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DAVANT DEL PRONUNCIAMENT D’ALGUN JUTJAT DEL 

CONTENCIÓS SOBRE LA PAGA DE NADAL DE 2012, CCOO 
POSARÀ EN MARXA, PELS AFILIATS/ADES QUE HO DEMANIN I DE 

MANERA GRATUITA, UN PROCÉS DE RECOLLIDA DE 
SOL·LICITUDS D’EXTENSIÓ D’EFECTES  

 
El RDL 20/2012 preveia, amb caràcter bàsic, la supressió d’una paga extraordinària. El 
RDL va entrar en vigor el dia 15 de juliol de 2012 i, per tant, el personal funcionari havia 
meritat 44 dies de la paga de Nadal.  
 
A finals de 2012 els sindicats que integraven la Plataforma Sindical Unitària van decidir 
reclamar judicialment aquesta part meritada, ja que entenien que el personal funcionari 
era titular d’un dret econòmic perfeccionat i consolidat.  Davant la decisió d’algun 
sindicat d’iniciar una campanya massiva de presentació de recursos individuals, CCOO 
va entendre que era més correcte iniciar procediments individuals de manera selectiva 
per vàries raons: en primer lloc perquè l’allau de recursos incrementava el risc de 
desestimació de la pretensió, fent inviable per les persones afectades la continuació 
del procediment; en segon lloc perquè el Tribunal Constitucional encara no s’ha 
pronunciat sobre les qüestions que han elevat diferents òrgans judicials  i, finalment, 
perquè volíem que el procediment de devolució fos totalment gratuït pels nostres 
afiliats i afiliades. LES PERSONES AFILIADES NO PODEN PAGAR PER 
RECUPERAR UN DRET QUE ELS HI PERTANY. 
 
CCOO va guanyar les primeres sentències (organismes de l’Administració de 
l’Estat, ajuntaments...) que reconeixien el dret dels funcionaris a percebre la part 
meritada de la paga extra. A partir d’aquestes sentències s’ha produït un degoteig de 
pronunciaments en totes les instàncies judicials que reconeixen el dret a la part meritada 
de la paga extraordinària de Nadal. El Tribunal Constitucional encara no s’ha pronunciat.  
Funció Pública ens ha informat que si el pronunciament del Constitucional  és favorable 
ABONARAN LA PART MERITADA DE LA PAGA DE NADAL DE 2012 A TOT EL 
PERSONAL DE LA GENERALITAT. Hem de recordar que el termini per presentar 

reclamacions NO PRESCRIU FINS AL DESEMBRE DE 2016. 
 
Malgrat aquestes premisses, el mes d’agost de 2014 CCOO vam anunciar que en el 
moment que es notifiquessin les primeres sentències favorables en l’àmbit penitenciari 
SOL·LICITARÍEM L’EXTENSIÓ DELS EFECTES D’AQUESTES SENTÈNCIES.  
 
AQUEST MOMENT JA HA ARRIBAT: s’han dictat sentències estimatòries a Girona 
i a Barcelona, i molt aviat s’afegiran amb tota seguretat Lleida i Tarragona. 
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CCOO complirà el compromís que vam adquirir amb els nostres afiliats i afiliades. Per 
això, al marge de continuar la tramitació de reclamacions individuals selectives i 
mentre no arriba la decisió del Tribunal Constitucional, hem decidit iniciar, per aquelles 
persones que ho demanin, el procediment, previst a l’article 110 de la LJCA, anomenat 
EXTENSIÓ D’EFECTES DE SENTÈNCIES. Per activar aquest procediment han de 
concórrer 3 circumstàncies: 
 

1- Que els interessats es trobin en la mateixa situació jurídica que els afavorits 
per la sentència. 

2- Que el Jutge sentenciador sigui també competent, per raó de territori, per 
conèixer la pretensió de reconeixement de la situació.  

3- Que la sol·licitud es presenti en el termini d’1 any des de la darrera 
notificació als que van ser part en aquesta sentència. 

 
Per tant, a partir d’ara hi ha dues opcions igual de legítimes: 
 

• Les persones que vulguin esperar el pronunciament del Tribunal Constitucional, 
que afectarà a tot el personal, ho podran fer. Sense perdre de vista que la data 
màxima per fer la reclamació fineix el mes de desembre de 2016. 

 
• Les persones que ja vulguin iniciar el procés individual d’extensió d’efectes, ho 

podran fer. El Gabinet Jurídic de CCOO assumirà, sense cost pels nostres 
afiliats i afiliades que ho demanin, aquest tràmit. Per aquest motiu, durant els 
pròxims dies, us farem arribar un escrit per sol·licitar l’extensió dels efectes 
de les sentències fermes. Aquest escrit, un cop omplert amb les vostres dades i 
signat, l’haureu de lliurar als delegats i delegades dels vostres centres. Els escrits 
es derivaran als Gabinets Jurídics de CCOO. Amb posterioritat, els interessats 
rebran una comunicació del Jutjat corresponent per comparèixer a la seva 
seu i ratificar el contingut de l’escrit. 
 

CCOO dona la cara pels seus afiliats i afiliades, lluita per la defensa i millora dels drets 
del conjunt dels treballadors/es i assumeix els seus compromisos. Estem convençuts 
que la totalitat del personal funcionari percebrà finalment la part meritada de la paga 
extraordinària de Nadal de 2012.  
 
Barcelona, 4 desembre 2014 
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