estatals que 
executin polítiques públiques o prestin serveis d’interès 
econòmic general.”
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1.3. La sentència núm. 166/1998 del Tribunal 
Constitucional

La qüestió ha estat abordada per la jurisprudència 
constitucional. La referència en aquesta matèria és la 
sentència núm. 166/1998. Els paràmetres que la dita 
sentència ha establert són els següents:

– El dret a l’execució de la sentència no és absolut, 
pot trobar límits que es projectin en la protecció de 
determinats béns o recursos. La inembargabilitat dels 
mateixos pot respondre a diverses raons d’interès pú-
blic i social.

– El pagament s’ha de fer inexcusablement seguint 
el procediment ordinari d’execució de la despesa, sem-
pre amb crèdit pressupostari suficient i complint els re-
quisits establerts per les normes legals que regulen les 
finances públiques.

– Aquest imperatiu de legalitat en matèria de des-
pesa pública imposa l’autotutela executiva de l’Admi-
nistració, és a dir, la reserva per a la mateixa Admi-
nistració de la facultat d’adoptar els actes d’execució 
material. Un privilegi que, tanmateix, no constitueix 
una potestat, sinó un deure.

– El mateix imperatiu de legalitat pressupostària, 
juntament amb els principis d’eficàcia de l’Administra-
ció pública i de continuïtat en els serveis públics, jus-
tifica que els béns i drets públics quedin exclosos de 
l’execució forçosa.

– El privilegi d’inembargabilitat protegeix també els 
recursos que integren la hisenda i la tresoreria de l’Ad-
ministració, atès que es tracta de recursos que queden 
vinculats pel pressupost a fins d’interès general.

– Per la mateixa raó queden protegits els béns 
de domini públic, els comunals i els patrimonials si 
aquests últims estan afectats materialment a l’ús o al 
servei públic. Tanmateix, res no justifica la inembar-
gabilitat dels restants béns patrimonials, encara que 
puguin constituir una font d’ingressos per a l’Admi-
nistració.

– El principi de legalitat pressupostària no justifica 
una demora innecessària en el pagament del deute. En 
el cas de retard, el dret del creditor ha de ser realitzable 
a partir del constrenyiment sobre els béns patrimonials.

En conseqüència, el Tribunal va declarar la incons-
titucionalitat del plantejament maximalista que man-
tenia llavors la LHL respecte a la inembargabilitat dels 
béns municipals. En conseqüència, la sentència va ex-
cloure d’aquest privilegi els béns patrimonials no desti-
nats a l’ús o al servei públic.

El cas és que la inembargabilitat afecta la major 
part de béns i recursos de l’Administració, si no tots, 
ja que els béns patrimonials solen ser poc significatius, 
fins i tot és perfectament possible que l’entitat no dis-
posi de béns d’aquesta classe.

L’article 173.2 LHL exclou de l’execució forçosa els 
drets, fons, valors i béns de la hisenda local. En conse-
qüència, atès l’abast que els articles 2 i 3 LHL donen 
al concepte d’hisenda local, queden fora d’embarga-
ment els recursos financers de les entitats locals. Això 
inclou no només els recursos d’origen públic, sinó tam-
bé els ingressos de dret privat, els que procedeixen del 
patrimoni en general, les adquisicions a títol d’herèn-
cia, llegat o donació, i el producte de la venda de béns 
patrimonials. En aquest punt el Tribunal Constitucional 
protegeix específicament la tresoreria municipal, és a 
dir, tots els recursos financers, siguin diners, valors o 
crèdits, tant els relacionats amb operacions pressupos-
tàries com extrapressupostàries (article 194 LHL).

Per tant, no és possible embargar diners, cabals, 
ni valors. Un cop aclarit aquest punt, el dubte sorgeix 
respecte als drets futurs de la hisenda local. En aquest 
sentit la qüestió és si seria possible una eventual ordre 
judicial d’embargament cursada a les administracions 
superiors respecte a les transferències que correspon-
guin al municipi en futurs exercicis. Doncs bé, certa-
ment en aquest cas no hi ha cap obstacle pressupos-
tari, ja que el pressupost afectat encara no existeix. 
Tanmateix, tampoc no és possible aquesta alternativa, 
ja que la inembargabilitat queda referida als drets, fons 
i valors de la hisenda local en una formulació atempo-
ral d’aquests conceptes, de manera que tan inembar-
gables són els recursos presents com els futurs, mentre 
s’integrin en el concepte d’hisenda local.

Per tant, l’embargabilitat queda limitada als béns 
patrimonials sempre que no estiguin materialment 
afectats a l’ús o al servei públic.

Tot i la claredat inicial d’aquest plantejament, la 
qüestió no és tan simple, perquè un concepte com el 
de servei públic és susceptible de ser interpretat de 
manera molt variable. En aquest punt la Llei gene-
ral pressupostària va més enllà, en referir-se als béns 
adscrits a una funció pública, concepte més genèric 
que el de servei públic en sentit estricte, i en incloure 
també els béns el rendiment dels quals estigui afectat 
a fins diversos, i així mateix els valors o títols repre-
sentatius del capital de societats dedicades a executar 
polítiques públiques o que prestin serveis d’interès 
econòmic general.
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Una interpretació extensiva d’aquest últim precep-
te de la Llei general pressupostària entraria en col·lisió 
amb la sentència 166/1998 abans glossada, ja que la 
sentència considerava indiferent que els béns patrimo-
nials aportin recursos econòmics al pressupost o ser-
veixin de base financera a l’Administració. També en 
aquests casos entén que els béns patrimonials han de 
ser embargables, o, més exactament, que la seva in-
embargabilitat és inconstitucional.

Cal afegir que els patrimonis especials queden ini-
cialment exclosos de la possibilitat d’embargament. 
En aquest sentit la sentència 166/1998 diferencia als 
efectes que ens ocupen els béns patrimonials en sen-
tit estricte dels patrimonis sotmesos a una legislació 
especial, específicament els béns inclosos en el patri-
moni municipal del sòl, les forests veïnals de manco-
mú, fins i tot els béns de notable valor històric, artístic, 
científic, tècnic o cultural, com a béns específicament 
protegits per la legislació de patrimoni historicoartístic. 
Així doncs, també els citats béns queden inicialment 
protegits pel privilegi d’inembargabilitat.

