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INFORME JURÍDIC 
 

1. Objecte 
 
És objecte del present informe jurídic la clarificació de diferents aspectes 
en relació a l’extensió d’efectes de les sentències dictades pels Jutjats o 
Tribunals del Contenciós Administratiu en matèria de personal. 
 
2. Fonaments Jurídics 
 
Primer.- En el dret processal espanyol està reconegut com a norma de 
caràcter general el fet que de les sentències es deriven efectes entre les 
parts en litigi, les quals resulten vinculades pel que en elles es resol. 
 
Segon.- En l’àmbit Contenciós Administratiu aquesta regla general queda 
recollida a l’article 72.3 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa (en endavant LJCA), si bé dita norma 
contempla la possibilitat de l’extensió d’efectes de les sentències dictades 
pels Jutjats i Tribunals del Contenciós Administratiu en tres supòsits: 
 

a) En el cas de sentències anul·latòries de disposicions de caràcter 
general o d’actes que afectin a una pluralitat indeterminada de 
persones, els efectes s’estendran totes les persones afectades (article 
72.2 de la LJCA) 

b) En el cas de sentències fermes de reconeixement d’una situació 
jurídica individualitzada en matèria tributària i de personal, sempre i 
quan qui pretengui l’extensió d’efectes sigui titular d’una relació 
jurídica idèntica a la dels beneficiats per veredicte (article 110 de la 
LJCA) 

c) En el cas que es sol·liciti l’extensió d’efectes d’una sentència ferma 
dictada en plet tramitat amb caràcter preferent i en la qual s’hagi 
acordat la suspensió de l’a tramitació d’un o més recursos a 
l’empara de l’article 37.2 de la LJCA (article 111 de la LJCA) 

 
Tercer.- Com s’ha dit, en matèria de personal l’extensió d’efectes de les 
sentències dictades per Jutjats o Tribunals del Contenciós Administratiu es 
troba regulat a l’article 110 de la LJCA, el qual determina en quins casos és 
procedent i quin és el procediment a seguir. 
 
Quart.- Els requisits per a la procedència de l’extensió d’efectes en el 
supòsit que ens ocupa són els següents: 
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a) que es tracti d’una sentència ferma 
b) que qui en sol·licita l’extensió estigui en “idèntica situació” jurídica 

que aquells que han resultat beneficiats pel pronunciament judicial. 
c) que el jutge o tribunal que hagués resolt la sentència de la qual es 

pretén l’extensió d’efectes sigui igualment competent –per raó de 
territori- per al coneixement de les pretensions de reconeixement de 
la situació individualitzada 

d) Que aquesta es sol·liciti dins del termini d’un any, a comptar a partir 
de la data en que es va practicar la darrera de les notificacions de 
la sentència a aquells que foren part en els procés. 

 
Cinquè.- Que d’entre els requisits esmentats en el punt anterior, el que 
presenta més problemes per a la seva determinació és el que exigeix al 
sol·licitant de l’extensió d’efectes que es trobi en idèntica situació jurídica 
que aquells que hagin resultat beneficiats per la sentència de la qual es 
pretén l’extensió d’efectes. 
 
Aquesta problemàtica deriva del fet que la sentència de la qual se’n 
pretén l’extensió d’efectes reconeix una situació jurídica individualitzada, a 
la qual cosa únicament s’hi pot arribar a partir de les garanties que ofereix 
un autèntic procés. Tal i com va determinar el TS en Auto de 29 de 
novembre de 1985, “..., cal compatibilitzar el principi constitucional de la 
tutela judicial efectiva, amb el també constitucional de seguretat jurídica.” 
 
En la mateixa línia, el propi TS, en sentència de data 29 de febrer de 1996, 
afirma que no es pot pretendre una interpretació extensiva de l’article 86.2 
de la LJCA, ja que si bé l’eficàcia entre parts d’una sentència que anul·la 
un acte o una disposició –atès que en desapareixen les seves 
conseqüències, amb independència del fet que les persones afectades 
hagin estat o no part en el procés-, no passa el mateix quan aquesta es 
refereix a un acte administratiu de caràcter singular. 
 
