
           
                      

  
 
STSJ de Galícia de 10 de juny de 2009, recurs 268/2007 
 
Pèrdua de la condició de funcionari per pena d'inhabilitació (accés al text de la 
sentència). 
 
En aquest supòsit, un funcionari que ha estat condemnat a pena d'inhabilitació especial 
per un període de dos anys, sol·licita la nul·litat de la resolució administrativa que acorda 
la pèrdua de la seva condició de funcionari públic. El recurrent argumenta que la pena 
d'inhabilitació no comporta la pèrdua de la condició de funcionari sinó la inhabilitació per 
a l'exercici de la professió durant dos anys, termini que s'hauria d'haver traslladat a la 
resolució administrativa impugnada, i això sense perjudici del seu dret a la rehabilitació 
un cop transcorregut aquell termini o obtingut l'indult, en el seu cas. El funcionari 
argumenta que l'Administració no ha instruït cap expedient sancionador acordant el seu 
cessament. 
 
El Tribunal, aplicant doctrina consolidada, raona que el cessament en el lloc es produeix 
com a efecte o conseqüència de la pena d'inhabilitació imposada com a principal o 
accessòria, sense que pugui considerar-se com una sanció administrativa que exigeixi la 
prèvia instrucció d'un expedient de caràcter disciplinari. Així  ho estableix l'article 42 del 
Codi Penal, d'acord amb el qual la pena d'inhabilitació especial per a ocupació o 
càrrec públic produeix la privació definitiva de l'ocupació o càrrec sobre la qual 
recaigui, encara que sigui electiu. 
 
D'acord amb la STS de 29 de juny de 2004, la pèrdua de la condició de funcionari es 
produeix per la fermesa de la sentència penal, la qual implica l'absència 
sobrevinguda de l'aptitud per a l'exercici de funcions públiques. No s'està imposant 
una sanció disciplinària, de manera que no es vulnera el principi “non bis in 
idem” ni és necessària la tramitació de cap procediment disciplinari. 
 
Finalment, el Tribunal argumenta que el recurrent confon la pena d'inhabilitació amb la 
pena de suspensió de càrrec públic, professió i ofici, la qual no suposa la pèrdua de la 
condició de funcionari sinó la mera suspensió de l'exercici de la professió i dels drets 
inherents a la mateixa durant el temps de la condemna. 
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