
Recomendación á  consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre o
recoñecemento dos servizos prestados durante o período do servicio militar

Santiago de Compostela, 29 de setembro de 2015

Sr. conselleiro.:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D. ...........,
relativo ao recoñecemento dos servizos prestados durante o período do servizo militar.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indicábanos que é profesor de ensino secundario no IES Sánchez Cantón de
Pontevedra. En xullo de 2012 solicitou certificado de servizos prestados ante o Ministerio de
Defensa, séndolle recoñecidos noves meses de servizos obrigatorios e seis meses e dous días
como exceso da duración legal. Remitiu este certificado á delegación provincial de
Pontevedra a efectos de trienios, onde lle din que ese tempo poderá computarse no
momento da xubilación. Afirmaba que outro compañeiro do IES O Couto de Ourense, na
mesma situación, recoñecéuselle o mesmo certificado de servizos prestados a efectos de
trienios coa correspondente liquidación de haberes.

2. Ante iso requirimos información á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria, que xa nola remitiu. No informe, a consellería pon de manifesto que o día 20
de setembro de 2012, o reclamante en queixa dirixiu un escrito á Xefatura Territorial en
Pontevedra, no que solicitaba o recoñecemento dos servizos prestados no Exército de Terra
do Ministerio de Defensa, durante 1 ano, 3 meses e 2 días, tal e como reflicte o certificado
asinado o día 12-09-12 polo Xeneral Director de Persoal, que se xuntaba á dita solicitude.

Con data do 25-10-12, comunicóuselle ao interesado a improcedencia de computar estes
servizos como servizos previos prestados á administración dado que non podían ser
recoñecidos conforme a Lei 70/1978 sobre recoñecemento de servizos previos na
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Administración Pública e o Real decreto 1461/1982 polo que se ditan normas de aplicación
da Lei 70/1978.

Posteriormente, o día 06-03-14, o interesado volveu solicitar o recoñecemento dos servizos
prestados no exército como servizos prestados á administración, solicitude que foi
desestimada pola Xefatura Territorial desta Consellería en Pontevedra mediante a resolución
do 15-01-15, que foi notificada ao reclamante o día 06-02-15.

3. A administración indica que a desestimación da súa solicitude baseouse na normativa
vixente na materia: a Lei 70/1978, do 26 de decembro, e o Real decreto 1461/1982, do 25 de
xuño. Así, o artigo 1 da Lei 70/1978 dispón que "Recoñécenselles aos funcionarios de
carreira da Administración do Estado, da local, da institucional, da de Xustiza, da Xurisdición
de Traballo e da Seguridade Social, a totalidade dos servizos indistintamente prestados por
eles nas ditas administracións, previos á constitución dos correspondentes corpos, escalas
ou prazas ou ao seu ingreso neles, así como o período de prácticas dos funcionarios que
tivesen superado as probas de ingreso na administración pública. Considéranse servizos
efectivos todos os indistintamente prestados ás esferas da administración pública sinaladas
no parágrafo anterior, tanto en calidade de funcionario de emprego (eventual ou interino),
como os prestados en réxime de contratación administrativa ou laboral, se formalizasen ou
non documentalmente os ditos contratos." A Lei 70/1978 foi desenvolvida polo Real decreto
1461/1982 cuxo artigo 1.1 determina que "para os efectos de perfeccionamento de trienio,
computaranse todos os servizos prestados polos funcionarios de carreira en calquera das
administracións públicas citadas no artigo 1.1 da Lei 70/1978, do 26 de decembro, sexa cal
foxe o réxime xurídico no que se tivesen prestados agás aqueles que tivesen o carácter de
prestacións persoais obrigatorias".

4. A consellería insiste en que a propia literalidade da lei citada evidencia unha finalidade
omnicomprensiva de calquera modalidade de prestación de servizos á administración con
exclusión, polo real decreto, do tempo que obedece a "prestacións persoais obrigatorias",
pois se trata de cumprimentos de deberes legais polo que carecen do carácter de relación de
servizos. Afirma a administración autonómica que esta exclusión do período do servizo
militar para os efectos de trienios foi recoñecida por unha reiterada xurisprudencia do
Tribunal Supremo e tamén por unha doutrina coincidente dos distintos Tribunais Superiores
de Xustiza. Así, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na súa sentenza do 14 de xuño de
2000, sinala que "o servizo militar non é unha prestación de servizos caracterizada pola
voluntariedade, ao ser o cumprimento dun deber que se impón por igual a todos os
españois, baixo o réxime que determinen as leis".

