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Introducció

Una�visió�general�de�les�modalitats�processals�especials

La jurisdicció social té com a pal de paller vertebrador el denominat procés ordi-

nari i en conseqüència les regles processals previstes fins a l’article 101 LRJS. Val

a dir, no obstant això, que aquest model general està dissenyat per a la com-

posició de les divergències contractuals individuals sorgides entre l’empresari

i el treballador, que només és una part de l’àmbit material jurisdiccional. A

més, aquest procés ordinari és aplicable al conflicte que es podria caracteritzar

com a “típic” (és a dir, la reclamació de reconeixement de dret i/o quantitat).

No obstant això, hi ha variats tipus de divergències que no encaixen, per les

seves característiques, dins les dites normes generals. Per això la LRJS regula

les denominades modalitats processals especials, en què es regulen regles espe-

cífiques per a tota una sèrie de conflictes que s’aparten del model ordinari.

Aquesta ha estat una tendència tradicional en l’ordre jurisdiccional social, te-

nint present que els precedents de l’actual LRJS ja preveien singularitats pro-

cessals específiques, algunes de les quals es continuen mantenint, per bé que

altres han desaparegut (especialment, les que fan referència a l’àmbit subjectiu

del conflicte, com ara els litigis en la marina mercant o aviació civil, agents

ferroviaris, etc.). Tanmateix, aquestes modalitats processals s’han anat incre-

mentat al llarg del temps, en funció de l’evolució de les normes substantives i

la progressiva complexitat de la regulació laboral. A la pràctica, ara com ara i

des del punt de vista quantitatiu –per tant, el nombre d’assumptes que es tra-

miten diàriament davant els jutjats o tribunals socials–, la modalitat ordinària

esdevé la menys significativa, atès que la majoria d’actuacions se substancien

per mitjà dels tipus especials aquí analitzats.

En l’actualitat, les modalitats especials legalment previstes en la LRJS són múl-

tiples i es poden enumerar de la manera següent pel que fa a l’àmbit objectiu

del conflicte inherent a la intervenció judicial:

1. Composició de conflictes derivats del contracte de treball

1.1. Conflictes derivats de l’exercici empresarial del seu poder disciplinari o

d’organització del treball

1.1.1. Impugnació de sancions (art. 114 i 115)

1.1.2. Fixació de vacances (art. 125 a 126)

1.1.3. Classificació professional (art. 137)

1.1.4. Mobilitat geogràfica, modificació substancial de les condicions de tre-

ball, mobilitat geogràfica i suspensions del contracte i reduccions de jornada

per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives o força major

(art. 138)
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1.1.5. Exercici de drets de conciliació de la vida laboral i familiar reconeguts

legalment o convencionalment

1.2. Conflictes derivats de l’extinció del contracte

1.2.1. Acomiadament disciplinari (art. 103 a 113)

1.2.2. Acomiadament objectiu (art. 120 a 123)

1.2.3. Acomiadament col·lectiu (art. 124)

1.2.4. Resolucions administratives de determinació de la concurrència de força

major en extincions de contracte (art. 150.11)

1.2.5. Reclamació a l’Estat dels salaris de tramitació (art. 116 a 119)

2. Composició de conflictes derivats de les relacions col·lectives o de naturalesa

“sindical”

2.1. Eleccions sindicals (impugnació de laudes –art. 127 a 132–, impugnació

de la resolució administrativa de denegació del registre –art. 133 a 135– i de la

que acrediti la representativitat sindical –art 136–)

2.2. Conflictes col·lectius (art. 153 a 162)

2.3. Impugnació de convenis col·lectius (art. 163 a 166)

2.4. Impugnació d’estatuts dels sindicats i de les associacions empresarials o

la seva modificació (art. 173 a 176)

3. Composició de conflictes sorgits per la intervenció de l’autoritat laboral en

les relacions laborals

3.1. Procediment d’ofici (art. 148 a 150)

3.2. Impugnació d’actes administratius en matèria laboral i de Seguretat Social,

excloent-ne els prestacionals (art. 151 i 152)

3.3. Impugnació de les resolucions administratives que deneguen el registre

d’estatuts de sindicats o organitzacions empresarials (art. 167 a 172 i 176)

4. Conflictes en matèria de Seguretat Social (art. 140 a 147)

5. Tutela dels drets fonamentals i altres llibertats públiques (art. 177 a 184)

En cadascun d’aquests tipus processals hi concorren singularitats que afecten

en forma diversa en cada modalitat aspectes diferenciats del procés, com ara

els actes preprocessals, la fixació legal de caducitat de l’acció (amb singulari-

tats pròpies en l’àmbit laboral respecte del civil), les regles de concreció de les

legitimacions activa i passiva, el contingut de la demanda, la tramitació pro-

cessal, l’ordre d’intervenció de les parts en la vista oral, la pràctica de la prova

i la seva càrrega, el contingut de la sentència i els seus efectes, etc.

Tanmateix, cal dir que, en general, aquestes modalitats processals no es po-

den qualificar com a procediments o processos absolutament diferenciats de

l’ordinari, ja que la regulació d’aquest darrer continua essent –d’acord amb

l’article 102.1 LRJS– el fil vertebrador de cadascuna. Per aquest motiu, contra

múltiples crítiques doctrinals, empra l’expressió modalitats: més que de pro-

cessos especials es pot considerar que les modalitats analitzades no són res més

que adaptacions ad hoc pels tipus de conflictivitat laboral abans esmentats de
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les regles del procés i el procediment ordinari. No obstant això, és cert que

en determinats casos –acomiadaments col·lectius, demanda d’ofici i impug-

nació d’actes administratius sense naturalesa prestacional, a banda del moni-

tori– som davant autèntics processos i en altres –acomiadaments i sancions–,

de procediments.
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Objectius

La finalitat d’aquestes pàgines és dotar l’estudiant d’una visió general de ca-

dascuna de les diferents modalitats processals que preveu la Llei. És evident,

des d’aquest punt de vista, que l’anàlisi efectuada té com a punt de referèn-

cia el relatiu al procediment ordinari. D’aquesta manera, es busca l’estudi de

les diferències que hi ha en cadascuna d’aquestes modalitats, en forma més o

menys sistematitzada, i en relació amb el procés ordinari.

Tot i la classificació sistemàtica que s’acaba de fer en l’epígraf anterior, s’ha

considerat més adient mantenir l’estructura que estableix el títol II del llibre

II LRJS, de tal manera que se seguirà l’exposició de continguts de conformitat

amb l’ordre que estableix la Llei.

Alhora, una bona part dels continguts legals han estat objecte d’un llarg –i so-

vint contradictori– desplegament per part de la doctrina judicial i, en especial,

cassacional. En la mesura que s’ha pogut, aquests criteris hermenèutics també

han estat integrats en aquestes pàgines.

D’aquesta manera, no únicament és pretén dotar l’estudiant d’un material di-

dàctic, sinó també d’un instrument que pugui ser-li útil en el futur i un pos-

sible exercici professional.

No obstant això, cal fer esment que en el moment en què es redacten aquestes

línies el procés laboral ha experimentat canvis profunds de contingut. D’una

banda, amb l’entrada en vigor de la LRJS –amb efectes des de l’11 de desem-

bre de 2011–, que ha modificat una part molt significativa de les modalitats

processals analitzades i n’ha introduït de noves. I d’altra banda, la més recent

reforma laboral, en concret el RDL 3/2012 i la Llei 3/2012, també ha afectat

bona part dels continguts de part de la LRJS –així mateix, amb la inclusió de

la nova modalitat d’impugnació d’acomiadaments col·lectius i la modificació

d’altres. Des d’aquest punt de vista, cal fer esment que aquests canvis introdu-

eixen evidents dubtes interpretatius, que en la mesura que s’ha pogut s’han

intentat explicar en els continguts.
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1. Una qüestió prèvia: la inadequació de procediment

Què passa quan hi ha un error en la modalitat indicada en la demanda? Es

tracta d’un problema concurrent en la interpretació de la llei processal laboral,

que ha generat una llarga polèmica i que s’ha vist radicalment afectat pel nou

text de la LRJS.

Tradicionalment, la lògica general en la jurisdicció social –com també en gran

part en la civil– determinava que si la modalitat indicada en la demanda era

errònia, el jutge o tribunal desestimava l’acció, sense entrar en el fons, per

inadequació de procediment (o, si escau, per incompliment del requisit pre-

processal legal aplicable a l’efecte d’evitar el plet). Aquesta excepció pot ser

estimada d’ofici i la doctrina judicial1 recalca que l’elecció de la corresponent

modalitat processal deriva de la llei i no podia ser escollida per la part actora.

L’aplicació d’aquesta lògica deixava imprejutjat el fons del conflicte, per bé

que, en principi, l’actor podia tornar a formular una nova demanda per la via

processal adequada. Tanmateix, cal dir que en alguns supòsits en aquesta se-

gona acció regia la caducitat legal –en relació amb l’article 59 ET, apartats 3 i

4–, la qual cosa determinava –per les expressades singularitats de la regulació

processal laboral– que la segona demanda podia ser extemporània (així, per

exemple, una impugnació d’una modificació substancial de les condicions de

treball en què el demandant no hagués acudit a la via de l’art. 138 TRLPL, sinó

al procés ordinari).

(1)Per exemple, la STS 13-07-1993,
RJ 1993/5673.

No obstant això, aquest criteri clàssic va ser matisat per múltiples sentències

del Tribunal Constitucional, que es va decantar per una interpretació finalista

que privilegiava el principi pro actione i advocava per una hermenèutica ad

causam no restrictiva del dret a la tutela judicial efectiva, en especial respecte

del dret a l’accés a la justícia, per bé que aquesta lògica no podia comportar

l’abrogació pràctica dels formalismes previstos en la llei2. Per això en determi-

nats supòsits la jurisprudència acceptava una readequació d’ofici de la moda-

litat processal, en funció de les circumstàncies que concorren en el litigi.

La nova LRJS ha consolidat i ha ampliat aquesta darrera lògica, i en l’article

102.2 recull un principi general i una excepció. El primer consisteix en la de-

claració que el procediment de tramitació s’ha d’adequar a la modalitat pro-

cessal que s’expressi en la demanda; no obstant això –i aquí, l’excepció–, si

el jutge o secretari judicial (sense que en quedi clara la competència pel que

fa al cas) aprecien “en qualsevol moment des de la presentació de la deman-

da” que la modalitat que hi consta és inadequada, s’ha de procedir a donar

a l’assumpte la tramitació corresponent a la modalitat que es consideri cor-

recta, de conformitat amb la naturalesa de les pretensions que s’hi substanci-

ïn, sense la necessitat de vinculació a les posicions de les parts, complemen-

(2)Entre moltes altres, STC
93/1983, de 8 de novembre;
206/1987, de 21 de desembre;
81/1992, de 28 de maig, etc.
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tant, si escau, els tràmits pertinents i “amb aplicació del règim de recursos que

correspongui”. Per tant, es regula una actuació d’ofici del jutjat o tribunal en

aquests supòsits, que es complementa amb la contundent consideració final

en el precepte esmentat que no escau la declaració d’inadequació de procedi-

ment “llevat que no sigui possible completar la tramitació que s’ha seguit fins

aleshores” o quan consti l’oposició de la part actora. Es tracta, com s’ha dit,

d’una important novetat legislativa que en bona mesura suprimeix en l’àmbit

jurisdiccional social la figura processal de la inadequació de procediment, ja

que desplaça la responsabilitat de la tramitació per la modalitat corresponent

al jutge o tribunal –o, si escau, al secretari judicial–, amb les úniques excepci-

ons d’impossibilitat material efectiva o negativa de la part demandant.

Val a dir, tanmateix, que aquesta previsió pot generar conflictes interpretatius

diversos en el futur, d’impossible previsió en els moments actuals, atès l’escàs

temps de vigència de la nova regulació.
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2. Anàlisi dels diferents tipus de modalitats processals
que preveu la llei

2.1. Acomiadament disciplinari

a)�Àmbit�d’aplicació

Per bé que el títol de la secció primera del capítol II del títol II del llibre II LRJS es

refereix de forma expressa a l’acomiadament “disciplinari”, escau indicar que

aquesta modalitat processal regeix els processos contra tota mena d’extincions

contractuals per voluntat de l’ocupador, amb l’única excepció dels acomiada-

ments objectius, els col·lectius i els supòsits extintius per força major que es

regulen per les modalitats processals específiques que després analitzarem.

En conseqüència, no es precisa que ens trobem davant un acomiadament dis-

ciplinari típic –és a dir, que hi concorrin les causes i els tràmits contractuals

previstos en els articles 54 i 55 ET–: qualsevol decisió empresarial susceptible de

ser imputada com una extinció contractual, llevat les excepcions esmentades,

regeix la seva tramitació processal per a aquesta modalitat. Així, per exemple:

acomiadaments tàcits, finalització de contractes de treball temporals viciats

per frau de llei, negativa empresarial injustificada a la readmissió després d’una

excedència, desistiment empresarial al llarg del període de prova, i, en general,

extincions preteses com a indegudes per qualsevol de les causes que preveu

l’article 49 ET. Des d’aquest punt de vista es pot afirmar que la modalitat dels

articles 103 a 113 LRJS constitueix el “procés extintiu ordinari” davant qual-

sevol controvèrsia que faci referència a la finalització del contracte per part de

l’empresari (no així quan la finalització contractual obeeix a la voluntat del

treballador, en què és aplicable el procés ordinari típic). És aquesta la pràctica

tradicional en el dret processal laboral, emparada en la doctrina judicial acu-

dint a l’article 3 del Conveni 158 OIT3, i actualment regulada expressament

en l’article 103.3 LRJS.

b)�Competència�funcional

Correspon als jutjats socials, de conformitat amb el que disposa l’article 6 LRSJ.

c)�Caducitat

Una singularitat històrica d’aquesta modalitat processal és la previsió expres-

sa d’un termini de caducitat de vint dies processals hàbils des de la data de

l’extinció, que es troba regulada en els articles 103.1 LRJS i 59.3 ET. D’aquesta

(3)STS 07-12-1990 –RJ
1990/9760–, 21-12-1990 –RJ
1990/9820–, 01-07-1996 –RJ
1996/5628–, 17-05-2000 –RJ
2000/5160–, 21-10-2004 –RJ
2004/7029–, 04-12-2007 –RJ
2008/1895–, 10-06-2009 –RJ
2009/5016–, etc.
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manera, la interposició de la demanda més enllà d’aquest període comporta la

seva desestimació per part del jutge o tribunal, sense necessitat de més consi-

deracions respecte de la valoració de l’acció extintiva.

La institució de la caducitat de l’acció és una causa legal impeditiva d’accés a la

justícia, sense que la seva declaració judicial sigui, en principi, contrària al dret

constitucional a la tutela judicial efectiva4, llevat que l’òrgan judicial faci una

interpretació del text normatiu manifestament errònia, immotivada, arbitrària

o irraonable5. Ara bé, atès que la seva aplicació comporta una restricció de

l’article 24.1 CE, escau conformar-la com una figura de caràcter extraordinari,

per aplicació del principi pro actione6, sense que sigui possible una interpretació

de la llei merament formalista i desproporcionada que impedeixi l’exercici del

dit dret7.

Val a dir que el còmput d’aquest lapse temporal està sotmès a una sèrie de

criteris d’aplicació, alguns dels quals es deriven de la mateixa LRJS i altres són

de naturalesa jurisprudencial.

• El dies a quo del còmput s’inicia des del moment en què l’acomiadament

és efectiu –per tant, la data de finalització efectiva del contracte8–, encara

que prèviament el treballador tingui coneixement de l’extinció9. Criteri

general que exclou, per exemple, que es pugui considerar que el moment

inicial del càlcul de la caducitat és el corresponent a la finalització del perí-

ode posterior a l’extinció per les vacances no gaudides pel treballador10.

(4)Entre moltes altres, STC
214/2002, d’11 de novembre;
252/2004, de 20 de desembre;
64/2005, de 14 de març; etc.

(5)STC 126/2004, de 19 de juliol;
327/2005, de 12 de desembre;
14/2006, de 16 de gener; etc.

(6)STC 158/2000, de 12 de juny;
231/2001, de 26 de novem-
bre; 30/2003, de 13 de febrer;
127/2006, de 24 d’abril; etc.

(7)STC 214/2002, d’11 de novem-
bre; 252/2004, de 20 de desem-
bre; 327/2005, de 12 de desem-
bre; etc.

(8)Entre moltes altres, STS UD
25-09-1995 (RJ 1995/6888).

(9)STS UD 15.10.2012 (RJ
2012/10008).

(10)STS 08.02.2010 (RJ
2010/1434).

• En el còmput del dies ad quem s’aplica la previsió que conté l’article 135.1

LEC, actualment recollit en l’article 45.1 LRJS; per tant, el caràcter hàbil de

l’endemà, també hàbil, del dia de la fi del termini, fins a les quinze hores11.

(11)Vegeu, entre altres, la STS UD
15-03-2005 (RJ 2005/3506).

• Els vint dies són hàbils, en relació amb les jornades en què es troba ober-

ta l’oficina judicial corresponent (art. 182 i 133.2 LEC12), la qual cosa de-

termina que no es computin els diumenges, ni els festius –incloent-hi les

festes locals de la seu del jutjat o tribunal–, ni els dies 24 i 31 de desembre

de cada any, de conformitat amb l’article 182.1 LOPJ13. D’altra banda, la

LRJS, en l’article 103.1, ha elevat a rang legal el criteri, ja establert per la

jurisprudència14, que en el còmput dels esmentats vint dies no es tenen en

consideració els dissabtes, a banda dels dies festius, tal com ja es desprenia

de l’article 133.2 LEC.

• Tanmateix, el mes d’agost, per bé que és inhàbil amb caràcter general (arti-

cle 183 LOPJ), sí que es computa a l’efecte de determinar el període de ca-

ducitat, atesa la naturalesa urgent d’aquesta modalitat processal (art. 43.4

LRJS).

(12)STS UD 04-10-2005, RJ
2005/7411.

(13)Entre altres, STS UD
26-09-2008 (RJ 2008/5545).

(14)Vegeu, entre moltes al-
tres, la STS UD 21-06-2006 (RJ
2006/5565).
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• També escau fer esment de la suspensió del còmput de la caducitat per la

interposició de la preceptiva papereta de conciliació administrativa (art.

65.1 LRJS) al llarg del temps de tramitació d’aquest acte preprocessal amb

un màxim de trenta dies. Observeu que la llei es refereix a la suspensió del

còmput, és a dir: un simple parèntesi dins el termini general de vint dies

(per tant, no se n’inicia un altre de nou). El mateix passa en el supòsit de

subscripció per les parts d’un compromís arbitral (art. 65.3 LRJS) i, si escau,

de la interposició d’una reclamació administrativa contra l’acte extintiu,

amb les regles singulars que preveu l’article 73, en relació amb l’article

69.3, tots dos LRJS. En aquest punt, cal remetre’s a les reflexions efectuades

en l’anàlisi dels preceptes esmentats. Val a dir que la caducitat es refereix

a la demanda, de tal manera que si aquesta s’ha interposat dins el termini

legal, el fet que la conciliació administrativa s’insti posteriorment no pot

comportar l’aplicació de la figura aquí analitzada15, tot i que aquesta lògica

no opera quan s’han arxivat les actuacions per l’omissió de la conciliació

o reclamació prèvia: si es torna a interposar una nova demanda, aquesta

segona estarà caducada si ha transcorregut el termini legal16. I, a més, s’ha

de destacar que també en el còmput dels terminis processals opera el règim

de dies hàbils als quals s’acaba de fer esment, excloent-ne els dissabtes17.

(15)STS UD 22-12-2008 (RJ
2008/7171).

(16)STS UD 05-02-2002 (RJ
2002/2563), 18-12-2008 (RJ
2009/390), etc.

(17)STS UD 21-12-2009 (RJ
2010/382).

• Tot i el seu caràcter incidental, cal fer esment que la sol·licitud d’un advo-

cat d’ofici té efectes suspensius sobre el còmput de la caducitat, com es

desprèn dels articles 16 de la Llei 1/1996, d’assistència jurídica gratuïta, i

21.4 LRJS18.

(18)Vegeu la STC 219/2003, de 15
de desembre.

• En els supòsits d’error en la figura de l’empresari –de tal manera que en

el judici o en un acte processal anterior s’acredita que l’ocupador era un

tercer– l’article 103.2 LRJS permet, o bé l’ampliació de la demanda contra

l’autèntic ocupador –en cas que no s’hagi celebrat encara la vista oral–, o

bé la interposició d’una nova demanda –en el cas contrari–, amb la refe-

rència legal expressa que en aquest segon supòsit el termini de caducitat

no comença a comptar “fins al moment en què consti qui és l’empresari”.

No obstant això, el treballador ha d’acreditar mínimament que hi va haver

un error que no li és imputable, de tal manera que si adreça la demanda

contra el tercer erroni tenint elements suficients per tal de poder determi-

nar qui era l’empresari real, l’ampliació posterior comportarà l’aplicació

de la caducitat de l’acció19.

(19)Per exemple, la STS UD
19-10-2010 (RJ 2010/7813).

• Un aspecte que ha donat lloc a molts pronunciaments judicials és el re-

latiu a l’error en el tràmit preprocessal en el cas del personal laboral al

servei de les administracions o empreses públiques, i els dubtes habituals

que apareixen sovint respecte de si correspon conciliació administrativa

o reclamació prèvia. El criteri general en aquesta matèria és que la con-

ciliació administrativa és aplicable a les empreses subjectes a dret privat,

(20)STS 28-06-1999 (RJ
1999/5786).

(21)STS 06-10-2005 (RJ
2005/7181), etc.
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mentre que la reclamació prèvia ho és en el cas d’administracions i orga-

nismes públics20. No obstant això, tot i no ser un criteri pacífic, la doc-

trina cassacional sembla acceptar que en els casos “dubtosos” la interpo-

sició de conciliació –encara que la via d’impugnació inicial sigui la de la

reclamació prèvia– té efectes interruptius de la caducitat, per la mateixa

lògica finalista concurrent21.En tot cas, si l’error en la via inicial d’evitar

el procés és imputable a la mateixa Administració demandada –per error

en la resolució administrativa extintiva–, el seguiment pel treballador de

la via d’impugnació fixada per aquella té plens efectes d’interrumpció de

la caducitat22.

d)�Requisits�formals�de�la�demanda

De conformitat amb l’article 104 LRJS la demanda rectora en aquesta mo-

dalitat processal té singularitats pròpies, i requereix més exigències de con-

tingut que les específiques de la demanda ordinària de l’article 80.1 de la

llei processal laboral. És aquesta una caracterització especialment significati-

va respecte dels continguts del contracte, atès que en la modalitat analitzada

s’exigeix que en la demanda constin aspectes que puguin afectar el còmput de

la indemnització o, si escau, els salaris de tramitació (com ara, l’antiguitat en

l’empresa del treballador amb la concreció dels períodes en què hi hagi hagut

prestació de serveis, el salari, el temps i la forma de pagament, la modalitat

del contracte, l’enquadrament professional, les “característiques particulars, si

n’hi ha, del treball que es feia abans de produir-se l’acomiadament” o la data

d’efectivitat de l’extinció), el judici de formalitat (així, la forma com es va pro-

duir l’acomiadament i si el treballador està o no afiliat a un sindicat en cas que

es pretengui la improcedència per manca d’audiència als delegats sindicals en

l’empresa), el de causalitat (els fets al·legats per l’empresari), la qualificació de

l’acomiadament (“qualsevol altra circumstància rellevant per a la declaració

de nul·litat o improcedència o per la titularitat de l’opció”) o els efectes de la

sentència (la condició o no de representant legal dels treballadors per la part

actora). A més, a la demanda s’ha d’adjuntar la carta d’acomiadament si n’hi

ha, o almenys caldrà fer un esment “suficient” del seu contingut.

e)�Singularitats�de�la�vista�oral�i�de�les�regles�de�la�càrrega�de�la�prova

En les accions per acomiadament regeix tradicionalment una certa inversió

pràctica de les regles probatòries, atès que el fet constitutiu de l’actuació judi-

cial no és tant la demanda, sinó la mateixa carta d’acomiadament. I això com-

porta particularitats evidents en la tramitació d’aquesta modalitat processal.

Així, com a regla general, correspon a l’ocupador demandant provar que les

causes imputades en la missiva extintiva són certes, reals i suficients (art. 105.1

LRJS), sense que pugui al·legar en el judici altres motius o causes d’oposició a

la demanda (article 105.2 LRJS).

(22)Entre moltes altres, STS UD
17-12-2004 (RJ 2005/752),
17-09-2009 (RJ 2009/5650),
12-04-2011 (RJ 2011/3830), etc.
Vegeu també les STC 128/2002,
de 3 de juny; 214/2002, d’11 de
novembre; etc.
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Per bé que directament la llei processal laboral no diu res sobre això, és evi-

dent que l’empresari també ha de provar que s’han complert prèviament els

requisits constitutius del judici de formalitat, en relació amb l’observat en

l’article 55.1 ET. Així es difereix, d’alguna manera, de l’obligació que correspon

a l’empresari d’aportar al judici “l’expedient contradictori legalment exigit”,

en cas que l’acomiadament afecti membres del comitè d’empresa, delegats de

personal o delegats sindicals (art. 106.2 LRJS).

D’aquesta manera, correspon a la part demandada –l’empresari– provar tant

que l’acomiadament té una causa real i suficient, com que s’han seguit els trà-

mits legals per a l’extinció del contracte. I, per contra, en relació amb l’article

217 LEC, pertoca al treballador actor acreditar les causes d’oposició al·legades

en la demanda. D’alguna manera, l’inici dels processos d’acomiadament és,

per tant, la missiva d’acomiadament, i la demanda és la resposta del treballa-

dor.

Aquesta lògica no deixa de presentar problemes aplicatius quan no hi ha car-

ta d’acomiadament; per tant, quan som davant un acomiadament verbal o

del denominat acomiadament tàcit (és a dir, inexistència d’una extinció formal

però concurrència d’actes empresarials que posen clarament de manifest la

voluntat de posar fi a la relació laboral). En aquests casos correspon al treba-

llador provar que l’empresari l’ha despatxat, la qual cosa no deixa de ser sovint

conflictiva, per les dificultats d’acreditació, quan l’ocupador nega l’extinció.

Habitualment s’acudeix en aquests casos a la prova d’indicis –remissió per part

del treballador d’una comunicació posterior en què sol·licita la readmissió o

lliurament de carta, baixa simultània en la Seguretat Social, etc.– o a les pre-

sumpcions judicials (article 386 LEC).

En tot cas, aquesta lògica legal determina que tant en fase d’al·legacions ini-

cials (després que la part actora s’afirmi i es ratifiqui en la demanda), com en

la de prova i la de conclusions s’inverteixi l’ordre processal, i correspon a la

part demandada la seva intervenció en primer lloc (art. 105.1 LRJS). Aquest

criteri, atès l’efecte s’arrossegament abans remarcat, s’aplica en tots els supò-

sits, inclosos els casos en què no hi ha carta d’acomiadament.

Aquesta lògica probatòria i d’intervenció processal s’ha de garantir en tot cas,

fins i tot en els supòsits en què s’hagin acumulat accions o processos (art. 32.1

LRJS) d’acomiadament i d’extinció contractual pel treballador per incompli-

ments contractuals greus per l’empresari per la via de l’article 50 ET (art. 106.2

LRJS).

f)�Singularitats�de�les�sentències�d’acomiadament�i�en�especial�la�seva�qua-

lificació
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La LRJS preveu en aquesta modalitat processal notòries especificitats en la sen-

tència, tant respecte del relat de fets provats (art. 107) com quant a la seva

part declarativa pel que fa a la qualificació de l’acomiadament (art. 108). En

el primer cas, el contingut fàctic del pronunciament és bàsicament coincident

amb els requisits de la demanda, als quals s’acaba de fer esment.

