
           
                                                               

  
 
STSJ de Madrid de 8 de febrer de 2008, recurs 1144/2004 
 
Compatibilitats dels membres dels Cossos i Forces de Seguretat (accés al text de la 
sentència) 
 
La qüestió concreta analitzada en aquest procés és la possibilitat de compatibilitzar 
l’exercici de l’advocacia amb les funcions públiques dels membres de la Guàrdia Civil. 
 
El TSJ inicia la seva argumentació en un interpretació de la normativa d’incompatibilitats 
aplicable als membres de les forces i cossos de seguretat en general: 
 
• L’article 6.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, estableix que "la pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado es causa de incompatibilidad para el desempeño de cualquier 
otra actividad pública o privada, salvo aquéllas exceptuadas de al legislación sobre 
incompatibilidades". 

 
• Aquesta norma es pot posar en relació amb l’article 19 de la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, sobre incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, el qual assenyala les activitats que queden excloses del règim 
d’incompatibilitats contingut en la llei. 

 
• Però el TSJ no adopta aquest criteri. En canvi, considera que són d’aplicació els 

articles 11 a 15 d’aquella llei, els quals estableixen amb caràcter general la 
compatibilitat de les funcions públiques amb les activitats en el sector privat, 
excepte la d’aquelles que pugin impedir o perjudicar l’estricte compliment 
dels deures del funcionari o que en puguin comprometre la imparcialitat o 
independència. 

 
Partint d’aquest raonament, el TSJ interpreta després el Real Decreto 517/86, de 21 de 
febrero, de Incompatibilidades del Personal Militar, aplicable als membres de la Guàrdia 
Civil, per concloure que no existeix una incompatibilitat absoluta entre l’exercici de 
l’advocacia i la condició de ser membre de la Guàrdia Civil, sinó tan sols una 
incompatibilitat relativa en cas de perjudici per al servei o afectació de la imparcialitat del 
funcionari.  
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