
 

 

 

ACLARIMENTS SOBRE LA RECLAMACIÓ DE LA PART 
MERITADA DE LA PAGA EXTRA 2012 

 

En quant a les actuacions a portar a terme per tal de cobrar la part proporcional de la paga 
extra del 2012, aconsellem restar a l’espera de novetats judicials per tal de demanar 
l’extensió de sentències que ens siguin favorables. El termini és d’un any a partir de cada 
resolució ferma que aflori, (art. 110 LRJCA). Des del CAT hem presentat demandes en les 
quatre jurisdiccions territorials contencioses administratives i restem a l'espera de 
sentència. 
 

Hi ha veus que afirmen que per tal de cobrar només hi ha una via, la de presentar una 
sol·licitud davant l’Administració. Això no és correcte, també hi ha la figura de l'extensió de 
sentència que és la via que el CAT aconsella per tal d'estalviar esforços i costos. Tots 
aquells que registreu una sol·licitud davant l’Administració, heu de saber que esteu iniciant 
un procediment administratiu i que caldrà esgotar les vies (posterior recurs d’alçada i 
demanda en el jutjat) sinó s'entendrà que l’acte és consentit i posteriorment no podreu 
reclamar jurídicament. Per aquells afiliats que ja l’heu presentada, recomanem que us 
poseu en contacte amb els nostres serveis jurídics per tal de fer el seguiment del 
procediment i esgotar les vies necessàries fins obtenir una resolució satisfactòria. En cas de 
no fer-ho implica el CONSENTIMENT de l’acte administratiu el qual quedaria ferm sense 
possibilitat de recurs. 
 

L’escenari en el qual ens trobem afecta a tots els funcionaris de l’Estat Espanyol. Seguint 
mitjans de comunicació i informació diversa podria aparèixer en escena alguna resolució 
del Constitucional –Recurs del total de la paga de Nadal 2012-  pel tema d’irretroactivitat 
de norma desfavorable, la qual cosa afectaria a la resolució final del tots els procediments 
presentats relacionats amb el tema. 
 
Per l’esmentat anteriorment, reiterem la pauta de restar a l’espera de més concreció i 
propers esdeveniments. 
 

Per qualsevol aclariment poseu-vos en contacte amb els serveis jurídics del CAT. 

 

Serveis Jurídics del CAT-ME . Mail:  catjuridiques@yahoo.es Telèfon: 934 850 350 

 

CATalunya, 5 de desembre de 2013 
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