En definitiva, el Tribunal Constitucional declara 
l’embargabilitat dels béns patrimonials no afectats, 
considerant que el règim de pagament voluntari no 
garanteix per si sol l’efectiva execució de la sentèn-
cia. El Tribunal es refereix específicament als casos de 
posposició o retard del pagament, una situació que en 
aquests moments no és infreqüent. Però no totes les 
administracions locals disposen de béns patrimonials, 
ni els tenen en quantitat suficient, ni res no assegu-
ra que hi haurà demanda per als béns embargats un 
cop posats a subhasta. En aquestes circumstàncies la 
garantia que estableix el Tribunal Constitucional sim-
plement no opera.

Es pot assenyalar que la normativa no posa obsta-
cles per alienar valors mobiliaris i participacions en so-
cietats o empreses. Per tant, caldria admetre la possibi-
litat d’embargament dels mateixos mentre no es tracti 
de societats que tinguin l’objecte d’executar polítiques 
públiques o de prestar serveis d’interès econòmic ge-
neral, si es vol aplicar en aquest punt la previsió de 
la Llei general pressupostària inicialment dirigida a les 
societats estatals.

Respecte als béns culturals, la normativa ordinària 
tampoc no posa obstacles insalvables per a la seva alie-
nació (article 40.1.d/ del Decret 336/1988, pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de 
Catalunya), de manera que, independentment de les 
imprecises consideracions del Tribunal Constitucional, 

si estem davant d’uns béns que són susceptibles d’alie-
nació, s’ha d’admetre correlativament la possibilitat 
d’embargament.

Cal tenir en compte que, en termes generals, inem-
bargabilitat i inalienabilitat són conceptes coincidents, 
en el sentit que les raons que justifiquen una circums-
tància operen també en l’altra. Per això resulta para-
doxal que el Tribunal Constitucional bloquegi l’embar-
gabilitat d’alguns béns que, tanmateix, l’Administració 
pot alienar. Per això l’excepció de la Llei general pres-
supostària respecte a les participacions de societats 
que gestionen serveis és criticable. Si l’ordenament 
reconeix a l’Administració la possibilitat de privatitzar 
serveis públics i d’alienar les participacions societàries, 
no té sentit que n’impedeixi l’embargament, ja que els 
mateixos valors queden afectats en tots dos casos.

1.4. La compensació de deutes d’altres admi-
nistracions

Sigui com sigui, l’embargament judicial no és l’única 
forma d’execució dels deutes de les administracions 
locals. En efecte, en el cas de deutes a favor de l’Ad-
ministració de l’Estat i de la Seguretat Social, l’orde-
nament preveu un sistema específic perquè aquestes 
administracions facin efectius els crèdits al seu favor. 
En aquest sentit, la disposició addicional 4a LHL dispo-
sa el següent:

“L’Estat pot compensar els deutes ferms contrets 
amb aquest per les entitats locals amb càrrec a les or-
dres de pagament que s’emetin per satisfer la seva par-
ticipació en els tributs de l’Estat.

“Igualment es poden retenir amb càrrec a l’esmen-
tada participació els deutes ferms que les entitats locals 
hagin contret amb els organismes autònoms de l’Estat 
i la Seguretat Social a l’efecte d’extingir-los mitjançant 
la posada a disposició de les esmentades entitats credi-
tores dels fons corresponents.

“Als efectes que preveuen els paràgrafs prece-
dents, es declara la responsabilitat solidària de les cor-
poracions locals respecte dels deutes tributaris o amb 
la Seguretat Social contrets per les entitats a què es 
refereixen els paràgrafs b) i c) de l’apartat 3 de l’ar-
ticle 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, així com de les que si s’es-
cau contreguin les mancomunitats, comarques, àrees 
metropolitanes, entitats d’àmbit inferior al municipi 
i per qualssevol institucions associatives voluntàries  
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públiques en què aquelles participin, en proporció a les 
seves quotes respectives i sense perjudici del dret de 
repetir que els pugui assistir, si s’escau.”

En el mateix sentit es manifesten els articles 73 i 74 
de la Llei general tributària respecte als deutes d’origen 
tributari, i els articles 57 i 60 del Reglament general de 
recaptació.

La Llei de pressupostos generals de l’Estat inclou 
anualment una regulació específica sobre la forma i els 
límits de la retenció. Per exemple, la Llei 39/2010, de 
pressupostos per a l’any 2011, determina uns percen-
tatges màxims d’embargament del fons de participació 
de les administracions locals en els tributs de l’Estat. 
Aquesta norma preveu també la possibilitat de reduir 
aquests percentatges si cal per atendre les despeses de 
personal, o en cas que la retenció afecti la prestació de 
serveis obligatoris, de serveis socials, de protecció civil i 
d’extinció d’incendis.

Doncs bé, resulta que la compensació a què es re-
fereixen els preceptes esmentats és una compensació 
d’ofici, és a dir, practicada al marge de la voluntat de 
l’Administració deutora. En conseqüència, estem da-
vant d’un sistema d’execució forçosa.

Encara que la LHL sigui una mica confusa quan es 
refereix a la possibilitat de compensació dels deutes 
ferms, sense més ni més, la Llei general tributària i el 
Reglament general de recaptació són clars, en dispo-
sar l’embargament un cop s’hagi superat el període 
de pagament voluntari i iniciat el període executiu. 
Estem, en conseqüència, davant d’una forma d’extin-
ció del deute que s’aplica unilateralment a l’Adminis-
tració deutora, com a execució forçosa del crèdit. Val 
a dir que la regulació de la compensació de deutes 
de l’Administració local no inclou més requisits que 
l’existència d’un deute amb l’Estat o amb la Seguretat 
Social, i que aquest sigui vençut, líquid i exigible. Una 
vegada constatada aquesta situació i transcorregut el 
període voluntari de pagament, es pot posar en mar-
xa la compensació, amb abstracció de les previsions 
pressupostàries de l’entitat deutora, i sense necessi-
tat de seguir els procediments interns de gestió de la 
despesa.

El cas és que la compensació suposa l’embarga-
ment de recursos financers de l’entitat local, uns re-
cursos inclosos en el pressupost d’ingressos. Es pro-
dueix, en conseqüència, una col·lisió frontal entre 
el principi d’inembargabilitat dels cabals públics de 
l’article 173.2 LHL i la compensació de deutes que 
preveu la disposició addicional de la mateixa Llei. Una 

col·lisió que no es pot salvar entenent que la compen-
sació constitueix una excepció a la regla d’inembar-
gabilitat. El Tribunal Constitucional va utilitzar molt 
formigó per cimentar la inembargabilitat dels cabals 
públics: el principi de legalitat pressupostària, el res-
pecte als procediments de despesa, l’autotutela exe-
cutiva que cal reconèixer a l’Administració, el principi 
d’eficàcia i el manteniment dels serveis públics... Uns 
valors que també estan presents en el cas de la com-
pensació interadministrativa.

