
           
                      

  
 
STS de 3 de febrer de 2010, recurs 525/2007 
 
La separació del servei no permet la rehabilitació de la condició de funcionari 
públic (accés al text de la sentència) 
 
En aquest procés es debat si l’exclusió de la rehabilitació per als casos de separació del 
servei pot tenir origen a una llacuna involuntària del legislador. 
 
El TS argumenta que des de l’art. 37.4 del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que 
se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, fins a l’actual 
art. 68.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la 
rehabilitació es preveu només per al cas de pèrdua de la condició funcionarial per 
inhabilitació derivada de condemnes penals. Per tant, el silenci del legislador 
demostra la seva clara voluntat de negar la possibilitat de rehabilitació quan la 
pèrdua d’aquella condició hagi estat imposada per sanció disciplinària. 
 
La raó d’aquesta diferència és que la conducta penal, amb independència del rebuig que 
pugui comportar des de la perspectiva cívica dels interessos generals, pot ser totalment 
aliena a l’activitat funcionarial i a l’aptitud professional necessària per a desenvolupar-la; 
en canvi, la separació del servei denota una gravíssima incapacitat professional, 
perquè s’han deixat de complir els principals deures estatutaris que 
corresponen al personal funcionari. 
 
El supòsit de fet d’aquest cas és el d’un guàrdia civil que fou condemnat penalment a 6 
anys i 1 dia de presó major amb pena accessòria de suspensió de tot càrrec públic, per 
haver comès un homicidi en grau de temptativa. No fou condemnat a pena d’inhabilitació 
per a càrrec públic. 
 
Conseqüència d’aquesta condemna, l’Administració va incoar expedient disciplinari per la 
comissió d’una falta molt greu consistent a “haver estat condemnat per sentència ferma, 
en aplicació de disposicions diferents al Codi Penal Militar, per un delicte comès amb dol 
que porti aparellada la privació de llibertat”, prevista a l’art 9.11 de la Ley Orgánica 
11/1991, de 17 de junio, de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. Aquest expedient 
es va resoldre amb la imposició de la sanció disciplinària de separació del servei. 
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