
           
                      

  
 
STS de 28 de juny de 2006, recurs 2123/2000 
 
Substitució de la sanció de separació de servei per la de suspensió de funcions 
(accés al text de la sentència) 
 
Tot i que el funcionari ha comès la falta tipificada a l’art. 6 h) del Real Decreto 3/1986, 
de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los 
Funcionarios de la Administración del Estado, per haver incomplit les normes sobre 
incompatibilitats en haver compatibilitzat, sense autorització, l’exercici de l’activitat 
privada d’advocacia, això no condueix necessàriament, segons el criteri del TS, a la 
sanció màxima prevista per a les faltes molt greus, doncs, la pròpia norma respecte 
d'aquesta infracció, permet la imposició d'altres sancions diferents de la separació de 
servei.  
 
Consegüentment, segons el TS, fan falta més requisits per tal de poder imposar la 
sanció de separació del servei: que la conducta a sancionar, a més de tenir 
cabuda en el tipus descriptiu de la infracció molt greu, posi de manifest, atenent 
a l'actitud individual exterioritzada o a la rellevància del perjudici causat, unes 
elevades cotes de perversitat personal i desvalor del fet realitzat.  
 
En el cas de la sentència aquest necessari plus no consta, ja que les raons de la resolució 
administrativa se situen en un plànol genèric quan intenten accentuar la gravetat de la 
conducta sense acreditar que l'exercici professional sancionat hagués estat desenvolupat 
en relació a persones que treballen a l’Administració on el sancionat prestava els seus 
serveis, sense que pugui apreciar-se, en conseqüència, un trencament de la imparcialitat 
en relació a les concretes comeses professionals; i perquè tampoc consta que els seus 
companys haguessin sofert específics perjudicis en la seva esfera professional com a 
conseqüència de la conducta sancionada.  
 
 
Per tot això, i sense menysprear la importància de la conducta sancionada, el TS 
considera que és procedent la substitució de la sanció disciplinària, sense que això 
comporti infracció justificada del principi de proporcionalitat.  
 

http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTS/STS_2123_2000.pdf

