
LLEI 40/2015, D'1 D'OCTUBRE, DE RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC. 
QUANT A LA POTESTAT SANCIONADORA DE LES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

L'entrada en vigor de les lleis 39/2015, d'1 d'octubre, i 40/2015, d'1 d'octubre, implicarà 
novetats importants quant a l'exercici de la potestat sancionadora de les 
administracions públiques. D'altra banda, una de les primeres impressions que 
produeix a qui ha treballat en aquest àmbit la lectura dels articles corresponents és 
que les dues lleis citades aborden algunes de les qüestions que s'han plantejat com a 
més problemàtiques a la pràctica, i que s'intenten resoldre de manera definitiva. 

Comencem l'anàlisi d'aquesta qüestió per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, que regula els 
principis de la potestat sancionadora en els art. 25 a 31, regulació de principis en 
els quals, com dèiem, s'aborden algunes de les qüestions que havien plantejat 
problemes pràctics o dubtes en els últims anys. 

Segons l'article 1 de la llei (objecte), la Llei estableix i regula les bases del règim jurídic 
de les Administracions Públiques, els principis del sistema de responsabilitat de les 
Administracions Públiques i de la potestat sancionadora, així com l'organització i 
funcionament de l'Administració General de l'Estat i del seu sector públic institucional 
per al desenvolupament de les seves activitats. 

Sense ànim d'exhaustivitat, algunes referències molt breus i alguns comentaris sobre 
els articles 25 a 31 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, en allò que pugui resultar 
d'especial interès o impliqui modificació en relació amb les previsions anteriors, 
referències que poden ajudar en una anàlisi comparativa més àmplia de les previsions 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i les de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre: 

Art. 25. Principi de legalitat. S’estableix que les disposicions d'aquest capítol seran 
extensives a l'exercici per les administracions públiques de la seva potestat 
disciplinària respecte al personal al seu servei, qualsevol que sigui la naturalesa 
jurídica de la relació d'ocupació; i que no seran d'aplicació a l'exercici per les 
administracions públiques de la potestat sancionadora respecte dels qui estiguin 
vinculats a elles per relacions regulades per la legislació de contractes del sector 
públic o per la legislació patrimonial de les administracions públiques. 

Art. 26. Irretroactivitat. Regulació més precisa i completa: les disposicions 
sancionadores produiran efecte retroactiu quan afavoreixin el presumpte infractor o 
l'infractor, tant pel que fa a la tipificació de la infracció com a la sanció i als seus 
terminis de prescripció, fins i tot respecte de les sancions pendents de compliment 
en entrar en vigor la nova disposició. 

Art. 27. Principi de tipicitat. Regulació pràcticament idèntica a la de l'art. 129 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. Estableix que les infraccions administratives es 
classificaran per Llei en lleus, greus i molt greus. 

Art. 28. Responsabilitat. Nova previsió: poden ser sancionats, quan una Llei els 
reconegui capacitat d'obrar, els grups d'afectats, les unions i entitats sense personalitat 
jurídica i els patrimonis independents o autònoms. 

La responsabilitat "fins i tot a títol de simple inobservança" a què es referia l'art. 130.1 
de la Llei 30/1992 es modifica per una responsabilitat "a títol de dol o culpa" a l'art. 
28.1 de la Llei 40/2015. 

Si l’òrgan a què correspon l'exercici de la potestat sancionadora estableix una 
indemnització per danys i perjudicis causats a partir de la comissió d'una infracció en 
els termes d'aquest precepte, si no se satisfà la indemnització en el termini que a 
l'efecte es determini en funció de la seva quantia, es procedirà en la forma prevista a 



l'art. 101 de la Llei de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (constrenyiment sobre el patrimoni). 

Quant a la responsabilitat solidària de les sancions, s'afegeix una previsió en relació 
amb l'anterior art. 130.3 de la Llei 30/1992: quan la sanció sigui pecuniària i sigui 
possible s'individualitzarà en la resolució en funció del grau de participació de cada 
responsable. 

Regulació més precisa en relació amb la possibilitat de sancionar  qui estigui obligat a 
prevenir la comissió d'infraccions: les lleis reguladores dels diferents règims 
sancionadors podran tipificar com a infracció l'incompliment de l'obligació de 
prevenir la comissió d'infraccions administratives pels qui es trobin subjectes a una 
relació de dependència o vinculació; així mateix podran preveure els supòsits en els 
quals determinades persones respondran del pagament de les sancions pecuniàries 
imposades als qui d'ella depengui o estigui vinculat. 

Art. 29. Principi de proporcionalitat. Novetats molt interessants. 

Nova previsió: en la determinació normativa del règim sancionador i en la imposició de 
sancions s'haurà d'observar la idoneïtat deguda i necessitat de la sanció a 
imposar. 

S'estableixen els criteris que s'hauran de considerar especialment en graduar la 
sanció, es pot destacar que es fa referència al grau de culpabilitat, a la continuïtat o 
persistència en la conducta infractora, que no es fa referència a la reiteració i que es 
precisa, quant a la reincidència, que és la comissió en el terme d'un any de més d'una 
infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en 
via administrativa. 

Una altra previsió transcendent en l'aplicació del règim sancionador: quan ho 
justifiqui la deguda adequació entre la sanció que s'hagi d'aplicar amb la gravetat del 
fet constitutiu de la infracció i les circumstàncies concurrents, l’òrgan  competent per 
resoldre podrà imposar la sanció en el grau inferior. 

Quan de la comissió de la infracció derivi necessàriament la comissió d'una altra o 
unes altres, s'haurà d'imposar únicament la sanció corresponent a la infracció més 
greu comesa. 

Finalment, es defineix en la Llei el concepte d'infracció continuada que fins ara es 
definia reglamentàriament: serà sancionable com a infracció continuada la realització 
d'una pluralitat d'accions o omissions que infringeixin el mateix o semblants preceptes 
administratius, en execució d'un pla preconcebut o aprofitant idèntica ocasió. 

Art. 30. Prescripció. També inclou novetats molt interessants. 

Es fa referència específica a l'inici del còmput de prescripció en el cas de les 
infraccions continuades o permanents: el termini començarà a córrer des que va 
finalitzar la conducta infractora. 

Fixem-nos en el canvi en relació amb l'art. 132 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre: 
interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, d'un 
procediment administratiu de naturalesa sancionadora, reiniciant-se el termini de 
prescripció si l'expedient sancionador estigués paralitzat durant més d'un mes per 
causa no imputable al presumpte responsable. 

I novetats importantíssimes quant a la prescripció de les sancions, com a resposta a 
un problema plantejat en els últims anys (recordem especialment les sentències de 
cassació en interès de la llei de 15.12.2004 i 22.09.2008). Caldrà analitzar aquestes 



novetats tenint en compte les previsions de la nova llei del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques: 

- El termini de prescripció de les sancions es començarà a comptar des del dia 
següent a aquell en el qual sigui executable la resolució per la qual s'imposa la 
sanció o hagi transcorregut el termini per a recórrer-la. 

- En el cas de desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat contra la 
resolució per la qual s'imposa la sanció, el termini de prescripció de la sanció es 
començarà a comptar des del dia següent a aquell en el qual finalitzi el termini 
legalment previst per a la resolució de l'esmentat recurs. 

Un primer dubte donades les previsions de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, no 
s'hauria d'haver fet referència també a la desestimació presumpta del recurs de 
reposició? 

Art. 31. Concurrència de sancions. S'inclou una referència específica a la imposició de 
sanció per un òrgan de la Unió Europea: 

“Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, 
y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para 
resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, 
pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.” 
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