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Informe sobre reclamació de pagament de triennis
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Lletrat cap del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació Provincial d’Osca
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1. Qüestió plantejada

Mitjançant un ofici de data 12 de desembre de 2011, 

registrat d’entrada el 21 del mateix mes, per................

............, ..................... i ....................... se sol·licita 

l’emissió d’un informe jurídic relatiu a la sol·licitud 

efectuada per un funcionari d’Administració local amb 

habilitació de caràcter estatal, actualment diputat del 

Congrés, sobre abonament de triennis i la seva quan-

tia.

2. Antecedents

De la documentació remesa es poden extreure les se-

güents circumstàncies fàctiques de rellevància per a 

l’emissió d’aquest dictamen:

1.– Que el secretari interventor ............................ 

va prendre possessió del seu càrrec com a secretari in-

terventor de....................... en data 3 de juliol de 

1989.

2.– Que des del 20 de novembre de 2011 va ser 

elegit diputat al Congrés dels Diputats, i era procedent 

per això la situació de serveis especials, situació que va 

ser resolta per resolució de 2 de desembre de 2011, de 

la Direcció General d’Administració Local.

3.– Que mitjançant un escrit de 9 de desembre va 

formular una sol·licitud a..................... per tal que es 

procedís al pagament dels triennis efectius que li cor-

responguessin des de l’1 de desembre de 2011.

4.– Consultat per aquest Servei Jurídic el Congrés 

dels Diputats sobre si les assignacions que perceben els 

diputats inclouen el complement d’antiguitat pels tri-

ennis que pugui haver meritat un funcionari, s’obté 

informació negativa sobre això, indicant que no es per-

cep cap retribució per antiguitat.

5.– La demora en l’elaboració d’aquest informe ha 
estat deguda a l’espera per part d’aquest Servei Jurídic 
d’una resposta escrita per part del Congrés dels Dipu-
tats, certificant la impossibilitat de pagament de trien-
nis per part del Congrés dels Diputats.

Aquesta certificació s’ha rebut en aquesta Assesso-
ria el dia en què s’emet aquest informe.

3. Fonaments de dret

Primer.– S’emet aquest dictamen en virtut del que dis-
posen els articles 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i 68 a) de la Llei 
7/1999, de 9 d’abril, d’Administració local d’Aragó, 
que estableixen que és competència de les diputacions 
provincials l’assistència i la cooperació jurídica, econò-
mica i tècnica als municipis, especialment als de menys 
capacitat econòmica i de gestió, i d’acord amb el que 
disposa el Reglament provincial del Servei d’Assistència 
Jurídica, Economicofinancera i Tècnica de la Diputació 
Provincial d’Osca, publicat en el BOP núm. 236, de 14 
d’octubre de 1994.

Segon.– La resposta a la consulta plantejada exi-
geix   l’anàlisi dels drets que la legislació reconeix als 
funcionaris que són elegits membres del Congrés dels 
Diputats. En aquest sentit l’article 87 de la Llei 7/2007, 
de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
reconeix la situació administrativa de serveis especials 
als funcionaris en què es dóna aquesta circumstància:

“1. Els funcionaris de carrera són declarats en situ-
ació de serveis especials:

“(...)
“e) Quan accedeixin a la condició de diputat o se-

nador de les Corts Generals o membres de les assem-
blees legislatives de les comunitats autònomes si per-
ceben retribucions periòdiques per la realització de la 
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funció. Aquells que perdin la condició per dissolució de 
les cambres corresponents o per terminació del man-
dat es poden mantenir en la situació de serveis especi-
als fins que es tornin a constituir.”

Aquest mateix precepte en els seus diferents apar-
tats estableix els efectes que es deriven d’aquesta situ-
ació administrativa, reconeixent que els qui es trobin 
en situació de serveis especials percebran les retribuci-
ons del lloc o càrrec que ocupin i no les que els corres-
ponguin com a funcionaris de carrera, sense perjudici 
del dret a percebre els triennis que tinguin reconeguts 
en cada moment –article 87.2–. Aquest dret, ja el reco-
neixia la legislació anterior, en concret l’article 29 de la 
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma 
de la funció pública.

Tot i reconèixer aquest precepte legal el dret a per-
cebre els triennis, el que el mateix no aclareix és qui ha 
de procedir al pagament dels mateixos, resposta que sí 
que conté l’article 8 del Reial decret 365/1995, de 10 
de març, pel qual s’aprova el Reglament de situacions 
administratives dels funcionaris civils de l’Administra-
ció General de l’Estat:

“Artículo 8. Efectos de la situación de servicios es-
peciales.

“1. Los funcionarios en la situación de servicios es-
peciales recibirán la retribución del puesto o cargo 
efectivo que desempeñen y no la que les corresponda 
como funcionarios. Excepcionalmente, y cuando las re-
tribuciones por los trienios que tuviesen reconocidos 
no pudieran, por causa legal, ser percibidas con cargo 
a los correspondientes presupuestos, deberán ser retri-
buidos en tal concepto por el Departamento en el que 
desempeñaban su último puesto de trabajo en situa-
ción de servicio activo.

“Asimismo, de darse estas circunstancias, respecto 
al abono de la cuota de Seguridad Social, deberá ser 
efectuado dicho abono por el referido Departamen-
to.”

Així doncs, el pagament dels triennis correspon en 
principi a l’entitat on es prestin els serveis, llevat que es 
doni l’excepció de causa legal que impossibiliti això, 
cas en què el pagament correspon a la que és proce-
dent. A aquesta excepció ens referim en el següent 
fonament de dret.

