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ACLARIMENT SOBRE EL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD 

D’EXTENSIÓ D’EFECTES DE LA SENTÈNCIA QUE RECONEIX LA 
DEVOLUCIÓ DE LA PAGA EXTRA MERITADA L’ANY 2012 

 
 
Recentment algun sindicat ha qüestionat el procés de recollida d’escrits sol·licitant 
l’extensió d’efectes de sentència instat per algun sindicat, entre ells CCOO. El 
problema és que per fer-ho tergiversa, tant les intencions com el procediment en si.  
 
En primer lloc hem de dir que el procediment d’extensió, que sorprenentment es 
qüestiona,  té el seu origen en la possibilitat, regulada amb l’aplicació de l’article 110 
de la LJCA de 1998, d’aplicar els efectes d’una determinada sentència a persones, 
quan resol situacions idèntiques a qui no ha estat part en el recurs, amb la finalitat 
d’estalviar la reiteració de múltiples processos innecessaris contra els 
anomenats actes massius.  
 
Mitjantçant l’extensió d’efectes es reconeix la possibilitat de beneficiar-se dels 
efectes d’una sentència estimatoria amb l’avantatge de no haver d’instar un 
procediment judicial. És un procediment senzill i molt més ràpid que la tramitació de 
qualsevol recurs contenciós, i amb un afegit important: ES DEMANA L’EXTENSIÓ 
D’UNA SENTÈNCIA FAVORABLE, per tant la garantia d’èxit és del 100%, sempre 
que es compleixin els requisits que s’exigeixen a l’article 110. La tramitació d’un 
recurs, com proposa algun sindicat a aquestes alçades, és molt més llarga, però el 
benefici per aquest sindicat seria el de permetre “fidelitzar” i “vincular” als recurrents 
durant un termini molt més llarg. Hem de dir que UN NOMBRE IMPORTANT DELS 
RECURSOS QUE S’HAN INICIAT EN UN ALTRE SINDICAT S’HAN SUSPÈS EN 
ESPERA QUE ES RESOLGUIN LES QÜESTIONS DE CONSTITUCIONALITAT.  
 
CCOO no inicia aquest camí per motius electorals. En una nota difosa el mes d’agost 
(la podreu trobar al web de l’Agrupació), quan encara no teníem sentències en l’àmbit 
dels serveis penitenciaris catalans, ja ens vam comprometre a instar aquest procés i 
estendre’l a tothom independentment de si la sentència favorable provenia de CCOO, 
de qualsevol altre sindicat o d’un particular.  
 
No és cert que l’Administració pugui presentar recurs d’apel·lació contra el 
reconeixement d’extensió d’efectes. Es tracta d’una pretensió de quantia inferior als 
30.000 €, per tant no és susceptible d’apel·lació (art. 80 de la Llei 29/1998), com no 
ho és la sentència d’origen. El que si que pot fer l’Administració, i això ja ho 
reconeixem a la nostra guia, és presentar un recurs extraordinari en interès de llei 
contra la sentència del Jutjat 17, la qual cosa suspendria, mentre es resol, les 
peticions d’extensió. De moment, no ens consta que ho hagi fet. 
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Els treballadors i treballadores que sol·licitin l’extensió poden estar tranquils. El 
procés és àgil i segur, en tant que la sentència original del Jutjat 17 de Barcelona és 
FERMA I ESTIMATÒRIA. Seria absurd, il·lògic i contrari als interessos de qualsevol 
funcionari/ària dels serveis penitenciaris, no només dels afiliats a CCOO, aconsellar 
la presentació de recursos, quan tenim JA UNA SENTÈNCIA FAVORABLE EN EL 
NOSTRE ÀMBIT. 
 
CCOO continua confiant en què el Tribunal Constitucional es pronunciarà 
reconeixent la inconstitucionalitat, instada també pel nostre sindicat, d’eliminar 
retribucions amb caràcter retroactiu i, per tant, el dret de TOT EL PERSONAL A LA 
PART MERITADA DE LA PAGA EXTRA DE 2012, o que el Govern de la Generalitat 
entri en raó i aboni aquest part de manera unilateral. Mentre això no passa, o si no 
arriba a passar, la via de l’extensió d’efectes és la més ràpida i eficaç per garantir 
aquest dret.  
 
Barcelona, 23 de gener de 2015. 
 


