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Títol: Informe relatiu al dret d’abonament de retribucions en concepte de
triennis amb caràcter retroactiu.
Qüestió plantejada:
Conèixer si un funcionari/a de carrera de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears que ha estat en situació administrativa de serveis
especials per l’acompliment d’un lloc que no es considera alt càrrec, té dret a
cobrar amb caràcter retroactiu les retribucions en concepte de triennis
corresponent a aquest període.
Consideracions jurídiques
1. L’article 87.2 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic sistematitza els efectes que
produeix el reconeixement de la situació administrativa de serveis especials
durant la seva vigència distingint els efectes retributius d’aquells que no són
estrictament econòmics i que afecten a la carrera professional del funcionari.
Quant als efectes retributius disposa que el funcionari percebrà les retribucions
que corresponguin al lloc o càrrec que acompleixi i no les del lloc de procedència
com determina l’article 8 del Reglament de situacions administratives dels
funcionaris civils de l’Administració general de l’Estat de 1995 i confirma la STSJ
de Catalunya de 2 de febrer de 1995.
Això no obstant, davant la regla general es contempla una excepció relativa a la
satisfacció de les retribucions per triennis reconeguts quan per causa legal no
poguessin ser percebuts amb càrrec als pressuposts que doten el lloc de destí cas
en el qual seran retribuïts per l’Administració en què acomplia el seu lloc de
treball en situació de servei actiu. En tal sentit, com assenyala el Dictamen de la
Comissió Superior de Personal en atenció a la consulta de 27 de setembre de
1991, l’excepció s’aplica als funcionaris elegits diputats o senadors que per
precepte constitucional no poden percebre de la Cambra altra quantitat que la
consignada en els pressuposts de les mateixes. Aquesta mateixa solució
excepcional s’estendrà respecte de l’abonament de les quotes de Seguretat
Social com determina l’article 8.1 del RSAFC de 1995.

2. L’article 12 de la Llei 5/2007, de 27 de desembre, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008 regula el règim de les
retribucions dels membres del Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs i dels
membres de la Sindicatura de Comptes.
3. L’article 31.4 del 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears disposa que: “D’acord amb el que estableix la Llei
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, els alts
càrrecs tindran dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis
que puguin tenir reconeguts com a funcionaris o personal laboral al servei de
qualsevol administració pública”.
4. L’acompliment de determinats càrrecs no pot ser considerada com a
acompliment d’un alt càrrec, si no està contemplat en cap norma la seva
assimilació a alt càrrec.
5. L’article 25.1.a) de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
pressupostària, que és d’aplicació supletòria en l’àmbit de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, diu que prescriu als quatre anys el dret
al reconeixement o liquidació per l’Hisenda pública estatal de tota obligació que
no s’hagués sol·licitat amb la presentació dels documents justificatius. El termini
es comptarà des de la data en què es va concloure el servei o la prestació
determinant de l’obligació o des del dia en què el dret es va poder exercitar.
Conclusions:
1. Si l’acompliment d’un determinat càrrec no pot ser considerat com a
acompliment d’un alt càrrec del Govern de les Illes Balears, no es pot aplicar
la previsió de l’article 31.4 del 75/2004, de 27 d’agost, que sí habilita per
cobrar els triennis mentre està en serveis especials amb motiu de l’ocupació
d’un càrrec de director general.
2. Atès el que disposen l’article 87.2 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic,
l’article 8 del Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils
de l’Administració general de l’Estat de 1995, i atès que es considera que no
existia causa legal per la qual els triennis o concepte anàleg no poguessin ser
percebuts amb càrrec als pressuposts que dotaven el lloc de destí, no es té
dret a percebre, a càrrec dels pressuposts de la comunitat autònoma, els
triennis que pogués tenir reconeguts com a funcionari al servei de qualsevol
administració pública. En tot cas, la percepció d’un concepte retributiu que
retribuís la seva antiguitat hauria d’haver estat negociada amb l’entitat per a
la qual prestava serveis.

3. Per tot això, s’informa desfavorablement que li siguin abonades, a càrrec dels
pressuposts de la comunitat autònoma, quantitats en concepte de trienni
durant la situació administrativa de serveis especials.
4. Malgrat que es considera que no hi havia dret a la percepció d’aquestes
retribucions a càrrec de la comunitat autònoma, quant al problema de la
retroactivitat en els seus efectes, s’ha de tenir present que, de conformitat
amb l’article 25.1.a) de la LGP, només es poden reclamar les quantitats que
no hagin prescrit pel transcurs dels quatre anys des del dia en què es va poder
exercir el dret.
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