Així, i en relació al compliment del requisit d’idèntica situació jurídica, el 
TSJC, en sentència número 477/2004 de 26 d’abril, adverteix que en cap 
cas es podrà reconèixer una situació jurídica diferent de la que tenen les 
persones afavorides per la resolució judicial, ja que el contrari representaria 
desvirtuar la manera d’entendre l’execució de sentència, atès que no es 
tracta d’una extensió automàtica d’efectes. 
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Sisè.- Quan al procediment, el propi article 110 de la LJCA regula, en 
matèria tributària i de personal, el procediment per a l’extensió d’efectes 
d’una sentència ferma quan, reconeixent una situació jurídica 
individualitzada, concorrin els requisits que a tal efecte estableix l’apartat 1 
de dit article. 
 
L’extensió d’efectes tindrà lloc en el tràmit d’execució de la sentència 
ferma. 
 
En aquest sentit, caldrà adreçar una sol·licitud d’extensió d’efectes de la 
sentència ferma a l’administració demandada, podent acudir al Jutge o 
Tribunal encarregat de l’execució en el termini de dos mesos a partir que 
dita sol·licitud hagi estat desestimada per silenci administratiu (3 mesos) o 
expressament. 
 
La petició en seu jurisdiccional haurà de formular-se per escrit i haurà 
d’anar acompanyada de la documentació que acrediti que es tracta de 
situacions idèntiques a les reconegudes en la sentència, així com la no 
concurrència de les circumstàncies que donen lloc a la desestimació de 
l’incident d’acord amb el punt 5 de l’article 110 de la LJCA. 
 
Posteriorment, i dins dels 20 dies següents a la sol·licitud, el Secretari judicial 
recaptarà de l’Administració els antecedents necessaris i, en qualsevol cas, 
un informe detallat sobre la viabilitat de l’extensió d’efectes. El resultat 
d’aquestes actuacions serà manifestat a les parts a l’objecte de possibles 
al·legacions, en el termini de 5 dies, amb emplaçament dels interessats 
directament afectats pels efectes de l’extensió. 
 
Finalitzat aquest tràmit, el Jutge o Tribunal resoldrà mitjançant Auto, el qual 
no podrà reconèixer una situació jurídica diferent a la reconeguda en la 
sentència ferma que es tracti. 
 
En el cas que hi haguera interposat recurs de cassació en interès de la llei o 
recurs de revisió, l’incident quedaria suspès fins a la resolució del recurs. 
 
Finalment, cal dir que el règim de recursos de l’Auto que es dicti s’ajustarà 
a les regles generals que preveu l’article 80 de la LJCA. 
 
s’haurà d’adreçar a la  de la que es defineix en la sentència ferma, atès 
que això suposaria desvirtuar  
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3. Conclusions 
 
Quan a la pretensió d’extensió d’efectes de sentència ferma en matèria 
de personal cal la concurrència dels requisits que a tal efecte determina 
l’article 110.1 de la LJCA: a) idèntica situació jurídica, b) la competència 
territorial del jutge o tribunal que hagi sentenciat per conèixer de la 
pretensió, c) que l’extensió d’efectes es sol·liciti en el termini d’un any des 
de la notificació de la sentència ferma a aquells que varen ser part en el 
procés. 
 
Que la referència a la “idèntica situació jurídica” és qüestió cabdal per a 
l’èxit de la pretensió, ja que si no fos així es produiria una vulneració del 
principi constitucional de seguretat jurídica. En aquest sentit, cal realitzar 
una interpretació literal del terme “idèntica”, atès que qualsevol diferència 
respecte de la situació jurídica reconeguda a aquells que han resultat 
afavorits per la Sentència implicaria la desestimació de l’incident. 
 
Quan a la seva tramitació, cal acudir a allò previst en els punts 2 a 7 de 
l’esmentat article 110 de la LJCA, amb el benentès què serà necessari 
formular sol·licitud a l’administració demandada, i que únicament es podrà 
acudir en Seu Judicial en el cas que aquesta sigui desestimada, ja sigui 
expressament o per silenci administratiu, dins dels dos mesos posteriors 
comptats a partir de la notificació de l’acte o del venciment del termini 
per resoldre. 
 
Quan a la sol·licitud en Seu Judicial, aquesta haurà d’acreditar que 
efectivament es tracta d’idèntiques situacions jurídiques. La resolució 
judicial, que serà dictada mitjançant Auto, és susceptible de recurs, el qual 
es regirà segons les normes generals que preveu l’article 80 de la LJCA. 
 
Aquest és el parer de l’advocat informant que sotmet a qualsevol altre 
fonamentat en Dret. 
 
Vic, a 1 de desembre de 2011 
 
 
 
 
Lluís Xandri i Molas 