Respecte de la qualificació de l’acomiadament, escau indicar la pràctica iden-

titat entre el redactat de l’article 108 LRJS i la de l’article 55, apartats 3 a 5, ET.

Val a dir que en la qualificació esmentada concorren en les reflexions judicials

sobre això quatre judicis diferenciats.

En primer lloc, s’ha de fer esment al judici de constitucionalitat, és a dir,

que l’extinció contractual unilateral per l’empresari no tingui com a mòbil

una discriminació en relació amb “les causes previstes en la Constitució o en

la llei”, o sigui contrària a l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats pú-

bliques del treballador. En aquest cas, la qualificació de l’acomiadament és la

nul·litat, amb els efectes que posteriorment es diran.

D’altra banda, i respecte del judici de constitucionalitat, s’ha de dir que el

legislador –en desplegament de la Directiva 92/85/CEE i per mitjà de la Llei

39/1999 i altres canvis posteriors– ha equiparat al subtipus de discriminació

els supòsits d’acomiadament en els casos següents:

• L’acomiadament de les treballadores embarassades des de l’inici de

l’embaràs –sense que sigui necessari el coneixement per l’empresari23– fins

a l’inici de la suspensió contractual per maternitat.

• L’acomiadament de la persona assalariada que està exercint la suspensió

del contracte prevista en l’apartat d de l’article 45 ET per raó de filiació,

i en concret per maternitat, adopció o acolliment (art. 48.4 ET i art. 133

a 133 septies LGSS), per paternitat (art. 48 bis ET i art. 135 octies a decies

LGSS), per risc al llarg de l’embaràs o la lactància natural (art. 48.5 ET, art.

135 bis i ter LGSS, i art. 26 de la Llei de prevenció de riscos laborals) o per

malalties causades per l’embaràs, part o lactància natural. Aquesta garantia

s’aplica en tots aquests casos al llarg del període que duri la suspensió, i

també a l’acomiadament “notificat en tal data que el termini de preavís

atorgat finalitzi dins d’aquest període”, amb pròrroga fins als nous mesos

posteriors al naixement del fill, adopció o acolliment.

• L’acomiadament de les persones que hagin sol·licitat o estiguin exercint els

drets legals de conciliació de la vida laboral i familiar, és a dir: lactància (art.

37.4 ET), naixement de fills prematurs o que requereixin hospitalització

després del part (art. 37.4 bis ET), reducció de jornada per a tenir cura

de fills o familiars (art. 37.5 ET) o excedència per a tenir cura de fills o

familiars (art. 46.3 ET).

(23)STC 92/2008, de 21 de juliol.
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• L’acomiadament de treballadores víctimes de violència de gènere que ha-

gin sol·licitat o estiguin exercint els drets legalment reconeguts en la ma-

tèria, com la reducció i reordenació del temps de treball (art. 37.7 ET),

mobilitat geogràfica o canvi de centre de treball (art. 40 3 bis i ter ET) i

suspensió contractual (art. 41.1.n ET).

• Val a dir que hi ha supòsits en què és dubtós que s’apliquin aquests supò-

sits de nul·litat: es tracta de situacions familiars reconegudes en data re-

cent (és el cas de les reduccions de jornada per menors afectats de càncer

que requereixin hospitalització o tractament continu de l’article 37.5 ET

després de la Llei 39/2010, en relació amb l’article 135 quater LGSS) o al-

tres situacions assimilades no previstes en la norma (per exemple, sotme-

timent a tractaments de fertilitat24).

En tots aquests supòsits la declaració de nul·litat –a diferència de l’ordinària

per discriminació o afectació a drets fonamentals– deriva de la mateixa llei, de

tal manera que la part actora no ha de provar l’exercici d’un dret fonamental o

una condició discriminatòria, ni indiciar mínimament que l’acomiadament és

reactiu. N’hi ha prou amb la concurrència de les situacions familiars descrites,

de filiació o de violència de gènere, perquè l’acomiadament sigui declarat nul,

llevat que l’empresari acrediti la concurrència d’una causa real i aliena a les si-

tuacions esmentades. D’aquesta manera –a diferència de l’acomiadament dis-

criminatori qualificat com a “ordinari”– aquest tipus de supòsit no pot com-

portar mai la declaració d’improcedència: o l’extinció és procedent –per con-

currència de causa aliena a les descrites situacions– o es nul·la.

(24)Vegeu, per exemple, les
STJ Catalunya de 17-10-2002
(JUR 2002/284520), Madrid
08-10-2008 (AS 2009/76) o Ca-
nàries –Tenerife– 28-09-2010 (AS
2010/106).

El segon judici que s’ha de fer en la sentència és el de formalitat. Per tant,

si l’empresari ha complert en l’acte extintiu els requisits de forma i trami-

tació legalment exigits en l’article 55 ET, com ara l’existència d’una carta

d’acomiadament, la suficiència del contingut de la carta per tal que el tre-

ballador es pugui defensar de les imputacions que se li formulen, l’obertura

d’expedient contradictori en què siguin escoltats els representants legals dels

treballadors si l’acomiadat té aquesta condició (en relació amb l’art. 68 ET),

l’audiència al delegat sindical en el cas d’acomiadament d’un treballador afi-

liat a un sindicat si l’empresa té aquesta obligació en el supòsit previst en l’art.

10.3.3 LOLS o aquelles altres garanties que es puguin establir en la negocia-

ció col·lectiva (per exemple, la instrucció d’un expedient contradictori previ

encara que la persona afectada no estigui afiliada a un sindicat, ni tingui la

condició de representant dels treballadors25). I, així mateix, cal dir que es pot

considerar com a integrat dins aquest judici de formalitat l’exercici imputat

com a extemporani de les capacitats sancionadores dels ocupadors, en relació

amb el que preveu l’article 60.2 ET.

Aquest judici és obstatiu dels posteriors. Per tant, si la decisió extintiva no

el supera no és necessari que la sentència judicial contingui cap reflexió

posterior respecte de la resta d’elements conformadors de la valoració de

(25)Així, per exemple, la STS UD
04-05-2009 –RJ 2009/2631.
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l’acomiadament. Així, per exemple, si l’acomiadament ha estat verbal, la sen-

tència ha de declarar, sense més consideracions, la improcedència per incom-

pliment dels requisits de l’article 55 ET, encara que es pugui hipotèticament

considerar que hi ha una causa real d’acomiadament.

Tanmateix, els defectes formals que l’ocupador ha comès en l’acomiadament

són esmenables amb posterioritat (art. 110.4 LRJS), de tal manera que es pot

tornar a acomiadar el demandant pels mateixos motius, sempre que es produ-

eixi la seva readmissió i no s’opti pel pagament de la indemnització, dins el

termini de set dies al nou ingrés a la feina. No obstant això, aquesta extinció

no és cap esmena de l’acte extintiu anterior, sinó un nou acomiadament, amb

efectes des de la seva data. Cal observar que l’article 110.4 LRJS és un supòsit

diferent del que preveu l’article 55.2 ET, que estableix un tràmit de reparació

dels defectes formals similar, per bé que regula un període de vint dies –i no

de set. Tanmateix, en aquest darrer supòsit, sí que hi ha una esmena de defec-

tes formals i el dies a quo del còmput del termini no neix en el moment de

la fermesa de la sentència, sinó del mateix acomiadament. D’aquesta manera,

quan en l’extinció s’han incomplert els tràmits legals –per exemple: no s’ha

lliurat carta d’acomiadament o aquesta és insuficient–, l’empresari pot reparar

aquest defecte en dos moments: motu propio, durant els vint dies posteriors a

l’acomiadament (art. 55.2 ET) o durant els set dies posteriors a la fermesa de

la sentència (art. 110.4 LRJS). En qualsevol de tots dos supòsits, no obstant

això, ha de pagar al treballador els salaris meritats en l’interí i complir les seves

obligacions d’alta i cotització a la Seguretat Social.

Quan l’acomiadament no s’adequa a formalitat, la declaració legal prevista és

la d’improcedència de l’acomiadament, amb els efectes que després es veuran.

El tercer judici concurrent és el de causalitat: la comprovació judicial que la

causa al·legada per a l’extinció hi concorre i és certa. En cas que no se superin

aquests raonaments, la declaració també és la d’improcedència.

I, finalment, el tercer test que s’ha de superar és el de proporcionalitat�o�fun-

cionalitat, si tot i haver causa d’acomiadament i haver-la provat l’empresari,

està justificada l’adopció de la mesura extintiva. No hem d’oblidar que

l’acomiadament s’insereix dins de l’exercici per l’ocupador de la seva capacitat

disciplinària, en què l’extinció contractual és la mesura més extrema. Per tant,

hi pot haver una causa real –ergo: un incompliment contractual per part del

treballador–, però no obstant això el jutge pot considerar que aquesta sanció

és desmesurada i no s’adequa als tipus sancionadors legals (art. 58 ET) o a la

graduació prevista en el conveni (atès que la major part dels convenis distin-

geixen entre faltes lleus, greus i molt greus). Per tant, escau la valoració tant

de la gravetat dels fets com de les circumstàncies concurrents (per exemple:

tot i existir un maltractament verbal a un superior, el treballador havia estat

prèviament vexat per aquest). Aquest judici de proporcionalitat és conegut en

la doctrina judicial com a teoria gradualista.
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La no-superació d’aquest judici determina, així mateix, la declaració

d’improcedència. No obstant això, hem de fer esment de la important novetat

que ha introduït sobre això la LRJS en l’article 108.1 in fine. D’aquesta mane-

ra, si el magistrat social considera que els fets acreditats no tenen la gravetat

suficient per a procedir a la validació de l’acomiadament, però sí que són san-

cionables (perquè és una falta lleu o greu, però no molt greu) pot autoritzar

la imposició de la sanció adequada a la gravetat, sempre que l’exercici empre-

sarial del poder disciplinari no hagi prescrit, per aplicació de l’article 60 ET.

S’articula aquí un procediment específic: l’empresari pot imposar després de

la sentència la sanció corresponent dins el termini de caducitat específic dels

deu dies següents a la seva fermesa, amb la readmissió prèvia del treballador

efectuada en la forma escaient. Contra aquesta sanció la persona assalariada

pot exercir l’acció de revisió en un termini també de caducitat de vint dies,

però ja no per la via processal aplicable a les sancions (art. 114 i 115 LRJS),

sinó mitjançant l’incident d’execució de les sentències d’acomiadament (art.

238 LRJS).

Cal remarcar que aquest judici de proporcionalitat té, no obstant això, límits:

el magistrat només pot considerar que la graduació de la mesura és inade-

quada (atès que correspondria un tipus inferior al de la sanció molt greu).

Ara bé, si es considera que la tipificació és correcta –és a dir, la falta s’imputa

com a molt greu– a ell no li pertoca determinar si correspon aplicar la san-

ció d’acomiadament o una altra de les previstes convencionalment (normal-

ment, la suspensió de sou i feina), i aquesta és una atribució exclusiva de

l’empresari26.

(26)Per a totes, STS UD 11-10-1993
(RJ 1993/9065) i 27-04-2004 (RJ
2004/3759).

És important significar que el control de causalitat és a la pràctica merament

formal, atès que la llei –en la interpretació de la jurisprudència– no diferencia

els efectes entre un acomiadament en què concorre causa però sigui insufici-

ent o en què l’ocupador no hagi aconseguit provar els fets d’aquell altre en què

la causa sigui irreal o merament inexistent (és a dir, una simple al·legació per a

fer fora el treballador). En tots aquests casos la qualificació de l’acomiadament

és la improcedència, amb els mateixos efectes. Abans de la reforma laboral

efectuada per la Llei 11/1994, hi havia pronunciaments cassacionals que ac-

ceptaven com a causa de nul·litat –amb els efectes de nul·litat– la figura del

frau de llei, de tal manera que en aplicació del que preveu l’article 6.4 CC,

es considerava l’extinció contractual inexistent, quan la causa al·legada es de-

mostrava imaginària o totalment inexistent27. Després del canvi normatiu –

que va limitar la nul·litat als supòsits de vulneració de drets fonamentals– la

jurisprudència va negar cap tipus d’efectes a aquests acomiadaments en frau

de llei més enllà de la declaració d’improcedència28, de tal manera que, a la

pràctica, es limita el judici de causalitat a l’àmbit merament formal, la qual

cosa comporta una mena de legalització de l’acomiadament lliure, és a dir: el

(27)Vegeu, per exemple, la STS
06-03-1986 (RJ 1986/1213).

(28)Entre altres, STS UD
23-05-1996 (RJ 1996/4612),
30-12-1997 (RJ 1998/447), etc.
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desistiment empresarial, cosa que ha estat criticada per amplis sectors doctri-

nals que recorden que l’Estat espanyol ha subscrit el Conveni 158 OIT, que

interdiu l’acomiadament sense causa.

Si se superen tots aquests judicis concurrents (per tant, no és apreciable que

l’acte extintiu sigui discriminatori o tingui com a causa l’exercici del treballa-

dor de drets fonamentals o llibertats públiques, s’ha complert amb els requi-

sits formals legalment o convencionalment exigits, hi ha causa i aquesta s’ha

acreditat i és suficient) l’acomiadament és procedent (art. 108.1 LRJS).

Finalment, quant a aquest epígraf, cal dir que la sentència recaiguda en su-

pòsits d’acomiadament també pot desestimar la demanda perquè considera

alguna excepció processal. A banda de la caducitat de l’acció a la qual s’ha

fet esment anteriorment, i la falta de jurisdicció o la incompetència territori-

al, és possible la declaració de falta d’acció (cosa que és especialment signifi-

cativa quan el treballador ha signat la quitança denominada extintiva per la

doctrina cassacional) o de dret (per exemple, quan no s’ha provat l’existència

d’acomiadament).

g)�Els�efectes�de�l’acomiadament

Els articles 109 a 115 LRJS determinen quins són els efectes de la qualificació

de l’acomiadament en funció dels paràmetres legals als quals s’acaba de fer

esment, en una redacció similar a la prevista en el articles 55, apartats 6 i 7,

i 56 ET.

A aquests efectes, la llei processal diferencia entre els supòsits següents:

• Nul·litat. Aquesta possibilitat es regula en l’article 113 LRJS, amb la previ-

sió que en aquest supòsit l’empresari ha de readmetre “de manera imme-

diata” el treballador, i li ha de pagar els salaris deixats de percebre, amb

remissió expressa a la figura de l’execució provisional que preveu l’article

297 LRJS en el cas de recurs.

• Procedència. De conformitat amb l’article 109 LRJS la qualificació de pro-

cedència determina la validació de l’acte extintiu de l’empresari, sense dret

del treballador ni a indemnització, ni a salaris de tramitació.

• Improcedència. Aquesta qualificació de l’acomiadament comporta, ex ar-

ticle 108 LRJS, que la sentència condemni l’empresari a exercir l’opció en-

tre la readmissió del treballador en les mateixes condicions vigents en el

moment en què es produeix l’acomiadament i a pagar els salaris deixats de

percebre fins a la notificació de la sentència (com afirma l’art. 56.2, per bé

que lògicament s’ha de considerar que es meriten fins al moment efectiu

del reingrés), o bé a pagar la corresponent indemnització que, després de

la Llei 3/2012, queda limitada a trenta-tres dies per any d’antiguitat, amb

prorrata dels períodes inferiors a l’any i el límit de vint-i-quatre mesades
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(hi és aplicable el règim transitori que preveu la DT 5a. de la dita norma).

Fins aquest canvi normatiu en aquest darrer cas es meritaven també sala-

ris de tramitació –és a dir, les retribucions corresponents des del moment

de l’acomiadament fins a la comunicació a l’empresari de la sentència–,

però en l’actualitat aquesta compensació queda limitada als supòsits en

què s’opta per la readmissió. En tot cas, cal remarcar que –com expressa-

ment indica l’article 110.1.c LRJS– en les relacions laborals especials que

estableix l’article 2 ET regeixen les indemnitzacions reglamentàriament

previstes en cadascun dels supòsits.

La complexitat pràctica dels efectes de l’acomiadament rau en l’exercici

d’aquesta opció en el cas de declaració d’improcedència. Cal ressenyar que,

amb caràcter general, correspon exclusivament a l’empresari, amb cinc�úni-

ques�excepcions, en què l’exerceix el treballador:

• Quan l’actor sigui representant unitari dels treballadors (és a dir, delegat

de personal o membre del comitè d’empresa, de conformitat amb el que

disposen els articles 110.2 LRJS i 56.4 ET).

• Quan es tracti de candidats presentats a les eleccions sindicals, si resulten

elegits finalment29, sempre que l’extinció sigui posterior a la candidatura30;

• Quan l’acomiadat tingui la condició de delegat sindical (art. 110.2 LRJS i

56.4 ET i 10.3 LOLS).

• En el cas d’empleats públics en règim laboral quan l’acomiadament derivi

de causes estrictament disciplinàries31 (art. 96.2 EBEP).

(29)STS UD 02-12-2005 (RJ 2006|
515), 28-12-2010 (RJ 2011/249),
etc.

(30)STS UD 25-06-2012 (RJ
2012/7629).

(31)STS UD 04-11-2010 (RJ
2010/8479).

• Quan el conveni col·lectiu prevegi en forma expressa que l’opció és com-

petència dels treballadors i no de l’empresari, en relació amb el contingut

concret de la clàusula convencional de què es tracti32.

Aquesta opció s’exerceix amb caràcter general un cop notificada la sentència

dins el termini de cinc dies que es preveu en l’article 110.3 LRJS i 56.1 ET.

Tanmateix, aquesta opció ha de ser expressa, o bé per escrit, o bé per personació

en el jutjat, i s’ha d’efectuar dins el termini esmentat de cinc dies. D’aquesta

manera la falta d’opció o el seu exercici extemporani comporta, per presump-

ció legal, l’opció per la readmissió (art. 56.3 ET).

No obstant això, l’article 110.1.a LRJS preveu la possible anticipació de l’opció

en l’acte del judici, si així ho formalitza en forma específica la part que en té el

dret legal o convencional (habitualment, l’empresari) a la vista oral; en aquest

supòsit, la sentència ha de preveure ja en forma expressa, si escau, la condem-

na directa per l’opció exercida. I així mateix, recollint una pràctica força ge-

neralitzada i acceptada per la jurisprudència, l’apartat b de l’article 110.1 re-

(32)Entre moltes altres: STS UD
05-10-2001 (RJ 2002/1421),
27-01-2009 (RJ 2009/1212), etc.
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coneix la possibilitat que la part demandant –per tant, el treballador– sol·liciti

i, si escau, s’acordi així en la sentència, que la declaració d’improcedència es

limiti a l’extinció del contracte i al pagament de la indemnització, obviant,

per tant, la possibilitat de readmissió en els casos en què hi hagi constància

que el reingrés esdevindrà “irrealitzable” (habitualment, empreses que ja han

tancat portes i no compareixen al judici). En aquest darrer supòsit la indem-

nització es fixa en la data de comunicació de la sentència (la qual cosa, per bé

que pot semblar contradictòria amb el criteri general de fixació de la indem-

nització en la data de comunicació del pronunciament judicial, s’explica pel

fet que es parteix de la consideració que en aquests casos la pràctica inactivitat

de l’empresa determina que no optarà dins el termini).

El dret d’opció s’ha d’exercir, per tant, amb caràcter general al llarg dels cinc

dies posteriors a la notificació de la sentència (amb les úniques excepcions re-

latades en el paràgraf anterior), encara que el pronunciament judicial no sigui

ferm perquè alguna de les parts recorre en suplicació. L’obligació legal d’opció

respecte de sentències no fermes comporta els obvis problemes aplicatius re-

ferents al règim aplicable a les obligacions de les parts mentre es tramita el re-

curs i els possibles efectes d’una sentència estimatòria. Tots dos aspectes estan

regulats en els articles 111 i 112 LRSJ, en què es diferencia entre els supòsits

en què l’opció correspon a l’empresari i aquells en què pertoca al treballador.

Així, quan l’opció és competència empresarial (art. 111) es diferencia entre els

dos escenaris lògics de la readmissió i la indemnització. En el primer cas, és a

dir, quan l’empresari ha optat per la readmissió del treballador mentre es tra-

mita el recurs, regeixen els criteris generals de l’execució provisional dels aco-

miadaments de l’article 297 LRJS (per tant, readmissió o, si escau, pagament

del salari en l’iter de tramitació). Per contra, quan l’opció és per la indemnit-

zació, el treballador es troba en situació legal d’atur amb remissió expressa a

l’article 208.3 LGSS, i per tant té dret a accedir a les corresponents prestacions

de desocupació (o a continuar percebent-les si, com és pràctica habitual, les

percep des del moment del període posterior a la finalització del període de

vacances no gaudides posteriors a l’acomiadament).

Respecte dels efectes de la sentència definitiva recaiguda en suplicació en

aquest supòsit, l’article 111 estableix amb caràcter general (apartat 2) que, si la

sentència del TSJ confirma el pronunciament del primer grau jurisdiccional,

l’opció inicial esdevé inalterable.

No obstant això, si el tribunal estima el recurs, la Llei diferencia entre les si-

tuacions següents:

• Si el recorrent ha estat el treballador i l’opció empresarial va ser per la in-

demnització, de tal manera que la sentència del TSJ l’augmenta, es reco-

neix a l’ocupador la possibilitat de novació de l’opció per la readmissió

en el termini de cinc dies des de la notificació del segon pronunciament,

amb retroacció d’efectes econòmics a partir de la data de la primera opció,
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i amb deducció de les quantitats que s’abonin per aquest concepte que,

si escau, hagi percebut el treballador com a prestació de desocupació, que

s’han d’ingressar –juntament amb l’aportació empresarial a la Seguretat

Social– a la TGSS.

• Si el TSJ declara l’acomiadament nul, l’opció inicial es considera no efec-

tuada (atès que per mandat legal, com s’ha dit, només correspon la read-

missió).

Una lògica similar s’estableix en l’article 112 LRJS, quan l’exercici de l’opció

és competència del treballador, per bé que aquí la possible novació de l’opció

inicial es refereix, lògicament, als casos en què la sentència del TSJ redueixi la

quantia de la indemnització.
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3. Impugnació de sancions disciplinàries als
treballadors

a)�Àmbit�d’aplicació

Aquesta modalitat processal és aplicable als supòsits en què l’empresari hagi

exercit el seu poder disciplinari en relació amb el que preveu l’article 58 ET. Val

a dir que la regulació en la norma substantiva d’aquesta figura té un contingut

molt limitat, amb una clara remissió al conveni aplicable. Per això té una sin-

gular importància, com es veurà tot seguit, en l’aplicació d’aquesta modalitat.

b)�Competència�funcional

Correspon als jutjats socials, de conformitat amb el que disposa l’article 6 LRSJ:

c)�Caducitat

L’article 114.1 LRJS remet expressament en aquesta matèria a l’article 103 del

mateix cos legal. Per tant, hi és aplicable el termini de caducitat dels acomia-

daments disciplinaris, en els mateixos termes ja analitzats en l’epígraf anterior.

Tanmateix, s’ha d’aclarir que sovint –a diferència de l’acomiadament– la data

de la notificació de la sanció no es correspon amb la dels seus efectes (així,

per exemple, la suspensió de feina i sou es demora en el temps). La doctrina

unificada considera com a data de còmput inicial de la caducitat la de la no-

tificació efectiva i no la posterior d’efectes33.

d)�Singularitats�de�la�vista�oral�i�de�les�regles�de�la�càrrega�de�la�prova

En lògica també equiparable a la modalitat processal d’acomiadament,

l’apartat 2 de l’article 114 LRJS determina l’obligació empresarial d’aportació

de l’expedient contradictori en cas que la persona actora tingui la condició de

representant unitari o sindical dels treballadors –en relació amb el judici de

formalitat i, per tant, el compliment del que estableixen els articles 68.a ET

i 10.3 LOLS. També es preveuen en l’apartat 3 del dit article tant les obligaci-

ons de prova de l’ocupador quant a les imputacions formulades (és a dir, “la

realitat dels fets imputats al treballador i la seva entitat”, amb l’afegitó que

“no poden ser admesos altres motius d’oposició a la demanda que els al·legats

al seu moment per a justificar la sanció”), com, amb remissió expressa a la

modalitat processal prèviament estudiada, la inversió de l’ordre processal al

llarg de la vista oral.

e)�Singularitats�en�la�qualificació�de�la�sanció�en�les�sentències�i�els�seus

efectes

(33)STS UD 17-05-2010 (RJ
2010/2609).
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També en aquest aspecte l’article 115 LRJS té una evident i clara connexió

amb la modalitat processal d’acomiadament disciplinari, per bé que presenta

singularitats concretes.

Coincideixen així tant els elements concurrents com la qualificació de la san-

ció (nul·litat) en el cas de discriminació�o�vulneració�de�drets�fonamentals

i�llibertats�constitucionals, i en els supòsits legalment integrats dels articles

108.2 i 55.5 ET (treballadores embarassades, persones que estan exercint els

seus drets legals en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar, i vícti-

mes de violència de gènere, en els termes ja analitzats abans).

Ara bé, en el cas del judici�de�formalitat s’han de remarcar tres canvis signifi-

catius (en relació amb els paràmetres aplicables a l’acomiadament disciplinari):

• En primer lloc, que els requisits aplicables no són només els derivats de la

llei o del conveni, sinó també els fixats en el contracte.

• Aquest judici no es limita al terreny formal, atès que s’amplia també a

l’element finalista de l’anàlisi de la gravetat de l’incompliment i els seus

efectes envers la garantia establerta.

• S’inclou en el dit article com a element nou la interdicció d’imposició

de sancions “legalment prohibides” (la qual cosa remet inevitablement a

l’article 58.3 ET). Val a dir que l’apartat 2 de l’article 115 LRJS fa un especial

esment a les sancions imposades als representants unitaris o sindicals dels

treballadors, respecte dels tràmits d’audiència previstos, respectivament,

en els articles 68.e ET i 10.3 LOLS, i a les aplicades als treballadors afiliats,

sense tràmit d’audiència al delegat sindical de l’empresa, si n’hi ha (art.

10.3.3 LOLS).

El judici�de�causalitat (en relació amb els seus àmbits, en els termes esmentats

més amunt) esdevé bàsicament coincident amb el de la modalitat processal

d’acomiadaments disciplinaris, és a dir, la comprovació que els fets imputats

en la carta són certs, com també la seva gravetat.

Tanmateix, en el denominat judici�de�proporcionalitat apareix un aspecte

relativament singular en relació amb la modalitat processal analitzada abans,

ja que la llei preveu un subjudici annex, que és el de tipicitat, en què la quali-

ficació feta per l’empresari dels fets s’ha d’adequar a la tipologia de graus que

estableix la llei o el conveni que hi sigui aplicable.