Certament la situació és peculiar, ja que en la 
compensació tan Administració pública és la deu-
tora com la creditora, de manera que els recursos 
són igualment condició d’eficàcia dels serveis i de les 
finalitats públiques en tots dos casos. Ara bé, sub-
sisteix un valor que no pot ser obviat, que és el res-
pecte a la legalitat pressupostària i als procediments 
i competències inherents a la gestió de la despesa. 
Uns valors que el Tribunal Constitucional conside-
ra determinants de la inembargabilitat dels recursos 
públics. La compensació de deutes imposada coacti-
vament a les administracions locals desborda aques-
ta garantia i entra en conflicte amb la jurisprudència 
constitucional.

2. Impagament i situació d’insolvència

Segons s’ha apuntat, el protocol d’execució de la sen-
tència s’inicia a partir d’una primera fase voluntària. 
Al cap de tres mesos l’afectat pot instar l’execució 
forçosa. En aquesta segona fase, i com va subratllar 
el Tribunal Constitucional, la competència per actuar 
materialment continua corresponent a les autoritats 
administratives. En conseqüència, un cop arribats a 
una situació d’impagament, el que preveu l’orde-
nament és que l’òrgan jurisdiccional es mantingui 
en segona línia, sense intervenir directament, i, des 
d’aquesta posició, controli i, si s’escau, pressioni l’Ad-
ministració.

La possibilitat d’embargament de béns patrimonials 
que el Tribunal Constitucional va obrir l’any 1998 no va 
quedar reflectida en la Llei jurisdiccional, que ja estava 
tancada quan es va dictar la sentència. Per tant, la Llei 
es limita a preveure l’execució per coacció a l’Adminis-
tració i als seus responsables.

Els mecanismes de compulsió previstos en la Llei, 
un cop s’entra en la fase d’execució forçosa, són els 
següents:
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2.1. Els sistemes d’execució forçosa

2.1.1. L’interès addicional
L’article 106.3 LJCA preveu en primer lloc la possibilitat 
d’imposar un interès addicional de dos punts, interès 
afegit a l’interès legal ordinari que es merita per impe-
ratiu legal des de la sentència d’instància.

Aquest interès addicional resulta obligat en els al-
tres ordres jurisdiccionals (article 576 LECi), però en les 
sentències que condemnen la hisenda pública no és 
automàtic, sinó una més entre les possibilitats d’exe-
cució forçosa.

Encara que la Llei associï aquesta possibilitat als 
casos en què s’apreciï falta de diligència en el compli-
ment de la sentència, no estem davant d’un interès de 
finalitat compensatòria, ni tampoc davant d’una me-
sura sancionadora, sinó davant un interès merament 
coercitiu, ja que queda instituït com un mecanisme 
d’execució forçosa.

Cal tenir en compte que l’interès legal del diner no 
és necessàriament el que estableix la Llei de pressupos-
tos generals de l’Estat. Si estem davant un deute que 
té l’origen en una operació comercial, són aplicables la 
Directiva 2000/35/CE i la Llei 3/2004 de transposició, 
que estableixen un interès especial en els casos de mo-
rositat de l’Administració. Aquest interès queda cons-
tituït per la suma del tipus d’interès aplicat pel Banc 
Central Europeu a l’operació principal de finançament 
més recent efectuada abans del primer dia del semes-
tre natural de què es tracti, més set punts percentuals 
(vuit punts en la Directiva 2011/7/UE). L’article 216.4 
del Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic, es-
tén aquest règim a la morositat derivada de qualsevol 
relació contractual.

2.1.2. La imposició de multes coercitives
L’article 112 LJCA admet la possibilitat d’imposar multes 
coercitives d’una quantia de 150 a 1.500 euros a les au-
toritats, als funcionaris o als agents que incompleixin els 
requeriments d’execució dictats per l’òrgan jurisdiccional. 
Preveu també la possibilitat de reiterar les multes fins a la 
completa execució de la sentència. Es pot assenyalar que 
les multes es dirigeixen personalment a l’autoritat o al 
funcionari responsable de l’incompliment, encara que, en 
aplicació del règim de l’article 48, quan no sigui possible 
individualitzar la persona responsable, la responsabilitat 
afecta l’Administració, que podrà repetir.

La Llei no ofereix més detalls respecte a aquest sis-
tema d’execució. Ara bé, atenent a la finalitat que li és 
pròpia, que es limita exclusivament a forçar l’execució 
de la sentència, les multes s’hauran imposar deixant 
sempre un lapse de temps suficient perquè l’obligat 
dugui a terme les activitats que comporta l’execució, 
en cas contrari la multa quedaria desvinculada de la 
seva funció. Aquest és un plantejament que la jurispru-
dència ha establert al fil de l’execució forçosa adminis-
trativa (STS de 9 de juny de 1987). En el cas de les mul-
tes de l’article 48 LJCA, que es refereix a la manca de 
remissió de l’expedient administratiu una vegada re-
clamat a l’Administració, la Llei defineix un lapse de 20 
dies per a la reiteració de la multa; però cal entendre 
que es tracta d’un termini pensat específicament per a 
aquest supòsit concret. L’execució de la sentència pot 
requerir actuacions molt variades; en el cas de les sen-
tències de condemna dinerària l’execució es pot limitar 
a la mera expedició d’una ordre de pagament, però pot 
suposar també la necessitat de tramitar un expedient 
de modificació de crèdits pressupostaris, de manera 
que el termini s’ha de fixar en funció de la situació. En 
els supòsits complexos, és possible que el més operatiu 
sigui requerir l’Administració perquè presenti un pro-
grama i un calendari d’execució, de manera que, un 
cop admesos formalment aquests instruments, consti-
tueixin la pauta d’execució de la sentència, i permetin 
controlar de prop el ritme de les actuacions, adequant 
les multes coercitives o la pressió al compliment dels 
terminis. Es pot citar en aquest sentit que en l’àmbit ci-
vil les multes coercitives s’han d’espaiar en lapses d’un 
mes (article 709 LECi).

