
           
                      

  
 
STS de 10 de febrer de 2010, recurs 2376/2006 
 
No existeix un termini màxim per a cessar els funcionaris inhabilitats (accés al text 
de la sentència)  
 
En aquest cas es planteja la següent qüestió: pot una administració pública cessar un 
funcionari que ha estat condemnat a pena d’inhabilitació per a l’exercici de càrrecs i 
funcions públiques, quan ha passat tant de temps que fins i tot ja s’ha complert la 
condemna? Existeix un termini dins del qual l’Administració ha de fer efectiu el 
cessament, transcorregut el qual la condemna penal ja no comportarà la pèrdua de la 
condició de funcionari públic? 
 
Un funcionari és condemnat, entre d’altres penes, a la d’inhabilitació especial de 7 anys 
per a càrrecs públics que exigeixin consultes de dades reservades confidencials o 
secretes, per haver comès un delicte continuat de suborn. La pena queda extingida el 
mes de desembre de 2002. El mes de maig de 2004, l’Administració acorda el cessament 
del funcionari per haver estat condemnat a pena d’inhabilitació. 
 
El TS resol que no existeix un termini determinat per a acordar la pèrdua de la 
condició de funcionari públic de qui ha estat condemnat penalment a 
inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques (art. 37.2 del Decreto 
315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Texto articulado de la Ley de 
Funcionarios Civiles del Estado), àdhuc si tenim en compte que l’espai temporal ocasionat 
per la demora actua en benefici del funcionari.  
 
A més, el TS argumenta que el cessament del funcionari no té la condició de sanció 
disciplinària –i per tant, no requereix de procediment administratiu disciplinari- sinó 
que el motiva l’absència sobrevinguda de l’aptitud per a l’exercici de les funcions 
públiques com a conseqüència de la imposició d’una pena. 
 
El recurrent al·lega que l’actuació administrativa ha vulnerat el principi de confiança 
legítima, ja que expirada la condemna sense haver-lo cessat, confiava que ja havia 
expirat el termini per a fer efectiu el cessament.  
 
Tanmateix, el TS raona que el principi de confiança legítima mai pot actuar “contra 
legem”, cosa que passaria si es permetés que una persona condemnada a pena 
d’inhabilitació per delicte de suborn mantingués la condició de funcionari públic. I això 
amb independència que, un cop complerta la condemna penal, es pugui sol·licitar la 
rehabilitació d’aquella condició. 
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