
           
                      

  
 
STSJ de Múrcia de 18 d’abril de 2008, recurs 74/2004 
 
Reconeixement de triennis quan ja s’ha obtingut plaça en propietat (accés al text 
de la sentència) 
 
La controvèrsia plantejada en el recurs es centra en el concepte de serveis prestats als 
efectes de reconeixement de triennis de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de 
reconocimiento de servicios previos en la Administración pública.  
 
Es consideren serveis efectius, diu aquesta norma, tots els prestats a l’administració 
pública, tant en qualitat de funcionari d’ocupació com els prestats en règim de 
contractació administrativa o laboral. 
 
En aquest cas, la funcionària sol·licita que li siguin reconeguts els serveis que va prestar 
com a contractada laboral de la mateixa Administració durant el temps en què va 
romandre en situació d’excedència voluntària per interès particular. Aquesta sol·licitud la 
cursa un cop ha reingressat al servei actiu en la seva plaça de funcionària. 
 

L’Administració s’oposa a aquesta pretensió al·legant que els serveis el reconeixement 
dels quals es pretén no són previs a l’ingrés en la funció pública, sinó que són serveis 
laborals prestats en situació d’excedència voluntària per interès particular, i d’acord amb 
l’art. 29.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función 
pública i l’art. 19 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, el temps en què el funcionari es troba en aquesta 
situació no és computable a efectes de triennis. 

 
El TSJ avala les tesis de l’Administració i interpreta l’art. 1 de la llei de reconeixement de 
serveis previs de la següent manera: els triennis només poden ser reconeguts i 
abonats un cop es desenvolupa un destí amb propietat, i a partir d’aquest 
moment, només es reconeixeran els triennis corresponents als serveis prestats 
desenvolupant plaça o destí amb propietat. Per tant, un cop obtinguda la plaça de 
funcionari de carrera i havent-ne pres possessió, no podran ser computats els serveis 
posteriors prestats a l’Administració en règim de contractat laboral. 
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