
STS de 28 de gener de 2020, recurs 18/2018 

La rehabilitació de la condició de funcionari públic quan aquesta es perd per 
condemna penal (accés al text de la sentència) 

Es planteja si és possible retornar la condició de funcionari públic a qui la va 
perdre per haver estat condemnat penalment. 

D’acord amb l’art. 6.2 del Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba el procedimiento a seguir en materia de rehabilitación de los funcionarios 
públicos en el ámbito de la Administración General del Estado, aquesta és una decisió 
discrecional perquè es requereix la valoració d’un seguit de circumstàncies i criteris. 
També l’art. 68.2 EBEP preveu la rehabilitació amb caràcter excepcional atenent 
les circumstàncies i entitat del delicte comès. 

El Tribunal afirma que el funcionari que perd la seva condició per motiu d’una 
condemna penal no és titular d’un dret a la rehabilitació. La rehabilitació no és una 
conseqüència normal o natural en aquests casos, sinó que cal la concurrència de 
circumstàncies de molta entitat per concedir-la. 

En aquest supòsit el recurrent és un membre del Cos Nacional de Policia. Va ser 
condemnat per un delicte de falsedat en document públic en concurs ideal amb un delicte 
de detenció il·legal, a 11 anys d’inhabilitació absoluta i 7 anys i 9 mesos de privació de 
llibertat. Es va provar que participava i afavoria activitats il·lícites d’un grup criminal 
organitzat. 

Un cop acomplerta la pena, el recurrent va sol·licitar la rehabilitació. Va al·legar 
absència de conducta delictiva des de la condemna i que anteriorment havia rebut 
distincions al mèrit policial, aportant cartes de suport de companys del cos.  

Però el Tribunal dona conformitat a la decisió de l’Administració de no concedir 
la rehabilitació, la qual motiva en les següents circumstàncies: el caràcter dolós 
de la conducta delictiva, l’organització per delinquir, la deriva temporal, el perjudici 
causat al servei públic, l’existència d’un pla i la inherent relació del fet delictiu amb el 
desenvolupament de la funció policial. El recurrent es va servir de la seva condició 
policial i de la posició del seu càrrec per planificar la comissió dels delictes. Amb aquesta 
conducta va perjudicar la imatge de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en 
general, i del Cos Nacional de Policia, en particular, i va menystenir de forma greu els 
fonaments del servei públic que presten aquests cossos. 

Per tot això, conclou el Tribunal que no hi ha cap garantia sobre la seva idoneïtat 
per al futur desenvolupament d’un lloc de funcionari públic. 
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