El règim de declaracions per a cadascun d’aquests nivells de valoració judicial

és, en part, diferent del de la modalitat d’acomiadament disciplinari. Així, no

hi ha canvis significatius pel que fa a la no-superació del judici de constituci-

onalitat i situacions legalment assimilades, ja que la llei preveu la declaració

de nul·litat. Ara bé, la no-superació del judici de formalitat sí que té un règim

diferenciat, atès que la declaració aquí és també la de nul·litat. Respecte de la
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no-superació del judici de causalitat, la declaració legalment prevista és la de

“revocació total”. I respecte del judici de proporcionalitat, la declaració també

pot ser la de “revocació total”, quan els fets, tot i ser provats no són sancio-

nables, o la de “revocació parcial”, quan els fets són constitutius d’una falta

però la sanció és excessiva, respecte de les circumstàncies concurrents o la ti-

pificació convencional aplicable. L’article 115.1.c LRJS preveu un mecanisme

d’exercici posterior per l’empresari del seu poder disciplinari en els mateixos

termes ja analitzats per als acomiadaments disciplinaris en tràmit d’execució

de sentència. Si se superen tots aquests judicis, la declaració judicial és la de

confirmació de la sanció.

I pel que fa als efectes�de�la�sentència, s’han de definir els escenaris següents:

• Si es confirma�la�sanció, aquesta és plenament aplicable i desplega plens

efectes.

• Si es declara�la�nul·litat (per la no-superació del judici de constituciona-

litat o formalitat), els efectes són els generals de qualsevol declaració assi-

milable.

• Si es revoca�la�sanció (en relació amb els judicis de causalitat o proporci-

onalitat), s’ha de condemnar l’empresari al pagament dels salaris que hagi

deixat de percebre el treballador si ha complert la sanció (en la seva in-

tegritat, en cas de revocació total, o proporcional, en el cas de revocació

parcial).

f)�Règim�de�recursos

Com a criteri general les sentències recaigudes en aquesta modalitat processal

no tenen recurs, llevat de la infracció de normes processals de l’apartat a de

l’article 193 LRJS. Tanmateix, aquesta lògica té una única excepció: els supòsits

en què l’empresari hagi imposat una sanció en grau de molt greu i la sentència

del jutjat social la confirmi (articles 115.3 i 191.1.2 LRJS). Per tant, no es pot

interposar recurs de suplicació quan la sanció sigui lleu o greu, sigui quin sigui

el pronunciament del jutjat, o quan sigui molt greu però s’estimi totalment

o en part la demanda.
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4. Reclamació a l’Estat del pagament dels salaris de
tramitació en judicis per acomiadament

a)�Àmbit�i�criteris�d’aplicació

De conformitat amb l’article 57 ET (en relació amb els articles 116 a 119 LRJS),

si la sentència declara la improcedència de l’acomiadament i es dicta trans-

correguts més de noranta dies hàbils34 des del moment en què s’interposà la

demanda, l’empresari pot reclamar a l’Estat el pagament dels salaris de trami-

tació que ultrapassin el termini esmentat, incloent-hi les quotes de la Segure-

tat Social. Aquesta figura no és cap altra cosa que una previsió ex lege de resca-

balament al justiciable pel mal funcionament de la justícia, en considerar el

legislador que el termini màxim per a dictar un pronunciament judicial en el

cas d’acomiadament és l’esmentat35. Es tracta d’una norma substantiva que ha

patit modificacions constants al llarg dels anys. No obstant això, cal dir que

després de la Llei 3/2012 els salaris de tramitació han quedat limitats, com ja

s’ha vist, als casos en què l’empresari –o bé, excepcionalment, el treballador–

opti per la readmissió.

A banda de l’article 57 ET i dels articles 116 a 119 LRJS, hi ha una norma

reglamentària de desplegament: el RD 924/1982, de 17 d’abril, en gran part

vigent.

La modalitat processal aquí analitzada preveu els processos específics contra

les resolucions de l’Administració pública corresponent (Ministeri d’Ocupació

i Seguretat Social) que deneguin aquest pagament, o bé reconeguin una quan-

titat inferior a la reclamada.

Tot i que d’entrada es pot considerar que el còmput de noranta dies hàbils des

del moment de presentació de la demanda és un aspecte simple, el fet cert és

que la pràctica de la tramitació processal ha determinat que en aquesta qüestió

apareguin múltiples problemes d’aplicació.

(34)Tingueu present que fins al
Reial decret llei 20/2012, de 13
de juliol, el termini observat per
la LRJS i per l’ET era de seixan-
ta dies, i no de noranta, com en
l’actualitat. La dita norma el va
modificar, adaptant-lo a l’article
116 LRJS, però va ometre el can-
vi de redacció de l’article 119 del
mateix cos legal, que continua ob-
servant un termini de seixanta di-
es.

(35)Entre altres, STS UD
26-02-2008 (RJ 2008/3037).

Cal ressenyar en aquest sentit que la mateixa LRJS –article 119– preveu un rè-

gim d’excepcions concretes en el còmput, ja que n’exclou situacions proces-

sals com les esmenes de la demanda, els ajornaments del judici a petició de

part o el supòsit de suspensió del termini de dictar sentència per la interposició

d’una querella criminal en relació amb la prejudicialitat penal per falsedat de

document de l’article 86.2 LRJS (per tant, demores no imputables al funciona-

ment de l’oficina judicial). S’hi ha d’afegir l’existència de múltiples pronunci-

aments de la doctrina cassacional que han realitzat l’hermenèutica concreta

de determinades situacions, com ara que la ja esmentada remissió a l’article

86.2 LRJS es limita exclusivament als deu dies per a presentar la querella i no al

(36)STS UD 11-05-2004 (RJ
2004/3476).

(37)STS UD 08-11-2006 (RJ
2006/8191), 29-09-2010 (RJ
2010/7584), etc.

(38)STS UD 29-01-2008 (RJ
2008/1898).
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temps que transcorri per a la seva tramitació36; o que en el termini de noranta

dies es descompten els períodes en què el treballador ha estat prestant serveis

per a una altra empresa, encara que aquesta qüestió no hagi estat valorada en

el procés d’acomiadament37. Consideració especial mereix la contradicció evi-

dent entre l’article 116.1 LRJS, que regula com a dies ad quem el de la data de la

sentència, mentre que l’article 57 ET es remet genèricament al pronunciament

judicial, sense determinar-ne les condicions. És per això que la doctrina unifi-

cada ha entès que, tot i la regulació expressa de la llei processal, cal atenir-se a

la data de l’efectiva notificació a la part de la sentència –i no la que es dicti38.

L’article 116.1 LRJS indica de manera expressa que el càlcul dels salaris de tra-

mitació a càrrec de l’Estat s’han d’efectuar fins “a la sentència del jutjat o tri-

bunal que per primer cop declari la improcedència”. Per tant, la responsabi-

litat de l’Estat s’estén als casos en què el primer grau jurisdiccional ha decla-

rat la procedència o nul·litat de l’acomiadament i el TSJ el declara improce-

dent, o fins i tot en els casos en què en tots dos graus la declaració ha estat

la d’improcedència, però, no obstant això, en suplicació es canvia el règim de

responsabilitats, i s’absol l’empresa condemnada pel jutjat i se’n condemna

una altra de codemandada (per exemple, en un supòsit de successió empresa-

rial39).

I, finalment, quant a aquest epígraf, cal ressenyar que, en principi, la legiti-

mació de sol·licitud a l’Estat és de l’empresari, de conformitat amb l’article

116 LRJS i 57 ET. No obstant això, si aquest ha estat declarat en insolvència

provisional, pot fer la sol·licitud el treballador, sempre que no hagi percebut

els salaris de tramitació (art. 116.2 LRJS).

b)�Particularitats�respecte�de�la�via�administrativa�prèvia,�la�competència

i�la�demanda

L’article 117 LRJS estableix les especificitats següents:

• Abans d’interposar demanda contra la resolució denegatòria (o de paga-

ment d’una quantitat inferior a la reclamada, tot i que expressament no

s’indiqui), escau la interposició d’una reclamació prèvia ordinària –i, per

tant, no un recurs d’alçada.

• La competència per al coneixement de l’assumpte és la del mateix jutjat

que hagi conegut de la demanda prèvia per acomiadament.

• La demanda ha d’anar acompanyada de la resolució administrativa dene-

gatòria o, si escau, de la sol·licitud.

D’altra banda, cal indicar que l’apartat 3 de l’article 117 estableix una norma

substantiva, com és el termini de prescripció per tal d’interposar l’acció, amb

remissió expressa a l’any que preveu l’article 59.2 ET –aquesta és una previsió

(39)STS UD 26-02-2008 (RJ
2008/3037).
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imprescindible, ja que aquí no ens trobem davant reclamacions sorgides del

contracte de treball–, a comptar de la data en què l’empresari pateix “una

disminució patrimonial ocasionada pel pagament dels salaris de tramitació” o

des de la interlocutòria que declarà la insolvència de l’ocupador quan qui ho

sol·licita és el mateix treballador. Val a dir que aquest precepte sembla entrar

en contradicció amb el termini de trenta dies des de la fermesa de la sentència

que estableix l’article 2 del RD 924/1982 (i és evident que si hi ha col·lisió

normativa, aquest esdevé ultra vires pel seu rang normatiu inferior).

c)�Tramitació�processal

L’apartat 1 de l’article 118 LRJS determina que l’assenyalament del judi-

ci pel secretari judicial s’ha d’efectuar en el termini dels cinc dies posteri-

ors a l’admissió de la demanda, amb citació al treballador, a l’empresari i a

l’advocacia de l’Estat, preveient en aquest darrer cas que no s’ajornarà el pro-

cés perquè es pugui elevar la consulta davant la Direcció General del Servei

Jurídic de l’Estat.

I en l’apartat 2 del mateix precepte es regulen els límits de les al·legacions de

les parts i la prova en el judici, amb constrenyiment a la “procedència i quantia

de la reclamació”, sense que en cap cas no es pugui pretendre la revisió dels

fets provats de la sentència d’acomiadament anterior.
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5. Acomiadament per causes objectives

a)�Àmbit�d’aplicació

L’objecte d’aquesta modalitat processal concreta és el dels acomiadaments ob-

jectius regulats en els articles 52 i 53 ET. Es tracta, per tant, dels tipus d’extinció

previstos en el primer d’aquests preceptes, és a dir, quan hi concorri inepti-

tud del treballador posterior a la fi del període de prova, falta d’adaptació a

les modificacions tècniques del lloc de treball, absentisme justificat dins els

terminis temporals marcats per la Llei, la pèrdua per una entitat sense ànim

de lucre de subvencions finalistes, o, molt especialment, quan l’extinció té

com a origen causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives de

naturalesa individual (no la col·lectiva de l’art. 51 ET). Cal recordar que, de

conformitat amb l’article 53 ET, aquesta mena d’extinció és indemnitzada en

l’àmbit contractual, per bé que en la quantitat menor de vint dies per any

d’antiguitat amb un límit de dotze mesades, en relació amb l’acomiadament

ordinari improcedent.

b)�Remissió�a�la�modalitat�d’acomiadament�disciplinari

No obstant això, tot i les seves particularitats, cal dir que, de conformitat amb

l’article 120 LRJS, aquesta modalitat processal és una adaptació de la prèvia-

ment analitzada en matèria d’acomiadament disciplinari, de tal manera que

els articles 103 a 113 del mateix cos legal esdevenen el model tipus d’aquesta

mena d’extincions, llevat dels aspectes específics que tot seguit s’esmenten.

Aquest sotmetiment a la regulació de l’acomiadament ordinari també és apli-

cable a la ja referida institució de la caducitat (vint dies), per bé que l’article 121

LRJS estableix la possibilitat d’un doble inici del còmput: o bé des del moment

en què l’extinció és efectiva, és a dir, la data de l’acomiadament, o bé des de la

notificació extintiva si es respecta el termini de preavís (atès que s’ha de tenir

present que, de conformitat amb l’article 53.1.c i 2 ET, l’empresa ha d’atorgar

al treballador afectat un termini de quinze dies perquè trobi feina, tot i que

pot substituir aquesta obligació pagant els salaris meritats en aquest lapse).

Així mateix, els apartats 2 i 3 de l’article 121 LRJS estableixen dues previsions

que es poden considerar de caràcter substantiu. En primer lloc (apartat 3), es

reitera –en relació amb el que preveu la DA 1a.4 de la Llei 12/2001– respecte

de l’obligació del treballador sotmès a un contracte de foment de l’ocupació

indefinida (amb una indemnització de trenta-tres dies per any d’antiguitat)

d’acreditar que la causa de l’acomiadament és disciplinària, quan sigui des-

patxat per aquesta modalitat extintiva. Es tracta clarament d’una previsió

d’eficàcia transitòria, atès que la dita modalitat contractual ha desaparegut

després de la Llei 3/2012 i el seu predecessor, el RDL 3/2012, que l’han abro-
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gat. En segon lloc (apartat 2), la Llei preveu que el fet que el treballador hagi

percebut la indemnització que l’empresari ha de posar a la seva disposició i/

o hagi gaudit del termini de preavís abans esmentat, en cap moment no ener-

ven l’exercici de l’acció contra l’acomiadament, ja que les dites actuacions no

acrediten cap voluntat conforme.

c)�Singularitats�de�les�sentències�d’acomiadament�i�en�especial�la�seva�qua-

lificació

La qualificació de l’acomiadament segueix bàsicament també la lògica dels

acomiadaments disciplinaris i, per tant, la necessitat d’articulació dels esmen-

tats quatre judicis de constitucionalitat, formalitat, causalitat i funcionalitat.

Tanmateix, cal remarcar que el contingut de la reforma laboral del 2012 sem-

bla voler limitar aquest últim, atès que l’exposició de motius de la Llei 3/2012

exigeix als jutges que constrenyin la seva intervenció al judici de causalitat, i

la Llei inclou fins i tot una sèrie de presumpcions legals sobre això (eliminant

el judici de racionalitat que havia instaurant la Llei 35/2010 prèvia). No obs-

tant això, com ha indicat de manera gairebé unànime la doctrina científica –

i bona part de les declaracions judicials posteriors a aquest canvi normatiu–,

aquesta lògica és inaplicable en el nostre marc jurídic, atesos tant el mandat

constitucional (respecte del dret a la tutela judicial efectiva i el dret al treball,

que inclou el de la protecció contra l’acomiadament injustificat, de conformi-

tat amb pronunciaments del TC) com l’existència de normes comunitàries pel

que fa al cas i de tractats de l’OIT subscrits per l’Estat espanyol.

La Llei 35/2010 també modificà en bona mesura els paràmetres aplicatius del

judici de causalitat. En efecte, amb anterioritat aquesta anàlisi era doble: d’una

banda, calia fer una reflexió de causalitat formal –és a dir, en línia amb les re-

flexions anteriorment fetes respecte de l’acomiadament disciplinari– si la cau-

sa al·legada per l’empresari era certa i havia estat provada; de l’altra, un judici

de causalitat substantiva: si tot i concórrer causa, aquesta era suficient per tal

d’amortitzar el lloc de treball. Doncs bé, a partir d’aquest canvi normatiu ha

desaparegut el requisit legal d’acreditació de la necessitat d’amortització del

lloc de treball.

Tanmateix, tot i el seguiment de la lògica de l’acomiadament disciplinari, hi

concorren alguns aspectes diferenciats, especialment respecte de la qualifica-

ció de l’acte extintiu.

Així, els acomiadaments objectius són nuls en els mateixos supòsits ja analit-

zats prèviament: quan hi concorri discriminació o vulneració de drets fona-

mentals o llibertats públiques i les situacions assimilades respecte de treballa-

dores embarassades, persones que exerceixin els drets legals de conciliació de

la vida laboral o familiar o treballadores víctimes de violència de gènere que

optin per les tuteles horàries, mobilitat geogràfica o locativa o suspensió con-

tractual –sempre que en aquests casos l’extinció no sigui procedent. Tanma-

teix, l’article 122.2.b preveu un nou tipus de nul·litat: els casos en què con-
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corri frau de llei per tal d’eludir la regulació dels acomiadaments col·lectius i,

en concret, les limitacions temporals de plantilla que estableix l’article 51.1

in fine (és a dir, quan les extincions s’haurien d’haver articulat per la via de

l’acomiadament col·lectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives

o productives i s’han fet per la modalitat individual).

La qualificació d’improcedència també és similar a la dels acomiadaments dis-

ciplinaris, i queda limitada als casos en què, segons el parer del jutge, l’extinció

no superi els judicis de causalitat –i funcionalitat, amb les limitacions a les

quals s’acaba de fer esment–, de conformitat amb l’article 122.1 LRJS, i tam-

bé (després de la Llei 35/2010, atès que amb anterioritat la llei en preveia la

nul·litat), quan no se superi el judici de formalitat de conformitat amb l’article

122.3, amb remissió expressa a l’article 53.1 ET, per bé que amb la singularitat

que la no-concessió del preavís no tindrà efectes en el judici de causalitat. Per

tant, en cas que l’empresari no reconegui aquest dret al treballador despatxat o

no li aboni el salari que li pertoca pels quinze dies legals, la persona assalariada

pot interposar la corresponent demanda de quantitat, però aquestes omissions

no tenen cap incidència en la qualificació de l’acte extintiu.

Un problema concurrent en el judici de formalitat és el del contingut de la car-

ta d’acomiadament i, més en concret, l’explicació dels fets que hi contingui,

en relació amb la defensa del treballador en el judici. Cal fer esment que en

aquest tipus d’acomiadaments la concreció de la causa esdevé del tot necessà-

ria, i cal la inclusió de les dades concretes. Per bé que la doctrina unificada no

ha entrat essencialment en aquest aspecte –per la impossibilitat de l’existència

de contradicció entre les diferents extincions contractuals40– sí que s’ha indi-

cat que no n’hi ha prou amb la invocació d’una causa genèrica, abstracta, sen-

se concreció de dades o fent una menció limitada als tipus legals41.

Amb tot, també en el judici de formalitat –i la seva vinculació amb la impro-

cedència– existeix un dels requisits de l’article 53 ET amb una especial sin-

gularitat: la posada a disposició al treballador de la indemnització “en forma

simultània al lliurament de la comunicació escrita” (carta d’acomiadament).

Aquesta particularitat rau en la interpretació que la doctrina cassacional ha fet

d’aquesta obligació.

(40)Vegeu, en tot cas, el signifi-
catiu vot particular de la STS UD
16-01-2009 (RJ 2009/1030).

(41)STS UD 30-03-2010 (RJ
2010/2482), 01-07-2010 (RJ
2010/6777), 30-09-2010 (RJ
2010/7795), 19-09-2011 (RJ
2011/7056), 30-09-2010 (RJ
2010/7795), 10-11-2011 (RJ
2011/1344), etc.

En efecte, el TS ha realitzat una hermenèutica de l’article 53 ET que passa per

l’exigència de la plena coincidència temporal immediata entre el lliurament de

la carta i la posada a disposició de la indemnització, de tal manera que si hi ha

el més mínim desfasament l’acomiadament ha de ser declarat improcedent42.

En aquest marc s’ha considerat que hi concorre simultaneïtat quan la carta

d’acomiadament va acompanyada d’un xec bancari amb la indemnització43,

però no quan posteriorment al moment en què es produeix l’extinció s’efectua

transferència bancària44 (per bé que sí que s’ha acceptat la transferència en el

dia anterior o és coetània45).

(42)STS UD 23-04-2001 (RJ
2001/4874), 28-05-2001 (RJ
2001/5445), 26-07-2005 (RJ
2005/7046), entre altres. No obs-
tant això, cal tenir present que
aquestes sentències declaren la
nul·litat de l’acomiadament per
aquests defectes, de conformitat
amb la legislació aleshores aplica-
ble, anterior a la Llei 35/2010.

(43)STS UD 10-05-2010 (RJ
2010/2608), etc.
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Ara bé, cal dir que el mateix article 53.2.b ET conté una excepció a aquesta

simultaneïtat absoluta, en els casos en què l’acomiadament obeeix a causes

estrictament econòmiques (entre els diferents tipus previstos en l’art. 52.c ET),

sempre que:

• L’empresari no pugui fer front al pagament de la indemnització com a

conseqüència de la seva situació econòmica.

• Així ho faci constar en la missiva extintiva.

En tot cas, d’acord amb la doctrina cassacional, aquesta impossibilitat pràc-

tica de pagament de la indemnització no requereix prova plena per part de

l’empresari, sinó únicament que en el judici ofereixi elements fàctics suficients

que ho indiciïn46.

(44)STS UD 22-01-2008 (RJ
2008/1620).

(45)STS UD 05-12-2011 (RJ
2011/1624), revisant en part la
doctrina anterior.

(46)Per totes: STS UD 21-12-2005
(RJ 2005/5928).

Però la improcedència per defecte en la indemnització no es limita únicament

al factor temporal, sinó també a la seva quantificació. És a dir, en cas que la

quantitat posada a disposició del treballador no sigui la correcta, en relació

amb els paràmetres fixats en l’apartat b de l’article 53.2 ET també escau la qua-

lificació d’improcedència. No obstant això, la doctrina judicial ha diferenciat

entre els denominats errors “excusable” i “inexcusable”, en una lògica que la

LRJS ha recollit, de manera indirecta, en el segon paràgraf de l’article 122.3.

Som davant un error excusable quan l’error rau en l’existència d’una “discre-

pància raonable47” entre les parts, per exemple els casos en què la minva de la

indemnització obeeix a la no-aplicació de paràmetres interpretatius judicials

de la norma (per exemple, enquadrament professional, inclusió de determi-

nats conceptes retributius en què la seva naturalesa salarial és discutible48) o

quan les diferències en la quantitat global són mínimes i de poca entitat. I, per

contra, hi concorre error inexcusable quan els elements contractuals són clars

i indiscutits, o obeeixen a incompliments nítids de l’empresari o afecten en

forma significativa la quantia final. Així, per exemple, quan en el còmput de

l’antiguitat aplicable no s’ha tingut present el període previ prestat pel treba-

llador, sense solució de continuïtat, per mitjà d’un contracte formatiu en els

termes expressament previstos en la llei49.

d)�Efectes�de�la�sentència

També en aquesta matèria la lògica legal s’adequa a la de l’acomiadament dis-

ciplinari.

D’aquesta manera si el pronunciament declara la procedència els efectes de

la sentència passen per la validació de l’acte empresarial extintiu. No obstant

això, l’article 123.1 LRJS preveu que en aquest supòsit es pugui efectuar una

condemna a l’empresari consistent a pagar la diferència que hi pugui haver en

la indemnització –si hi concorre, en els termes ja esmentats, error excusable–

o, si escau, al preavís incomplert i/o no pagat.

(47)En relació amb els salaris de tra-
mitació de l’article 56.2 ET –en una
lògica idèntica– vegeu la STS UD
11-11-1998 (RJ 1998/9627).

(48)STS UD 24-10-2006 (RJ
2006/6687).

(49)STS UD 11-10-2006 (RJ
2006/6573).
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Si la qualificació és la improcedència o la nul·litat, els efectes (art. 123.2 LRJS)

són per remissió expressa idèntics als dels acomiadaments disciplinaris, per

tant, l’opció entre la indemnització (de trenta-tres dies per any d’antiguitat

amb el límit de vint-i-quatre mesades i no la indemnització de menys de vint

dies dels acomiadaments objectius) o la readmissió (i meritació dels salaris de

tramitació), en el primer cas; o la readmissió en idèntiques condicions a les

anteriors i el pagament dels salaris que s’han deixat de percebre fins aleshores,

en el cas de nul·litat. La LRJS només preveu dos elements singulars sobre això:

• Que el jutge ha d’acordar la compensació entre la indemnització percebu-

da (vint dies) respecte de la que fixi la sentència (en relació òbviament amb

els trenta-tres dies, en cas d’improcedència i opció per la indemnització).

• Que el període de preavís no pot ser deduït per l’empresari dels possibles

salaris de tramitació que s’hagin meritat en l’interí.
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6. Acomiadaments col·lectius per causes econòmiques,
tècniques, organitzatives i productives o derivades
de força major

a)�Àmbit�d’aplicació

Aquesta és una modalitat processal nova, atès que ha estat creada en forma

específica per la Llei 3/2012 –amb l’antecedent del RDL 3/2012–, que està do-

nant lloc a una extensa discussió doctrinal.

En aquest sentit, cal recordar que els acomiadaments col·lectius regulats en

l’article 51 ET precisaven fins a l’esmentat canvi normatiu d’autorització admi-

nistrativa –coneguda com a expedient de regulació d’ocupació. S’hi ha d’afegir

que fins a la gairebé coetània entrada en vigor de la LRJS el coneixement de

les resolucions administratives que hi recaiguessin eren competència de la ju-

risdicció contenciosa administrativa. La modificació normativa del 2012 ha

abrogat l’àmbit de decisió de l’autoritat laboral sobre això, i ha deixat exclu-

sivament a mans de l’autonomia individual de l’empresari la decisió extinti-

va, sempre que es compleixin els requisits previstos en la norma substantiva

esmentada (bàsicament, l’existència d’un període de consultes amb els repre-

sentants dels treballadors, el lliurament de la informació prevista en la dita

norma i en el RD 1483/2012 i notificacions a l’autoritat laboral). S’ha de tenir

present que en aquesta qüestió hi ha normativa comunitària i, més en concret,

la Directiva 98/59/CEE.

b)�Tipologies�d’impugnació�dels�acomiadaments�col·lectius�i�concurrència

entre�diverses�accions

L’actual article 124 LRJS preveu dos supòsits d’impugnació dels acomiada-

ments col·lectius:

• D’una banda, la de naturalesa col·lectiva, és a dir, quan la demanda la

formula la representació unitària o sindical dels treballadors o el mateix

empresari.

• I de l’altra, la de naturalesa individual, quan l’acomiadament col·lectiu és

impugnat pels treballadors afectats.

Es tracta de dues accions nítidament diferenciades –per bé que relacionades,

com es veurà– en una lògica que pot dur a equiparar la primera amb la figu-

ra dels conflictes col·lectius, i la segona, amb la demanda per acomiadament

objectiu. Observeu, en tot cas, que quan l’acomiadament per causes econòmi-

ques, tècniques, organitzatives o productives no supera el llindar percentual
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i temporal de l’article 51.1 ET, atès que l’acomiadament és individual –o plu-

ral–, la demanda s’ha d’articular per la via dels articles 120 i 123 LRJS, i no per

la que aquí s’analitza.

En tot cas, tot i que l’enunciat de la modalitat processal fa esment als acomi-

adaments col·lectius per força major, el fet cert és que en aquests casos no és

aplicable aquest precepte, sinó l’article 151 de la Llei processal laboral.

Però cal observar que l’acomiadament col·lectiu, en cas que s’assoleixi un

acord al llarg del període de consulta, també pot ser impugnat per l’autoritat

laboral per la via del procés d’ofici (art. 148.b LRJS), quan aquesta apreciï la

concurrència de frau, engany, coacció o abús de dret, com també per les en-

titats gestores de les prestacions de desocupació quan s’arribi a la conclusió

que la mesura extintiva té com a finalitat un accés indegut a les prestacions

esmentades.

La concurrència d’aquests tres possibles processos diferents determina que la

mateixa norma –a banda de les regles generals en la matèria– prevegi una

sèrie de principis d’actuacions, que privilegien processalment la modalitat

d’impugnació col·lectiva.

Així, en el cas de concurrència entre una demanda amb aquesta naturalesa

col·lectiva i altres d’impugnació individual (apartat 13.b del dit article), la pri-

mera té efectes suspensius sobre la segona, de tal manera que les actuacions

no poden continuar fins a la fermesa de la sentència recaiguda en la deman-

da col·lectiva. I, a més, aquesta sentència té eficàcia de cosa jutjada positiva

sobre els processos individuals (amb remissió als mateixos efectes en matèria

de conflictes col·lectius ex article 160.5 LRJS).

