
           
                   

  
 
STS de 29 d’octubre  de 2007, recurs 7534/2002 
 
Rehabilitació de la condició de funcionari d’un policia separat del servei (accés al 
text de la sentència) 
 
El Tribunal analitza un cas de rehabilitació de la condició de funcionari d’un policia local 
sancionat amb separació del servei, i conclou el següent: 
 

• L’art. 152.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de régimen local (TRRL) contempla la rehabilitació dels funcionaris de 
l’Administració local sancionats amb separació del servei quan hagin 
acreditat la cancel·lació d’antecedents penals, en el seu cas, el compliment de les 
responsabilitats en què haguessin incorregut i sempre que la seva conducta els 
faci creditors d’aquest benefici a judici de l’autoritat que hagi de decidir. Aquesta 
norma té caràcter bàsic perquè així ho estableix la DF 2ª TRRL en relació amb 
la DT 1ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 
local. 

 
• L’absència de normes sobre rehabilitació a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 

marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, o en altres textos legals sectorials, no 
impedeix que la sol·licitin els membres d’aquests cossos ni, per tant, els de les 
policies locals. Que aquestes normes no regulin aquests supòsits no és obstacle 
perquè s’apliquin les normes generals sobre la funció pública. 

 
• D’acord amb el 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, el termini per resoldre la sol·licitud de rehabilitació 
és de sis mesos (art. 7.3). 

 
• L’anterior normativa preveu que un cop transcorreguts els sis mesos sense haver-

se notificat la resolució, la sol·licitud s’ha d’entendre estimada. Aquesta norma 
ha quedat derogada per l’art. 68.2 EBEP, que preveu expressament el 
contrari i associa la desestimació de la sol·licitud a la falta de resolució. 
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