Tercer.– El Congrés dels Diputats no abona cap 
complement per antiguitat ni té cap previsió normativa 
que ho permeti, de manera que el dret del funcionari a 
percebre els triennis ho serà a càrrec dels pressupostos 

de l’Administració d’origen, en aquest cas, dels ajunta-
ments de................

El règim jurídic aplicable a les assignacions econò-
miques i altres ajuts dels diputats pren la seva raó de 
ser en la Constitució espanyola, l’article 71.4 de la qual 
disposa:

“Els Diputats i els Senadors percebran una assigna-
ció que serà fixada per les Cambres respectives.”

Aquesta assignació, la regula l’article 8 del Regla-
ment del Congrés dels Diputats, segons el qual:

“1. Los Diputados percibirán una asignación eco-
nómica que les permita cumplir eficaz y dignamente su 
función.

“2. Tendrán igualmente derecho a las ayudas, fran-
quicias e indemnizaciones por gastos que sean indis-
pensables para el cumplimiento de su función.”

Entre aquests conceptes, no s’hi inclou l’antiguitat, 
com es pot comprovar en el següent enllaç d’Internet:

www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/
Congreso/Diputados/RegEcoyProtSoc/regimen_econo-
mico_diputados.pdf.

En no preveure’s l’abonament de triennis als mem-
bres del Congrés, la satisfacció del dret a la seva per-
cepció correspondrà a l’Administració d’origen, tal 
com, d’altra banda, ha certificat la Direcció de Recur-
sos Humans i Govern Interior de la Secretaria General 
del Congrés dels Diputats.

Per això, la resposta a la consulta plantejada no és 
cap altra que l’obligació del pagament de triennis per 
part dels ajuntaments de........................ al funcionari 
en situació de serveis especials.

Quart.– Un cop determinada l’obligació legal 
d’abonament dels triennis, i per tal d’aclarir com pro-
cedir al pagament dels mateixos, volem fer constar el 
següent:

– per al càlcul dels triennis que corresponen per es-
tar meritats cal tenir en compte que l’article 87.2 EBEP 
preveu que “El temps que es mantinguin en aquesta 
situació” –en referència a la situació de serveis especi-
als– “se’ls ha de computar als efectes d’ascensos, reco-
neixement de triennis, promoció interna i drets en el 
règim de Seguretat Social que els sigui aplicable”. Per 
tant, els triennis a pagar no són només els derivats de 
la prestació efectiva de funcions de secretaria interven-
ció en l’agrupació secretarial, sinó també els que deri-
ven dels anys de permanència en la situació de serveis 
especials.

– Que els triennis, d’acord amb la legislació tributà-
ria, es troben igualment subjectes a la retenció corres-
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ponent d’acord amb el que preveu la legislació de l’im-
post de la renda de les persones físiques.

– Que en relació amb la cotització a la Seguretat 
Social, hi ha dubtes sobre l’obligació de cotització, per 
la qual cosa es pot elevar consulta a aquest organisme, 
que informarà, si s’escau, de la manera i l’import pels 
quals s’ha de cotitzar, amb el corresponent efecte de 
cotització per pluriocupació, en ser dues entitats les 
que cotitzen.

La normativa no és concloent en aquest extrem; 
així, sobre aquest aspecte, protecció social dels dipu-
tats, l’article 9 del Reglament del Congrés dels Dipu-
tats assenyala el següent:

“1. Correrá a cargo del Presupuesto del Congreso 
el abono de las cotizaciones a la Seguridad Social y a 
las Mutualidades de aquellos Diputados que, como 
consecuencia de su dedicación parlamentaria, dejen 
de prestar el servicio que motivaba su afiliación o per-
tenencia a aquéllas.

“2. El Congreso de los Diputados podrá realizar con 
las Entidades Gestoras de la Seguridad Social los con-
ciertos precisos para cumplir lo dispuesto en el aparta-
do anterior y para afiliar, en el régimen que proceda, a 
los Diputados que así lo deseen y que con anterioridad 
no estuvieren dados de alta en la Seguridad Social.”

En funció d’això anterior, la Cambra abona la quota 
corresponent a la Seguretat Social dels diputats que 
provenen d’aquest règim, o dóna d’alta els qui accedis-
sin a la Cambra sense aquesta cobertura. La mateixa 
protecció es presta si el diputat prové d’un altre siste-
ma diferent de la Seguretat Social.

Un cop consultats els serveis administratius del 
Congrés, aquests apunten la innecessarietat de cotit-
zació pels triennis, ja que consideren que no és una si-
tuació de pluriocupació, ja que el Congrés no conce-
deix cap retribució, sinó una assignació, assumint les 
quotes socials corresponents.

4. Conclusió

Segons l’opinió del lletrat que subscriu, és proce-
dent que assumeixi la sol·licitud d’abonament de trien-
nis el funcionari amb habilitació de caràcter estatal que 
es troba en situació administrativa de serveis especials, 
d’acord amb el que disposen els articles 87 de la Llei 
7/2007 i 8.1 del Reglament de situacions administrati-
ves citats en aquest informe.

Aquest és el meu parer, que sotmeto a qualsevol 
altre criteri millor fundat en dret.

No obstant això, la corporació de la seva Presidèn-
cia resoldrà el que consideri més convenient. 

Osca, 14 de febrer de 2012