I en el cas de concurrència entre la demanda col·lectiva i la demanda pel pro-

cés d’ofici instat per l’autoritat laboral o l’entitat gestora de les prestacions de

desocupació, l’apartat 7 de l’article 124 preveu els mateixos efectes suspensius

i de cosa jutjada. No obstant això, en aquests supòsits els expressats organis-

mes públics tenen la consideració de part –sense que la llei en determini la

naturalesa– en la demanda col·lectiva.

L’article 124 no regula, més enllà d’aquestes especificitats, aquest procés

d’ofici, i per tant hi són aplicables les regles generals de la modalitat processal

prevista en els articles 148 a 150 de la mateixa LRJS.

6.1. La impugnació col·lectiva dels acomiadaments col·lectius

a)�Particularitats�en�matèria�d’evitació�del�procés

Aquests tipus d’accions estan exemptes de conciliació o reclamació prèvia, de

conformitat amb l’apartat 5 de l’article 124 LRJS.



CC-BY-NC-ND • PID_00203892 37 Modalitats processals especials

b)�Competència�funcional

Una particularitat d’aquesta modalitat processal és que el coneixement de les

reclamacions col·lectives en el primer grau no correspon en cap cas als jutjats

socials, sinó als tribunals superiors de justícia quan l’acomiadament no superi

l’àmbit de la comunitat autònoma (art. 7.a LRJS) o la Sala Social de l’Audiència

Nacional, quan l’extinció contractual superi el d’una comunitat autònoma

(art. 8.1.a LRJS).

c)�Caducitat

En aquesta modalitat processal també regeix el termini legal de vint dies, pro-

pi de qualsevol impugnació d’extincions contractuals, de conformitat amb

l’apartat 6 de l’article 124. Tanmateix, el precepte distingeix entre les impug-

nacions dels acomiadaments col·lectius finalitzats amb acord en el període de

consultes o aquells altres en què les parts no l’assoleixen. En el primer cas, els

vint dies comencen a comptar des del moment del pacte; en el segon, des del

moment en què l’empresa notifica a la representació dels treballadors la seva

voluntat d’acomiadar per la via col·lectiva.

d)�Legitimació�activa

De conformitat amb l’article 124.1, tenen legitimació activa:

• La representació unitària dels treballadors, és a dir, el comitè d’empresa i

els delegats de personal.

• Els representants sindicals a l’empresa, sempre que tinguin implantació

suficient en l’àmbit de l’acomiadament (hi són aplicables els criteris gene-

rals relatius a la legitimació sindical, en relació amb l’article 154.a LRJS).

No obstant això, després de la Llei 3/2012 –en una regulació no prevista en

el RDL 3/2012– també té la legitimació activa el mateix empresari (apartat

3) quan la decisió extintiva no hagi estat impugnada per la representació

col·lectiva o per l’autoritat laboral mitjançant el procediment d’ofici. Es tracta,

per tant, d’una demanda “defensiva”, que té com a finalitat que l’ocupador

obtingui una declaració judicial que validi l’acomiadament, per tal d’estendre

la ja esmentada eficàcia de cosa jutjada de la sentència a les possibles deman-

des individuals. No obstant això, aquest tipus d’acció té també singularitats

específiques, atès que no es pot interposar fins a la finalització del termini de

caducitat de la demanda col·lectiva, i a partir d’aquest moment s’obre un nou

termini de vint dies per a la del mateix empresari.

e)�Legitimació�passiva

En aquesta matèria s’han de diferenciar diferents situacions. En primer lloc,

quan la demanda la formulen els representants dels treballadors sense que

s’hagi assolit cap acord en el període de consultes, la legitimació passiva la
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té exclusivament l’empresa. En segon lloc, quan s’impugna l’acomiadament

col·lectiu finalitzat amb acord per part de la minoria dels organismes de re-

presentació o de sindicats amb implantació, també cal demandar els firmants

del pacte (apartat 4 de l’art. 124). I, finalment, quan la demanda la interposi

l’empresa (per tant, la qualificada abans com a acció defensiva), la legitimació

passiva és la dels representants dels treballadors.

En cap cas no escau adreçar demanda ni contra l’autoritat laboral, ni contra

els treballadors afectats per l’acomiadament.

f)�Particularitats�de�la�demanda:�motius�d’impugnació

L’apartat 2 de l’article 124 LRJS estableix els motius d’impugnació de

l’acomiadament col·lectiu, únicament en relació amb l’acció col·lectiva insta-

da pels representants dels treballadors, tant si hi ha acord en el període de

consultes com si no n’hi ha. D’acord amb el precepte esmentat les causes

d’impugnació són:

• La falta de causalitat en la comunicació escrita lliurada per l’empresari.

• La no-realització efectiva del període de consultes.

• La manca de lliurament de la documentació establerta en l’apartat 2 de

l’art. 51 ET (que remet també al que disposa el RD 1483/2012).

• L’omissió, d’acord amb les previsions de l’article 51.7, de la tramitació ad-

ministrativa en el supòsit de força major.

• Per concurrència de frau, engany, coacció o abús de dret –que cal indicar

que no es correspon amb el que disposa l’art. 148.b LRJS.

• La vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques.

Així mateix, aquest precepte exclou com a pretensió articulable per la via

col·lectiva la manca d’aplicació de les regles de prioritat de permanència que

es prevegin en matèria legal, en un conveni o en un pacte d’empresa, o les

establertes en el període de consultes. En aquests casos la impugnació corres-

ponent només es pot plasmar per mitjà de la demanda individual, a la qual

posteriorment s’ha de fer esment.

g)�Tramitació�processal

La tramitació d’aquestes accions té una sèrie de regles pròpies, de tal manera

que es pot considerar que som davant un procediment específic. La Llei preveu

les particularitats següents:

• Es tracta d’un procés urgent i amb preferència absoluta sobre la resta, llevat

dels de tutela de drets fonamentals i altres llibertats públiques.

• No es pot interposar cap recurs contra les resolucions de tramitació, llevat

la de declaració inicial d’incompetència.
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• Després de l’admissió a tràmit de la demanda (per bé que lògicament en

el mateix moment), el secretari judicial ha de traslladar a l’empresari de-

mandat, amb el requeriment per tal que en el termini de cinc dies aporti

la documentació pertinent, les actes del període de consultes i la comu-

nicació final a l’autoritat laboral. I en el mateix instrument processal ha

de requerir també l’ocupador perquè notifiqui als treballadors afectats per

l’acomiadament la interposició de la demanda, per tal que aquests comu-

niquin a l’òrgan judicial en el termini de quinze dies un domicili a efectes

de notificació de la sentència. Si l’empresari es nega injustificadament a

complir aquests requeriments d’aportació documental i notificacions, es

preveu un incident processal en què el secretari judicial reitera per via ur-

gent el compliment, amb l’avís que en cas contrari es poden adoptar les

mesures sancionadores o de constrenyiment que preveu l’article 75.5 LRJS

i es pot aplicar en el judici la fictia confessio sobre els fets de la demanda.

• Així mateix, en el moment d’admissió de la demanda, el secretari judicial

ha de requerir l’autoritat laboral corresponent per tal que aporti a les actu-

acions l’expedient administratiu relatiu a l’acomiadament col·lectiu (amb

lògica inclusió tant de les comunicacions fetes per l’empresari com, si es-

cau, dels informes de la Inspecció de Treball i Seguretat Social o l’entitat

gestora de la prestació de desocupació).

• El termini màxim entre l’admissió de la demanda i la data del judici no

pot superar els quinze dies. En l’instrument processal d’admissió a tràmit

de la demanda s’ha d’acordar el trasllat de la documentació aportada, i,

amb caràcter previ al judici, de la prova documental o pericial que “pel

seu volum o complexitat sigui convenient” possibilitar-ne l’examen previ

al moment de la pràctica de la prova.

h)�Singularitats�de� les� sentències�d’acomiadament� i� en�especial� la� seva

qualificació

De conformitat amb l’article 124.11 LRJS, la sentència s’ha de dictar en els cinc

dies següents a la celebració del judici. A banda d’això, d’acord amb l’apartat

12 del mateix article, el pronunciament s’ha de comunicar no únicament a

les parts, sinó també als treballadors afectats que hagin posat en coneixement

del tribunal el seu domicili, en els termes més amunt apuntats, i a l’autoritat

laboral, l’entitat gestora de la prestació de desocupació i l’Administració de

la Seguretat Social, si no han estat part en el procés per coincidència amb

una demanda d’ofici, en relació amb les particularitats sobre aquesta qüestió

prèviament efectuades.

En tot cas, en aquesta matèria la singularitat més significativa és la relativa a

la qualificació de l’acomiadament.



CC-BY-NC-ND • PID_00203892 40 Modalitats processals especials

D’aquesta manera, quan l’empresari acrediti la concurrència de la causa

al·legada (en aquest cas són aplicables els criteris relatius al judici de funciona-

litat, en els termes referits als acomiadaments objectius individuals per causes

econòmiques, tècniques, organitzatives i productes abans esmentats després

de la Llei 3/2012) i l’acompliment de les obligacions dels articles 51.2 i 51.7

ET, la sentència ha de declarar l’acomiadament “ajustat al dret”.

Per contra, si l’empresari no acredita la concurrència de la causa –o aquesta és

insuficient, en relació amb les reiterades reflexions prèvies del judici de funci-

onalitat– l’acomiadament col·lectiu es declara “no ajustat al dret”.

Amb tot, l’element més significatiu que concorre en aquesta qüestió és que,

si no se supera el judici de formalitat, l’acomiadament ha de ser declarat nul,

per bé que, d’acord amb l’apartat 11 de l’article 124 –i a banda de l’omissió

dels requisits aplicables als supòsits de força major o la manca d’autorització

del jutjat mercantil, en el cas d’empreses concursades– en la redacció posterior

a la Llei 3/2012 els requisits formals que comporten aquesta qualificació es

limiten a l’omissió del període de consultes i al no-lliurament per l’empresari

de la documentació que preveu l’article 51.2 ET (que remet, com s’ha dit, al RD

1483/2012). Òbviament, també s’hi preveu la nul·litat en el cas de vulneració

de drets fonamentals i altres llibertats públiques.

i)�Els�efectes�de�la�sentència�i�la�naturalesa�jurídica�d’aquest�procés

Un dels elements més destacables d’aquesta submodalitat processal és que no

es preveuen els efectes de la sentència. De fet, l’article 124 LRJS no contenia

cap redacció sobre això, cosa que ha estat en part esmenada per la Llei 3/2012,

que ha inclòs en l’apartat 11 una “estranya” previsió d’acord amb la qual, si es

declara la nul·litat de l’acomiadament col·lectiu, la sentència “ha de declarar

el dret dels treballadors afectats a la reincorporació al seu lloc de treball, de

conformitat amb els apartats 2 i 3 de l’article 123 LRJS”.

D’aquesta manera, per bé que en el text anterior no hi havia dubtes en rela-

ció amb la naturalesa merament declarativa de les sentències recaigudes en

aquesta modalitat, la inclusió d’aquest afegitó en la redacció final ha obert un

debat doctrinal inacabat respecte de si som davant efectes d’una condemna

efectiva, amb els efectes evidents sobre el règim de consignacions per recórrer,

l’execució provisional, costes de recurs o execució definitiva –i, si escau, legi-

timacions sobre això.

j)�Recursos

Atès que, com s’ha vist, la competència funcional és dels TSJ o l’AN, contra

les sentències que recaiguin en aquesta submodalitat, escau el recurs ordinari

de cassació davant el TS.
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6.2. La impugnació individual dels acomiadaments col·lectius

a)�Marc�general

Com ja s’ha apuntat prèviament, quan qui impugna l’extinció articulada per

la via de l’article 51 ET són els treballadors individuals, la modalitat que s’ha

d’emprar no és l’analitzada fins ara, sinó l’ordinària d’oposició als acomiada-

ments objectius. No obstant això, l’article 124.13 LRJS preveu determinades

singularitats.

b)�Competència�funcional

Correspon als jutjats socials, de conformitat amb el que disposa l’article 6 LRSJ.

c)�Caducitat

El sotmetiment a la modalitat processal d’acomiadaments objectius determi-

na, òbviament, que s’hi apliqui el que disposa l’article 121 LRSJ i, per tant,

el règim de caducitat analitzat prèviament en aquesta matèria. No obstant

això, escau indicar que l’apartat 6 de l’article 124 LRJS estableix que, en el

cas d’interposició d’una demanda col·lectiva pels representants dels treba-

lladors o de l’empresari, s’ha d’ajornar el termini de caducitat per a l’acció

d’acomiadament.

d)�Particularitats�en�matèria�de�legitimació�passiva

De conformitat amb l’apartat a de l’article 124.13, escau demandar els repre-

sentants dels treballadors quan l’acomiadament col·lectiu hagi finalitzat amb

acord, llevat que l’extinció també hagi estat impugnada per la via col·lectiva

per una part de la representació unitària o pels sindicats no signants. I, així ma-

teix, es preveu l’existència d’un litisconsorci passiu necessari quan “l’objecte

del debat versi sobre les preferències atribuïdes a determinats treballadors”,

supòsit en què aquests tercers assalariats també han de ser demandats.

e)�Particularitats�quant�a�la�qualificació�de�l’acomiadament

En aquesta matèria també actua la lògica dels acomiadaments objectius i, per

tant, el règim de qualificació que es deriva de l’article 122 LRJS. No obstant

això, l’apartat c de l’article 124.13 LRJS estableix singularitats concretes per a la

qualificació de nul·litat, com ara l’ampliació als supòsits en què l’empresari no

hagi realitzat el període de consultes, no hagi lliurat la documentació prevista

en l’article 51.2 ET i hagi omès la sol·licitud d’intervenció administrativa en el

cas de força major o autorització del jutge mercantil en empreses concursades,

la qual cosa determina l’aplicació dels criteris previstos per a les impugnacions

col·lectives.
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Així mateix es preveu la nul·litat per a les accions que tinguin com a objecte

l’incompliment empresarial de les prioritats de permanència establertes en la

llei o en el conveni o pactades en el període de consultes, per bé que excloent

d’efectes en aquest supòsit les extincions que dins el mateix acomiadament

col·lectiu sí que hagin respectat l’esmentada prioritat de permanència.
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7. Fixació del període de vacances

a)�Àmbit�d’aplicació

El dret a les vacances està regulat en l’article 38 ET. S’hi estableixen el període

mínim de durada, els criteris per a la seva fixació anual i el preavís del coneixe-

ment del descans anual pel treballador, i els efectes de la coincidència d’aquest

descans amb les suspensions contractuals per filiació i incapacitat temporal.

No obstant això, aquesta modalitat processal no comprèn tot aquest espectre

de drets, sinó únicament els derivats de la fixació anual de les vacances en for-

ma individualitzada, és a dir, quan el treballador es mostra disconforme amb

el període que li ha estat assignat i pretén que se li assigni un altre de diferent.

Així es desprèn del contingut de l’apartat a de l’article 125 LRJS, que es refereix

als supòsits en què:

“la data estigui precisada en conveni col·lectiu, o per acord entre l’empresari i els repre-
sentants dels treballadors, o hagi estat fixada unilateralment per aquell”, cosa que coho-
nesta amb l’article 38.2 ET (“en cas de desacord entre les parts, la jurisdicció competent
ha de fixar la data per al gaudi corresponent”).

La resta d’accions que fan referència a les vacances alienes a aquest aspecte

contractual no se substancien per aquest procés específic, com tampoc la im-

pugnació col·lectiva dels criteris generals aplicats per l’empresa per a tota la

plantilla, que han de seguir la via del conflicte col·lectiu50.

Aquest limitat terreny d’aplicació determina certs problemes d’aplicació. En

primer lloc, la incertesa dels criteris que s’hi han aplicar quan el conveni no

preveu cap regulació sobre això, cosa freqüent a la pràctica, ja que la Llei

no estableix en el redactat actual cap norma per a la concessió de vacances.

D’aquesta manera, sovint aquests plets tenen més característiques de conflicte

d’interessos que jurídics. En segon lloc, en molts casos l’adscripció del torn de

vacances pretès pel treballador actor determina la col·lisió amb els interessos

d’altres treballadors, i hi concorre així un litisconsorci passiu necessari.

b)�Competència�funcional

Correspon als jutjats socials, de conformitat amb el que disposa l’article 6 LRSJ.

c)�Caducitat

Aquest procés també està afectat per un lògic termini de caducitat –atès que

regeix la necessitat d’una composició immediata del conflicte. Som davant

una caducitat no prevista en l’article 59 ET i que té característiques pròpies.

(50)STS UD 17-07-2008 (RJ
2008/4564), entre moltes altres.
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Així, en primer lloc, la LRJS fa esment, en l’apartat a) de l’article 125, a una ca-

ducitat que es podria qualificar d’“ordinària”, per la plena assimilació a les re-

gles generals que actuen en matèria d’acomiadament o els supòsits de mobili-

tat geogràfica, modificació substancial de les condicions de treball i suspensió

contractual o reducció de jornada: el treballador té vint dies per a impugnar

el període de gaudi anual que li ha estat fixat, a comptar del moment en què

en tingui coneixement. No obstant això, aquesta regla general només escau

quan l’ocupador ja ha fet públiques les vacances.

Tanmateix, cal observar que l’article 38.2 ET estableix, de manera expressa, el

dret del treballador a conèixer amb dos mesos d’antelació el període de gaudi.

Per això l’apartat b d’aquest article de la llei processal preveu un nou termini

addicional (sense que doctrinalment hi hagi caducitat): si les vacances no han

estat encara fixades, escau la presentació de la demanda abans dels dos me-

sos esmentats, en relació amb la pretensió de la persona assalariada respecte

d’unes dates concretes, sense que en aquest cas (apartat c del mateix article) la

posterior publicació del calendari de vacances per part de l’empresa –amb la

lògica adscripció del treballador en dates diferents– interrompi la continuació

del procés.

d)�Listisconsorci�passiu�necessari

En sintonia amb les reflexions prèvies efectuades, l’apartat d de l’article 125

LRJS regula expressament que quan el debat processal tingui com a objecte

la preferència del dret del treballador al gaudi de vacances en dates concretes

respecte d’altres assalariats, aquests últims també han de ser demandats.

e)�Particularitats�de�tramitació�processal

De conformitat amb els articles 126 LRJS i 38.2 ET, aquesta modalitat processal

és urgent i preferent. D’aquesta manera, el secretari judicial ha de fixar la data

de la vista oral durant els cinc dies posteriors als de l’admissió de la demanda,

la sentència s’ha de dictar en el termini de tres dies i contra aquesta no es pot

interposar cap recurs.



CC-BY-NC-ND • PID_00203892 45 Modalitats processals especials

8. Matèria electoral

Els articles 127 a 137 LRSJ preveuen de fet, sota el títol de matèria electoral, tres

submodalitats diferenciades en relació amb les eleccions sindicals i l’adscripció

de la representativitat de les diferents organitzacions sindicals:

• La corresponent a la impugnació dels laudes arbitrals dictats en eleccions

sindicals per la via de l’article 76 ET.

• La referida a la impugnació de les resolucions administratives que dene-

guen el registre d’una acta electoral.

• I, finalment, la corresponent a l’oposició per un sindicat del certificat de

representativitat lliurat per la corresponent oficina electoral pública.

Cal recordar en aquest sentit que a l’Estat espanyol la concreció de la repre-

sentativitat sindical es determina en funció del sistema d’eleccions sindicals

que es realitzen a les empreses de més de cinc treballadors (art. 62 i 63 ET).

D’aquesta manera les eleccions sindicals tenen una doble funció:

• D’una banda, interna: l’elecció pels treballadors de l’empresa dels seus re-

presentants.

• I de l’altra, externa: la fixació de la representativitat de les diferents orga-

nitzacions sindicals. Per tant, es pot comprovar que en aquesta matèria

concorren interessos diversos.

8.1. Impugnació de laudes arbitrals electorals

a)�Àmbit�d’aplicació

Com expressament estableix l’article 127.1 LRJS, aquesta modalitat processal

té com a reflex l’article 76 ET. Aquesta norma substantiva preveu un laude for-

çós contra qualsevol decisió presa per la mesa en el procés d’eleccions sindicals,

emès per àrbitres designats per les organitzacions sindicals més representati-

ves o merament representatives, adscrits a l’oficina electoral pública correspo-

nent –llevat que les parts, cosa infreqüent, assoleixin l’acord d’anomenar-ne

un d’aliè. Per tant, qualsevol divergència sorgida al llarg del procés electoral

ha de ser dirimida per mitjà d’aquest mecanisme extrajudicial, imposat per la

Llei 11/1994 per tal d’evitar el col·lapse judicial que provocaven els processos

d’eleccions sindicals.
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Doncs bé, l’objecte d’aquest procés específic és la impugnació dels laudes ar-

bitrals esmentats.

L`article 127.2 LRJS regula el marc d’aplicació de l’arbitratge –per tant, no és

una norma processal, sinó preprocessal–, per tal de cobrir el buit de contingut

de l’article 76 ET. D’aquesta manera aquest precepte determina que el sotme-

timent a arbitratge de:

“totes les impugnacions relatives al procés electoral des de la promoció de les eleccions,
inclosa la validesa de la comunicació a l’oficina pública del propòsit de celebrar-les, així
com totes les actuacions electorals prèvies i posteriors a la constitució de la mesa electoral
i les decisions d’aquesta, i l’atribució dels resultats, fins a l’entrada de les actes a l’oficina
pública dependent de l’autoritat administrativa o laboral”.

En conseqüència, des del moment de la convocatòria d’eleccions –encara que

no s’hagi constituït la mesa, en una novetat inclosa per la LRJS, atès que la doc-

trina cassacional prèvia determinava que aquesta modalitat processal no era

aplicable als actes anteriors a la constitució de la mesa– fins al del registre de les

actes electorals s’ha d’acudir a la via d’impugnació extrajudicial de l’arbitratge,

i el laude que es dicti queda sotmès a la revisió judicial que s’articula mitjan-

çant aquesta modalitat.

En aquest sentit, cal fer esment que, a banda de la regulació prevista en el

títol II ET, hi ha un reglament específic, el RD 1844/1994. I, alhora, s’ha de

ressenyar que en l’àmbit de les eleccions de representants a l’Administració

de l’Estat també hi ha mecanismes extrajudicials assimilables, d’acord amb la

Llei 9/1987 i el RD 1846/1994. També en aquests laudes recaiguts en l’àmbit

del personal funcionari i estatutari sobre eleccions sindicals té competència la

jurisdicció social, d’acord amb l’apartat i de l’article 2 LRJS.

b)�Competència�funcional

Correspon als jutjats socials, de conformitat amb el que disposa l’article 6 LRSJ.

c)�Caducitat

De conformitat amb l’article 127.3 LRJS, la demanda s’ha d’interposar dins el

termini de tres dies des del moment en què es tingui coneixement del laude.

Com es pot comprovar, el termini no s’aplica estrictament des de la notificació

de la resolució empresarial –sí que opera, lògicament, en relació amb les parts

en aquest tràmit extrajudicial–, sinó des del seu coneixement, la qual cosa té

una evident explicació pel complex sistema de legitimacions que tot seguit

s’analitzaran.

d)�Legitimació�activa

Òbviament són parts en el procés les que prèviament ho van ser en l’arbitratge.

No obstant això, l’article 127 sembla obrir la porta a la intervenció de tercers

que no intervingueren en aquest tràmit processal, en fer esment a la legitima-
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ció de qui tingui un interès legítim (la qual cosa cohonesta amb la previsió de

l’art. 76.2 ET). Per motius de conformació històrica, es fa menció a la legitima-

ció activa de l’empresa, per bé que també es fa esment al seu interès legítim.

e)�Legitimació�passiva

De conformitat amb l’article 129 LRSJ, la tenen “les persones i els sindicats”

que van ser part en el procés arbitral. No obstant això, també s’amplia aquí la

possibilitat de demandar tercers que en puguin resultar “afectats”, sense més

concrecions.

L’apartat 2 d’aquest article exclou de forma expressa que hagin de ser deman-

dats el comitè d’empresa, els delegats de personal i, específicament, la mesa

electoral –que, no obstant això, és la que generalment ha pres la decisió que

s’impugna. La Llei no preveu expressament si els candidats electorals, si escau,

han de ser demandats.

Per la seva banda, l’article 130 preveu la possibilitat que el secretari judicial

pugui citar d’ofici les parts que consideri que haurien d’haver estat demanda-

des, articulant un incident processal d’audiència als afectats en el termini d’un

dia. I l’article 131 regula la possibilitat de compareixença, com a part –sense

determinar-ne la condició– dels sindicats, l’empresari i els components de les

candidatures independents.

f)�Especificitats�de�la�demanda:�causes�d’impugnació

L’article 128 LRJS regula les motivacions específiques sobre les quals es pot

sustentar la impugnació de l’arbitratge. Cal observar, en aquest sentit, que,

com que es tracta de l’oposició a un laude, els dits motius queden limitats,

d’entrada, a motius de procediment, per tant:

• Quan el laude incorre en incongruència extra o suprapetita, és a dir, quan

es resolen aspectes no sotmesos a arbitratge o infrapetita (quan no s’han

resolt algunes de les qüestions formulades); en aquest cas, si s’anul·la la

resolució arbitral, els efectes de la sentència es limiten als aspectes que

aquesta no observi si tenen substantivitat pròpia i no estan directament

relacionats amb la qüestió principal.

• La promoció extemporània de l’arbitratge, en relació amb el termini de

tres dies hàbils que estableix l’article 76.5 ET.

• L’omissió del tràmit d’audiència a les parts o de presentació de prova.

Tanmateix, l’apartat a de l’article 128 regula la possibilitat d’un control juris-

diccional del fons de l’assumpte –del qual, en definitiva, es deriva clarament

que la figura que preveu l’article 76 ET no és un autèntic arbitratge–, en per-

metre que la demanda s’adreci contra la apreciació o desestimació indeguda
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de les causes que preveu l’article 76.2 ET (vicis greus que afectin les garanties

del procés electoral i que n’alterin el resultat, falta de capacitat o legitimitat

dels candidats electes, discordança entre l’acta i el desenvolupament del pro-

cés electoral i la falta de relació entre el nombre de treballadors que consten

en l’acta i el dels representats electes).

g)�Tramitació�processal

Els trets característics d’aquest procés, d’acord amb l’article 132 LRJS, són:

• Té caràcter urgent, ex article 132.1 LRSJ, cosa que es complementa amb

l’exclusió de conciliació i reclamació prèvia. Des de l’admissió de la de-

manda fins al moment de la celebració del judici el termini no pot superar

els cinc dies, i la sentència s’ha de dictar en els tres dies posteriors a la

vista oral.

• En el moment d’admissió de la demanda, el secretari judicial ha de requerir

l’aportació a les actuacions per l’oficina pública electoral de l’expedient de

tramitació del laude, i el seu text, que s’ha de remetre al jutjat l’endemà.

• El jutge pot imposar les mesures sancionadores que preveuen els articles

75.4 i 97.3 LRSJ quan la part actora hagi estat l’empresa i s’hi apreciï que la

demanda ha tingut com a objecte obstaculitzar o endarrerir la celebració

de les eleccions.

• La substanciació del procés judicial no suspèn el procés electoral, per bé

que es regula la possibilitat d’acudir a l’incident processal de l’article 180

LRJS (mesures cautelars en el procediment de tutela de drets fonamentals),

amb decisió expressa i motivada del jutge, a petició de part i sempre que

hi concorri una causa justificativa.

• De conformitat amb el que preveu l’article 191.2.c LRSJ, en aquesta mo-

dalitat no escau la interposició de recurs de suplicació.