5. O informe conclúe ditaminando que, en definitiva, o reclamante pretende lograr o
recoñecemento do tempo en que prestou servizo como militar de reemprazo (entre o
29/11/1980 e o 01/03/1982) como servizos previos na administración. Non obstante, tal



pretensión non pode ser atendida pois a documentación do Ministerio de Defensa que
acompañaba á súa solicitude certifica un período de 1 ano, 3 meses e 2 días, con indicación
expresa de que o tempo total de servizos prestados en aplicación do Real decreto 1461/1982
ascende a O anos, O meses e O días. En consecuencia, tal certificación contravén
expresamente que se lle recoñeceran "nove meses de servizos obrigatorios e seis meses e
dous días como exceso da duración legar, como indica o Valedor do Pobo no seu escrito,
máis aínda cando non foi ata a Lei orgánica 13/1991 cando a duración mínima do servizo
militar se estableceu en 9 meses. En conclusión, a desestimación da súa solicitude baseouse
única e exclusivamente na consideración de que os servizos alegados correspondían a unha
prestación persoal obrigatoria.

ANÁLISE

1. Como punto de partida, debemos proceder ao análise da normativa vixente na materia,
polo que debemos traer a colación o disposto no artigo 32.3 do RDL 670/1987, que regula o
Réxime de Clases Pasivas do Estado, establece que se consideran como servicios efectivos ao
Estado os períodos de servicio militar (ou prestación social substitutoria) efectivamente
prestados que excedan dos períodos obrigatorios. Así, é requisito ser funcionario de carreira,
ben antes da prestación do servizo militar, ben con posterioridade á tal servizo, con
independencia do réxime de cobertura de Seguridade Social (clases pasivas ou réxime xeral).
No caso de ingresar na función pública despois de ter cumprido o servizo militar, tan só pode
considerarse como servizo efectivo ao Estado (e polo tanto computarse para o
recoñecemento e cálculo da pensión de clases pasivas ou de seguridade social) o tempo de
prestación militar que exceda do obrigatorio, en aplicación da lei de clases pasivas e da lei de
recoñecemento de servizos previos (no caso de aqueles que xa eran funcionarios ao
incorporarse ao servizo militar, se considerará que estiveron en situación de servizos
especiais e polo tanto computaráselles a totalidade do tempo que estiveron no servizo
militar, o obrigatorio e o exceso).

2. Para o recoñecemento de servizos previos prestados a efectos de trienios, se aplican as
mesmas consideracións que as reflexadas no parágrafo anterior. Así, no caso do autor da
queixa, o tempo a computar no cálculo de trienios circunscríbese unicamente ao período
que exceda do servizo obrigatorio.

3. Unha vez aclarado o anterior, a problemática xorde no momento de determinar
precisamente que tempo se considera como servizo obrigatorio, xa que os períodos de
duración do servizo militar obrigatorio foron variables: despois da guerra civil eran dous
anos, logo se foron reducindo en varias etapas, de modo que a partir de 1991 quedouse en 9
meses ata a súa desaparición no ano 2001. E ademais a duración variaba tamén segundo o
exército, pois tradicionalmente o servizo militar na Mariña era algo máis longo que no
Exército de Terra.



Ata finais dos anos noventa, víñase considerando que este período obrigatorio que se
restaba do período realmente realizado era o vixente no momento da realización do servizo
militar, polo que no tiña gran repercusión nos servizos prestados polos funcionarios á hora
do dereito e do cálculo de pensións e trienios, pois o regulamentario e habitual era cumprir,
sen superar, o período obrigatorio existente en cada momento.

Sen embargo, precisamente a finais dos anos noventa o xa extinguido Consejo Supremo de
Justicia Militar entende que para calcular o período de servizo militar que excede do período
obrigatorio hai que tomar en todos os casos como duración do servizo militar obrigatorio a
vixente desde o ano 1991, é dicir, que hai que considerar en todos os casos como duración
do servizo militar obrigatorio o período de 9 meses, independentemente da data en que se
realizou o servizo militar obrigatorio. Debido a que algúns outros órganos do Ministerio de
Defensa seguían aplicando o criterio anterior (o período de servizo militar obrigatorio
vixente en cada momento), se estaban a producir certificados contraditorios segundo o
órgano militar que os emitía.

