
           
                      

  
 
STS de 24 de febrer de 2016, recurs 19/2015 
 
La denominada “extensió d’efectes” en cas de reclassificació de llocs de treball i 
la seva relació amb la qualificació de les RLLT com a actes administratius (accés al 
text de la sentència)  
 
Una funcionària va sol·licitar l’“extensió d’efectes” de l’art. 110 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa, mitjançant la qual 
pretenia que se li apliquessin els efectes favorables d’un procediment judicial en el que 
no havia participat. 
 
Concretament, demanava que se li estenguessin els efectes d’una sentència en la 
que s’obligava a una conselleria autonòmica a reclassificar el lloc de treball d’un 
funcionari a nivell superior, del nivell 14 al 15, i en entendre la demandant que es 
trobava en la mateixa situació, va sol·licitar l’extensió d’efectes. 
 
El TS obliga a l’extensió d’efectes d’acord amb el següent: 
 
 El motiu que hi havia darrere l’augment de nivell era la compensació per a aquells 

auxiliars administratius que efectuessin tasques d’atenció al públic de 
manera exclusiva o durant gran part de la jornada. 
 

 La reclamant era l’única funcionària auxiliar administrativa destinada a la secretaria 
del centre educatiu en el que prestava serveis, fet que suposava que durant tota la 
jornada havia d’atendre al públic a demanda. 

 
 Per a l’extensió d’efectes únicament cal l’aportació de documents que acreditin la 

identitat de situacions o la no concurrència de les circumstàncies de l’art. 110.5 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio. A l’Administració li correspon acreditar les 
circumstàncies que trenquin la identitat al·legada per la recurrent, 
acreditació que no ha efectuat en aquest cas. 

 
 No s’incompleix la doctrina de l’acte ferm. El fet que la nova doctrina sobre les 

RLLT les consideri actes administratius no és obstacle per a que els 
interessats puguin reclamar contra les nòmines amb un període de 
prescripció de 4 anys, malgrat no haver recorregut la RLLT en què no se li 
reconeixia el dret. 

 
 No hi ha cap impediment per quan s’executi la interlocutòria del TSJ del que prové 

aquesta sentència es tingui en compte la prescripció de l’art. 25.1 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
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