
           
                      

  
 
STS de 19 de maig de 2008, recurs 886/2004 
 
Un organisme autònom no té potestat per crear un cos de policia local (accés al text 
de la sentència) 
 
En recurs de cassació interposat per una entitat local autònoma, en primer lloc el TS 
argumenta la seva competència per conèixer de la causa sobre la base que el recurs es 
fonamenta principalment en la infracció de disposicions estatals: la Constitució, la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local i el Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local, a més de la Carta Europea d’Autonomia Local. Com 
que es discuteix si l'entitat local té competència per crear un cos policial, el TS entén 
que aquesta és una qüestió central del règim local i per tant s'ha de resoldre 
d'acord amb el dret estatal. 
 
El TS conclou que una entitat local menor no té competència per crear per si 
mateixa places funcionarials de policia local. D'acord amb la doctrina del TC sobre 
l'art. 51 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de mayo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
els únics habilitats per crear cossos de policia local són els municipis. 
 
L'entitat local recurrent basava la seva posició en el fet que la llei confereix a l’alcalde 
pedani les atribucions que els alcaldes tenen en matèria de policia de camins i serveis de 
policia urbana, i en què a la junta veïnal li corresponen les atribucions de l'ajuntament 
respecte l'Administració del municipi en el seu àmbit. 
 
Malgrat l'autonomia que l’ordenament reconeix als municipis i províncies, i les 
delegacions més o menys àmplies que l'ajuntament pugui acordar en favor de les  
entitats locals menors, el TS argumenta que l'exercici d'aquestes competències 
s'ha de fer dins de l'àmbit competencial dissenyat pel legislador. 
 
El TS també considera que disposar d'un cos de policia local no és imprescindible per fer 
efectiva l'autonomia que pugui correspondre a una entitat local d'àmbit territorial inferior 
al municipi. 
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