Ao obxecto de unificar criterios, a Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa,
con data 20 de outubro de 2000, elevou consulta sobre este tema á Asesoría Jurídica
General del Ministerio de Defensa, que se pronunciou en escrito de 31 de outubro de 2000 e
que terminaba literalmente así: " En consecuencia entiende esta Asesoría Jurídica General
que el criterio a que nos venimos refiriendo debería unificarse en el sentido de que en la
emisión de los certificados de servicios efectivos al Estado por el período de servicio militar
obligatorio, se debería descontar únicamente el período de tiempo consistente en la
prestación personal obligatoria, que en la actualidad es de nueve meses.”

Con esta interpretación a Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, con data
21 de novembro de 2000, emitiu unha circular establecendo que "A la vista del informe
emitido ….. se comunica que únicamente se debe de descontar en la emisión del certificado
de servicios efectuados al Estado el período de 9 meses, correspondiente al Servicio Militar
obligatorio, con independencia de la duración efectiva del mismo.”

4. En virtude de tales instrucións, e centrándonos na problemática formulada neste
expediente de queixa, o certificado solicitado por D. .........., no ano 2012, e emitido o 27-07-
12, contempla precisamente que o interesado prestou o servizo militar obrigatorio durante 9
meses, constando de xeito expreso como tempo que excede da duración legal do servizo
militar obrigatorio 6 meses e 2 días. Á vista desta documentación, consideramos plenamente
aplicable as disposición sinaladas nos primeiros puntos deste análise. Con esta
documentación, a administración galega tería que haber aplicado os criterios anteditos, e
precisamente por iso, consideramos que a resolución da súa solicitude tivo que ser
estimada.



5. Dito o anterior, debemos continuar o noso análise para facer mención de que, a finais do
ano 2013, o Ministerio de Defensa remitiu ás súas delegacións e subdelegacións un novo
modelo estándar de certificación e unha circular explicativa do mesmo e dos novos criterios,
establecéndose que a partir desa data, se certificaba como servizo militar obrigatorio o
período de servizo militar obrigatorio vixente en cada momento. Este cambio de criterio
afectaría en todo caso ás solicitudes formuladas desde tal data. No caso do noso reclamante
en queixa, debemos insistir que tiña xa interposto a súa petición de recoñecemento de
servizos prestados no ano 2012, estando plenamente vixente os anteriores criterios.

6. Por último, debemos mencionar que, o autor da queixa adxunta á súa reclamación
documentos que amosan a diferencia de criterio aplicado en dous supostos iguais. Así,
consta un certificado a nome doutro compañeiro, emitido polo Director General de Personal
do Ministerio de Defensa, cun contido similar ao seu (separando precisamente tempo de
servizo militar obrigatorio e tempo que excede da duración legal do servizo militar
obrigatorio) e un recoñecemento da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de
data 11-09-13,  ditaminado en base a tal certificado, no que expresamente se recoñece, a
efectos de trienios, o tempo prestado como servizo militar non obrigatorio. Esta resolución
confirma e segue os argumentos esgrimidos no análise desta queixa, e resulta contraditoria
coa solución facilitada pola consellería á D. ............ A comparativa das dúas resolucións,
evidencia a falta de unificación de criterios entre as delegacións territoriais de Pontevedra e
Ourense producíndose un claro suposto de desigualdade.

CONCLUSIÓNS

Por todo o indicado anteriormente, considerase necesario, en aplicación do disposto no
artigo 32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle chegar ao Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria a seguinte Recomendación:

Que se adopten as medidas necesarias pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria a fin de proceder, utilizando os mecanismos legais previstos ao efecto, á
revisión da desestimación inicial da solicitude de recoñecemento de servizos a efectos de
trienios interposta polo interesado, reconsiderando a súa primeira petición e a
documentación aportada no ano 2012, tendo en conta a normativa vixente nese momento.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes de conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.



Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Saúdao atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