Respecte a la quantia de la multa, cal estar als límits 
màxim i mínim esmentats abans. Ara bé, aquest mar-
ge legal no comporta necessàriament una situació de 
llibertat de l’òrgan jurisdiccional. La LECi introdueix uns 
criteris per a la determinació de la quantia de la multa 
coercitiva, com per exemple la quantitat per la qual 
s’ha despatxat l’execució, el grau de resistència del res-
ponsable i la seva capacitat econòmica (articles 589.3 
i 711 LECi). Uns factors que convé tenir en compte. La 
multa coercitiva no és una sanció, de manera que es 
tracta d’aplicar la força mínima indispensable per mou-
re la voluntat de l’autoritat o del funcionari encarregat 
d’executar, no més.

Aquests són els dos únics mecanismes de coacció 
que preveu específicament la LJCA. El sistema es tanca 
amb la possibilitat que la desatenció als requeriments 
d’execució desemboqui en una situació de responsabi-
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litat penal. A aquests efectes la Llei preveu específica-
ment la deducció de testimoni de particulars.

La responsabilitat es refereix inicialment al delicte 
de desobediència de l’article 410 del Codi penal, en-
cara que també pot tenir viabilitat el delicte de falta de 
col·laboració amb l’Administració de Justícia de l’arti-
cle 412.

En el cas d’execució de sentències dineràries, es 
produeix a vegades una casuística consistent en la 
resistència a abonar el deute imposat per sentència, 
mentre que al mateix temps l’Administració continua 
disposant i pagant fluidament altres despeses, fins i tot 
contraient noves obligacions. Aquest és el pressupòsit 
material de la insolvència punible de l’article 257 del 
Codi penal:

“1. S’ha de castigar amb les penes de presó d’un 
a quatre anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos:

“1r. El qui s’alci amb els seus béns en perjudici dels 
seus creditors.

“2n. El qui, amb la mateixa finalitat, realitzi qualse-
vol acte de disposició patrimonial o generador d’obli-
gacions que dilati, dificulti o impedeixi l’eficàcia d’un 
embargament o d’un procediment executiu o de cons-
trenyiment, judicial, extrajudicial o administratiu, ini-
ciat o d’iniciació previsible.”

El cas és que la Llei jurisdiccional només preveu dos 
mecanismes d’execució forçosa, que són l’interès ad-
dicional i les multes coercitives. Un plantejament que 
és coherent amb el principi d’autotutela executiva de 
l’Administració en aquest camp. Ara bé, com s’ha dit, 
el Tribunal Constitucional ha obert la possibilitat d’em-
bargar béns patrimonials, de manera que cal admetre 
també el sistema d’execució per constrenyiment sobre 
el patrimoni i l’aplicabilitat supletòria de la LECi en 
aquest punt amb les reserves corresponents, essencial-
ment la limitació de l’embargament als béns patrimo-
nials no afectats.

Respecte al procediment d’alienació, hi ha dos 
règims possibles: el judicial que preveu la LECi i l’ad-
ministratiu que preveu la legislació de patrimoni de 
les administracions. Dos règims que, tot i coincidir 
en el sistema de subhasta, difereixen en aspectes 
substancials. Ja s’ha dit que el Tribunal Constituci-
onal entén que, en termes generals, l’execució de 
sentència s’ha de fer per la mateixa Administració, 
d’acord amb els procediments i les competències 
que estableix la seva legislació pròpia. Tanmateix, 
cal entendre que, un cop efectuat l’embargament, 
els béns queden sostrets a la capacitat de dispo-

sició de l’Administració, per entrar en una situa-
ció d’administració judicial fins a la seva alienació. 
Per tant, en aquest últim cas els procediments i les 
competències naturals haurien de ser els establerts 
en la LECi.

En resum, la Llei jurisdiccional preveu dos meca-
nismes de coacció específics: l’interès addicional i les 
multes coercitives, mecanismes als quals cal afegir el 
constrenyiment sobre el patrimoni limitat als béns pa-
trimonials no afectats a usos o serveis públics.

2.2. El règim jurídic substantiu de l’execució

La Llei no és gens explícita sobre el règim jurídic aplica-
ble a l’execució forçosa, pràcticament es limita a habi-
litar els dos mecanismes esmentats.

Resulta inevitable, per tant, la crida a la LECi i tam-
bé l’analogia en el que correspongui amb el règim 
d’execució forçosa previst per a l’Administració.

El règim administratiu ofereix algunes pautes de 
comportament dels òrgans jurisdiccionals, en la me-
sura que els valors jurídics afectats siguin igualment 
exigibles en l’àmbit jurisdiccional. Aquest és el cas 
dels principis de proporcionalitat i de menor restricció 
de la llibertat individual que estableix l’article 96 de 
la Llei 30/1992. Es tracta de principis de rang cons-
titucional que imposen la necessitat de mesurar acu-
radament la pressió que s’exerceix, tant en l’elecció 
del sistema d’execució com en la intensitat amb què 
aquest s’aplica. En aquest sentit ja s’ha fet esment 
d’algunes pautes per quantificar i espaiar les multes 
coercitives.

Es pot cridar l’atenció sobre la poca operativitat ini-
cial de l’alternativa d’increment de l’interès aplicat al 
deute. En efecte, l’interès addicional no té una natura-
lesa compensatòria, sinó estrictament coactiva. Succe-
eix que l’Administració s’hi resisteix, normalment per 
falta de voluntat de les autoritats competents, de ma-
nera que la millor pressió possible és la que s’exerceix 
sobre aquestes. Carregar d’interessos les arques mu-
nicipals no té cap més efecte que desviar uns recursos 
públics del seu destí natural, que és el compliment de 
les competències i dels fins propis de l’Administració 
executada.

Una altra qüestió que es planteja és la possibili-
tat de simultaniejar diversos mètodes d’execució. En 
l’àmbit administratiu la Llei 30/1992 és contrària a 
aquesta alternativa (article 96.2). El sistema d’execu-
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ció s’ha de triar segons les circumstàncies del cas. In-
icialment el sentit de la proporcionalitat ha d’impedir 
l’ús simultani de diversos mètodes o limitar aquesta 
possibilitat als supòsits de resistència contumaç. Una 
altra cosa és, per exemple, la possibilitat d’un embar-
gament preventiu dels béns patrimonials als efectes 
d’assegurar-los mentre es proven altres sistemes.

