TRIENNIS DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
CONSULTA
El personal funcionari de carrera d’este Ajuntament que ha estat
amb anterioritat al seu nomenament prestant servicis en règim de
contractació laboral temporal, se li pot computar este temps de servicis
prestat a l’efecte de percepció de triennis?
FONAMENTS DE DRET
Primer.- D’acord amb l’art. 93.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril: “Les
retribucions bàsiques dels funcionaris locals tindran la mateixa estructura i
idèntica quantia que les establides amb caràcter general per a tota la
funció pública”.
D’altra banda l’art. 23 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic (EBEP), establix que les retribucions bàsiques dels
funcionaris, que es fixen en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat,
estaran integrades únicament i exclusivament per:
a. El sou assignat a cada subgrup o grup de classificació
professional, en el cas que este no tinga subgrup.
b. Els triennis, que consistixen en una quantitat, que serà igual per a
cada subgrup o grup de classificació professional, en el cas que
este no tinga subgrup, per cada tres anys de servici.
Veiem per tant que els triennis consistixen en una quantitat igual per
a cada grup professional, per cada tres anys de servici en el cos o escala,
classe o categoria, podent computar-se els servicis previs prestats en
l’Administració Pública, amb i el corresponent procediment previ de
reconeixement de servicis previs en els termes previstos per la legislació
vigent.
Segon.- A pesar del caràcter general de l’EBEP, este text legal no ha
entrat en vigor en la seua totalitat. Així en el cas que ens ocupa, cal
indicar que el capítol III, del títol III, (articles 21 al 30) ha quedat diferit
en la seua aplicació fins que dicten les corresponents normes de
desplegament autonòmic en matèria de funció pública de conformitat amb
la disposició final quarta de l’EBEP, a excepció de l’art. 25.2 de l’EBEP que
gaudix d’aplicabilitat directa.
Per tant fins que es dicte la respectiva llei autonòmica de

desenrotllament de l’EBEP, en matèria de funció pública, el règim
retributiu del personal funcionari de carrera serà el previst per la legislació
anterior, encara vigent:
-

Llei 30/1984 de 2 d’agost (arts 23 i 24).
Reial Decret 861/1986 de 25 d’abril sobre règim de retribucions
dels funcionaris d’Administració local.
Llei 70/1978 de 26 de desembre de Reconeixement de Servicis
Previs en l’Administració Local.
Reial Decret 1461/1982 de 25 de juny pel qual es dicten normes
d’aplicació de la Llei 70/1978.

Tercer.- L’art. 2.2 del RD 861/1986 establix que el sou, triennis i
pagues extraordinàries “es meritaran i faran efectius de conformitat amb

la legislació aplicable als funcionaris de l’Administració civil de l’Estat”.
D’esta manera el reconeixement de servicis previs ha de fer-se
seguint el procediment establit en el Reial Decret 1461/1982, de 25 de
juny pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de
desembre. En conseqüència atenent al que disposa l’art. 1 de la Llei
70/1978, de 26 de desembre, cal assenyalar que:

“Es reconeixen els funcionaris de carrera de l’Administració de l’Estat,
de la local, de la institucional, de la de Justícia, de la de jurisdicció del
treball i de la Seguretat Social la totalitat dels servicis indistintament
prestats per ells en les dites administracions, previs a la constitució dels
corresponents cossos, escales o places o al seu ingrés en ells, així com el
període de pràctiques dels funcionaris que hagen superat les proves
d’ingrés en l’Administració pública”.
En este mateix precepte es disposa que: “Es consideraran servicis

efectius tots els indistintament prestats a les esferes de l’Administració
pública assenyalades en el paràgraf anterior, tant en qualitat de funcionari
d’ocupació (eventual o interí) com els prestats en règim de contractació
administrativa o laboral, s’hagen formalitzat o no documentalment els dits
contractes”.
D’altra banda en l’art. 1.3 de la Llei 70/1978 es disposa que: “Els

funcionaris de carrera tindran dret a percebre l’import dels triennis que
tingueren reconeguts per servicis successius prestats, ocupant plaça o
destí en propietat en qualsevol de les mencionades esferes de
l’Administració…”
Quan els servicis computables no arriben a completar un trienni en
passar d’una a una altra esfera de l’Administració pública, seran
considerats com prestats en esta última per a així ser tinguts en compte a
l’efecte de triennis (art. 2 de la Llei 70/1978), és a dir, en el cas que el
temps que es reconega no done per a completar un trienni sencer, o

completat un sencer, en quede un sobrant s’haurà de procedir considerant
la fracció de temps transcorregut com a temps de servicis prestats en el
nou grup.
Quart.- Des del punt de vista jurisprudencial, per la Sentència del
Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, Granada (Sala Contenciosa
Administrativa) de data 5 de juliol de 1999 s’exposa que no cal excloure el
temps de servicis prestats amb anterioritat a l’adquisició de la condició de
funcionari de carrera, en règim laboral als efectes de la meritació de
triennis, fora de perill de possible renúncia per part de l’interessat. D’altra
banda per la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia (Sala
Contenciosa Administrativa) de data 18 d’abril de 2008 s’indica que resulta
improcedent computar els servicis prestats en règim de contractada
laboral posteriors prestats a l’Administració, una vegada presa possessió
de la plaça de funcionària.
CONCLUSIONS
D’acord amb allò que s’ha exposat, el funcionari de carrera que
haguera prestat servicis com a personal laboral temporal en
l’Administració local amb anterioritat al dit nomenament, tindrà dret que
se li compute l’esmentat temps de servicis en el respectiu grup de
classificació a l’efectes de la meritació dels corresponents triennis, en la
mesura que tals servicis tenen la consideració de “servicis prestats” de
conformitat amb el que establix la Llei 70/1978 de 26 de desembre.

