
           
                      

  
 
STSJ de Catalunya de 3 de febrer de 2015, recurs 164/2014 
 
La comissió d’un delicte per part d’un membre de la policia local, encara que no 
s’hagi comès en l’exercici de les funcions, és sancionable disciplinàriament (accés 
al text de la sentència) 
 
Un agent de policia local va ser condemnat penalment com a autor d’un delicte 
contra la seguretat vial, fora del servei, concretament en període de vacances. 
L’Administració a la qual prestava serveis va incoar un expedient disciplinari i li 
va imposar una sanció de suspensió de funcions per un període d’un any i un dia en 
aplicació de la falta disciplinària de caràcter molt greu prevista a l’art. 48.e) de la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya (“qualsevol conducta o 
actuació constitutiva de delicte dolós”). 
 
El TSJ valida la imposició de la sanció amb els següents arguments: 
 
 En primer lloc, no s’ha vulnerat el principi de “non bis in ídem” per la conjunció de 2 

elements: 
 
- La irrefutabilitat penal de la policia és un interès legítim de l’Administració i 
per tant, l’existència d’aquest interès, comporta la possibilitat d’una sanció 
disciplinària sense incórrer en cap vulneració del principi de “non bis in ídem”. 
 
- D’acord amb l’art. 48.e) citat, el fet reprovable disciplinàriament és la pròpia 
condemna penal, amb independència dels fets que han donat lloc a la 
consideració del delicte. Per tant, hi ha un bé jurídicament diferent entre 
l’esfera penal i la disciplinària  que habilita la concurrència d’una condemna i 
una sanció. 
 

 En segon lloc, i pel que fa al fet que durant la comissió del delicte l’agent no estava 
de servei, el TSJ considera: 
 
- Que quan l’art. 47 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de 
Catalunya diu “en l’exercici de les seves funcions” cal interpretar-ho com 
equivalent a “l’exercici de la professió”. És a dir, que el funcionari estigués en 
actiu, malgrat no estigués prestant serveis. 
 
- Si la conducta tipificada a l’art. 48 no especifica una situació concreta, cal 
entendre que fa referència a “l’exercici de la professió”, en la interpretació que 
abans s’ha comentat.  
 
- Entendre el contrari, suposaria admetre que un policia quan no està de servei pot 
cometre lliurement accions que per la seva professió ha de denunciar i reprimir.   

 
Per tot això, el TSJ entén que l’Administració pot sancionar disciplinàriament un 
policia condemnat per la comissió d’un delicte dolós, malgrat no es trobés 
prestant servei. 
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