
           
                                                   

  
 
STSJ del País Basc de 4 de febrer de 2008, recurs 425/2006 
 
Reintegrament de les quantitats abonades per triennis a un funcionari en 
situació de serveis especials (accés al text de la sentència) 
 
En aquesta sentència el TSJ reconeix el dret d’un ajuntament a què li siguin 
reintegrades les quantitats que va abonar en concepte d’antiguitat a un 
funcionari en situació de serveis especials per part del parlament autonòmic on 
aquell exerceix el seu càrrec. 
 
Presentada la sol�licitud per part del funcionari, l’ajuntament, com a administració 
d’origen, va acordar reconèixer-li a efectes econòmics els triennis perfeccionats i pagar-li 
els endarreriments corresponents al temps en què va començar a exercir el càrrec de 
parlamentari. Després va sol�licitar al parlament autonòmic el reintegrament d’aquestes 
quantitats.  
 
La normativa sobre situacions administratives, tant estatal com autonòmica, preveuen 
que les retribucions dels funcionaris en serveis especials seran a càrrec de l’Administració 
de destí i només excepcionalment, quan per causa legal les retribucions corresponents 
als triennis reconeguts no poguessin ser percebudes amb càrrec als corresponents 
pressupostos, hauran de ser retribuïts pel departament on van desenvolupar l’últim lloc 
de treball en situació de servei actiu. 
 
L’ajuntament al�lega que no es va donar la concurrència de cap circumstància 
excepcional que impedís al parlament autonòmic el pagament dels triennis, per tant el 
parlament ha experimentat un enriquiment injust a càrrec de l’ajuntament. D’altra 
banda, l’ajuntament va reclamar-li amb caràcter immediat les quantitats abonades, de 
manera que no es pot argumentar que se’n fes càrrec voluntàriament. 
 
El TSJ considera que l’ajuntament no va actuar lliurement en efectuar el pagament i no 
se li pot demanar que n’assumeixi les conseqüències, ja que si va fer el pagament fou 
per tutelar i protegir els drets del funcionari sense sotmetre’l a una situació injusta 
d’impagament en la que hagués de litigar contra les dues administracions per aclarir la 
qüestió. El pagament es va efectuar voluntàriament però de bona fe, i amb la manifesta i 
expressa voluntat de sol�licitar del parlament el reintegrament de les quantitats 
abonades. 
 
El TSJ conclou que el pagament de l’obligació correspon al deutor, en aquest cas 
el parlament, i que el pagament efectuat per un tercer no l’extingeix, ans al 
contrari, confereix al tercer que ha pagat el dret a exigir el reemborsament 
subrogant-se en el crèdit del creditor. 
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