
           
                                             

  
 
STSJ de Castella Lleó de 5 de maig de 2006, recurs 1943/2005 
 
Consolidació de grau personal: còmput de serveis prestats en comissió de 
serveis (accés al text de la sentència) 
 
Als efectes de consolidació d’un nivell superior, tant l’art. 21 de la Ley 30/84, de 2 de 
agosto, de medidas para la reforma de la función pública com l’art. 70 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 de los funcionarios civiles del Estado, estableixen que el temps 
transcorregut en el desenvolupament provisional d’un lloc de treball serà computable per 
consolidar el grau personal corresponent al lloc desenvolupat, sempre que s’obtingui amb 
caràcter definitiu aquell lloc de treball o un altre d’igual o superior nivell.  
 
La qüestió objecte de debat és determinar si, als efectes de consolidació del grau 
personal, per computar els serveis prestats en comissió de serveis en un lloc que 
posteriorment es proveeix amb caràcter definitiu, és necessari que el funcionari estigués 
ocupant el lloc en situació de comissió de serveis en el moment en què l’adquireix de 
forma definitiva, o si, pel contrari, pot consolidar-se el nivell superior també quan 
existeixi una interrupció temporal entre la comissió de serveis i l’obtenció del lloc amb 
caràcter definitiu. 
 
Per resoldre la qüestió, el Tribunal es remet a les seves sentències de 28 de febrer i 5 de 
juliol de 2003, dictades en supòsits substancialment idèntics, i conclou que l’article 70 del 
RD 364/1995 s’ha configurat d’una forma molt àmplia, de manera tal que, als efectes 
de consolidació de grau, res impedeix computar els períodes prestats en 
comissió de serveis encara que no s’estigui ocupant el lloc de treball en aquesta 
situació en el moment d’obtenir-lo amb caràcter definitiu, no podent 
l’Administració imposar més límits o condicions que els previstos a la 
normativa. 
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