El règim administratiu admet altres mètodes 
d’execució, com l’execució subsidiària i la compulsió 
sobre les persones. Aquest últim no es pot aplicar per 
a l’execució de sentències contencioses administrati-
ves, ja que requereix una habilitació legal específica i 
ni la Llei jurisdiccional ni la LECi admeten la compul-
sió. Precisament aquesta darrera norma preveu per a 
l’execució de les obligacions personalíssimes la utilit-
zació del sistema de multes coercitives, no la compul-
sió (article 709 LECi).

Respecte a l’execució subsidiària, encara que quedi 
inicialment admesa per la Llei jurisdiccional, no resulta 
compatible amb els imperatius de l’execució dinerària, 
ja que la jurisprudència constitucional imposa l’execu-
ció de les sentències de condemna econòmica per part 
de la mateixa Administració, de manera que malament 
podria admetre’s un sistema d’execució que comporta 
el desplaçament de l’Administració inicialment compe-
tent.

Com s’ha dit, l’elecció del sistema d’execució for-
çosa no és discrecional. Cada sistema té la seva funci-
onalitat, i en aquest punt els criteris de la LECi i de la 
Llei 30/1992 són de referència obligada. Inicialment el 
sistema adequat per al compliment d’obligacions dine-
ràries és el constrenyiment sobre el patrimoni. També 
el criteri de menys onerositat per a la llibertat indivi-
dual apunta a aquesta mateixa direcció, ja que no hi 
ha dubte que la multa coercitiva –és a dir, una pressió 
directa i personal sobre l’autoritat o el funcionari– és 
més restrictiva en aquest sentit. Ara bé, també convé 
tenir en compte que, en un context econòmic d’atonia 
en el mercat immobiliari, l’alienació dels béns patrimo-
nials pot resultar inútil o pot donar un resultat inferior 
al valor dels béns, el que comporta un malbaratament 
de recursos públics i, en definitiva, un dany despropor-
cionat (article 592.1 LECi).

El cas és que l’elecció del sistema d’execució i la de-
terminació de la seva intensitat és una qüestió que ha 
de ser meditada cas a cas, atenent les circumstàncies 
del cas. Una decisió que, per descomptat, està sotmesa 
al deure de motivació, com passa amb el comú de les 
decisions judicials.

2.3. La posició jurídica del crèdit d’execució 
judicial

Com s’ha apuntat ja, l’execució judicial no altera el 
context jurídic en el qual es desenvolupa aquesta exe-
cució. El deute administratiu que declara la sentència 
s’erigeix en una obligació que s’insereix en l’entramat 
jurídic sense violentar-lo.

Algunes vegades l’ordenament protegeix alguns 
crèdits enfront de l’amenaça d’insolvència, qualifi-
cant-los de preferents, però no és aquest el cas. El 
deute que imposa una sentència no té un valor intrín-
sec diferent d’altres deutes pel simple fet de quedar 
formalment declarat en una resolució judicial exe-
cutiva. L’única diferència respecte als altres deutes 
vençuts, líquids i exigibles que pugui mantenir l’Ad-
ministració, és que la realització del crèdit reconegut 
per sentència compta amb la protecció judicial i amb 
mecanismes específics per ser imposat més enllà de 
la voluntat de l’Administració deutora. Tanmateix, no 
deixa de ser un deute més en la massa del passiu de 
l’Administració afectada, en igualtat de condicions 
amb la resta de deutes. Altrament dit: des d’un punt 
de vista material, el deute derivat d’una sentència no 
ha de ser més urgent o qualitativament més impor-
tant o més prioritari que una despesa ordinària vin-
culada a la sanitat, o a l’atenció social, o a la nòmina 
del personal.

Segons s’ha dit, l’Administració té el deure d’abo-
nar el deute en el termini de dos mesos, comptat des 
de la notificació de la fermesa de la sentència. El pa-
gament es farà contra el crèdit pressupostari corres-
ponent, que, per imperatiu legal, té la condició de 
crèdit ampliable. En cas que no hi hagi partida sufici-
ent, l’Administració ha de concloure el procediment 
de modificació del pressupost en el termini de tres 
mesos.

La Llei jurisdiccional tanca aquest plantejament 
amb una vàlvula de seguretat que és la següent:

“4. Si l’Administració condemnada a pagar una 
quantitat estima que el compliment de la sentència ha 
de produir un trastorn greu a la seva hisenda, ho ha 
de posar en coneixement del jutge o el tribunal junta-
ment amb una proposta raonada perquè, escoltades 
les parts, es resolgui sobre la forma d’executar la sen-
tència de manera que sigui menys costosa.”

Així doncs, l’Administració ha de tramitar un expe-
dient de concessió de crèdit extraordinari o de suple-
ment de crèdit. Un procediment certament complex, 
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de manera que, si ha d’estar llest en tres mesos, cal 
iniciar les actuacions com més aviat millor una vegada 
coneguda la sentència.

Ara per ara les hisendes públiques estan fèrria-
ment limitades pel que fa als dèficits pressupostaris. 
L’article 165.4 LHL i la Llei orgànica 2/2012, d’estabi-
litat pressupostària i sostenibilitat financera, són molt 
clars en aquest sentit. En conseqüència, la dotació de 
la partida destinada a complir la sentència s’ha de 
finançar amb càrrec a un eventual romanent de treso-
reria destinat a despeses generals, mitjançant l’anul·-
lació o la baixa de crèdits dotats en altres partides o 
bé a càrrec del crèdit extern si no es desborden els 
límits d’endeutament.

D’aquestes fonts de recursos disponibles, la major 
part no són molt probables en l’actual context econò-
mic si es tracta de finançar un deute de certa entitat. 
A la vista d’aquestes alternatives i en la situació en què 
ens trobem, el més probable és que calgui reordenar 
les consignacions pressupostàries.

Doncs bé, cal tenir en compte que la Llei admet 
l’anul·lació o la reducció de les dotacions pressupos-
tàries només quan es pugui fer “sense pertorbació del 
servei respectiu”. En efecte, la despesa necessària per 
executar la sentència entra en competició amb les al-
tres atencions previstes en els pressupostos, atencions 
que es corresponen amb interessos i serveis molt he-
terogenis. En aquest context, la qüestió és quin tipus 
de prioritat ha de tenir el deute que ens ocupa quan 
s’hagi de proveir la dotació pressupostària en perjudici 
d’altres partides.

