
           
                                                                  

  
 
STSJ de Catalunya de 24 d’abril de 2007, recurs 233/2005 
 
Sanció d’un agent de policia per consumir drogues fora de servei (accés al text de la 
sentència) 
 
Un agent de la policia local recorre una sanció imposada per l’Ajuntament per la comissió 
de la falta tipificada a l’article 49.c) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies 
locals de Catalunya consistent en danyar la imatge del Cos policial i el prestigi de la 
Corporació per haver consumit cocaïna. 
 
El funcionari al·lega que no s’ha comès la falta perquè el consum de cocaïna es va 
realitzar fora del servei i a més la conducta fou puntual i no va tenir repercussió pública. 
 
El Tribunal considera que la norma no s’ha de referir a qualsevol conducta que realitzin 
els funcionaris en la seva esfera privada però sí a aquelles que transcendeixen o en les 
que la condició de policia és rellevant, i que tenen entitat suficient per danyar la dignitat 
del Cos i de l’Administració.  
 
Tampoc es pot limitar als casos en que s’està prestant servei perquè la condició de policia 
s’ostenta de forma permanent i el funcionari s’ha d’abstenir de les conductes que de 
forma rellevant poden atemptar contra la dignitat del Cos, tant dins com fora  del servei.  
El consum de drogues per un agent de policia és una conducta que atempta 
contra la dignitat del Cos ja que una de les seves funcions  essencials és la de 
prevenir i reprimir el tràfic il·legal de drogues.  
 
El Tribunal considera que en aquest cas s’ha acreditat que el funcionari consumia cocaïna 
en diferents ocasions, que coneixia els llocs de venda i que hi acudia per comprar droga. 
A més, la seva conducta va transcendir a terceres persones abans que 
l’Ajuntament la fes pública. En conseqüència, la sanció ha estat correctament 
imposada. 
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