
           
                                            

  
 
STSJ d’Andalusia de 29 d’octubre de 2007, recurs 582/2004 
 
Denegació de compatibilitat a un agent de la policia local (accés al text de la sentència) 
 
Un agent de la policia local sol�licita que se li reconegui la compatibilitat amb una segona 
activitat de promoció immobiliària en la qual participa com a soci inversor. 
 
El TSJ resol el recurs denegant el reconeixement de compatibilitat amb base als 
següents arguments: 
 
• Un policia local ha d’exercir les funcions assignades legalment a aquest cos per la llei 

autonòmica, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad i els convenis del respectiu municipi. Entre aquestes funcions hi ha la de 
vetllar pel compliment de la legalitat i la denúncia de les activitats il�lícites, i dins 
d’aquesta s’hi troben les funcions de vigilància, control i denúncia en matèria 
urbanística. 

 
• L’activitat de les empreses on l’interessat és soci capitalista està clarament 

relacionada amb les obres, llicències i urbanisme en general, essent indiferent que 
sigui constructora o promotora. Per tant, existeix una possible col�lisió o 
interferència amb les funcions públiques que desenvolupa; fins i tot es podria 
donar el cas que utilitzés en profit particular i en perjudici dels interessos públics els 
mitjans i facultats de què disposa com a funcionari. 

 
• A més, l’agent està destinat a un nucli de població petit i això fa presumir, encara que 

no hagi quedat acreditat en el litigi, que la plantilla de policies locals és escassa i, en 
conseqüència, s’agreugen els efectes de la parcialitat sol�licitada i es comprometen en 
major mesura els interessos públics per als quals fou nomenat. 

 
Per tot l’exposat, el TSJ estima que es dóna la incompatibilitat prevista a la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, consistent en exercir una activitat que “pueda impedir o 
menoscabar o comprometer el cumplimiento o la imparcialidad o independencia del 
funcionario". 

 

http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTSJ/STSJ_582_2004.pdf

