
           
                      

  
 
STS de 14 de novembre de 2011, recurs 1/2010 
 
Reconeixement de grau personal als funcionaris en situació de serveis en altres 
administracions públiques (accés al text de la sentència) 
 
Una funcionària de carrera de l’Administració General de l’Estat estava prestant serveis 
en una comunitat autònoma, on hi venia ocupant ininterrompudament llocs de treball de 
nivell 26. El conflicte jurídic que es planteja és si el reconeixement de grau 
consolidat, correspon a l’Administració General de l’Estat, de la qual és 
funcionària, o bé a la comunitat autònoma en la qual està prestant serveis. 
 
El Jutjat contenciós administratiu i el TSJ van resoldre que el reconeixement de grau 
corresponia a l’administració on estava prestant els seus serveis la funcionària. 
 
La comunitat autònoma va interposar un recurs de cassació en interès de Llei, 
sol·licitant al TS que establís la doctrina legal conforme era l’administració d’origen la 
competent per al reconeixement del grau personal dels funcionaris en situació de serveis 
en altres administracions públiques, entenent que el vincle que comporta la relació de 
servei establerta en ingressar a la funció pública es contreu a l’administració del cos al 
qual pertany la funcionària, i que l’administració de destí no té cap competència, ni 
orgànica ni funcional, respecte al cos de procedència. 
 
El TS, malgrat rebutja el recurs de cassació en interès de llei perquè el recurrent no havia 
al·legat quin era el greu dany a l’interès general, conclou que no hi ha obstacles legals 
perquè les administracions de destí reconeguin la consolidació de grau mentre 
el funcionari hi desenvolupa un lloc de treball, en virtut de l’aplicació de dos 
preceptes legals: 
 
 L’art. 70.11 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, que preveu els efectes 
pel reconeixement de grau efectuat per altres administracions públiques. 

 
 I l’art. 11.2 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, que estipula que s’aplicaran als funcionaris en 
servei en altres administracions les normes de promoció professional de 
l’administració de destí, entenent que el grau està vinculat a la promoció 
professional del funcionari. 
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