8.2. Impugnació de resolucions administratives que deneguin el

registre de l’acta electoral

a)�Àmbit�d’aplicació

L’objecte d’aquesta submodalitat és l’acció adreçada contra la decisió de

l’oficina pública de no registrar l’acta electoral, un cop el procés ha finalitzat

i han estat elegits els representants dels treballadors, en relació amb el que

preveu l’article 75.7 ET. Som davant un aspecte que afecta únicament la repre-
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sentativitat externa dels sindicats i que no té cap incidència en la representa-

ció interna, és a dir, quant a la plena eficàcia dels dits representants davant

l’empresari.

b)�Competència�funcional�i�territorial

Correspon als jutjats socials, de conformitat amb el que disposa l’article 6 LRSJ.

S’hi ha d’afegir que, de conformitat amb l’article 133.1 LRJS, la competèn-

cia territorial s’atribueix al jutjat social en la circumscripció del qual es trobi

l’oficina pública corresponent.

c)�Caducitat

De conformitat amb l’article 124 LRJS, el termini per a exercir l’acció –sense

que se’n reguli expressament la naturalesa– és de deu dies a comptar del mo-

ment en què el sindicat actor rebi la notificació per la qual es denega la ins-

cripció de l’acta.

d)�Legitimacions�activa�i�passiva

Té legitimació activa qualsevol sindicat que hagi obtingut algun represen-

tant en les eleccions sindicals, l’acta de les quals es denega (art. 133.1 LRJS).

I tenen legitimació passiva l’Administració pública corresponent i la resta

d’organitzacions sindicals que hagin presentat candidats en les dites eleccions,

sense que la Llei exigeixi l’obtenció de representants. Com tampoc no es fa

cap esment a l’empresa afectada, la qual cosa és lògica per la naturalesa exclu-

sivament externa de la representació.

e)�Tramitació�processal

De conformitat amb l’article 135 LRJS, les peculiaritats d’aquesta submodalitat

són:

• Té caràcter urgent, la qual cosa es complementa amb l’exclusió de concili-

ació i reclamació prèvia. Des de l’admissió de la demanda fins al moment

de celebració del judici el termini no pot superar els cinc dies, i la sentència

s’ha de dictar en els tres dies posteriors a la vista oral.

• En el moment de l’admissió de la demanda el secretari judicial ha de re-

querir a l’oficina pública l’aportació de l’expedient administratiu, la qual

cosa s’ha de fer efectiva en el termini de dos dies.

• La sentència s’ha de comunicar a les parts i a l’oficina pública correspo-

nent.
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• D’acord amb el que preveu l’article 191.2.c LRSJ, en aquesta modalitat no

escau la interposició de recurs de suplicació.

D’altra banda, l’article 135.3 regula de manera molt concisa els efectes del

pronunciament judicial, i es limita a fer esment que, si és estimatori, s’ha

d’ordenar l’immediat registre de l’acta electoral.

8.3. Impugnació dels certificats de representativitat sindical

a)�Àmbit�d’aplicació

També en aquesta submatèria es preveu l’acció contra les resolucions de

l’oficina electoral que regula l’article 75.5 ET. Però, a diferència de la impugna-

ció d’actes electorals que s’acaba de veure, aquí no es tracta tant de l’oposició

a la negativa al registre d’un procés electoral concret, sinó del certificat que

pot sol·licitar en tot moment qualsevol sindicat, a l’efecte d’acreditar la seva

representativitat en relació amb el que preveuen els articles 6 i 7 LOPJ o en re-

lació amb els resultats electorals generals. D’aquesta manera, si un cop lliurat

aquest certificat l’organització considera que el percentatge de representativi-

tat que se li ha atorgat és incorrecte, pot acudir a aquesta modalitat.

Cal observar que la inclusió d’aquest procés concret ha estat introduïda per

primer cop per la LRJS, sense que en el marc anterior hi hagi cap referència

sobre això –fins i tot, hi ha dubtes relatius a l’ordre jurisdiccional aplicable,

atès que es tracta de la impugnació d’un acte administratiu.

b)�Competència�funcional�i�territorial

Correspon als jutjats socials, de conformitat amb el que disposa l’article 6 LRSJ.

S’hi ha d’afegir que, de conformitat amb l’article 136.1 LRJS, la competèn-

cia territorial s’atribueix al jutjat social en la circumscripció del qual es trobi

l’oficina pública corresponent.

c)�Caducitat

De conformitat amb l’article 136.2 LRJS, el termini per a exercir l’acció –sense

que se’n reguli expressament la naturalesa– és de deu dies a comptar des que

l’oficina pública expedeix el document acreditatiu de representativitat o de

resultats electorals o es nega a emetre’l.

d)�Legitimacions�activa�i�passiva

La legitimació activa correspon al sindicat que ha sol·licitat el certificat i la

passiva, contra els sindicats als quals “afecti la declaració pretesa”. Insòlita-

ment –tot i que es tracta de la impugnació d’un acte administratiu–, la Llei
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no preveu la condició de part demandada de l’Administració pública en què

es trobi enquadrada l’oficina pública electoral, per bé que lògicament sembla

que se’n dedueixi una resposta positiva.

e)�Tramitació�processal

De conformitat amb l’article 136 LRJS, apartats 2 i 3, les peculiaritats d’aquesta

submodalitat són:

• Té caràcter urgent, la qual cosa es complementa amb l’exclusió de concili-

ació i reclamació prèvia. Des de l’admissió de la demanda fins al moment

de celebració del judici el termini no pot superar els deu dies i la sentència

s’ha de dictar durant els tres dies posteriors a la vista oral.

• En el moment de l’admissió de la demanda el secretari judicial ha de re-

querir a l’oficina pública l’aportació de l’expedient administratiu, la qual

cosa s’ha de fer efectiva en el termini de dos dies.

• La sentència s’ha de comunicar a les parts i a l’oficina pública correspo-

nent.

• En aquesta submodalitat sí que es pot interposar recurs de suplicació.

També aquí la llei preveu de manera molt limitada els efectes de la sentència, i

es limita a fer esment de l’adequació a les “pretensions oportunament deduïdes

per les parts”.
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9. Classificació professional

a)�Àmbit�d’aplicació

La modalitat processal de classificació professional ha estat de ben segur una

de les més problemàtiques respecte del seu abast pel que fa al marc del dret

substantiu. En aquest sentit, cal dir que ni l’actual article 137 LRJS ni els seus

antecedents han determinat el dret contractual de referència. I val a dir que el

sistema d’enquadrament professional té diverses regulacions diferenciades de

la Llei de l’Estatut dels treballadors, com ara, entre altres, l’article 22, que regu-

la els mecanismes de classificació; l’article 23, promoció en el treball; l’article

24, ascensos, i, molt significativament, l’article 39, que norma la mobilitat

funcional i, en especial, la consolidació condicionada del superior enquadra-

ment pel decurs del temps.

Aquesta indeterminació legal ha comportat una constant hermenèutica de la

doctrina cassacional que ha insistit amb reiteració que aquesta modalitat pro-

cessal queda limitada als casos en què es reclama la consolidació del nivell

professional superior51, o bé per enquadrament deficient, o bé per consolida-

ció temporal. Però en cap cas no s’hi integren els conflictes derivats de la in-

terpretació de normes legals o convencionals52, o els derivats d’un canvi del

sistema anterior i l’adaptació de la classificació anterior a la nova53, pretensi-

ons que s’han d’articular per la via de la demanda ordinària.

b)�Competència�funcional

Correspon als jutjats socials, de conformitat amb el que disposa l’article 6 LRSJ.

c)�Particularitats�de�la�demanda

De conformitat amb l’article 137.1 LRJS, la demanda s’ha d’acompanyar d’un

informe de la representació unitària dels treballadors respecte de les funcions

superiors al·legades i la seva correspondència amb el sistema de classificació

aplicable. Per bé que la Llei no observa el supòsit d’inexistència de la repre-

sentació esmentada, sí que regula expressament els efectes del silenci davant

la petició de la part actora en aquest sentit: si ha transcorregut el termini de

quinze dies des de la petició, el demandant només ha d’acreditar la sol·licitud

pel que fa al cas.

d)�Particularitats�de�la�tramitació�de�la�demanda

(51)Entre moltes altres, STS UD
24-02-1995 (RJ 1995/1256),
30-01-1997 (RJ 1997/646),
30-12-1998 (RJ 1999/456), etc.

(52)Vegeu, per exemple, la STS UD
15-03-2002 (RJ 2002/5207).

(53)Així, per exemple, STS UD
13-11-2006 (RJ 2006/7808), etc.
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En aquest apartat s’ha de remarcar en primer lloc que, de conformitat amb

l’article 137.2 LRJS, en la resolució d’admissió de la demanda, el secretari ju-

dicial ha de sol·licitar un informe a la Inspecció de Treball i Seguretat Social

sobre els fets invocats, en relació amb el sistema de classificació aplicable “i

les altres circumstàncies concurrents relatives a l’activitat de l’actor”. Aquest

informe s’ha de lliurar en el termini de quinze dies.

D’altra banda, cal fer esment que l’apartat tres del mateix article ha recollit

amb rang legal el criteri consolidat de la jurisprudència, en el sentit que aques-

ta modalitat processal és acumulable a les reclamacions salarials meritades per

causa de l’enquadrament deficient, i accepta –revisant aquí la doctrina cassa-

cional prèvia– que es pot interposar un recurs de suplicació quan les diferèn-

cies salarials reclamades superin els límits que estableix l’article 191.2.g LRJS

–sense que, de conformitat amb la lletra d del mateix precepte i l’article 137.3

LRJS, escaigui en cas contrari.
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10.Mobilitat geogràfica, modificació substancial
de les condicions de treball i suspensions del
contracte i reduccions de jornades derivades de
causes econòmiques, tècniques, organitzatives,
productives o de força major

a)�Àmbit�d’aplicació

L’actual article 138 LRJS s’ha anat conformat al llarg del temps en una mena

de procés específic en els casos en què es produeixen canvis en l’organització

del treball que superen el ius variandi empresarial. D’aquesta manera, al seu

moment –a partir de la reforma laboral de 1994–, es regulava la modalitat pro-

cessal específica relativa als articles 40 i 41 ET –que es continua mantenint.

Després del RDL 3/2012 i la Llei 3/2012, s’hi han inclòs, a més, les figures que

preveu l’article 47 ET (suspensió contractual i reducció de jornada en situaci-

ons de crisi).

Per tant, totes les decisions empresarials que representin una modificació subs-

tancial de les condicions de treball, una mobilitat geogràfica –en els termes

legals– o una reducció de jornada o suspensió de contractes per les causes es-

mentades són impugnables per aquesta via. Fins a la LRJS –i en línia amb les

reflexions ja prèviament efectuades quant a la inadequació de procediment–

la doctrina cassacional considerava que aquesta modalitat processal només es

podia emprar quan prèviament l’ocupador havia acudit als articles 40 i 41 ET

–la inclusió de l’article 47, com s’ha dit, és posterior–, de tal manera que, en

cas contrari, la modalitat adequada era l’ordinària. Actualment qualsevol de

les situacions contractuals esmentades, encara que no s’adeqüin a la regulació

legal, s’han d’atacar mitjançant la figura regulada en l’article 138 LRJS, com

clarament es desprèn del seu apartat primer.

b)�Concurrència�amb�conflictes�col·lectius

Les mesures de reestructuració empresarial dels articles 40 i 41 poden tenir

naturalesa individual/plural o col·lectiva, en funció de la proporció de treba-

lladors afectats; a això s’ha d’afegir que la suspensió contractual o la reducció

de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives o

de força major té, per definició legal ex article 47 ET, sempre la condició de

col·lectiva. Per aquest motiu –i amb certa similitud amb el que prèviament

hem analitzat en relació amb els acomiadaments col·lectius– la decisió em-

presarial que s’adopti pot ser impugnada en aquest supòsit –no així, quan la

mesura és individual o plural– per dues vies: la demanda individual o la del

conflicte col·lectiu. En aquest darrer cas, per bé que la tramitació s’adequa al
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que preveuen els articles 153 a 162 LRJS, la jurisprudència ha entès que deter-

minades previsions de l’article 138 hi són aplicables, com ara la caducitat o el

règim de condemnes a la sentència.

Alhora, l’apartat 4 de l’article 138 regula –com passa en el cas dels acomiada-

ments col·lectius i de conflictes col·lectius– que la interposició d’una demanda

de conflicte col·lectiu comporta la suspensió de la resolució individual fins a

la seva substanciació, i els efectes de cosa jutjada del pronunciament que hi

recaigui, un cop sigui ferm. No obstant això, si després de la demanda recau

un acord entre l’empresari i els representants dels treballadors, el procediment

individual no resulta afectat.

c)�Competència�funcional

Correspon als jutjats socials, de conformitat amb el que disposa l’article 6 LRSJ.

d)�Caducitat

De conformitat amb l’article 138.1 LRJS –i l’article 59.4 ET– aquesta modalitat

processal està sotmesa a un termini de caducitat de vint dies a comptar del

moment de la notificació als treballadors individuals o als seus representants.

No obstant això, si la comunicació no es produeix –s’entén que en forma–, la

demanda es pot presentar dins el termini d’un any que estableix l’article 59.2

ET, per bé que ja no sotmesa a caducitat, sinó a prescripció.

e)�Règim�de�legitimacions�processals

Tot i que la LRJS no en fa cap menció expressa, és evident que el règim de

legitimacions és l’ordinari. Tenen la legitimació activa el treballador o els tre-

balladors afectats i la passiva, l’empresa. Tanmateix, com s’ha vist, les mesures

de reestructuració analitzades poden tenir la naturalesa de col·lectives, de tal

manera que abans de la seva adopció l’empresa ha de negociar amb els repre-

sentants legals del treballadors l’apartat segon de l’article 128, que regula ex-

pressament que, si en aquest període de consultes hi ha un acord, també s’ha

de demandar els representants esmentats.

f)�Singularitats�de�la�tramitació�processal

Els trets característics en aquesta matèria que observa la Llei són:

• El procés és urgent i preferent. Per tant, no està sotmès a conciliació o

reclamació prèvia. La vista oral s’ha d’assenyalar durant els cinc dies se-

güents a l’admissió de la demanda. La sentència s’ha de dictar durant els

cinc dies posteriors.

• L’òrgan judicial pot acordar potestativament demanar un informe urgent

a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i remetre una còpia de la de-
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manda i dels documents que l’acompanyin, sobre els fets invocats com a

justificatius per l’empresa, en relació amb les modificacions acordades o

les circumstàncies concurrents que s’hi estipulin (supòsit en què no regeix

el termini de cinc dies per al judici des de l’admissió de la demanda).

g)�Particularitats�de�la�sentència:�qualificació�de�la�mesura�empresarial

El pronunciament judicial pot qualificar la decisió novadora empresarial de

conformitat amb les declaracions següents:

• Justificada, en els casos en què es considera que la mesura s’adequa a la

legalitat i és causal.

• Injustificada, en cas contrari.

• Nul·la:

– per vulneració de drets fonamentals o altres llibertats públiques;

– en les circumstàncies assimilades per filiació, exercici dels drets de con-

ciliació de la vida laboral i familiar o de les dones víctimes de violència

de gènere, i en el cas de treballadores embarassades, en els mateixos

termes als ja esmentats en la modalitat processal d’acomiadament dis-

ciplinari, i

• quan la mesura tingui la naturalesa de col·lectiva i l’empresari l’hagi adop-

tat sense seguir el tràmit del període de consultes.

En tot cas, com passa en els conflictes col·lectius, la sentència del primer grau

és directament executiva, encara que s’interposi un recurs en contra.

h)�Recursos

Aquesta modalitat processal, en principi, està exempta de recurs de suplicació.

No obstant això, l’apartat setè de l’article 138 LRJS introdueix –com a novetat–

la possibilitat d’interposició, per bé que limitant-ho als trasllats amb canvi de

residència de caràcter col·lectiu (art. 40.2 ET), les modificacions substancials

de les condicions de treball que tinguin també el caràcter col·lectiu (art. 41.4

ET) i les impugnacions de les decisions empresarials de suspensió contractual

o reducció de jornada de l’article 47 ET que afectin un nombre de treballadors

igual o superior als límits percentuals de plantilla de l’article 51.1 ET (és a dir,

deu treballadors si l’empresa dóna feina a menys de cent treballadors, el deu

per cent de la plantilla si no arriba als tres-cents u i trenta treballadors a partir

d’aquesta darrera xifra, en un període de referència de noranta dies).

i)�Efectes�de�la�sentència

Quan la mesura empresarial es declari justificada, a banda de l’efecte obvi

d’absolució de la demandada, la sentència ha de reconèixer el dret del treba-

llador a extingir el seu contracte de treball en el cas de mobilitat geogràfica –

art. 40.1 ET– i modificació substancial de les condicions de treball –art. 41.3
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ET–, amb la indemnització més baixa de vint dies per any d’antiguitat i el lí-

mit de dotze o nou mesades, respectivament (aquesta possibilitat rescissòria

no està prevista en l’article 47 ET). A aquests efectes, s’atorga al treballador un

termini de quinze dies perquè exerceixi la possibilitat d’extingir el contracte.

Quan el pronunciament declara la mesura empresarial com a injustificada re-

coneix el dret del treballador a ser reposat en les seves anteriors condicions de

treball, i apercebre, si escau, els danys i perjudicis que la conducta empresarial

li hagi ocasionat.

Respecte de la nul·litat, la llei no en diu res, però és clar que els efectes són els

ordinaris de la declaració i, per tant, l’abrogació de la decisió empresarial del

món del dret i, si escau, el rescabalament per danys i perjudicis.

j)�Singularitats�en�matèria�d’execució

Com es pot comprovar, el règim d’efectes de la sentència que s’acaba d’exposar

comporta una obligació de fer –compensacions econòmiques a banda. Doncs

bé, què passa quan l’empresari no reposa el treballador en les condicions an-

teriors? L’apartat vuitè de l’article 138 LRJS preveu per a aquest supòsit una

mesura alternativa –que ha estat fortament criticada des de múltiples àmbits

doctrinals: l’incompliment empresarial de la sentència determina que el tre-

ballador pugui acudir a l’execució, en termes idèntics als dels acomiadaments

en la regulació dels articles 279 a 281 LRJS, per la via de l’article 50 ET –és

a dir: extinció contractual per incompliment contractual greu de l’empresari

amb una indemnització superior de trenta-tres dies per any d’antiguitat i un

màxim de vint-i-quatre mesades–, per bé que sense necessitat d’acudir al pro-

cés declaratiu. No obstant això, en el cas de declaració de nul·litat, la sentèn-

cia s’ha de complir en els seus propis termes –per tant, la plena reposició en

les condicions contractuals prèvies–, llevat que la persona afectada opti per

l’extinció indemnitzada en l’expressada quantia superior (art. 138.9 LRJS).
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11.Drets de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral reconeguts legalment o convencionalment

a)�Àmbit�d’aplicació

L’article 139 LRJS no deixa d’estar exempt tampoc de problemes de determi-

nació dels aspectes contractuals que s’hi discuteixen. En efecte, el text proces-

sal anterior a la Llei 13/2009 es limitava a fer esment als permisos de lactància

(art. 37.4 ET) i reducció de jornada per causes familiars (art. 37.5 ET), en relació

amb l’article 37.6 ET. A partir d’aquesta norma –en una lògica seguida per la

LRJS– l’anunciat d’aquesta modalitat processal s’estén genèricament als drets

de conciliació de la vida laboral i familiar, la qual cosa indueix a confusió,

atès que aquests contenen també altres tuteles, com per exemple la suspensió

contractual per maternitat (art. 48.4 ET), per paternitat (art. 48 bis ET), nai-

xement de fills prematurs o que hagin de romandre hospitalitzats (art. 37.4

bis ET), excedències per motius familiars (art. 46.3 ET), l’adaptació d’horari o

torn per motius familiars (art. 38.4 ET), etc., sobretot tenint en compte que

el contingut de la norma processal no solament inclou els drets de naturalesa

estrictament legal, sinó també convencional (per tant, els pactats en conveni).

Tot i que la doctrina judicial havia limitat l’abast de la norma, en considerar

que del seu propi contingut es desprenia que el seu àmbit queda delimitat

estrictament als casos en què es discutia la concreció horària del dret i no tant

l’exercici del dret en si mateix, que s’hauria d’articular per la via del procés

ordinari, el canvi experimentat per la LRJS sembla ara fer esment a tots els

drets relacionats amb la filiació i família.

Alhora, també dins l’àmbit d’aplicació, cal observar que, de conformitat amb

l’apartat 2 de l’article 139 LRJS, aquesta modalitat processal s’estén també a

l’exercici dels drets contractuals de les dones víctimes de violència de gènere

en relació amb la reducció de jornada de treball, la reordenació del temps de

feina i l’horari flexible.

b)�Competència�funcional

Correspon als jutjats socials, de conformitat amb el que disposa l’article 6 LRSJ.

c)�Caducitat

El termini per a interposar la demanda és de vint dies des del moment en què

l’empresari comunica a la persona assalariada la seva negativa o disconformitat

amb la proposta que aquesta hagi efectuat. A la pràctica això comporta una
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referència indirecta a la legitimació activa, atès que no som davant un dret

immediat del treballador, cosa que, a la fi, determina que sigui ell qui hagi

d’interposar l’acció, sense que resulti possible l’autotutela.

d)�Particularitat�de�la�demanda

La LRJS preveu expressament que, juntament amb el reconeixement del dret,

es pugui acumular l’acció de rescabalament per danys i perjudicis causats, “ex-

clusivament pels derivats de la negativa del dret o el retard en la seva efecti-

vitat”; indemnització addicional de la qual l’empresari es pot exonerar si ha

donat compliment, si més no provisionalment, a la mesura proposada pel tre-

ballador.

Així mateix, es preveu que tant l’empresari com el treballador han d’aportar les

seves respectives propostes i alternatives de concreció a la conciliació prèvia

al judici i al mateix acte del judici, i si escau adjuntar-hi informes dels òrgans

paritaris o de seguiment dels plans d’igualtat a l’empresa.

e)�Particularitats�de�la�tramitació�processal

Aquesta modalitat també és urgent i de tramitació preferent. Per tant, es troba

exclosa de conciliació i reclamació prèvies. La vista oral s’ha de fixar en els

cinc dies posteriors a l’admissió de la demanda i la sentència s’ha de dictar en

el termini de tres dies.

f)�Recursos

La sentència recaiguda només pot ser objecte de recurs quan s’hagi acumulat

en els termes expressats l’acció d’indemnització per danys i perjudicis i aquests

superin el llindar mínim de 3.000 euros de l’article 191.2.g). En tot cas, tot i

la interposició del recurs, el pronunciament sobre les mesures de conciliació

és executiu des del moment en què es dicti la sentència del primer grau juris-

diccional.



CC-BY-NC-ND • PID_00203892 60 Modalitats processals especials

12.Prestacions de la Seguretat Social

a)�Àmbit�d’aplicació�i�característiques�singulars�d’aquesta�modalitat

Els articles 140 a 147 LRJS preveuen les especificitats del procés en matèria de

Seguretat Social, i aquesta és una modalitat amb una forta incidència a la pràc-

tica. No obstant això, en principi, no és aplicable a tot l’àmbit de Seguretat So-

cial, sinó als conflictes derivats del règim de prestacions observades en la Llei,

i els derivats de situacions assimilades (recàrrecs per incompliment dels deures

empresarials de prevenció de riscos, divergències en matèria d’enquadrament

en què l’ordre social és competent, etc). De fet, queden exclosos d’aquesta

modalitat els actes que en matèria de Seguretat Social tenen la naturalesa de

sancionadors per aplicació de la LISOS, que s’han de tramitar per la via de

l’article 151 LRSJ.

Val a dir que, a diferència d’altres modalitats, no ens trobem davant processos

–o, fins i tot, procediments– especials, sinó davant d’una sèrie de preceptes

inconnexos que regulen determinades singularitats en aquest tipus de conflic-

tes, derivades de la singularitat de la mateixa Administració de la Seguretat

Social, tant si actua com a demandada, com si ho fa com a actora, que actu-

en com a tronc comú d’aquesta mena de demandes. S’hi afegeixen una sèrie

de particularitats de prestacions o contingències específiques. La singularitat

d’aquesta modalitats s’ha de buscar íntegrament en la llei processal, atès que

en aquests processos apareixen aspectes diferenciats en qüestions com el règim

d’acumulacions, la reclamació prèvia, costes, consignacions, execució provi-

sional i definitiva, etc.

D’altra banda, cal observar que la jurisdicció social actua en aquests plets com

a òrgan contenciós administratiu, ja que, en definitiva, el que s’està resolent

no és tant un conflicte inter privatus, com la revisió d’un acte administratiu

o el reconeixement d’una determinada prestació o dret per part d’un organis-

me administratiu. I s’ha de remarcar que aquesta és una lògica històrica –molt

anterior a la remissió a l’ordre laboral de les actuacions de les administracions

públiques que afectin l’àmbit social que s’ha acabat fent efectiva amb la LRJS

de 2011. Per això hi ha inèrcies i adaptacions específiques quan el plet inclou

la matèria de Seguretat Social (com es pot comprovar clarament amb la singu-

lar reclamació prèvia i els efectes que preveu l’article 71 LRSJ, totalment aliena

a la lògica observada en la Llei 30/1992). No obstant això, la lògica adminis-

trativista de fons determina que els jutjats i tribunals socials tinguin també

competències no únicament en la determinació de si el beneficiari té dret o

no a la prestació o al dret que reclama, sinó també per tal d’analitzar si en

(54)STS UD 19-11-2002 (RJ 2002/).
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la tramitació administrativa (actes de gestió) s’han seguit els mandats legals,

per bé que en una lògica conjunta i inseparable, sense que es puguin distingir

accions diferenciades54.

b)�Legitimació�de�les�entitats�gestores�i�els�serveis�comuns

La particularitat de l’Administració de la Seguretat Social en relació amb la se-

va intervenció processal es deriva clarament de l’article 141.1 LRJS, que regula

una legitimació universal de les entitats gestores, bàsicament l’INSS, per bé

que també ho són el Servei Públic d’Ocupació Estatal –SPEE– i els organismes

autonòmics respecte de les prestacions en què hi ha una transferència en la

gestió, i la Tresoreria General de la Seguretat Social –TGSS-, que constitueix en

l’actualitat l’únic servei comú en el sistema. D’acord amb aquesta norma, els

esmentats organismes es poden personar i ser considerats part “amb plenitud

de possibilitats d’al·legació i defensa, inclosa la d’interposar el recurs o remei

processal que escaigui” en matèria de prestacions i en aquells altres en què

“tinguin interès per raó de l’exercici de les seves competències”, sense que la

intervenció tingui efectes suspensius o retroactius del procés. Per tant, atès que

els dits organismes són els decisoris en matèria de prestacions o de gestió dels

fons públics del sistema, se’ls reconeix la possibilitat d’intervenció processal,

en condició de part, en tot moment, no únicament per decisió pròpia, sinó

també d’ofici. Als dits efectes, el precepte esmentat preveu que el secretari ju-

dicial ha d’efectuar les actuacions necessàries per tal de constatar la possible

existència de “situacions anteriors” i acordar que els siguin notificades les re-

solucions d’admissió a tràmit, assenyalament de la vista, incidents o qualsevol

altra similar. De conformitat amb l’article 141.2 LRJSS, qualsevol òrgan juris-

diccional de l’ordre social pot sol·licitar als esmentats organismes els antece-

dents de què aquests disposin respecte dels fets que es discuteixin en el procés,

i s’hi ha d’afegir que aquests, per pròpia iniciativa, els poden aportar, encara

que no estiguin personats, sempre que hi hagi una afectació a les prestacions

que gestionen, per tal de complementar el coneixement del fons de l’assumpte

per part del jutjat o tribunal.

