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El principi d’indemnitat dels empleats públics en exercici de les seves funcions 
(accés al text de la sentència)

Un agent de la policia local va patir lesions mentre col·laborava en el trasllat 
d’una dona detinguda. Va sol·licitar a l’ajuntament l’abonament d’una 
indemnització per les lesions sofertes durant l’exercici de les seves funcions. La 
reclamació va ser desestimada per silenci administratiu, i també es va desestimar el 
posterior recurs de reposició. L’agent reclama el reconeixement de la indemnització, que 
entén obtinguda per silenci positiu. 

La sentència recorreguda per l’ajuntament deixa constància que la demanda no es 
fonamenta en les normes relatives a la responsabilitat patrimonial, sinó en el 
denominat principi d’indemnitat referit als perjudicis que pot patir el personal 
funcionari públic en exercici de les seves funcions. La qüestió debatuda ha 
d’enquadrar-se com una qüestió de personal sobre la base de la condició de funcionari 
públic del recurrent. I en aquest context reconeix el silenci administratiu positiu, 
cosa que invalida una posterior resolució expressa en contrari. 

Efectivament, el TS entén que la indemnització als policies locals per les lesions 
sofertes en acte de servei, es prevegi així o no en la seva normativa específica, 
es subsumeix en el principi general de rescabalament i indemnitat del servidor 
públic.  

El principi general d’indemnitat, diu el Tribunal, és inherent al sentit instrumental de tota 
administració pública. Els empleats públics, en la mesura que serveixen l’Administració, 
no actuen en interès propi sinó en interès públic, i si pateixen danys o perjudicis per raó 
del servei, sense que hi hagi hagut culpa o negligència per part seva, tenen dret a ser 
indemnitzats ells o els seus hereus, per part de l’administració en el nom de la qual hagin 
actuat, fins i tot si els danys no són imputables a aquella administració.  

El TS afirma que això és així vingui o no reconegut en preceptes concrets, per 
aplicació de l’art. 1729 del Código Civil, que estableix l’obligació que el mandant 
indemnitzi al mandatari tots els danys i perjudicis que li hagi causat el compliment del 
mandat, quan no hi hagi hagut culpa o imprudència del propi mandatari. 
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