
           

                                                                   
  

 
STS de 30 de març de 2017, recurs 3300/2015 

 

Vigència de la tipificació de faltes greus i molt greus del Reglament Disciplinari 

de l'Estat, aplicable supletòriament a l'Administració local, després de l'entrada 

en vigor de l'EBEP l'any 2007 (III) (accés al text de la sentència) 

 

Es planteja davant el TS un recurs en interès de llei per tal d’analitzar si la regulació del 

règim disciplinari en una norma de caràcter reglamentari (Real Decreto 33/1986, de 10 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los 

Funcionarios de la Administración del Estado) resulta contrària al principi de legalitat, 

tenint en compte que els apartats 3 i 4 de l’art. 95 EBEP disposen que les faltes de 

caràcter greu i lleu s’establiran mitjançant llei. 

 

El TS sosté que el Real Decreto 33/1986 és plenament aplicable, mitjançant dos 

fonaments principals: 

 

 La regulació de l’EBEP és compatible amb la pervivència del Real Decreto 

33/1986 atès que: 

 

- L’EBEP no el va derogar expressament i no és una norma que el 

contradigui. 

 

- L’EBEP va derogar l’art. 89 del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se 

aprueba el texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado (el qual era el 

fonament del citat reglament), derogació que, a parer del TS, es produeix no per 

incompatibilitat sinó per assumir-ne la regulació el mateix EBEP. Per tant, 

l’EBEP passa a ser el fonament del Real Decreto 33/1986. 

 

- El TS considera que no era voluntat del legislador de l’EBEP deixar un buit 

normatiu en matèria disciplinària. 

 

- Cal tenir en compte que l’apartat 3r de la DF 4a EBEP disposa que es 

mantindran les normes legals i reglamentàries que no contradiguin l’EBEP 

fins que no s’aprovin les corresponents lleis de funció pública. El TS sosté que 

aquest és el cas del citat Real Decreto. 

 

 En segon lloc, recorda que la funció pública és un supòsit de relació d’especial 

subjecció, en què la jurisprudència del TC i del TS consideren que el principi 

de legalitat es relativitza o suavitza, permetent la participació de la 

regulació en via reglamentària. 

 

Per tot això el TS estableix la següent doctrina legal: “L’aplicació dels arts. 7 i 8 del 

Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Civiles del Estado aprobado per 

RD 33/1986, de 10 de enero, per sancionar les faltes disciplinàries greus i lleus en què 

incorrin els empleats públics, no resulta contrària al principi de legalitat, sinó que aquesta 

norma té la cobertura legal que resulta de l’aplicació integradora dels arts. 94 apartat 3r, 

95 apartats 3r i 4t, DD Única, apartat g) i DF 4a, apartat 3r de l’EBEP, que mantenen en 

vigor el citat Reglament fins que no es produeixi el desenvolupament legislatiu en l’àmbit 

de cada administració pública”. 

 

http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersSTS/STS_3300_2015.pdf