En conseqüència, i a banda d’altres possibles situacions, sempre que es debatin

conflictes prestacionals escau demandar l’entitat gestora que en tingui la com-

petència, i si el conflicte té efectes patrimonials o afecta l’enquadrament del

beneficiari caldrà demandar també la TGSS55. I això encara que es pretengui

la condemna al pagament d’un tercer, tant si són les entitats col·laboradores,

com si és el mateix empresari. En tot cas, quan la prestació discutida tingui

com a causa una contingència professional, s’ha de demandar també sempre

la Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social

–MATMPSS– que cobreixi el risc i l’empresa.

(55)Tingueu present que qualsevol
prestació té efectes sobre el patri-
moni del sistema. Per això no és
pacífica la pràctica relativa al fet de
si en aquests casos escau deman-
dar o no la TGSS. Habitualment en
cada circumscripció judicial hi ha
pràctiques més o menys consolida-
des pel que fa al cas; per tant, cal
ajustar-se als usos judicials impe-
rants.
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La defensa en judici de l’INSS i la TGSS la practiquen habitualment lletrats

adscrits al cos específic de la Seguretat Social (RD 947/2001). S’hi ha d’afegir

que les entitats gestores gaudeixen en tot cas del benefici de justícia gratuïta,

de conformitat amb el que disposa la lletra b de l’article 2 de la Llei 1/1996.

c)�Reclamació�prèvia

A banda de la regulació específica en la matèria per aplicació del ja esmentat

article 71 LRJS, l’article 140.1 del mateix cos legal estableix la necessitat que

la demanda vagi acompanyada de l’acreditació que ha finalitzat la via admi-

nistrativa –i això, generalment, comporta l’aportació de la reclamació prèvia

o la resolució recaiguda sobre això–, fins i tot quan en l’escrit inicial rector

s’acumuli l’al·legació de vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques,

excepte quan l’acció només es limiti a aquesta segona pretensió.

Correspon al secretari judicial comprovar el compliment d’aquest requisit,

amb un termini d’esmena de quatre dies.

d)�Competència�funcional

Correspon als jutjats socials, de conformitat amb el que disposa l’article 6 LRSJ.

e)�Particularitats�en�la�tramitació�processal:�l’aportació�de�l’expedient�ad-

ministratiu

La LRJS –com el seu antecedent, la LPL– dedica diversos articles a regular

l’aportació de l’expedient administratiu i els efectes de la seva omissió. Es trac-

ta d’una certa inèrcia històrica, que intenta evitar ajornaments de judici per la

manca de l’expedient, atès que –com ja s’ha dit–, com que l’òrgan jurisdiccio-

nal social actua en lògica contenciosa administrativa, l’expedient administra-

tiu esdevé un instrument imprescindible.

D’aquesta manera, l’article 143.1 LRJS regula que en el moment d’admissió

de la demanda s’ha de reclamar a l’entitat gestora o a l’organisme assimilat

l’aportació de l’expedient administratiu “o de les actuacions administratives

practicades” en relació amb l’objecte del litigi, en original o còpia, complet

i foliat, en suport escrit o “preferentment informàtic”, i, si escau, els antece-

dents que estiguin en possessió dels dits organismes. L’aportació efectiva s’ha

de practicar durant els deus dies posteriors al requeriment56. Paral·lelament a

aquest requeriment s’ha de requerir a l’òrgan gestor corresponent la remissió

de la possible informació de l’existència d’altres demandes en què se substan-

ciïn pretensions respecte del mateix acte o actuació administrativa, a efectes

d’una acumulació d’ofici o a petició de part (art. 143.2 LRJS).

(56)Tingueu present, no obstant ai-
xò, que és una pràctica fortament
consolidada que l’aportació es fa-
ci efectivament en l’acte del judi-
ci, especialment en les circumscrip-
cions on hi hagi un alt nombre de
plets en matèria de Seguretat Soci-
al (és el cas, així, de la província de
Barcelona).
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Després de l’aportació de l’expedient el tribunal pot disposar, amb una ante-

lació mínima de cinc dies abans del judici, la citació de tercers si “poden tenir

un interès legítim en el procés o en poden resultar afectats” (art. 143.3 LRJS).

Si un cop transcorregut el termini per a la remissió de l’expedient l’òrgan ad-

ministratiu no ha complert el requeriment judicial, l’article 144 preveu un trà-

mit de reiteració pel secretari judicial, amb caràcter d’urgència. En tot cas, si el

dia del judici no s’ha remés la documentació, se celebrarà la vista oral, llevat

que l’entitat gestora justifiqui l’existència de causa en la demora. No obstant

això, si la part actora té interès en la comprovació de l’expedient pot sol·licitar

l’ajornament, amb nova reiteració per a la seva aportació en un termini de deu

dies, sense perjudici de l’adopció de les mesures sancionadores de l’article 75.5

LRJS. Si, finalment, en aquesta segona convocatòria no s’aporta l’expedient, el

jutge pot considerar acreditats els fets de la demanda, aplicant-hi la figura de

la fictia confessio. En tot cas, de conformitat amb l’article 145 aquesta omissió

pot ser notificada pel secretari judicial per tal que s’identifiqui el funcionari

actuant i l’entitat gestora pugui prendre les mesures disciplinàries oportunes,

a banda d’altres que “puguin ser procedents”.

f)�Congruència�de�pretensions�entre�la�via�administrativa�i�la�judicial

L’article 143.4 LRJS reitera el contingut de l’article 72 del mateix cos legal,

indicant que en el procés les parts no poden adduir fets diferents dels al·legats

en l’expedient administratiu, llevat que es tracti de fets nous o que no puguin

haver estat formulats prèviament. Es pot comprovar que som davant una nova

manifestació de la lògica administrativista d’aquests processos.

g)�Les�demandes�instades�per�l’entitat�gestora�per�a�la�revisió�dels�seus�actes

L’article 146 LRJS estableix –com feia l’art. 145 LPL– la interdicció que les en-

titats gestores de la Seguretat Social revisin els seus propis actes declaratius de

drets en perjudici dels beneficiaris, llevat que es tracti d’errors materials, de fet

o aritmètics. Es tracta d’una peculiar adequació a l’àmbit de la Seguretat Social

de la figura administrativa de la declaració de nul·litat d’actes anul·lables de

l’article 103 de la Llei 30/1992.

D’aquesta manera, quan les entitats o organismes gestors considerin que el

reconeixement d’una determinada prestació ha estat errònia, en la seva glo-

balitat o en les seves condicions, no poden exercir l’autotutela i han d’acudir

a la via jurisdiccional específica que preveu l’article 146 LRJS. Precepte que

també estén els seus efectes a les prestacions del Fons de Garantia Salarial –art.

33 ET–, per bé que n’exclou expressament les prestacions de desocupació i de

cessament d’activitat de treballadors autònoms (en aquests darrers supòsits,

sempre que no hagi transcorregut un any des del reconeixement i no hi hagi

hagut impugnació prèvia).
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El termini de prescripció d’aquesta acció és de quatre anys i si la sentència

declara la revisió és immediatament executiva.

h)�Submodalitat�de�prestacions�de�desocupació�fraudulentes

En aquests casos (art. 137 LRJS) l’acció, que també ha de ser instada per l’entitat

gestora –en aquest supòsit, l’SPEE–, consisteix en el reintegrament de presta-

cions de desocupació indegudes per frau contractual de l’empresari. L’objectiu

de la norma –que té múltiples problemes d’aplicació i ha donat lloc a diverses

interpretacions judicials contradictòries– és evitar que sota l’aparença de dife-

rents contractes temporals diferenciats amb solució de continuïtat s’accedeixi

a una prestació per atur indeguda. Per exemple, l’empresa que té una activitat

cíclica i, en lloc de fer un contracte fix indefinit o fis discontinu, contracta

temporalment el treballador, de tal manera que al llarg del període d’inactivitat

–vacances, en general– aquest ha percebut la prestació.

El període de referència per a la indiciació d’aquest possible frau és de quatre

anys “immediatament anteriors a la sol·licitud de la prestació” que es vulgui

revocar, sempre que hi hagi hagut diversos contractes temporals amb el mateix

treballador i la mateixa empresa que hagin donat lloc a la percepció de l’atur.

L’objecte de l’acció és que l’empresari sigui declarat responsable del pagament

de totes les prestacions així generades, excepte la del darrer contracte temporal

finalitzat, amb devolució de les quanties abonades per l’SPEE al treballador

juntament amb les cotitzacions corresponents, sense que escaigui la revisió de

les resolucions prèvies.

El procés s’inicia per comunicació d’ofici de l’entitat gestora, al qual l’apartat

1 de l’article 147 LRJS atorga l’eficàcia de demanda, que ha d’anar acompa-

nyada d’una còpia de l’expedient o dels expedients administratius en què es

fonamenti. El termini per a formular aquesta comunicació és, com a màxim,

dels sis mesos posterior a la data en què s’hagi sol·licitat la darrera prestació

de desocupació.

Pel que fa a la tramitació processal, s’han de ressenyar els elements caracterit-

zadors següents:

• Es regula el lògic tràmit d’admissió a càrrec del secretari judicial, amb ter-

mini d’esmena, si escau, de deu dies.

• De conformitat amb l’apartat 3.a de l’article 147 LRJS, tenen la condició de

part l’empresari i el treballador que hagin subscrit els contractes temporals

fraudulents, per bé que en cap moment no poden sol·licitar la suspensió

del judici. Si no hi compareixen, el procediment segueix endavant d’ofici.

• Les afirmacions fàctiques contingudes en l’expedient administratiu tenen

presumpció de certesa, i correspon a l’ocupador la prova contrària.
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• La sentència estimatòria és immediatament executiva i, un cop ferma, s’ha

de notificar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

i)�Submodalitat�d’impugnació�d’altes�mèdiques

Dins aquests processos en matèria de prestacions de Seguretat Social, l’article

140 LRJS regula de forma específica aquesta mena d’accions, amb les particu-

laritats següents:

• No escau la interposició de reclamació prèvia quan es tracti d’una alta

mèdica que ha exhaurit el termini inicial màxim de 365 dies (en relació

amb el que preveu l’article 128.1.a LGSS).

• La Llei limita la legitimació passiva exclusivament a l’entitat gestora –

INSS– i, si escau, l’entitat col·laboradora, és a dir, la MATMPSS. Se n’exclou

la legitimació passiva del servei públic de salut, excepte quan l’alta hagi

estat emesa per ells (cosa freqüent en el cas de Catalunya), i la de l’empresa,

excepte que es discuteixi la contingència causant.

• La tramitació és urgent i de tramitació preferent. El judici s’ha d’assenyalar

durant els cinc dies posteriors a l’admissió de la demanda. La sentència

s’ha de dictar en el termini de tres dies.

• La pretensió d’impugnació d’alta mèdica no es pot acumular a altres ac-

cions, i la Llei fa referència expressa a la reclamació de diferències de la

prestació d’incapacitat temporal. El pronunciament judicial s’ha de limi-

tar a la valoració de l’alta mèdica acordada –per tant, si esqueia o no–,

sense condicionar altres processos en aspectes com la fixació de la contin-

gència, la base reguladora, les prestacions que se’n derivin, etc., per bé que

si es declara que l’alta mèdica és indeguda, s’ha de reconèixer el dret del

beneficiari a la prestació d’incapacitat temporal pel termini temporal que

li hagi estat reconegut o fins a la data de finalització que legalment sigui

oportuna.

• No es pot interposar recurs de suplicació.

j)�Particularitats�en�la�demanda�per�accident�de�treball�i�malalties�profes-

sionals

Si l’acció té com a origen, o així es pretén, una prestació derivada de contin-

gències professionals (art. 115 i 116 LGSS), escau identificar la MATMPSS que

cobreix el risc (atès que són aquestes entitats col·laboradores les que, si escau,

resultaran condemnades a pagar la corresponent prestació). Si no consta en

la demanda (art. 142.1 LRJS), el secretari judicial ha de paralitzar el tràmit

d’assenyalament del judici, i requerir l’empresari demandat perquè en el ter-

mini de quatre dies aporti el document acreditatiu de la cobertura del risc per

la corresponent entitat col·laboradora. Si no s’aporta aquesta acreditació, amb
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el tràmit d’audiència previ a la TGSS, el jutge ha d’acordar l’embargament de

béns de l’empresari “en quantitat suficient per tal d’assegurar el resultat del

judici”, i l’adopció de les mesures cautelars oportunes. Per bé que es tracta

d’una regulació que pot ser xocant, cal tenir present que en cas que no hi hagi

cobertura dels riscos professionals perquè l’ocupador no ha subscrit la corres-

ponent assegurança, li correspon a ell fer front al pagament de la prestació

(art. 126 LGSS). Aquestes mesures cautelars s’han d’adoptar igualment

“en relació amb l’assegurament del risc i el document de cobertura de les millores vo-
luntàries o complementàries de Seguretat Social, i altres possibles responsabilitats de
l’empresari o de tercers”.

Si l’objecte de l’acció és la determinació de contingències o el recàrrec per

falta de mesures de seguretat de l’article 123 LGSS –o quan ho acordi l’òrgan

judicial–, cal sol·licitar un informe a la Inspecció de Treball i Seguretat Social,

si no consta ja en l’expedient o en les actuacions, per tal que en un termini

de deu dies es remeti al jutjat, relatiu a les circumstàncies en què va tenir lloc

l’accident o que van comportar la malaltia professional, la feina que feia la

persona afectada, el salari i la base de cotització.
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13.Els procediments d’ofici

a)�Àmbit�d’aplicació�i�tipologia�de�supòsits

Es coneixen com a procediments d’ofici les accions iniciades per l’autoritat

laboral en la tramitació de les seves competències en el conflicte laboral i que

requereixen per a la seva tramitació una declaració judicial, ja que aborden

aspectes que escapen de les competències administratives.

L’article 148 diferencia quatre d’aquestes activitats:

• Els certificats de resolucions fermes de l’autoritat laboral derivades d’actes

d’infracció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en què es consi-

dera que l’actuació empresarial ha causat perjudicis econòmics als treba-

lladors afectats: es tracta d’una activitat de tutela pública, en considerar

l’Administració que, a banda de la imposició de les corresponents sanci-

ons, la conducta de l’ocupador ha determinat pèrdues als assalariats.

• En els supòsits d’acomiadaments col·lectius (art. 51 ET) o suspensions con-

tractuals o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, orga-

nitzatives o productives (art. 47 ET), quan el període de consultes finalitzi

amb un acord amb els representants dels treballadors i l’autoritat laboral

consideri que ho han estat en frau, engany, coacció o abús de dret o, en

les mateixes situacions, quan l’entitat gestora de les prestacions de deso-

cupació consideri que el pacte té com a finalitat l’obtenció indeguda de

prestacions.

• Quan en l’actuació de la Inspecció de Treball s’apreciï la concurrència

d’una discriminació per raó de gènere, raça, ètnia, religió i convicci-

ons, discapacitat, edat, orientació sexual o altres de legalment previstos a

aquests efectes –a banda també aquí de la imposició d’una sanció admi-

nistrativa– per tal que es pugui fixar una indemnització rescabaladora.

• Quan en la tramitació d’actes d’infracció o liquidació aixecades per la Ins-

pecció de Treball i Seguretat Social en matèria de Seguretat Social –excep-

te quan es tracti d’actes indirectament o directament relacionats amb la

recaptació– l’empresa les impugni perquè considera que el vincle entre les

parts no tenia la condició de contracte de treball.

b)�Competència�funcional
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Correspon als jutjats socials, de conformitat amb el que disposa l’article 6 LRSJ,

excepte en el cas d’impugnació de l’acord en període de consultes per frau,

engany, coacció o abús de dret, en què, d’acord amb l’àmbit territorial, corres-

pon als TSJ o l’AN (art. 7.a i 8.1 respectivament, LRJS).

c)�Singularitats�de�la�demanda�i�la�seva�admissió�a�tràmit

Aquest és probablement un dels aspectes més destacats de la Llei, que observa

els aspectes següents:

• La demanda que formuli l’autoritat laboral davant el jutjat social s’ha

d’adequar als requisits generals de l’article 80 LRJS, amb indicació de les

persones concretes contra les quals s’adreça i la condemna específica que

es postula, els fets imprescindibles per a la resolució de les qüestions plan-

tejades, etc.

• Si el tipus aplicable és el d’impugnació de l’acord assolit en els supòsits

que preveuen els articles 47 i 51 ET, s’ha de consignar l’acord de suspensió

d’efectes i la seva causa, la identificació de les parts que hi van intervenir

i la pretensió declarativa o de condemna concreta. En el cas de perjudi-

cis econòmics per incompliment laboral o indemnització per discrimina-

ció, caldrà indiciar mínimament els perjudicis causats a efectes de la seva

quantificació, i el domicili dels treballadors afectats. En cas que l’empresa

hagi negat l’existència de relació laboral en actes d’infracció o liquidació

aixecades per la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de Se-

guretat Social, s’hi ha d’adjuntar l’expedient administratiu, amb la conse-

qüència de suspensió d’efectes.

• Si els afectats són més de deu, el secretari judicial els ha de requerir perquè

designin representants, de conformitat amb les regles generals de l’art. 19

LRJS.

• La comprovació d’aquests requisits correspon al secretari judicial, amb trà-

mit d’audiència a l’autoritat laboral d’esmena de defectes en el termini de

deu dies.

d)�Singularitats�en�la�tramitació�processal

Un cop admesa a tràmit la demanda, hi són aplicables les normes del procés

general, amb les particularitats següents:

• El procediment se segueix d’ofici, encara que els treballadors perjudicats,

que han de ser citats, no hi compareguin. A aquests efectes aquestes per-

sones assalariades tenen la condició de part un cop comparegudes, per bé

que no poden desistir de l’ajornament del procés ni sol·licitar-lo.
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• La possibilitat de conciliació, o bé davant el secretari, o bé davant el jutge

social, només és possible quan es doni plena satisfacció a la totalitat dels

perjudicis causats.

• Els pactes que es puguin assolir entre empresa i treballadors afectats només

tenen eficàcia si són subscrits davant l’inspector de treball actuant.

• Les afirmacions fàctiques contingudes en la resolució o comunicació tenen

la presumpció de certesa iuris tantum.

e)�Particularitats�de�la�sentència

En el cas de processos d’ofici per negativa de l’empresari de l’existència de re-

lació laboral en actes d’infracció o liquidació, el jutge social pot imposar les

mesures sancionadores dels articles 75.4 i 97.3 LRJS, i els honoraris del profes-

sional actuant, quan entengui que les al·legacions o l’actuació de l’ocupador

pretenen la dilació de l’actuació administrativa.

La sentència que es dicti en aquests mateixos supòsits s’ha de comunicar a

l’autoritat laboral i als òrgans jurisdiccionals contenciosos administratius que

puguin conèixer de la impugnació de les actes, a efectes de prejudicialitat.

L’execució de la sentència s’ha d’efectuar sempre d’ofici.
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14. Impugnació d’actes administratius en matèria
laboral o de Seguretat Social no prestacional

a)�Àmbit�d’aplicació

Aquesta és una nova modalitat recollida en la LRJS que té com a objecte

l’adequació processal de les noves competències en matèria administrativa en

aspectes laborals, de prevenció de riscos i de Seguretat Social, sempre que en

aquest darrer cas no hi hagi un contingut estrictament prestacional, atès que

en aquest cas és aplicable la singularitat de tramitació ja analitzada en relació

amb els articles 140 a 147 de la llei processal. En conseqüència, s’integren dins

aquesta modalitat la impugnació de tots els actes administratius que es deriven

del que disposen les lletres n i s de l’article 2 LRJS, això són essencialment to-

tes les mesures sancionadores derivades de l’aplicació de la LISOS –excepte les

que afecten l’àmbit recaptador de la Seguretat Social– o aquells altres aspectes

laborals que siguin competència de la jurisdicció social. També s’hi integra la

limitada capacitat d’intervenció administrativa en matèria d’acomiadaments

col·lectius, en el cas de força major, que constitueix una submodalitat específi-

ca després de la Llei 3/2012 –que modificà l’omissió legislativa que en aquesta

qüestió presenta el RDL 3/2012.

No obstant això, regeix el principi d’especialitat –i per tant, no hi és aplicable

aquesta modalitat– en relació amb la impugnació d’actes o resolucions admi-

nistratius que tenen una modalitat específica: a banda de les prestacions de la

Seguretat Social, és el cas de la reclamació a l’Estat dels salaris de tramitació, els

aspectes de representativitat externa de les eleccions sindicals, els actes de re-

gistre d’estatuts sindicals o d’organitzacions empresarials o totes les reclama-

cions contra qualsevol Administració pública quan actua com a ocupadora.

D’altra banda, en el cas del Fons de Garantia Salarial regeixen també les regles

ordinàries. Per això l’article 151.1 LRJS preveu de manera expressa el caràcter

residual d’aquesta modalitat, en exigir que aquesta s’ha d’aplicar si no hi ha

cap altra normativa específica.

Constitueix una singularitat d’aquest procés el seu caràcter mixt entre la lògica

laboral i contenciosa administrativa. D’aquesta manera, per bé que el proce-

diment social ordinari també esdevé aquí l’àmbit de referència, la LRJS preveu

específicament que, a més, ho serà la normativa contenciosa administrativa,

“quan sigui compatible amb els principis de l’ordre social”.

b)�Particularitats�en�matèria�de�legitimació

També aquí la lògica aplicable és plenament administrativista. Així, en una

redacció que forçosament remet a l’article 9 LRJCA –per bé que adaptada a

l’àmbit laboral– l’apartat cinquè de l’article 151 LRJS determina com a element
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configurador de la legitimació activa els “destinataris de l’acte o resolució im-

pugnada”, i també les persones que “tinguin drets o interessos legítims en la

seva revocació o anul·lació”. També es regula, com a legitimació passiva, la de

l’Administració o entitat pública autora de l’acte.

L’apartat desè de l’article 151 regula també la legitimació activa de la Admi-

nistració pel que fa als propis actes en els supòsits de declaració de lesivitat

prèvia per a l’interès públic en relació amb la normativa administrativa apli-

cable i en el termini de dos mesos des de l’endemà de la data de declaració de

lesivitat. Aquesta regla no s’aplica en els casos de prestacions de la Seguretat

Social, de desocupació i del Fons de Garantia Salarial, que segueixen les regles

específiques ja analitzades dels articles 146 i 147 LRJS.

I aquest marc també conté –seguint la doctrina contenciosa administrativa i

la del TC– la menció expressa a la capacitat processal dels empresaris o treba-

lladors afectats, i els seus causahavents, i dels tercers als quals pugui afectar

la responsabilitat derivada dels fets impugnants, i de qui en pugui resultar

perjudicat, per tal de ser part en el procés, i a aquests efectes se’ls ha de citar

a termini, amb menció expressa dels supòsits d’accident de treball o malal-

ties professionals. Es tracta, com és fàcilment comprensible, d’una especifi-

citat normativa especialment pensada per als casos en què, en aplicació de

la LISOS, s’impugnin resolucions administratives que imposen sanció per in-

compliments empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals, reconei-

xent, com s’ha vist, la possible condició de part dels treballadors afectats –

o del mateix empresari, si no s’ha imposat la sanció i qui demanda és el tre-

ballador–, i de terceres persones que puguin resultar afectades per la mesura

per la seva vinculació amb les condicions en què es va produir l’accident o la

malaltia professional.

També es preveu de manera expressa que en els supòsits de sancions per asset-

jament sexual o per raó de gènere la persona afectada té la possibilitat de com-

parèixer-hi, d’acord amb la seva lliure decisió, sense que ho pugui ser contra

la seva voluntat. Si, no obstant això, es requereix la seva presència en la vista

oral a efectes de testimoniatge

“l’òrgan jurisdiccional ha de vetllar per tal que les condicions en què es practiqui siguin
compatibles amb la seva situació personal i amb les restriccions de publicitat i la inter-
venció de les parts i dels seus representants que siguin necessàries”.

I, finalment, quant a aquest epígraf, es reconeix la capacitat processal dels

sindicats més representatius o, si escau, els merament representatius, i de

l’empresari i de la representació unitària dels treballadors a l’empresa, per a

personar-se i ser considerats part en els processos en què es tingui interès en

defensa dels interessos econòmics i socials que els són propis o en la seva fun-

ció de vetllar pel compliment de la normativa vigent, en una redacció que ele-
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va a rang legal els criteris de la doctrina constitucional sobre això, però sense

que aquesta intervenció pugui comportar en cap moment aturar o endarrerir

el decurs de les actuacions.

c)�Mesures�cautelars

Aquesta qüestió concreta està prevista en l’article 152 LRJS. Es recull en

l’apartat primer d’aquest precepte el tràmit general de suspensió d’efectes de

l’acte o resolució administrativa, amb evident similituds amb el que preveuen

l’article 129 i següents LRJS. En conseqüència, els interessats poden sol·licitar

en qualsevol moment la suspensió, sempre que l’execució de l’acte adminis-

tratiu pugui comportar la pèrdua de la “finalitat legítima de la demanda”.

A aquests efectes es regula un incident processal, per tal que el jutge o tribunal

decideixi en una interlocutòria la proposta de suspensió de l’executivitat de

l’acte administratiu, amb l’audiència prèvia a les parts, en el termini de tres

dies, llevat que hi hagi raons urgents que puguin comportar la pràctica de

l’audiència posterior. La mesura cautelar pot ser denegada quan pugui com-

portar una “pertorbació greu dels interessos generals o de tercers”.

Per la seva banda, l’apartat 2 de l’article 153 regula –sota la remissió inexacta

a mesures cautelars– un tràmit específic per tal d’impugnar les resolucions de

l’autoritat laboral en relació amb la paralització de treballs de risc greu i im-

minent per a la seguretat i salut (en relació amb l’article 44 de la Llei 31/1995,

de prevenció de riscos laborals).

d)�Competència�funcional

Correspon als jutjats socials, o a les sales socials dels respectius TSJ o l’AN i del

TS, en funció de l’òrgan administratiu que ha pres la decisió final (art. 6.2.7.b,

8.2 i 8.a. LRJS).

e)�Particularitats�de�la�demanda

En l’escrit inicial de les actuacions escau identificar de manera precisa l’acte

o resolució que s’impugna, l’Administració o entitat pública demandada i, si

escau, les persones o entitats amb interessos legítims que es puguin veure afec-

tades en el cas d’estimació.

La demanda ha d’anar acompanyada de l’acreditació que s’ha exhaurit prèvi-

ament la via administrativa. Observeu que la Llei no es refereix a la reclamació

prèvia, i remet al que preveu l’article 69 de la mateixa LRJS, llevat dels supòsits

de tutela, i l’article 44 LRJCA, reiterant l’apartat 2 de l’article 151 LRJS que

aquesta és “aplicable als litigis entre les administracions públiques en l’ordre

jurisdiccional social”.
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Quant als terminis aplicables després de l’exhauriment de la via administrativa

prèvia, l’apartat 7 de l’article 151 remet al contingut dels articles 69, 70 i 73.

