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CRITERIS INTERPRETATIUS PER A l'ACOMPLIMENT DE LES FUNCIONS DE
TRESORERIA DESPRÉS DE LA FI DEL PERÍODE TRANSITORI PREVIST EN LA LLEI
18/2015
En data 2 de febrer de 2017 s'han rebut els criteris interpretatius per a l'acompliment de les
tresoreries en municipis de menys de 20.000 habitants redactats pel Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques.
L'extinció del règim transitori el 31 de gener de 2016 havia suscitat dubtes sobre com exercir
les funcions de tresoreria en aquests municipis, circumstància que aquests criteris han tractat de
pal·liar.
D'acord amb aquests criteris s'extrauen les següents conclusions:
Municipis de classe segona.
Existeix una obligació de crear els llocs de tresoreria per al seu acompliment per funcionari
amb habilitació de caràcter nacional.
1- En els municipis que ja tinguen el lloc creat i classificat, mancant cobertura per habilitat
nacional, les funcions podran exercir-se per funcionari propi ocupant aquest lloc amb caràcter
accidental. Cap també la possibilitat de designar un funcionari interí.
2- En els municipis que encara no tinguen el lloc creat i classificat les funcions se seguiran
exercint pel funcionari que les exercia fins avui.

Municipis de classe tercera.
En aquests municipis no és obligatòria la creació i classificació del lloc de tresorer. Caben
les següents opcions per a l'acompliment de la funció de tresoreria.
1- La tresoreria pot exercir-se per habilitat nacional d'una altra Entitat local en règim
d'acumulació de funcions conferida per la Direcció General d'Administració Local.
2- Exercici de la funció per part dels serveis d'assistència de les Diputacions Provincials.
3- A través d'agrupacions de tresoreria: Referent a açò ha d'indicar-se que les mateixes en
l'actualitat manquen de regulació en la normativa bàsica estatal.
4- A través del Secretari-Interventor de l'Entitat local.
5- Mitjançant un funcionari propi que exercisca la tresoreria de forma accidental.
6- Finalment es permet que les funcions de tresoreria siguen fins i tot exercides per la
persona que de forma interina o accidental exercisca les funcions de Secretari-interventor mancant
habilitat nacional.

