
           
                      

  
 
STS de 10 d’abril de 2006, recurs 7405/2000 
 
La pèrdua de la condició de funcionari per condemna d’inhabilitació no és una 
sanció ni requereix ponderació sobre la seva procedència (accés al text de la sentència) 
 
L’article 37.2 del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la Ley de 
funcionarios Civiles del Estado, preveu, després de la seva modificació operada per la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, 
que també es perd la condició de funcionari quan recaigui pena principal o 
accessòria d’inhabilitació especial en l’exercici de les funcions corresponents al 
lloc de treball relacionat amb aquesta condició. 
 
El TS, en reiterada jurisprudència, ha dit que en virtut d’aquesta disposició la pèrdua de 
la condició de funcionari com a conseqüència de la imposició d’una pena 
d’inhabilitació no suposa ni una sanció disciplinària ni l’execució per part de 
l’Administració dels efectes administratius d’una condemna penal, sinó que la resolució 
de l’Administració en virtut de la qual s’acorda la pèrdua de la condició de funcionari en 
base a la pena d’inhabilitació és la conseqüència automàtica de la imposició 
d’aquesta pena que no requereix d’un procediment previ que inclogui el tràmit 
d’audiència del funcionari inhabilitat, donat que la resolució de l’Administració 
és limita a constatar l’existència de la sanció penal i a aplicar la conseqüència 
legal prevista al Decreto 315/1964. 
 
Aquest fet, permet diferenciar en la pena d’inhabilitació especial, dos aspectes: 
 
• Es tracta d’una sanció imposada en un procés penal per un òrgan jurisdiccional de la 

mateixa naturalesa. 
 
• Opera com a pressupòsit habilitant dels òrgans administratius amb competència en 

matèria de personal per a dictar la corresponent resolució administrativa que declari 
la extinció funcionarial. 

 
Finalment, el TS afirma que l’article 37.2 del Decreto 315/1964 no dóna cap 
marge d’apreciació a l’Administració, en atenció a la ponderació i l’oportunitat, 
en cada cas concret, sobre la procedència de la mesura, sinó que limita l’actuació de 
l’Administració a constatar que la sentència penal condemnatòria és ferma i que la 
inhabilitació especial imposada en via penal ve referida a l’exercici de funcions 
corresponents al lloc de treball relacionat amb la condició de funcionari que es perd.  
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