L’omissió d’aquests requisits inicials té un termini d’esmena, disposat pel se-

cretari judicial, de quatre dies.

f)�Particularitats�en�la�tramitació�processal

A banda de l’aplicació del procediment contenciós administratiu en els termes

ja esmentats, l’apartat 8 de l’article 151 LRJS preveu l’aplicació de la lògica de la

modalitat processal de la Seguretat Social, en els termes apuntats més amunt,

pel que fa a l’assenyalament del judici, l’aportació de l’expedient administratiu

i la congruència entre el que s’hi recull i les pretensions de les parts i la citació

a termini de les parts. I així mateix, es preveu la presumpció de certesa iuris

tantum dels fets constatats en la seva actuació pels inspectors i subinpectors

de Treball i Seguretat Social, així com els també constatats pels funcionaris als

quals es reconegui la “seva condició d’autoritat”, quan la constatació fàctica

es “formalitzi en un document públic observat amb els requisits pertinents

legalment”.

g)�Particularitats�de�la�sentència

Seguint la lògica dels articles 68 i següents LRJCA –i fugint també de lògica so-

cial– l’apartat novè de l’article 151 LRJS regula, en relació amb les pretensions

de les parts, el següent règim de declaracions de les sentències que recaiguin

en aquest modalitat processal:

• La declaració d’inadmissibilitat de la demanda per falta de jurisdicció,

per irrecurribilitat de l’acte administratiu, per extemporaneïtat o per

l’apreciació de qualsevol altre requisit processal, i en els casos en què

s’impugnin actes que siguin reproducció d’altres previs esdevinguts ferms i

quant als actes confirmatoris d’actes consentits que no hagin estat objecte

de recurs dins el termini i en la forma escaien.

• La desestimació de la demanda, quan l’acte impugnat s’adeqüi a legalitat.

• L’estimació de la demanda per apreciació d’infracció de l’ordenació jurídi-

ca, amb inclusió dels supòsits de derivació de poder per extralimitació en

les atribucions legalment previstes. En aquest cas, la sentència ha de de-

clarar no conforme al dret l’acte administratiu impugnant i l’ha d’anul·lar

totalment o parcialment i, si escau, declarar el cessament o la modificació

de l’actuació atacada o imposar el reconeixement d’una situació individu-

alitzada concreta.

• Si es declara la nul·litat de l’acte o resolució administratius per omissió de

requisits formals esmenables de caràcter essencial que hagi produït inde-

fensió en via administrativa, es pot disposar la nul·litat del procediment
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que s’hagi seguit, als únics efectes de retroacció enel moment de la pro-

ducció d’aquesta indefensió; per tant, per tal que se’n continuï la tramita-

ció a partir de la fase indicada. Això no impedeix la continuació del proce-

diment administratiu a partir d’aquest moment si no és sotmès a termini

extintiu de cap mena i sense que, si escau, el procediment caducat tingui

cap tipus d’eficàcia.

h)�Particularitats�dels�acomiadaments�col·lectius�per�força�major

Cal fer esment en aquest punt que, d’acord amb l’article 51.7 ET, en el text

establert en la Llei 3/2012, l’Administració laboral manté unes capacitats de-

cisòries limitades en el cas d’acomiadaments col·lectius, quan la causa sigui

per força major. En aquest supòsit l’autoritat social ha de ser constatada per

l’organisme públic corresponent, i l’empresa, tot seguit i en cas de resposta

positiva, pot prendre la decisió d’extinció dels contractes.

En aquests casos som davant una resolució administrativa que és impugnable

per la via de l’apartat onzè de l’article 151 LRJS pel que fa als efectes de la

sentència que anul·li la resolució administrativa que va autoritzar les extinci-

ons. Així, el pronunciament ha de declarar el dret dels treballadors afectats a

reincorporar-se al seu lloc de treball com a condemna addicional.

No obstant això, la màxima singularitat d’aquesta regulació rau en els efectes

de la sentència en aquest punt i la seva execució. D’aquesta manera, es reco-

neix a l’empresari en aquests supòsits d’estimació de la impugnació de la re-

solució administrativa que autoritza l’extinció per força major la possibilitat

d’opció –en termes similars als processos ordinaris d’acomiadament– en el ter-

mini de cinc dies per al pagament de la indemnització extintiva de l’article 56

ET –és a dir, la indemnització superior de trenta-tres dies per any d’antiguitat

i no la menor de vint dies– o la reincorporació de les persones afectades al

seu antic lloc de treball. Si l’ocupador opta per aquesta readmissió ha de posar

en coneixement dels treballadors despatxats la data del reingrés en el termini

màxim de quinze dies des de la fermesa de la sentència, i en aquest cas tenen

dret als salaris de tramitació meritats des del moment de l’extinció, amb “de-

ducció dels que hagi percebut des de l’extinció i amb devolució de les quan-

titats percebudes com a indemnització”, si es remetem als apartats 3 i 4 de

l’article 124 de la Llei processal laboral. Si, no obstant això, l’empresari opta

per la readmissió però no la fa efectiva o és extemporània, se segueixen els

tràmits d’execució de les sentències d’acomiadament, en el termini de vint

dies, amb remissió als articles 279 a 281 LRJS. Tanmateix, aquest dret d’opció

–com passa en els acomiadaments– no té lloc si el jutge ha deixat sense efec-

te la resolució administrativa per vulneració de drets fonamentals o llibertats

públiques, supòsit en què només escau la readmissió immediata i el pagament

dels salaris meritats, i en aquest cas el precepte referit es remet ala articles 282
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i següents de la pròpia norma de furs laborals. En tot cas, si a l’ínterim les

persones assalariades han percebut prestacions de desocupació s’apliquen els

criteris de reintegrament per percepcions indegudes de l’article 209.5 LGSS.
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15.El procés de conflictes col·lectius

a)�Configuració�del�conflicte�col·lectiu�i�àmbit�d’aplicació�d’aquesta�mo-

dalitat�processal

La figura del conflicte col·lectiu és una particularitat única de l’ordre social, de

llarga evolució en el nostre ordenament i el comparat. Caldrà indicar en aquest

sentit que en les relacions laborals actua, a més de l’autonomia individual i

l’heteronomia, una tercera font constitutiva: l’autonomia col·lectiva, a mig

camí entre la norma i el contracte. Aquesta singularitat té un reflex processal

en els conflictes col·lectius, que tenen a més aixopluc constitucional –per bé

que amb una perspectiva més àmplia que la merament processal– en l’article

37.2 CE, que té desplegament normatiu en els articles 17 a 26 del Decret llei

17/1977, en gran part en vigor després de la STC 11/1981. No obstant això, la

composició d’aquesta mena de contenciosos també es pot substanciar per la

via autocompositiva, o bé mitjançant les comissions paritàries dels convenis,

o bé mitjançant els sistemes de conciliació, mediació i arbitratge instaurats

per la via dels convenis o els acords interprofessionals de l’article 83 ET (a

Catalunya, el Tribunal Laboral de Catalunya).

En aquest sentit, cal observar que els conflictes col·lectius tenen unes fronteres

clarament diferenciades de les reclamacions individuals, per bé que la concre-

ció d’aquesta diversitat no sempre és clara. De conformitat amb l’article 153.1

LRJS, els trets característics del conflicte col·lectiu són objectius, subjectius i

finalistes. Els objectius consisteixen que els interessos en joc no són indivi-

duals, sinó generals i indeterminats. Els subjectius, que els afectats en forma

directa no són les persones concretes, sinó un col·lectiu indeterminat. Els fi-

nalistes, l’aplicació o interpretació d’una norma estatal, un conveni col·lectiu

sigui quina sigui la seva eficàcia, els pactes o acords d’empresa, una decisió

empresarial de tipus col·lectiu o una pràctica de empresa. Supòsits als quals

la Llei assimila les reclamacions col·lectives sobre modificacions de la matei-

xa índole per mobilitat geogràfica i modificació substancial de les condicions

de treball i, en tot cas, les mesures de reestructuració preses de conformitat

amb l’article 47 ET, en els termes analitzats en l’estudi de l’article 138 LRJS, i

la impugnació dels convenis col·lectius (art. 163 i següents LRJS) i dels acords

d’interès econòmic dels treballadors autònoms econòmicament dependents

(art. 13 LETA), la impugnació de laudes arbitrals de naturalesa col·lectiva, la

impugnació de les decisions empresarials d’atribució de caràcter reservat o de

no comunicar determinades decisions als representats dels treballadors i els

litigis relatius al compliment pels representants dels treballadors i experts que

els assessorin de la seva obligació legal de sigil. No passa el mateix en el cas

d’acomiadaments col·lectius impugnats per la via col·lectiva, que es tramiten

per la via de l’article 124 LRJS.
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D’aquesta manera si, per exemple, l’ocupador ve entenent que una determi-

nada clàusula convencional s’interpreta en un sentit que els treballadors con-

sideren que és incorrecta, som davant la figura del conflicte col·lectiu: les per-

sones assalariades, per mitjà dels seus representants, poden interposar aquesta

mena de demandes (o sotmetre la qüestió a les vies autocompositives), per tal

que el jutge faci l’hermenèutica adequada. Observeu que en aquests casos, per

bé que hi ha subjectes afectats, l’àmbit personal és indeterminat, i per bé que

hi ha interessos personals, la seva naturalesa és col·lectiva.

Per això, en general, les sentències recaigudes en aquesta modalitat processal

no tenen una eficàcia directa de condemna, sinó merament declarativa (és

a dir, el conveni ha de ser interpretat d’aquesta forma) i, per tant, no són

directament executables.

b)�Concurrència�entre�demandes�de�conflictes�col·lectius�i�demandes�in-

dividuals

Ara bé, el fet que la norma, el conveni, l’acord o pacte d’empresa o la decisió o

pràctica empresarial col·lectiva sigui susceptible d’interpretació o aplicació per

aquesta modalitat processal no enerva que els treballadors uti singuli puguin

interposar la corresponent demanda de reclamació de dret i/o quantitat pel

mateix motiu. D’aquesta manera, la pretensió que l’ocupador ha interpretat

incorrectament el conveni col·lectiu –seguint l’exemple abans emprat– es pot

articular tant per la via del conflicte col·lectiu com per la de la reclamació in-

dividual o plural. Passa, però, que en el primer cas som davant una sentència

declarativa (“el conveni ha de ser interpretat així”) de caràcter universal, men-

tre que en el segon, els efectes no són únicament de reconeixement del dret

en l’àmbit individual, sinó també de condemna a l’ocupador respecte dels ac-

tors concrets que han interposat la demanda i només per aquest, no per altres

d’aliens a la reclamació.

Aquesta dualitat de vies determina que la Llei, seguint la doctrina cassacional

antiga en la matèria, prevegi en l’apartat cinquè de l’article 160 LRJS dos efec-

tes. El primer, la suspensió de les demandes individuals que s’hagin tramitat o

s’estiguin tramitant en el moment d’interposició del conflicte col·lectiu, sem-

pre que la sentència que s’hagi dictat en les reclamacions individuals no hagi

assolit fermesa (encara que s’estigui tramitant un recurs). El segon, l’eficàcia

de cosa jutjada positiva del pronunciament ferm recaigut en les sentències

de conflicte col·lectiu sobre les reclamacions individuals, sempre que hi hagi

identitat objectiva o un nexe de connectivitat (per tant, sense que hi concorri

la identitat subjectiva reclamada, amb caràcter general, en l’article 222.4 LEC).

I això tant en l’ordre social com respecte del contenciós administratiu. S’hi

ha d’afegir, de conformitat amb l’apartat sisè del mateix article, un nou efecte

–també provinent de la doctrina cassacional prèvia–: la suspensió de la pres-

cripció de les reclamacions individuals a partir del moment en què s’interposa

la demanda de conflicte col·lectiu, en relació amb l’article 59 ET.
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Tanmateix, la recent LRJS ha introduït en aquest matèria una novetat significa-

tiva: els denominats conflictes col·lectius susceptibles d’execució individualitzada.

En efecte, no tots els conflictes col·lectius són susceptibles d’individualització

en règim de condemna; és més, com s’ha dit, aquesta figura es caracteritza en

principi perquè la sentència és merament declarativa i, per tant, no és execu-

table. Així, si el jutge o tribunal ha declarat una determinada interpretació au-

tèntica del conveni –reiterant l’exemple– és evident que això comporta efectes

tant de futur com de passat –atès que en molts casos, si no hi ha prescripció,

s’han meritat diferències retributives individuals. Doncs bé, en el model ante-

rior de la LRJS si l’empresari no complia la sentència del conflicte col·lectiu –i/o

no abonava les diferències meritades– els treballadors es veien obligats a acudir

a demandes individuals o plurals per tal de fer efectius els drets que ja tenien

prèviament reconeguts per sentència, per bé que amb caràcter general i inno-

minat. D’aquí la figura del conflicte col·lectiu susceptible d’execució individu-

al, que es regula en l’article 247 LRJS, que articula un mecanisme d’execució

específic que permet que l’òrgan judicial que ha dictat la sentència de conflic-

te col·lectiu pugui executar el seu pronunciament en clau individual, sense

que escaigui una demanda per les persones beneficiades per la sentència, amb

articulació d’un sistema de representació col·lectiva complex i una tramitació

singular que, no obstant això, no enerva l’opció per la demanda individual de

reconeixement de dret i quantitat.

c)�Legitimacions�processals

De conformitat amb l’article 154 LRJS, tenen legitimació activa, si el conflicte

té un àmbit superior al de l’empresa, i atesa la naturalesa jurídica de la figura,

els òrgans constitucionals de defensa de l’interès col·lectiu (art. 7 CE i art. 2.1.d

LOLS), és a dir, els sindicats i les associacions empresarials que tinguin un àm-

bit d’actuació que es correspongui amb el del conflicte o sigui més ampli que

el conflicte i sempre que –d’acord amb el consolidat criteri constitucional57

i cassacional, en relació amb un requisit no observat en aquest article però

sí indirectament en l’article 17.2 LRJS– tinguin implantació en els interessos

professionals o econòmics col·lectius i els defensin.

No obstant això, sovint l’objecte del conflicte es limita a l’àmbit concret de

l’empresa o el centre de treball. Per això el precepte indicat preveu les legitima-

cions en aquest supòsit; així, a banda de la dels sindicats –amb implantació–,

la llei regula també la legitimació dels empresaris –amb expressa menció de les

administracions públiques quan actuïn com a ocupadores– i la representació

unitària i sindical en l’empresa. També es preveu la capacitat de les associaci-

ons representatives dels treballadors autònoms econòmicament dependents i

els seus sindicats representatius en relació amb l’article 19.2.d LETA.

No obstant això, l’article 155 LRJS reconeix en qualsevol àmbit la legitimació

universal dels sindicats més representatius (art. 6 i 7 LOLS) i de les associacions

empresarials més representatives (art. 87 ET), i els dels òrgans de representació

legal i sindical, sempre que en tot cas el seu àmbit d’actuació sigui igual o

(57)STC 70/1982, de 29 de no-
vembre; 37/1983, de 11 de maig;
219/1994, 101/1996, d’11 de
juny; 215/2001, de 29 d’octubre;
52/2007, de 12 de març, etc.
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superior al del conflicte, de personació en el procés, encara que no n’hagin

estat promotors, en relació amb la previsió genèrica de l’article 17.2 LRJS, ja

esmentada.

d)� Particularitats� de� la� conciliació� i� mediació� prèvia:� diverses� vies

d’impugnació

El conflicte col·lectiu té dues vies de tramitació: una, que es podria qualificar

com a ordinària, que es basa en un intent de conciliació previ i una demanda

de part –que és substancialment, la regulada en la LRJS–; l’altra, que es pot

denominar d’ofici: per la via del DL 17/1977.

En el primer cas –que és a la pràctica quasi bé hegemònica– les parts han

d’intentar assolir un acord, o bé davant els organismes administratius de con-

ciliació, o bé –sobretot si el conveni col·lectiu ho preveu– davant els organis-

mes extrajudicials sorgits de l’autonomia col·lectiva (el Tribunal Laboral de

Catalunya).

El que s’acordi en conciliació (art. 156.2 LRJS) té eficàcia general, per assimila-

ció expressa a la naturalesa dels convenis col·lectius de l’article 82 ET (o d’acord

d’interès professional, en el cas dels treballadors autònoms econòmicament

dependents), sempre que les parts que conciliïn incloguin la legitimació legal

a aquests efectes i adoptin l’acord de conformitat amb la norma esmentada.

S’ha de comunicar una còpia del pacte de l’autoritat laboral. Si no s’arriba a un

acord, la part instant pot interposar la demanda, que ha de ser acompanyada

per l’acreditació de l’intent de conciliació o mediació.

El supòsit d’ofici està regulat en els articles 17 a 26 del DL 17/1977, en què

es preveu un tràmit de conciliació davant l’autoritat laboral que, en cas que

no s’assoleixi, comporta la remissió de l’expedient al jutjat o tribunal per a la

seva resolució per l’organisme públic corresponent. S’hi refereix l’article 154

LRJS, que exigeix que la comunicació d’ofici compleixi els requisits legalment

observats per a les demandes de conflicte col·lectiu.

A banda de totes dues vies, escau tenir en consideració que una part molt

significativa dels convenis exigeixen un tràmit compositiu previ per mitjà de

les seves comissions paritàries, que esdevé d’ineludible compliment abans de

formular qualsevol conciliació, sol·licitar la intervenció de l’autoritat laboral

o formular demanda, si així està previst en la norma col·lectiva58.

e)�Competència�funcional

Correspon als jutjats socials o a les sales socials dels respectius TSJ o l’AN en

funció de l’àmbit territorial del conflicte (articles 6, 7.a i 8.1 LRJS).

f)�Singularitats�de�la�demanda

(58)Entre moltes altres STS
12-11-2002 (RJ 2003/760),
13-12-2002 (RJ 2002/1963), etc.
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D’acord amb l’article 157.1 LRJS, la demanda –tant en el cas de tramitació de

conciliació ordinària, com en el supòsit d’ofici– ha de complir els requisits

específics següents:

• Ha de contenir la designació general (no la concreció personal) dels treba-

lladors i empreses afectats –òbviament, quan el conflicte té un abast sec-

torial i no es limita a una empresa. No obstant això, en el cas de conflic-

tes col·lectius susceptibles d’execució individual posterior, escau la identi-

ficació mínima dels elements sobre els quals posteriorment es pugui dur a

terme l’execució individualitzada, com ara “les dades, les característiques

i els requisits que escaiguin”, als efectes de la posterior execució en els ter-

mes que preveu l’article 247 LEC.

• A més, s’ha de designar en forma concreta el demandat o els demandats,

amb expressa concreció de l’empresari, associació empresarial, sindicat o

representant unitari afectats.

• També ha de contenir una referència succinta als fonaments jurídics de la

pretensió que es formuli i les pretensions d’interpretació, declaratives o,

si escau, de condemna o de qualsevol altra naturalesa que conformin la

petició de la part.

g)�Singularitats�de�la�tramitació�processal

De conformitat amb els articles 159 a 162, aquest procés es caracteritza, en

relació amb l’ordinari, per les especificitats següents:

• La seva naturalesa és urgent i preferent, excepte els de tutela de drets fo-

namentals i altres llibertats públiques. El judici s’ha de celebrar durant els

cinc dies següents a l’admissió a tràmit de la demanda i la sentència s’ha

de dictar durant els tres posteriors a la vista oral.

• Les resolucions de tramitació que es dictin són irrecurribles, llevat de la

interlocutòria que declari la incompetència.

• L’article 162 preveu que si les parts s’adrecen al jutjat en qualsevol moment

fins a la sentència, comunicant la composició del conflicte, el secretari

judicial ha d’ordenar, sense més ni més, l’arxivament de les actuacions.

h)�Particularitats�de�la�sentència

A banda del caràcter, en principi, merament declaratiu de les sentències recai-

gudes en aquesta modalitat, en els termes més amunt apuntats, l’article 160.3

LRJS conté les singularitats que han de reunir els pronunciaments que es dic-

tin en el cas dels conflictes susceptibles d’execució individual –en relació amb

l’article 247– , és a dir: la concreció de les dades, les característiques i els re-

quisits que escaiguin per a la posterior execució pels beneficiats, amb inclusió
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específica de la repercussió directa que pugui tenir respecte a aquests. S’hi ha

d’afegir que, de conformitat amb el mateix precepte i per a la mateixa situació,

la sentència ha de contenir la declaració que la condemna ha de tenir efectes

processals no limitats als que han estat part en el procés concret de conflicte

col·lectiu.

Les sentències així dictades són executives des del moment que es dicten, en-

cara que no siguin fermes per interposició de recurs.
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16. Impugnació de convenis col·lectius

a)�Àmbit�d’aplicació

Aquesta modalitat processal, de conformitat amb l’article 163 LRJS, limita el

seu camp d’aplicació a la impugnació dels convenis col·lectius estatutaris, és

a dir, els acordats de conformitat amb el títol III ET, i també els laudes arbi-

trals que els substitueixin (és a dir: quan les parts han sotmès a arbitratge el

conveni).

En el cas de convenis extraestatutaris o pactes o acords d’empresa, per bé que la

doctrina judicial no ha estat sempre pacífica, es considera que la seva impug-

nació també s’ha d’adequar a aquesta modalitat i no a la del conflicte col·lectiu

ordinari59.

Aquesta modalitat regeix en qualsevol supòsit d’impugnació d’un conveni; és

a dir: tant si se’n presenta la nul·litat per incompliment dels requisits legals,

com si se sustenta l’anul·lació d’una part o d’alguna de les seves clàusules60.

b)�Les�diferents�vies�d’impugnació�dels�convenis

La impugnació del conveni pot seguir tres vies diferenciades:

• Procediment�d’ofici: és a dir, quan en el control de legalitat posterior al

registre del conveni davant l’oficina pública (art. 90.2 ET), l’Administració

corresponent considera que el seu text, en tot o part, no s’adequa a legalitat

(art. 90.2 ET). Aquesta modalitat està desplegada reglamentàriament en el

RD 713/2010, de 28 de maig.

• Impugnació�per�l’autoritat�laboral�a�instància�de�part (per subjectes in-

closos en l’àmbit del conveni o per tercers): des que el conveni se subscriu

fins que l’oficina pública el registra qualsevol subjecte amb legitimació pot

instar l’Administració que tramiti d’ofici el procés d’ofici esmentat.

(59)STS 29-01-2004 (RJ 2004/958),
12-12-2007 (RJ 2007/1459),
22-01-2010 (RJ 2010/3122), etc.

(60)Per totes, STS 22-09-2011 (RJ
2011/7598).

• Impugnació�a�instància�de�part: si l’Autoritat laboral no considera adi-

ent actuar d’ofici dins el termini esmentat en l’apartat anterior o no dóna

resposta a la petició en el termini de quinze dies, o bé l’acord ha estat ja

registrat, qualsevol persona amb legitimació el pot impugnar, per bé que

per la via de la interposició d’un conflicte col·lectiu que, tot i seguir la lò-

gica aplicable als articles 153 a 162 LRJS, s’adequa a la modalitat processal

aquí analitzada (art. 163.3). Aquesta acció es pot plantejar en tot moment

mentre el conveni col·lectiu es trobi en vigor61.

(61)STS 19-09-2006 (RJ
2006/6669).
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c)�Règim�de�legitimacions�i�motius�per�a�la�impugnació�dels�convenis

Els convenis col·lectius poden ser impugnats per dues causes:

• Perquè el seu contingut no s’adequa a legalitat.

• Perquè lesiona greument l’interès de tercers.

En el primer cas (il·legalitat total o parcial del conveni), la legitimació varia en

funció de la modalitat d’impugnació. Així, en el cas de denuncia a l’autoritat

laboral en el període de registre perquè procedeixi a instar actuació en matèria

jurisdiccional, la legitimació de tramitació administrativa la tenen els repre-

sentats legals o sindicals dels treballadors i els empresaris afectats (apartat 2

de l’art. 163 LRJS); per contra, si la via emprada és la del conveni col·lectiu

(art. 165 LRJS), la legitimació correspon als òrgans de representació unitària o

sindical dels treballadors, els sindicats i les associacions empresarials interes-

sades, i també el Ministeri Fiscal, les administracions públiques amb compe-

tències laborals i l’Institut de la Dona –o l’òrgan autonòmic assimilable– quan

l’objecte de la impugnació sigui la inclusió de clàusules de discriminació per

raó de gènere.

En tot cas, s’ha d’observar que en cap cas no poden impugnar per aquesta via

el conveni els treballadors i empresaris afectats pel mateix conveni. És a dir,

com que aquesta reclamació és de caràcter col·lectiu no és possible que una

persona assalariada, per exemple, impugni el conveni com a tal, encara que

el seu contingut pugui resultar-li perjudicial62. Tanmateix, això no impedeix

que els treballadors individuals –o, si escau, els empresaris– puguin acudir a

la demanda ordinària de reconeixement de dret –i/o quantitat per tal que,

sense caràcter col·lectiu però sí en el seu àmbit concret, la clàusula o contingut

discutit no se’ls apliqui i sense que, en principi, això en determini la nul·litat.

No obstant això, l’apartat quart de l’article 163 LRJS preveu que si en aquestes

demandes individuals el jutge o tribunal aprecia la concurrència d’il·legalitat

ho ha de posar en coneixement del Ministeri Fiscal per tal que interposi la

corresponent demanda, en els termes que s’acaben de ressenyar més amunt.

(62)STC 10/1996 i 12/1996, de 29
de gener; 90/2001. de 2 d’abril;
157/2002, de 16 de setembre; etc.

Però, com s’ha vist, també els tercers afectats per un conveni en poden instar

la impugnació quan el contingut sigui lesiu per als seus interessos, sempre que

no es trobin afectats en l’àmbit material del conveni63. Es tracta, per tant, de

subjectes als quals la norma col·lectiva no els és d’aplicació directa però, això

no obstant, sí que resulten perjudicats pel seu contingut (així, per exemple, un

conveni sectorial que regula determinades obligacions d’empreses de treball

temporal).

A banda de les expressades i singulars legitimacions actives, correspon la pas-

siva a totes les organitzacions amb representació en la comissió negociadora

o a la mateixa mesa de negociació.

(63)STS 20-12-1996 (RJ
1996/9812), 11-03-1997 (RJ
1997/2309); 06-06-2001 (RJ
2001/5494); etc.
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I, finalment, quant a aquest apartat, l’apartat quart de l’article 165 LRJS deter-

mina que el Ministeri Fiscal –per aplicació del que preveu l’article 124.1 CE–

sempre és part en aquests processos.

d)�Competència�funcional�i�territorial

Correspon als jutjats socials o a les sales socials dels respectius TSJ o l’AN en

funció de l’àmbit territorial del conflicte (articles 6, 7.a i 8.1 LRJS).

e)�Particularitats�de�la�demanda

Si la via d’impugnació és la del conveni col·lectiu, les singularitats de l’escrit

rector inicial s’adeqüen lògicament a les de la modalitat processal, abans ana-

litzada.

No obstant això, si l’acció l’efectua l’autoritat laboral, l’escrit inicial rector ha

de contenir les especificacions següents:

• La concreció de la legislació i els aspectes concrets que es considerin in-

fringits pel conveni.

• Una referència succinta als fonaments jurídics de la il·legalitat.

• La relació de les representacions integrats de la comissió o de la mesa ne-

gociadora.

Si la causa de la demanda és la lesió a interessos de tercers, també escau la

inclusió de la relació d’aquests tercers, amb concreció de l’interès d’aquests que

s’ha de protegir. A més, de conformitat amb l’article 165.3 LRJS, la demanda

ha d’anar acompanyada del conveni amb còpies.

Com és regla general, el control inicial d’admissió de la demanda correspon al

secretari judicial, amb un termini d’esmena, si escau, de deu dies.

f)�Particularitats�de�la�sentència

El pronunciament judicial s’ha de dictar en el termini de tres dies posteriors

al judici, amb comunicació a l’autoritat laboral. La sentència és executiva des

del moment en què es dicti, encara que hi hagi recurs.

