
           
                                                                  

  
 
STS de 7 de juny de 2007 , recurs 332/2004 
 
Denegació de rehabilitació d’un funcionari condemnat a pena d’inhabilitació  
(accés al text de la sentència) 
 
Una Administració d’àmbit estatal denega la rehabilitació d’un funcionari que fou 
condemnat a pena d’inhabilitació.  
 
En primer lloc, i abans d’entrar en el fons, el Tribunal argumenta que no s’ha produït 
silenci administratiu amb relació a la sol·licitud presentada ja que l’Administració va 
intentar notificar la resolució dins del termini establert per resoldre. L’intent de 
notificació degudament acreditat impedeix que es produeixi el silenci (art. 58.4 
de la LRJAPiPAC). 
 
En segon lloc, la rehabilitació d’un funcionari que hagi estat condemnat a pena 
principal o accessòria d’inhabilitació s’ha de basar en algun dels criteris 
establerts al Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el 
procedimiento a seguir en materia de rehabilitación de funcionarios públicos en el ámbito 
de la Administración General del Estado, d’aplicació supletòria als ens locals.  
 
Aquells criteris persegueixen una mateixa finalitat que és la de determinar si la 
incapacitat per ser funcionari que porta aparellada la pena d’inhabilitació resulta 
excessiva en alguns casos, quan el delicte és aliè al càrrec funcionarial que es 
desenvolupava, no hi ha hagut perjudici pel servei públic i els fets no són greus. 
 
En aquest cas, els fets provats de la sentència penal posen de manifest que la conducta 
del funcionari estava dirigida a l’obtenció directa de diners i d’un important avantatge 
econòmic per raó del càrrec que desenvolupava. A més, va danyar greument la imatge i 
prestigi de l’Administració a la qual prestava els seus serveis. En conseqüència, la 
denegació de rehabilitació fou correctament resolta. 
 
Els criteris en què s’ha de basar la proposta de resolució de la sol·licitud de rehabilitació 
són els següents: 
 

• Conducta i antecedents penals previs i posteriors a la pèrdua de la condició de 
funcionari. 

 
• Dany i perjudici per al servei públic derivat del càrrec funcionarial. 

 
• Relació del fet delictiu amb el desenvolupament del càrrec funcionarial. 

 
• Gravetat dels fets i durada de la condemna. 

 
• Temps transcorregut des de la comissió del delicte. 

 
• Informes dels titulars dels òrgans administratius en els quals el funcionari va 

prestar els seus serveis. 
 

• Qualsevol altre que permeti apreciar objectivament la gravetat del delicte comès i 
la seva incidència sobre la futura ocupació del funcionari públic. 
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