
           
                                 

  
 
STSJ de Catalunya de 9 de gener de 2007, recurs 87/2004 
 
Consolidació de grau en virtut de nomenament provisional (accés al text de la sentència) 
 
El Tribunal denega la demanda de consolidació de grau personal presentada per un 
funcionari que havia estat més de dos anys exercint un lloc de treball d’un mateix nivell 
en virtut de nomenament provisional.  
 
Per resoldre la qüestió el Tribunal es remet als art. 21 i 22 LMRFP, que contenen el nucli 
de la regulació del dret a la promoció professional i la promoció interna dels funcionaris, i 
a l’art. 70 del Real Decreto 365/1995, 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. Ambdues normes precisen que perquè el 
temps prestat en comissió de serveis sigui computable per consolidar el grau 
corresponent al lloc desenvolupat s’haurà d’haver obtingut amb caràcter definitiu aquell 
lloc de treball o un altre d’igual o superior nivell.  
 
La STS de 3 de març de 1995 també exclou de l’àmbit d’aplicació de la consolidació de 
grau els llocs desenvolupats sota títol merament provisional o temporal ja que no existeix 
una adscripció que derivi dels procediments ordinaris de provisió de llocs de treball. Amb 
aquesta interpretació s’ha d’evitar que situacions provisionals serveixin per assignar 
graus personals desvinculats de la idoneïtat per al lloc i que es demori la provisió 
d’aquests llocs pel mecanisme de concurs, que és el que fa efectiu el principi de mèrit i 
capacitat. En el mateix sentit es va pronunciar la STS de 28 de setembre de 1996, 
dictada en interès de llei. 
 
En conclusió, el desenvolupament d’un lloc en comissió de serveis o amb caràcter 
provisional o temporal no computa per sí sol a efectes de consolidació del grau 
personal, a menys que posteriorment se n’obtingui un d’igual o superior nivell 
amb caràcter definitiu. 
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