
           
                      

  
 
STSJ de Madrid de 30 gener de 2014, recurs 753/2013 
 
Durant la situació de serveis especials no es consolida el grau que es pugui 
haver assignat al lloc de personal eventual (accés al text de la sentència) 

 
S’analitza la petició d’un funcionari de carrera d’un ajuntament que ha estat un 
període de temps en situació de serveis especials com a conseqüència d’un 
nomenament com a personal eventual. 
 
El funcionari sol·licita que se li reconegui el grau corresponent al nivell que s’havia 
assignat al lloc d’eventual, d’acord amb els arguments següents: 
 
 L’art. 21 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de 

la función pública (LMRFP) està expressament derogat per l’EBEP, el qual 
estipula que el temps de permanència en la situació de serveis especials serà 
computat, a l’efecte de consolidació del grau personal, com prestat en l’últim lloc 
exercit en la situació de servei actiu o en el qual posteriorment s’hagués obtingut per 
concurs. 

 
 Considera que no se li aplica la DA 4a EBEP, la qual estableix que es mantenen en 

vigor en cada administració pública les normes vigents sobre ordenació, planificació i 
gestió de recursos humans mentre no s’oposin a allò que estableix l’EBEP, perquè la 
regulació de l’art. 21 LMRFP va en perjudici del sistema de carrera dels arts. 16 i 17 
EBEP. 

 
El TSJ, en canvi, desestima aquests arguments i conclou que, malgrat la 
derogació formal de l’art. 21 LMRFP, s’ha d’entendre en vigor material atès que 
es tracta d’una norma d’ordenació, planificació i gestió de recursos humans de 
la DA 4a EBEP que no contradiu l’EBEP (ja que els suposats articles 
contravinguts, 16 i 17 EBEP, no estan en vigor d’acord amb l’apartat segon de la 
citada DA 4a EBEP). 
 
Per tot això, en aplicació del citat precepte (i normativa concordant) desestima la 
consolidació de grau corresponent al nivell del lloc que el funcionari va desenvolupar com 
a personal eventual. 
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