
           
                                                                  

  
 
STSJ de Castilla i León de 25 d’octubre de 2007, recurs 170/2006 
 
La comissió de serveis no permet consolidar el grau personal en el lloc d’origen 
(accés al text de la sentència) 
 
Una funcionària sol�licita que el període de temps en què ha estat destinada en comissió 
de serveis a una altra Administració li sigui computat als efectes de consolidar el grau 
personal corresponent al nivell 16 en què ha estat requalificat el lloc de treball d’origen. 
El nivell assignat abans de la modificació era el 14. 
 
L’article 21.1.d) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la 
función pública, estableix que el grau personal s’adquireix pel desenvolupament d’un o 
més llocs de treball del nivell corresponent durant dos anys continuats o tres amb 
interrupció. Si durant el temps que el funcionari desenvolupa un lloc se’n modifica el 
nivell, el temps es computarà per consolidar el nivell més alt en què el lloc hagués estat 
requalificat. En el mateix sentit es pronuncia l’article 70.4 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento general de ingreso del personal al 
servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado. 
 
Interpretant aquesta normativa, el TSJ estima que per adquirir el nivell superior és 
requisit indispensable haver desenvolupat efectivament el lloc de treball que ha 
estat requalificat. No hi ha cap norma que permeti consolidar el nivell d’un lloc 
requalificat si en aquell moment es desenvolupa un lloc diferent.  
 
En tot cas, això sí, el temps transcorregut en comissió de serveis serà computable 
per consolidar el grau corresponent al lloc desenvolupat sempre que s’obtingui 
amb caràcter definitiu aquest lloc o un altre d’igual o superior nivell. 
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