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PERSONAL LABORAL 
Reclamació dels interessos de la part 

meritada de la paga extra no abonada de 2012 
 
 
El Tribunal Suprem va confirmar, el passat mes de juny, la sentència d’octubre de 2013 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre la paga no abonada de desembre de 
2012. Aquesta sentència obligava a pagar la part meritada entre l’1 de gener i el 15 de juliol de 
2012, període que representa el 53,56% de l’import total de la paga.  
 
La Generalitat disposava de dos mesos, que van finir el passat mes d’agost, per pagar la quantitat 
que ens devia, així com els interessos processals generats des del moment de la sentència 
d’octubre de 2013 del TSJC. 
 
Per aquest motiu, CCOO plantejarem una reclamació d’execució de la sentència, amb l’objectiu 
que la Generalitat no només pagui la part de la paga a la qual la sentència li obliga, sinó també els 
interessos legals derivats d’aquest deute (aproximadament un 5%).  
 
Aquesta reclamació comporta interposar una demanda reclamant les quantitats individuals 
endeutades per cada afiliat/afiliada. Amb aquesta finalitat, CCOO posem a disposició dels 
nostres afiliats la possibilitat de gestionar aquesta petició, de forma gratuïta.  
 
Per fer-ho, cal que ens envieu al correu electrònic paga2012@ccoo.cat, que hem creat 
expressament a aquest efecte, el vostre e-mail de contacte i la documentació següent: 
1. Les 4 nòmines següents: mes de juny i desembre de 2012 i les de març i juliol de 2015. 
2. Una fotocòpia del DNI. 
3.  Un número de telèfon de contacte.  
 
Una vegada elaborats els càlculs, ens posarem en contacte amb la persona interessada, 
mitjançant el correu electrònic que ens proporcioni, per comunicar-li la quantitat que li correspon, 
alhora que li demanem la seva conformitat per tal d’instar el procediment en el seu nom i 
representació. El termini de recollida de documentació finalitzarà el divendres 7 d’octubre. 
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