
STS de 28 de setembre de 2020, recurs 6137/2017 

El principi d’indemnitat també actua quan el responsable penal i civil és un 

tercer (accés al text de la sentència) 

El TS es pronuncia sobre un supòsit d’indemnitat en l’exercici de les funcions. 

Un agent de la policia autonòmica de Catalunya va patir danys en una actuació 

de servei. Aquests fets van seguir en via penal i es va considerar responsable a un 

tercer que després va ser declarat insolvent. L’agent va reclamar que es considerés 

un cas d’indemnitat en l’exercici de les funcions i que la responsabilitat civil 

derivada de la condemna penal l’abonés l’Administració. 

La Generalitat va argumentar que el principi d’indemnitat cobreix les actuacions 

que el personal ha de realitzar necessàriament per raó del servei però no els 

danys soferts a causa de l’actuació d’un tercer aliè. Entenia que s’havia de donar 

cobertura als salaris durant la baixa, la prestació mèdica, les atencions sanitàries, els 

mitjans necessaris per al desenvolupament de les funcions i els mecanismes assistencials 

de les lesions que es puguin patir en el desenvolupament de les tasques, però la 

indemnitat no ha de significar la substitució universal i la designació de l’Administració 

com a responsable subsidiària d’indemnitzacions a les que ha estat condemnat un tercer. 

A més, en aquest cas la Generalitat no va ser cridada al procés penal com a responsable 

civil subsidiària i la sentència es va dictar de conformitat entre parts alienes a ella. Per 

tot, defensava que el supòsit s’havia de tractar com un expedient de 

responsabilitat patrimonial segons la legislació del procediment administratiu. 

Per contra i citant jurisprudència sobre el principi d’indemnitat, el TS conclou que les 

lesions i perjudicis soferts pels agents de policia com a conseqüència d’accions 

il·lícites de les persones sobre les que exerceixen les funcions que són pròpies 

del seu càrrec, sempre que no hi concorri dol o negligència per la seva part, han de 

ser rescabalades per l’Administració mitjançant el principi de rescabalament o 

d’indemnitat com a principi general que regeix per als empleats públics. 
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