
           
                                                                  

  
 
STSJ de Catalunya de 26 de juliol de 2006, recurs 114/2005 
 
Percepció de triennis en situació de serveis especials (accés al text de la sentència) 
 
El tema nuclear d’aquest procés és determinar si els funcionaris en situació de 
serveis especials tenen dret a l’abonament dels triennis que successivament es 
vagin perfeccionant mentre es trobin en aquesta situació (no es discuteix el dret a 
la percepció dels triennis que ja tinguessin consolidats abans de passar a aquella situació, 
que és doctrina pacífica). 
 
El Tribunal nega aquesta possibilitat i es remet a l’article 29.2 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública (LMRFP) que 
regula la situació de serveis especials i reconeix el dret dels funcionaris que es 
troben en aquesta situació al còmput del temps que hi romanguin a efectes 
d’ascensos, triennis i drets passius, així com a la reserva de plaça i destinació, 
afegint que en tots els casos percebran les retribucions que corresponguin al 
lloc o càrrec que desenvolupin i no les que els corresponguin com a funcionaris, 
sense perjudici del dret a la percepció dels triennis que poguessin tenir 
reconeguts com a funcionaris. 
 
La retribució de l’antiguitat es realitza a càrrec de l’Administració de destí, excepte si no 
estigués previst aquest concepte retributiu, cas en el qual és l’Administració d’origen qui 
l’ha de satisfer (art. 8 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 i art. 212.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals). 
 
El Tribunal es remet a anteriors sentències dictades per la mateixa Sala i argumenta que 
una relació que està suspesa, com és el cas de la del funcionari en serveis 
especials, no pot puntualment recobrar vigència als sols efectes de reconèixer 
el perfeccionament de triennis, ja que l’únic supòsit previst legalment per 
restablir el vincle suspès és el reingrés del funcionari a l’Administració d’origen.  
 
La mateixa literalitat de l’art. 29.2 LMRFP fa menció al dret a la percepció dels 
triennis que “poguessin tenir reconeguts com a funcionaris”, terminologia que 
es refereix al moment previ al pas a la situació de serveis especials, sense que hi 
tingui cabuda un successiu perfeccionament de triennis. 
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