
           
                      

  
 
STSJ de Catalunya de 10 de maig de 2016, recurs 343/2015 
 
Aplicació de la normativa autonòmica en matèria de règim disciplinari dels 
cossos policials (accés al text de la sentència) 
 
S’analitza quina és la legislació aplicable en el règim disciplinari dels cossos de 
policies locals de Catalunya, atès que la regulació continguda en la Llei 16/1991, de 
10 de juliol, de policies locals de Catalunya no coincideix amb allò previst a la Ley 
Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de 
Policía, especialment pel que fa a la tipificació de les faltes disciplinàries, les 
sancions previstes i els terminis de prescripció, tenint en compte que: 
 
 La Disposició derogatòria única de la Ley Orgánica 4/2010, va derogar els 

arts. 27 i 28 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, que contenien el règim disciplinari de les policies locals i en base als 
quals s’havia desenvolupat aquesta matèria en la Llei 16/1991. 
 

 La DF 6a de la Ley Orgánica 4/2010 disposa que aquesta llei s’aplica als 
cossos de Policia Local d’acord amb el que preveu la legislació orgànica 
reguladora de les forces i cossos de seguretat. 

 
El TSJ conclou que la normativa aplicable és la llei autonòmica, la Llei 16/1991, 
atès que: 
 
 La Ley Orgánica 4/2010 es remet a la Ley Orgánica 2/1986 però, òbviament, no 

altera el repartiment de competències derivat de la Constitución (pel que aquí afecta, 
arts. 149.1.29 i 148.1.22) i els Estatuts d’autonomia. 
 

 Cal interpretar la DF 6a en aquest marc competencial: la Ley Orgánica 
4/2010 únicament serà aplicable a aquelles comunitats autònomes que no 
tinguin transferides les competències en matèria de seguretat ni les de 
policies locals. 
 

 En el cas de Catalunya, la competència en seguretat pública està atribuïda a la 
Generalitat en l’art. 164 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
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