Es pot reiterar que el deute judicial no té la con-
dició de preferent pel fet d’haver estat reconegut en 
una sentència. D’altra banda, la Llei admet la modifica-
ció pressupostària, però en la mesura que les partides 
afectades no estiguin ja compromeses, i sempre que la 
descapitalització de les mateixes no afecti significativa-
ment els serveis públics vinculats. Aquests són els límits 
de la decisió.

En aquest punt resulta il·lustratiu el règim previst 
per a la compensació per deutes a l’Administració de 
l’Estat i a la Seguretat Social. L’article 125 de la Llei 
39/2010, de pressupostos generals de l’Estat, preveu 
la possibilitat de graduar l’execució entre els límits del 
25% i el 50% del lliurament a compte afectat per la 
compensació, quan s’acrediti que la deducció pot afec-
tar les despeses relatives:

“a. al compliment regular de les obligacions de per-
sonal;

“b. a la prestació dels serveis públics obligatoris en 
funció del nombre d’habitants del municipi;

“c. a la prestació de serveis socials, protecció civil i 
extinció d’incendis, per a la realització de les quals no 
s’exigeixi cap contraprestació en forma de preu públic 
o taxa equivalent al cost del servei realitzat.”

Aquests són els únics supòsits de preferència que 
la Llei admet davant del crèdit de les administracions 
superiors, excepció feta del cas en què l’Administra-
ció local sigui mera intermediària de recursos estatals, 
com succeeix amb la retenció de tributs estatals o de 
cotitzacions de la Seguretat Social. En aquests casos el 
crèdit a executar és absolutament preferent.

En el cas dels deutes judicials, la LHL afavoreix molt 
més l’Administració deutora, ja que en principi queden 
protegides totes les partides la reducció de les quals 
“pugui pertorbar el servei respectiu”.

Com és evident, cal interpretar aquesta clàusula 
en termes restrictius. El dret a la tutela judicial efecti-
va així ho imposa. Ara bé, això no exclou que, si arriba 
el cas, calgui ponderar en cada supòsit els valors en 
joc, tant l’origen del deute a satisfer com les parti-
des eventualment afectades i les repercussions que la 
reducció pressupostària comporta. Estem novament 
davant una qüestió de proporcionalitat, davant l’im-
peratiu de no generar un dany desproporcionat, sia 
als interessos públics –és a dir, als ciutadans destina-
taris dels serveis eventualment afectats–, sia a tercers 
de bona fe –als altres creditors de l’Administració mo-
rosa–.

La situació pot ser similar en el cas que l’obstacle no 
sigui un problema pressupostari, sinó un problema de 
liquiditat de la tresoreria.

D’entrada sembla absurd que en aquest últim 
supòsit l’òrgan jurisdiccional no pugui senzillament 
tenir per disposada la despesa i ordenar directament 
al tresorer el seu abonament, com succeeix en l’exe-
cució civil en els supòsits de condemna a una de-
claració de voluntat quan l’obligat no l’emet (article 
708 LECi).

En efecte, quan el que hi va és una decisió de ca-
ràcter pressupostari, estem davant una qüestió de na-
turalesa política, atès que afecta la reordenació dels 
recursos i la determinació de les prioritats pressupos-
tàries. Aquest és un àmbit discrecional que està vedat 
als tribunals –article 71.2 LJCA–, ja que manquen de 
legitimació política. Però en el cas de la simple exe-
cució d’una despesa que disposa de partida pressu-
postària i liquiditat, estem davant una decisió quasi 
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mecànica que no té sentit excloure de la potestat ju-
dicial directa.

En el cas que es produeixi un problema significatiu 
de liquiditat, novament estarem davant la necessitat 
d’establir un ordre de preferències en funció dels inte-
ressos en joc. Cal tenir en compte en aquest sentit que 
els altres creditors no han de veure’s preterits a favor 
del crèdit d’execució judicial, amb abstracció de qual-
sevol altra circumstància. En aquest punt entra en joc 
el principi d’igualtat. A diferència del que succeïa en la 
normativa històrica, l’actual LHL no estableix un règim 
de prelació de despeses.

Cal posar en relleu que l’absència de liquiditat sufi-
cient per atendre tots els crèdits exigibles col·loca l’Ad-
ministració en una situació material de concurs de cre-
ditors, de manera que es pot prendre en consideració 
el règim establert en la Llei concursal com a paràmetre 
de referència.

En primer lloc i per imperatiu legal caldrà do-
nar prioritat als crèdits preferents. Si no concorren 
crèdits preferents, caldrà partir del criteri de l’an-
tiguitat dels diferents deutes, és a dir, atendre al 
moment en què van esdevenir vençuts, líquids i 
exigibles. Cal tenir en compte en aquest punt que 
la liquiditat del crèdit és un concepte que admet 
una certa relativització quan les bases de l’obligació 
són prou clares. D’altra banda, cal considerar que 
el crèdit establert en sentència no necessàriament 
data de la mateixa, en cas contrari estaria en desa-
vantatge respecte als creditors que no han reivindi-
cat judicialment el seu dret.

En definitiva, l’antiguitat és un primer criteri 
de referència per prioritzar els pagaments, un cri-
teri que queda reflectit en la legislació general de 
procediment i règim jurídic (article 74.2 de la Llei 
30/1992). L’alteració de l’ordre cronològic és pos-
sible en funció de les circumstàncies de cada deute 
i dels interessos en joc, però requerirà una justifi-
cació raonable i proporcionada. En aquest sentit la 
Llei preveu un instrument específic que és el pla 
de disposició de fons que preveu l’article 187 LHL, 
precepte que d’altra banda afegeix una dada més a 
considerar, com és la preferència de les despeses de 
personal i de les obligacions contretes en exercicis 
anteriors.

Cal afegir en aquest punt que la prelació de crèdits 
ha quedat alterada significativament pel Reial decret 
llei 4/2012, norma que ha establert un sistema privile-
giat de finançament i pagament de deutes limitat no-

més a uns crèdits concrets que són els que deriven de 
contractes administratius, de manera que la resta de 
crèdits han quedat discriminats i preterits.

3. Recapitulació

– El dret a l’execució de sentència és part integrant 
del dret fonamental a la tutela judicial efectiva. No es 
tracta, tanmateix, d’un dret absolut. Admet excepci-
ons que es projecten en la inembargabilitat de certs 
béns. Aquestes excepcions poden respondre a valors 
diversos.

