
           
                      

  
 
STS de 5 de juny de 2006, recurs 4443/2000 
 
Caducitat del procediment sancionador disciplinari (accés al text de la sentència) 
 
La sentència d’instància de l’AN desestima el recurs contenciós-administratiu interposat 
per un Inspector en Cap del Cos Nacional de Policia contra la resolució del Ministeri de 
l’Interior per la qual se li aplica, després de la tramitació del corresponent expedient 
disciplinari, la sanció de separació de servei que preveu l’art. 28.1.1 a) de la Ley 
Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad com a conseqüència d’haver comès 
la falta molt greu tipificada a l’art. 27.3 b) de la mateixa llei. L’AN desestima el recurs per 
entendre que no s’ha produït la caducitat de l’expedient. 
 
El TS, però, estima que si s’ha produït la caducitat de l’expedient sancionador 
sobre la base del següent argument: 
 
Des de l’entrada en vigor de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas 
fiscales, de reforma del régimen jurídico de la Función pública i de la protección 
por desempleo, i tal i com preveu la seva disposició addicional tercera, els 
procediments per a l’exercici de la potestat disciplinària respecte del personal al 
servei de l’Administració General de l’Estat es regiran per la seva normativa 
específica, i en el seu defecte, per les normes dels títols preliminar I, II, III, IV, 
V, VII, VIII, i X de la Ley 30/1992. Per tant, quan la normativa específica no fixi 
un termini màxim per a finalitzar l’expedient disciplinari, s’entén aplicable amb 
caràcter general allò que disposa la Ley 30/1992: 
 
• A falta d’un termini màxim per a terminar l’expedient, s’entén aplicable amb caràcter 

general el que disposa el vigent art. 42.3 Ley 30/1992: 3 mesos, ampliables a 3 
mesos més. 

 
• Passat aquest temps, entra en joc el vigent art. 44.2 Ley 30/1992 en virtut del qual 

es produeix la caducitat.  
 
De manera idèntica s’expressa la STS de 14 de juny de 2006, recurs 5528/2000. 

http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTS/STS_4443_2000.pdf

