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Amb motiu de l'aprovació del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel
qual s'aprova el règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional, han sorgit dubtes interpretatius respecte dels nomenaments
accidentals de funcionaris propis de les entitats locals per al compliment de les
funcions reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
L'article 52 d'aquest Reial Decret estableix l'excepcionalitat d'aquest tipus
de nomenament, en la mesura en què opera a falta de provisió, ja siga definitiva
o temporal, d'un/a funcionari/ària amb habilitació de caràcter nacional, i es
contemplen essencialment dos supòsits de nomenaments accidentals.
El Reial Decret configura dues modalitats de nomenament accidental:
1- En primer lloc per a supòsits d'incapacitat temporal, absència del
titular del lloc per vacances, assumptes propis o altres causes, per períodes
inferiors a un mes. Es tracta, en definitiva, de qualsevol tipus d'incidència, amb
durada inferior a un mes, que implique la no presència del funcionari amb
habilitació de caràcter nacional que ocupe algun dels llocs reservats en un ens
local. En aquest cas seríem davant una simple assumpció de les funcions
reservades per part d'un funcionari propi de l'entitat local, per la qual cosa
mitjançant decret d'alcaldia es procediria a la seua designació, que s'hauria de
traslladar a la Direcció General d'Administració Local.
L'article 54,3 del Reial Decret efectua una remissió a la normativa
autonòmica en aquesta matèria, actualment el Decret 32/2013, de 8 de febrer,
vigent en tot allò que no s'opose, contradiga o resulte incompatible amb la
normativa bàsica estatal, per la qual cosa d'acord amb aquesta norma el
funcionari que assumisca les funcions reservades per peridodos inferiors a un
mes ha d'estar "prou capacitat". En cap cas, per aplicació de la normativa
bàsica estatal (article52,5), podrà designar-se un funcionari interí per a aquest
supòsit.

2. En segon lloc, el Reial Decret 128/2018 contempla el supòsit de provisió
del lloc reservat a funcionari amb habilitació de caràcter nacional per un
funcionari propi de l'entitat per períodes superiors a un mes. Igual que en el
supòsit anterior, el Reial Decret recull les causes que habiliten la realització
d'aquests nomenaments, indicant que procedeixen quan el lloc està vacant o el
seu titular no exerceix efectivament el lloc per trobar-se en:
a) Comissió de serveis.
b) Suspensió per un període superior a un mes.
c) Excedència per cura de familiars.
d) Excedència per violència de gènere.
e) Incapacitat temporal per període superior a un mes.
f) Altres supòsits d'absència, sempre que siguen superiors a un mes.
En aquest cas, correspon a la Direcció General d'Administració Local
l'autorització del nomenament accidental que només podrà dur-lo a terme si
manca funcionari/ària amb habilitació de caràcter nacional en situació
d'expectativa o interessat/ada en la provisió del lloc de treball, per la qual cosa
l'Ajuntament haurà de sol·licitar el nomenament però condicionat a aquest punt.
Respecte dels requisits, ha d'indicar-se que en tot cas, el funcionari propi de
l'entitat que es designe no pot tindre la condició de personal interí i en els
municipis amb població superior a 5.000 habitants ha de pertànyer al subgrup de
titulació A1. En municipis amb població inferior a 5.000 habitants ha de disposar
de la preparació tècnica adequada i, sempre que siga possible, pertànyer al
subgrup A1 o posseir una titulació universitària.