– La vinculació dels béns i recursos financers de les 
administracions als fins públics i la necessitat d’atendre 
la legalitat pressupostària imposen la inembargabili-
tat dels béns administratius, i alhora justifiquen l’au-
totutela executiva de l’Administració. Només els béns 
patrimonials no adscrits a fins públics són susceptibles 
d’embargament.

– Aquest plantejament legal, que és al que el Tribu-
nal Constitucional dóna suport, resulta excessivament 
simplista. Pressuposa que tots els cabals, drets i recur-
sos financers, menys els béns patrimonials no adscrits, 
estan afectats a una finalitat pública d’intensitat sufi-
cient com per justificar la pèrdua del dret a l’execució, 
que és un dret de primer ordre.

El sistema de compensació establert per als deu-
tes contrets amb altres administracions públiques és 
més matisat, ja que es limita a protegir els recursos 
necessaris per atendre les despeses que es consideren 
realment vinculades a interessos públics prioritaris, 
com els serveis mínims obligatoris, els serveis soci-
als, la protecció civil o contra incendis. D’altra banda, 
aquest sistema distingeix situacions com el deute ori-
ginat en una apropiació de recursos públics per part 
del creditor, que és un supòsit molt diferent del d’al-
tres deutes.

– Resulta contradictori que s’estableixi un règim 
d’inembargabilitat per protegir els recursos pressupos-
taris i l’afectació dels mateixos a la satisfacció dels in-
teressos públics, quan el sistema de coacció descansa 
significativament en penalitzacions que pesen precisa-
ment sobre les finances públiques.

– El sistema sacralitza l’ordenament pressu-
postari i, especialment, els procediments de des-
pesa. Tanmateix, no té gaire sentit la intangibilitat 
dels recursos per part de l’òrgan jurisdiccional per 
traslladar la pressió a les autoritats amb la matei-
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xa finalitat; o, dit d’una altra manera, no té sentit 
preservar l’autotutela executiva i l’autonomia de 
disposició de l’Administració sobre els seus recur-
sos, si finalment l’actuació de les autoritats compe-
tents queda absolutament captiva de les decisions 
judicials.

– El règim d’execució per compensació amb deutes 
d’altres administracions públiques, resulta contradicto-
ri amb la base dogmàtica que justifica la inembargabi-
litat dels béns, recursos i cabals públics.

– La Llei imposa a l’Administració que afronti el 
deute mitjançant una modificació pressupostària i el 
pagament subsegüent, donant per fet que l’una i l’al-
tre són només una qüestió de tràmit. En aquest sentit, 
el sistema es construeix partint del principi de solvèn-
cia de les administracions, que solament és una ficció 
jurídica.

No disposem d’un règim d’execució forçosa real-
ment operatiu, especialment en cas d’absència o in-
suficiència de béns patrimonials. En aquest punt no té 
gaire sentit basar l’execució de la sentència en la pres-
sió exercida sobre l’autoritat que ha de decidir, sense 
admetre que l’òrgan jurisdiccional dicti directament els 
actes d’execució, almenys pel que fa a la fase de pa-
gament.

– A hores d’ara esdevé ja necessari regular la si-
tuació de concurs de creditors de l’Administració de 
manera sistemàtica, com succeeix en l’àmbit privat, 
per organitzar les situacions d’insolvència transitòria 
que afectin les entitats públiques. Hem de definir as-
pectes com el nucli d’interessos que mereix protecció 
davant la insolvència, la consegüent prelació de des-
peses, l’eventual responsabilitat dels administradors 
negligents, el sistema de responsabilitats solidàries i 
subsidiàries i la derivació d’aquestes, la possibilitat de 
quitaments si és que són admissibles, i l’organització 
de les esperes.

Si en el cas de concurs d’un particular el sistema 
no respon amb la mera coacció sobre el deutor, sinó 
que assumeix la situació i gestiona l’actiu de la ma-
nera més raonable i ponderada possible, tant més 
hauria de succeir en els casos en què una administra-
ció pública és la insolvent. Els interessos públics són 
els compromesos i el futur d’una col·lectivitat local 
l’afectat. Convé per tant una regulació de la situació 
d’insolvència de les administracions i de concurs de 
creditors que permeti afrontar raonablement aquesta 
eventualitat, jerarquitzant de manera equilibrada els 
valors en joc.

4. Pautes en l’execució

Com s’ha esmentat, un cop notificada la fermesa de 
la sentència l’Administració disposa de dos mesos per 
abonar el deute. Si cal modificar el pressupost, el ter-
mini és de tres mesos.

També s’ha vist que per la seva naturalesa les sen-
tències de condemna dinerària no són susceptibles 
d’inexecució, en el sentit que d’una manera o altra cal 
satisfer el deute. El que la Llei preveu és que, si l’òrgan 
obligat a impulsar el pagament considera que el seu 
abonament en el termini genera un trastorn greu a la 
hisenda pública, així ho ha de plantejar. En aquesta si-
tuació les pautes de comportament de l’Administració 
són les següents:

1. L’Administració ha de plantejar un incident pro-
cessal. Es tracta d’una acció obligada, tant si es consta-
ten dificultats de liquiditat com si apareix algun obsta-
cle per a la modificació pressupostària.

L’article 106.4 LJCA no preveu un termini específic 
per plantejar aquest incident. Inicialment l’apreciació 
d’un perjudici per a la hisenda suposa l’incompliment 
de la sentència, almenys pel que fa al termini d’execu-
ció, de manera que es podria considerar que estem en 
el cas d’un incident d’inexecució parcial. En aquesta 
situació el termini és de dos mesos per plantejar l’inci-
dent (105.2 LJCA). Un cop superat el termini, preclou 
l’acció, llevat que la causa que impedeixi l’execució 
sigui sobrevinguda. Hi ha una jurisprudència relativa-
ment rígida en aquest sentit.

La situació més habitual és que l’Administració no 
manifesti l’existència de dificultats per a la hisenda 
en el termini esmentat. Normalment no es planteja el 
problema fins que el recurrent ha instat ja l’execució 
forçosa.

La qüestió és que, si l’execució realment posa en 
risc interessos públics o interessos de tercers de bona 
fe, té poc sentit negar per una qüestió de terminis la 
possibilitat de tractar la situació en l’incident previst a 
aquest efecte. Altrament dit, negar ja d’entrada l’inci-
dent i insistir en el pagament amb abstracció –ara ja 
definitivament– de les circumstàncies del cas, és pro-
bable que només porti a una situació en què l’òrgan 
jurisdiccional es vegi obligat a exacerbar les coercions 
sobre les autoritats administratives, per haver de cedir 
finalment a una sortida ponderada i sostenible.

Aquesta raó pràctica aconsella considerar l’al·-
legació de trastorn greu de la hisenda en el moment 
en què es plantegi. Aquesta és una interpretació igual-
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ment admissible de l’article 106.4 LJCA. D’altra ban-
da, la Llei no s’oposa al fet que l’Administració formuli 
aquesta al·legació en el marc d’un incident d’execució 
de sentència plantejat pel recurrent, que és la situació 
habitual. En definitiva, cal donar preferència a les al-
ternatives que resolen els problemes i no a les que els 
compliquen.

Correspon a l’Administració acreditar en l’incident 
la situació de trastorn greu per a la hisenda. En cas que 
al·legui un problema pressupostari, caldrà acreditar no 
només la inexistència de recursos disponibles derivats 
de romanents de tresoreria per a despeses generals, 
sinó també la impossibilitat d’una operació d’endeu-
tament. Així mateix, caldrà argumentar, de manera 
versemblant, que no hi ha marge per reduir o anul·lar 
altres partides sense afectar de manera rellevant inte-
ressos públics de primera magnitud.

El mateix succeeix en el cas que l’objecció es refe-
reixi a la falta de liquiditat. En aquest supòsit caldrà 
que l’Administració informi sobre els crèdits exigibles 
pendents de pagament, i la raó per la qual s’hagin de 
considerar preferents al crèdit pendent d’execució. Així 
mateix, haurà de justificar la inviabilitat de les ajudes 
extraordinàries de suport a la liquiditat que preveu la 
Llei orgànica 2/2012.

En tots dos casos l’Administració ha d’aportar a la 
vegada una proposta raonada de pagament, proposta 
que inicialment hauria de comptar amb l’informe favo-
rable del tresorer com a garantia de viabilitat.

2. Un cop arribats a aquest punt pren impor-
tància la posició que manifesti el creditor. El cas és 
que la situació pot ser tècnicament complexa. Per 
això s’ha argumentat abans la necessitat de dis-
posar d’una via processal adequada. En els casos 
complicats caldrà establir una relació dialèctica i 
fluida entre les parts i l’òrgan jurisdiccional. Una al-
ternativa que resulta útil en aquesta situació és la 
intervenció d’un perit neutral que pugui verificar la 
situació pressupostària, financera i de tresoreria, i 
proposar un ritme d’execució el més intens possible 
sense arribar a ofegar l’Administració afectada. Les 
diputacions provincials podrien ser en aquest sentit 
una bona alternativa, potser també el Govern auto-
nòmic, tots dos amb responsabilitats en matèria de 
cooperació municipal.

3. Si realment la situació ho requereix, cal establir la 
manera d’executar la sentència menys costosa possible 
per a l’Administració condemnada, dit en els mateixos 
termes que utilitza la Llei.

Com s’ha esmentat, aquesta és una situació mate-
rial de concurs, de manera que la legislació concursal 
pot oferir algunes pautes. Ja s’ha avançat que inicial-
ment no són acceptables els quitaments en el cas de 
l’execució de sentències dineràries. L’article 105 LJCA 
dóna per fet que el pagament és sempre una alternati-
va possible en el cas de l’Administració.

Per tant, el que cal resoldre són els termes d’una 
situació d’espera; és a dir, la fixació d’un determinat 
ritme i intensitat en l’abonament del deute i la com-
pensació del temps de retard. Un plantejament que 
ha de ser necessàriament casuístic, ateses les varia-
bles en joc.

Ara bé, cal tenir en compte que la legislació d’hi-
sendes locals preveu alguns instruments específics, 
que caldrà considerar en els casos en què el deute 
es prolongui més enllà de l’exercici corrent. Un és el 
pla de sanejament que l’article 53 LHL exigeix en els 
supòsits en què es genera una situació d’estalvi net 
negatiu. Un altre instrument a considerar és el pla 
economicofinancer de reequilibri que preveu la Llei 
orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària, per als 
casos de dèficit superior al permès en el pressupost 
consolidat. En definitiva, una sentència que imposa 
un deute no pressupostat el que genera és un de-
sequilibri pressupostari. Cal tenir en compte que el 
termini de reequilibri és de tres anys en el primer cas 
i d’un en el segon, de manera que potser aquests 
haurien de ser també els paràmetres de referència en 
establir l’espera en l’execució judicial.

El règim d’ajornament es pot afavorir, si es vol, amb 
l’obligació d’aplicar al deute els romanents de caixa, i 
eventualment amb el producte de l’alienació dels béns 
patrimonials, si s’escau, de manera que aquests ingres-
sos extraordinaris amortitzin el saldo pendent en cada 
moment.

Alternativament, si no resulta justificada la situació 
de trastorn greu, no queda cap altra opció que aplicar 
amb progressivitat creixent els mecanismes de coacció 
esmentats; és a dir, el recàrrec en l’interès de demora, 
les multes coercitives i l’embargament i execució dels 
béns patrimonials, i s’entra a partir d’aquí en el camp 
de la responsabilitat penal.

Certament, en situacions patològiques de fallida 
en què no sigui possible recompondre la situació en 
un termini relativament curt, es podria pensar en un 
sistema paral·lel al concursal que permetés gestionar 
de manera raonable la situació, probablement a partir 
d’una intervenció externa. Una intervenció de comptes 
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que inicialment caldria atribuir al Govern autonòmic, 
com a titular de la competència de tutela financera i, 
alhora, coresponsable del finançament local. Ara bé, 
aquesta és una possibilitat que avui dia no preveu el 
nostre ordenament, potser perquè equivocadament 
respon a una dubtosa presumpció de solvència de les 
administracions públiques, com s’ha esmentat a l’inici 
d’aquesta anàlisi. La Llei orgànica 2/2012 preveu en 
aquest sentit un sistema coactiu per als casos de dèfi-
cits que ultrapassin l’objectiu d’estabilitat pressupostà-
ria i d’incompliment del pla economicofinancer previst 
per a aquesta situació. Tanmateix, la utilitat que té el 
nou règim per al cas que ens ocupa és dubtosa, al-
menys a curt termini, ja que la Llei orgànica no preveu 
la intervenció externa de la gestió financera, només la 
imposició de multes coercitives, la fiscalització per una 
comissió d’experts i, en últim extrem, la dissolució dels 
òrgans de la corporació local. 