Un cop és ferma, produeix efectes de cosa jutjada sobre els processos indivi-

duals pendents de resolució o que es puguin plantejar en el futur, en relació

amb els preceptes convalidats, anul·lats o interpretats.

Si es el conveni o la clàusula concreta és anul·lat i ha estat prèviament publi-

cat en el diari oficial corresponent (art. 90.3 ET), la sentència també s’ha de

publicar.
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17. Impugnació d’estatuts de sindicats o associacions
empresarials

a)�Àmbit�d’aplicació

D’acord amb l’article 4 LOLS, els sindicats, per a adquirir plena capacitat jurí-

dica i capacitat d’obrar, han de dipositar els seus estatuts davant la correspo-

nent oficina pública. Els estatuts han de complir uns determinats requisits que

la norma esmentada determina, de tal manera que l’Administració pública,

si es compleixen, pot denegar el registre. Un règim similar és aplicable a les

associacions empresarials; en aquest cas, per aplicació dels articles 1 i 3 de la

Llei 19/1977.

Aquest control de legalitat –merament formal– determina que en aquesta mo-

dalitat processal concorrin tres possibles supòsits:

• La impugnació per part dels sindicats de la negativa de l’autoritat laboral

a la inscripció dels seus estatuts o la seva modificació.

• La impugnació per part de tercers dels estatuts d’un sindicat.

• El règim aplicable als estatuts de les associacions empresarials. No obstant

això, en aquest darrer supòsit i, de conformitat amb el que disposa l’article

176 LRJS, el règim aplicable és idèntic al dels supòsits anteriors dels sindi-

cats. Per això aquesta tercera modalitat és subsumida en la nostra anàlisi

en les dues anteriors.

b)�Competència�funcional

Correspon als jutjats socials o a les sales socials dels respectius TSJ o l’AN en

funció de l’àmbit territorial del conflicte (articles 6, 7.a i 8.1 LRJS), en relació

amb el lloc en què tingui la seu el sindicat o l’associació empresarial.

17.1. Impugnació de la resolució administrativa que denega el

dipòsit

a)�Règim�de�legitimacions

Tenen la legitimació activa els promotors dels sindicats en la fase constitutiva

i els firmants de la seva acta de constitució. En cas que el que es denegui sigui

la modificació dels estatuts –un cop el sindicat ja ha adquirit plena capacitat

jurídica–, tenen legitimació activa els seus representants, i els seus afiliats hi

poden comparèixer com a coadjuvants.
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Té legitimació passiva l’Administració pública que ha denegat la inscripció.

El Ministeri Fiscal també és aquí sempre part, en relació amb el mandat de

l’article 124.1 CE.

b)�Termini�per�a�la�impugnació�de�la�resolució

De conformitat amb l’article 168 LRJS, el termini per a impugnar la decisió

administrativa contrària al registre –sense que se’n determini la naturalesa– és

de deu dies a comptar de la notificació expressa de la resolució o pel decurs

d’un mes des de la presentació dels estatuts sense que hi hagi admissió expressa

ni comunicació de defectes a esmenar.

c)�Particularitats�de�la�demanda,�tramitació�processal�i�sentència

En aquests aspectes, s’ha de destacar:

• La demanda ha d’anar acompanyada dels estatuts i de la resolució dene-

gatòria, si ha estat expressa, o, en cas contrari, de la còpia acreditativa de

la presentació dels estatuts (art. 169 LRJS).

• L’endemà de l’admissió de la demanda, el secretari judicial ha de requerir

l’oficina pública corresponent perquè remeti l’expedient administratiu, el

qual ha de ser efectuat en el termini de cinc dies (art. 170).

• Si la sentència és estimatòria, ha d’ordenar el dipòsit immediat dels esta-

tuts (art. 171).

17.2. Impugnació dels estatuts

a)�Règim�de�legitimacions

En principi aquesta submodalitat processal està dissenyada per a la impugna-

ció dels estatuts sindicals en un control de legalitat substantiu –és a dir, no

solament el compliment dels requisits formals que han d’observar de confor-

mitat amb la LOLS–, sinó també la seva adequació a la legalitat. Per això la

Llei preveu la legitimació activa del Ministeri Fiscal. No obstant això, també és

acceptable una acció d’aquesta mena per part de qui tingui un interès “directe,

personal i legítim”. Així, per exemple, els afiliats del sindicat que considerin

que els estatuts no s’adeqüen a legalitat o un sindicat tercer per coincidència

amb la denominació.

Tenen la legitimació passiva els promotors dels sindicats i els signants de l’acta

de constitució o, en tot cas –especialment en el canvi de modificacions esta-

tutàries–, els representants dels sindicats. I encara que no sigui la part actora,

té legitimació el Ministeri Fiscal.
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b)�Particularitats�en�la�tramitació�i�en�la�sentència

En el tràmit d’admissió de la demanda, el secretari judicial ha de requerir

l’oficina pública corresponent per tal que aporti a les actuacions una còpia

autoritzada de l’expedient en el termini de cinc dies (art. 174 LRJS).

Si la sentència és estimatòria, es declara la nul·litat de les clàusules estatutàries

contràries a legalitat o, si escau, els estatuts en la seva integritat. En tots els

supòsits la sentència s’ha de comunicar a l’oficina pública corresponent.
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18.La modalitat de tutela de drets fonamentals i
llibertats públiques

a)�Àmbit�d’aplicació�i�regles�de�concurrència�amb�altres�modalitats�pro-

cessals

Aquesta modalitat és, òbviament, el desplegament en la jurisdicció social de

la previsió que conté l’article 53.2 CE. En el redactat inicial, la LPL només feia

esment a la tutela de la llibertat sindical, per bé que judicialment s’havia entès

que en aquesta modalitat processal s’incloïen tots els supòsits de discrimina-

ció, vulneració del dret a la igualtat i tutela de drets fonamentals.

L’actual text de la LRJS de 2011 ha seguit aquesta interpretació. Així, l’apartat

primer de l’article 177 fa referència als drets fonamentals i les llibertats públi-

ques, tot i que singularitza –com a institucions juslaboralistes especials– els

drets fonamentals de llibertat sindical i vaga (als quals s’han d’assimilar, en

funció de les circumstàncies concurrents, els drets de negociació i conflicte

col·lectius, sempre que es vinculin amb els apartats 1 i 2 de l’art. 28 CE). I

també trobarem una referència concreta a la prohibició del tractament discri-

minatori i de l’assetjament.

En tot cas, s’ha de recordar que aquesta modalitat processal queda limitada al

coneixement d’aquests infraccions dels principis constitucionals esmentats i

no al contingut contractual en sentit estricte (per bé que lògicament sovint

els efectes d’una sentència estimatòria poden tenir efectes contractuals). Així,

en aquestes demandes l’objecte és la declaració de l’existència d’una vulnera-

ció dels drets regulats en els articles 14 a 29 CE. Les condemnes al cessament

de l’actuació generadora i al rescabalament dels danys ocasionats, no, la inter-

pretació d’una clàusula legal, convencional o contractual o els seus incompli-

ments. Així es preveu en l’article 178.1 LRJS, que prohibeix de forma expressa

l’acumulació d’accions d’altra naturalesa o amb la mateixa pretensió basada

en fonaments diversos a la tutela.

Per bé que es pot considerar que hi concorren similituds, és evident que el rè-

gim de condemnes –i el d’efectes– no són assimilables. S’hi ha d’afegir que, si

la demanda s’articula per la via ordinària, la sentència i el debat entre les parts

queda limitat als aspectes contractuals, mentre que si es fa per la modalitat

aquí estudiada, la polèmica s’ha de centrar en la infracció dels drets esmen-

tats. Tampoc no hi ha coincidència de parts –en el primer cas, no ho serà el

Ministeri Fiscal–, ni especialment les regles de la càrrega de la prova. Per això

l’article 179.4 LRJS preveu de manera expressa que si hi concorren pretensions

formalment de tutela de drets fonamentals, però, això no obstant, el jutge o

tribunal considera que les pretensions no tenen aquesta naturalesa, sinó la
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contractual, les ha de rebutjar –ja que no són l’objecte d’aquests processos– i

reconvertir la demanda en ordinària, sempre que es compleixin els requisits

legalment observats.

Per tant, correspon a la part actora optar per la via ordinària o l’especialitzada,

sobre la base dels elements concurrents en cada supòsit. Des d’aquest punt

de vista, cal fer esment que res no impedeix, si s’opta per la via ordinària, a

la invocació de drets fonamentals, que forçosament han de ser analitzats pel

jutge; això no obstant, cap de les singularitats processals del procés de tutela

de drets fonamentals hi és aplicable.

Tanmateix, dit això, cal fer esment que aquesta possible doble via no sempre

actua, ja que la mateixa llei estableix un “principi d’arrossegament” de la ma-

jor part de modalitats processals especials (art. 184 LRJS), de tal manera que

aquestes són prevalents sobre la de tutela. Així s’han de tramitar per les mo-

dalitats específiques prèviament analitzades –encara que s’al·legui la infracció

de drets fonamentals– els supòsits d’acomiadament i la resta d’extincions del

contracte de treball, la de mobilitat geogràfica, modificació substancial de les

condicions de treball i reducció de jornada o suspensió contractual, les de va-

cances, les de matèria electoral, les impugnacions dels estatuts sindicals, les

relatives a l’exercici dels drets de conciliació de la vida laboral i familiar, les

d’impugnació d’estatuts dels sindicats o associacions empresarials i les de san-

cions. En qualsevol d’aquests casos, la demanda s’ha de plasmar mitjançant

les dites modalitats processals i no la de tutela de drets fonamentals. Ara bé,

malgrat que la tramitació és aquesta, “ordinària”, es produeix una assimilació

amb una sèrie de garanties del procés de tutela: les previstes en l’article 184 –

el caràcter preferent– i les determinades en l’article 178.2, significativament,

la presència del Ministeri Fiscal i la inversió de les regles de la càrrega de la

prova. Per tant, en aquests supòsits el que es produeix és una mena d’aplicació

mixta de la modalitat processal contractual i la de tutela de drets fonamentals.

No passa així, però, en les demandes ordinàries i la resta de modalitats con-

tractuals no esmentades, en què la regla general és l’opció entre una modalitat

o l’altra.

Aquest “efecte d’arrossegament” de la resta de modalitats processals també té

un reflex en l’article 179.2 LRJS, de conformitat amb el qual la demanda s’ha

d’interposar dins el termini de prescripció o caducitat previst en cada supòsit

respecte dels actes que s’impugnen.

b)�Competència�funcional�i�territorial

Correspon als jutjats socials o a les sales socials dels respectius TSJ o l’AN en

funció de l’àmbit territorial del conflicte (articles 6, 7.a i 8.1 LRJS), en relació

amb el lloc on s’ha produït l’acte o conducta impugnada o els seus efectes.

c)�Règim�de�legitimacions
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De conformitat amb l’article 177.1 LRJS té la legitimació activa “qualsevol tre-

ballador o sindicat” que consideri lesionats els seus drets fonamentals, sempre

que invoqui un “dret o interès legítim”. No obstant això, aquesta infracció

al·legada de drets fonamentals queda limitada a “l’àmbit de les relacions jurí-

diques atribuïdes al coneixement de l’ordre jurisdiccional social” o als supò-

sits en què concorri una “connexió directa”, amb menció expressa a les acci-

ons que es formulin contra “tercers vinculats a l’empresari sota qualsevol tí-

tol, quan la vulneració al·legada tingui connexió directa amb la prestació de

serveis” (així, per exemple, l’assetjament patit per una persona assalariada que

presta serveis per a una empresa subcontratada per càrrecs de l’empresa prin-

cipal). No deixa de ser paradoxal –com ha assenyalat algun sector doctrinal–

que la llei no faci cap referència a la legitimació activa de l’empresa o les as-

sociacions empresarials.

La legitimació passiva la té, òbviament, l’empresari o, si escau, la persona fí-

sica o jurídica a la qual, en l’àmbit contractual, s’imputa la vulneració dels

drets fonamentals. D’altra banda, és obvi que quan la lesió és pluripersonal

en la perspectiva activa concorre un inevitable litisconsorci passiu necessari.

No obstant això, l’apartat quart de l’article 177 LRJS estableix que, en el cas

d’assetjament –per bé que amb una regulació oberta a altres lesions de drets

fonamentals–, la víctima pot optar per adreçar la demanda únicament con-

tra l’empresari, excepte que es pretengui la condemna contra el tercer o quan

aquest en pugui resultar directament afectat per la sentència.

Així mateix el Ministeri Fiscal, en relació amb el mandat constitucional, sem-

pre és part en aquests processos, per tal de vetllar específicament

“per la integritat de la reparació de la víctima i demanant que s’adoptin, si escau, les
mesures necessàries per a la depuració de les conductes delictives”.

I, finalment, quant a aquest epígraf, cal dir que si el treballador està afiliat a

un sindicat, aquest pot comparèixer com a coadjuvant. I també ho poden fer,

encara que no hi hagi un vincle associatiu, els sindicats que tinguin la condició

de més representatius (art. 6 i 7 LOLS) i, en els supòsits de discriminació, “les

entitats públiques o privades que tinguin com a fita la promoció i defensa

dels interessos legítims afectats”. En tot cas, aquests coadjuvants no es poden

personar en el procés, recórrer-hi en contra o continuar-lo contra la voluntat

de la persona assalariada afectada.

d)�Singularitats�en�la�demanda,�la�tramitació�processal�i,�en�especial,�les

mesures�cautelars

Els trets característics en aquesta matèria de la present modalitat processal són:

• De conformitat amb l’article 179.3, la demanda, a banda dels requisits ge-

nerals, ha d’expressar amb claredat els fets constitutius de la vulneració,

el dret o la llibertat infringits i la quantia de la indemnització postulada
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amb l’especificació dels diversos danys i perjudicis, tot establint –excepte

pel que fa als danys morals de difícil determinació– les circumstàncies re-

llevants per a la quantificació, incloent-hi la gravetat, la durada i les con-

seqüències del dany, o les bases de càlcul dels perjudicis estimats pels tre-

balladors.

• El procés és urgent a tots els efectes i preferent respecte de la resta, tant

en fase de cognició com de recurs. El judici s’ha de celebrar durant els

cinc dies posteriors a l’admissió de la demanda i la sentència s’ha de dictar

durant els dos dies següents.

• En el cas d’assetjament, si es requereix el testimoni de la persona identifi-

cada en la demanda com a causant, l’òrgan judicial ha de vetllar per les

condicions que la pràctica de la prova sigui compatible amb les situacions

personals i amb les restriccions de publicitat i intervenció de les parts i dels

seus representants que calguin.

Amb tot, l’element més significatiu en la tramitació processal prevista en la

llei –si més no, pel que fa al nou text de la LRJS de 2011– és la regulació de les

mesures�cautelars, que preveu l’article 180 LRJS. Aquestes mesures són:

• La possible suspensió dels efectes de l’acte que s’impugna a petició de

l’actor, o altres mesures assimilades. D’acord amb la Llei, aquesta suspensió

es pot acordar quan “la seva execució produeixi al demandant perjudicis

que puguin fer perdre a la pretensió de tutela la seva finalitat”, sempre que

aquesta mesura no ocasioni “una pertorbació greu i desproporcionada a

altres drets i llibertats o interessos superiors constitucionalment protegits”.

• Tanmateix, aquesta mesura, en els supòsits que s’invoqui la vulneració del

dret a la llibertat sindical (art. 28.1 CE), només es pot adoptar quan les

lesions al·legades puguin impedir la participació de candidats en el procés

electoral o l’exercici de les funcions representatives, en matèria de nego-

ciació col·lectiva, reestructuració de plantilles i altres qüestions significa-

tives que afectin l’interès general dels treballadors i siguin d’impossible

reparació posterior.

• En el cas de vaga, les mesures cautelars de suspensió d’efectes es poden

aplicar quan el que s’impugni sigui la concreció del personal que ha de

complir serveis mínims (art. 4 RD 7/1977) i l’adscrit als denominats ser-

veis de manteniment (art. 6.7 DL 17/1977). A aquests efectes el jutge o tri-

bunal pot mantenir el personal, modificar-ne la composició o revocar-ne

la designació.

• Una novetat significativa en tots els supòsits d’assetjament i de deman-

des instades per víctimes de violència de gènere és la possibilitat que les

persones afectades puguin sol·licitar la suspensió contractual per part de

l’òrgan judicial o altres mesures, com el trasllat de lloc de feina o de centre
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de treball, la reordenació o reducció del temps de treball i altres pràctiques

similars, tant pel que fa a la víctima com, si escau, l’assetjador.

La tramitació processal d’aquestes mesures parteix de la sol·licitud de part en

la demanda o en un moment posterior. Complert aquest tràmit, el secretari

judicial ha d’instar un tràmit d’audiència l’endemà de la petició, amb citació a

les parts i al Ministeri Fiscal. Aquest tràmit s’ha de fer durant les quaranta-vuit

hores següents, amb decisió en el mateix acte per part del jutge o tribunal per

resolució in voce. No obstant això, en supòsits d’”urgència excepcional” es pot

acordar qualsevol de les mesures oportunes sense l’efectiva realització prèvia

de l’audiència, amb posterior celebració de la vista.

e)�Singularitats�en�les�regles�de�la�càrrega�de�la�prova

L’apartat 2 de l’article 181 LRJS estableix la coneguda inversió de les regles de la

càrrega de la prova en aquests procediments, de conformitat amb la coneguda

i antiga doctrina constitucional en la matèria.

D’aquesta manera, i atesa la dificultat evident d’acreditar que existeix una vul-

neració d’un dret fonamental, correspon a la part actora justificar la concur-

rència d’indicis suficients de la vulneració, moment a partir del qual pertoca a

la part demandada aportar una justificació objectiva i raonable, suficientment

provada, de les mesures i la seva proporcionalitat.

f)�Particularitats�de�la�sentència�i�especial�referència�a�la�indemnització

rescabaladora

Atesos els límits de la modalitat i els seus objectius específics, el pronuncia-

ment judicial ha de contenir –de conformitat amb l’article 182 LRJS– una sèrie

de pronunciaments singulars, com ara:

• La declaració d’existència o inexistència de vulneració del concret dret

fonamental o llibertat “dins els límits del debat processal i d’acord amb

les normes i la doctrina constitucionals aplicables al cas, tant si han estat

encertadament invocades pels litigants com si no” (la qual cosa permet,

seguint la doctrina constitucional, que en aquesta matèria no regeixi un

principi de congruència absoluta amb les pretensions de les parts).

• En cas que es consideri que hi concorre infracció d’un dret fonamental,

s’ha de declarar la nul·litat de la conducta originària per la part demanda-

da.

• S’ha d’ordenar, així mateix, el cessament en forma immediata de l’actuació

causant o, si escau, la prohibició d’interrupció d’una conducta o l’obligació

de realització de l’activitat omesa, en funció de la naturalesa del dret cons-

titucional que hi concorre.
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• S’ha de disposar el restabliment a la part actora de la integritat del seu dret i

la reposició de la situació al moment anterior a la lesió del dret fonamental,

i la reparació del dany causant.

• S’ha de determinar el que escaigui si s’han pres prèviament mesures cau-

telars.

Amb tot, la regulació més important que observa la Llei processal –art. 183

LRJS– és la de la indemnització rescabaladora.

En aquests supòsits hi ha hagut una forta tensió entre la doctrina del TS i la del

TC. En efecte, en aquests casos la compensació econòmica pot tenir dues cau-

ses: els danys causats per lucre cessat i dany emergent (és a dir, els perjudicis

materials causants per la conducta de la persona que ha infringit els drets fo-

namentals) i, en especial, els danys morals. En aquest sentit el TS entenia que

el demandat estava obligat a acreditar les bases i els elements clau de la indem-

nització postulada (fins i tot en els danys morals), a justificar de manera sufi-

cient que esqueia indemnització en el supòsit concret i a exigir que s’acredités

o s’indiciessin en forma suficient els elements constitutius d’aquesta preten-

sió64. Per contra, el TC feia una interpretació més àmplia, de la qual es podia

derivar que sempre que hi hagués una infracció de drets fonamentals es meri-

taven, si més no pels danys morals, indemnitzacions compensatòries65.

L’article 183 LRJS intervé en aquest debat, per bé que no de manera prou clara,

regulant els paràmetres hermenèutics següents:

• El jutge s’ha de pronunciar en tot cas sobre la indemnització, tant per

danys morals com pels perjudicis addicionals derivats.

• Si el dany és difícil de determinar, s’ha de fixar la indemnització de manera

“prudencial”, per tal de rescabalar prou la víctima i restablir-la en el ple

gaudi dels seus drets constitucionals.

• Aquesta indemnització és compatible amb la que pugui correspondre al

treballador en tots els supòsits de modificació o extinció del contracte de

treball.

• Si a banda de l’acció laboral se n’ha exercit una altra de penal en què es re-

clamaven també danys i perjudicis, el jutge o tribunal social no pot entrar

en la fixació de la indemnització, llevat de desistiment d’aquella altra o

quan el pronunciament que hi recaigui sigui de sobreseïment o absolució

de sentència ferma, amb suspensió del termini de prescripció en la juris-

dicció social.

(64)Entre moltes altres, STS UD
22-07-1996 (RJ 1996/6831),
28-02-2000 (RJ 2000/2242),
15-07-2005 (RJ 2005/8929),
12-12-2007 (RJ 2008/3018),
06-04-2009 (RJ 2009/2616), etc.

(65)Per totes, STC 247/2006, de 24
de juliol, amb precedent de la STC
186/2001, de 17 de setembre.
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Resum

Com es pot comprovar de les reflexions anteriors, es pot considerar que el

procés social és molt divers. Per bé que hi concorre una modalitat ordinària

tipus, el fet cert és que la immensa majoria de plets (i entre aquests, els més

significatius com tota mena d’acomiadaments, la matèria de Seguretat Social

o la tutela de drets fonamentals) se substancien per mitjà de les denominades

modalitats processals especials.

Per bé que no hi ha cap problema tècnic per tal d’integrar en el procés ordinari

les singularitats pròpies de les diferents tipologies de conflictes socials, l’opció

històrica del legislador ha passat sempre –i continua fent-ho– per establir una

mena de subprocessos diferenciats en funció de la matèria, que parteix del fil

conductor de la modalitat ordinària, tot establint una sèrie de singularitats en

múltiples aspectes, que varien d’una modalitat processal a una altra.

No obstant això, la LRJS ha eliminat en bona mesura i a la pràctica la possi-

bilitat d’apreciació de l’excepció d’inadequació de procediment, la qual cosa

en definitiva permet que l’error en la modalitat processal no comporti efectes

negatius sobre les pretensions de la part actora, per bé que s’ha de tenir present

que en determinats supòsits concorre la singularitat d’un termini de caducitat

que s’ha de complir inevitablement.



CC-BY-NC-ND • PID_00203892 95 Modalitats processals especials

Exercicis d'autoavaluació

1. Un treballador torna de vacances i es troba que l’empresa està tancada i a la porta hi ha
penjat un cartell en què diu que el local està en traspàs. Ningú li ha comunicat res i desconeix
la situació de l’empresa. Quina acció legal pot emprendre?

2. Un treballador és acomiadat el dia 31 de gener de 2013. Interposa una papereta de concili-
ació administrativa el dia 15 del mateix mes i el cita el Servei de Conciliacions Individuals el
4 d’abril. Quin dia finalitza el termini de caducitat per a interposar la demanda? (Calculeu-lo
en el calendari següent.)

Febrer

Dl. Dt. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

Març

Dl. Dt. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

3. Un treballador agredeix greument l’encarregat i li provoca importants lesions, sense que
hi hagi cap tipus de provocació prèvia –més enllà d’una observació puntual sobre la feina
realitzada–, ni altres circumstàncies personals. En aquell mateix moment, l’empresari comu-
nica verbalment a l’agressor que no el vol veure més i que se’n vagi. Com es pot qualificar
aquest acomiadament?

4. En el cas anterior, i com que no hi ha hagut una comunicació escrita, l’empresari podria
esmenar aquest defecte després de l’acomiadament?

5. Una sentència declara la improcedència de l’acomiadament, i expressa l’opció que té
l’empresari per la readmissió o el pagament de la indemnització. Un mes després de rebre el
pronunciament l’empresari presenta un escrit al jutjat en què es decanta per aquesta segona
opció. Indiqueu-ne els efectes.

6. Una empresa que dóna feina a quaranta treballadors acomiada el mateix dia per motius
econòmics per la via de l’article 52.c ET vint assalariats. Quina modalitat és aplicable i quina
qualificació escau d’aquest acomiadament?

7. L’empresa ha tramitat un acomiadament col·lectiu, i ha arribat a un acord amb els repre-
sentats dels treballadors amb el resultat de l’extinció de noranta contractes. Com es poden
oposar aquests assalariats acomiadats a aquesta mesura i a qui han de demandar?

8. En el calendari del 2013 l’empresari fixa els torns de vacances seguint un criteri d’antiguitat
en l’empresa, tot i que el conveni col·lectiu regula el dret de preferència dels treballadors amb
responsabilitats familiars. Quines són les vies d’impugnació sobre això?
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9. Arran de l’aplicació del que disposa la DA 9a. de la Llei 3/2012, que regula que en el termini
d’un any els convenis col·lectius en vigor han d’adaptar el seu sistema d’enquadrament a la
nova redacció de l’article 22 ET (és a dir, han de substituir la classificació de categories pro-
fessionals per la de grups), en l’empresa X, que té conveni propi, es produeix una adaptació
del sistema de classificació. D’aquesta manera, el senyor Y, que tenia la categoria d’oficial de
primera, passa a ser enquadrat en el nivell professional 3, grup II, i ell considera que la seva
qualificació correcta és del nivell 3, grup I, atesa l’antiguitat que té en l’activitat concreta. Pot
el senyor Y formular una demanda de classificació professional per la via de l’article 137 LRJS?

10. L’empresa, atesa la seva situació econòmica, pren la decisió de suspendre per aquest motiu
el contracte per cinc mesos de tres treballadors d’una determinada unitat productiva, després
de fer un període de consultes amb els representants dels treballadors, que finalitza sense
acord, i per la via de l’article 47 ET. Els treballadors afectats formulen una demanda per la
via de l’article 138 LRJS. Una setmana després el comitè d’empresa interposa una demanda
de conflicte col·lectiu en què també s’oposa a la mesura de reestructuració. Quins efectes té
aquesta segona demanda sobre la primera?

11. Un treballador ha estat declarat en situació d’incapacitat permanent total per a la seva
professió habitual derivada d’una malaltia professional i amb una base reguladora de 1.000
euros. L’afectat no hi està d’acord per diversos motius: a) perquè considera que la patologia
que pateix és constitutiva d’un grau d’incapacitat superior, en concret el d’absoluta, atès que
no pot fer cap treball; b) perquè considera que les dites lesions deriven d’un accident de
treball què prèviament havia patit, i c) perquè considera que la base reguladora és de 1.300
euros, ja que l’empresa no cotitzava per una part del salari que li pagava “en negre”. Quina
acció ha d’emprendre? Es poden acumular totes aquestes pretensions en una única demanda?
Qui té la legitimació passiva?

12. L’Administració laboral, amb l’informe previ de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
imposa a l’empresa M una sanció administrativa perquè no ha elaborat el pla de prevenció
de riscos professionals. Quina és la jurisdicció competent per a impugnar aquesta sanció i
quina és la via administrativa prèvia d’oposició?

13. Una empresa centra la seva activitat en una activitat que no hi és en el conveni col·lectiu
d’aplicació. Aquesta empresa paga als seus treballadors, respectant el salari mínim interpro-
fessional, el que es va pactar amb cadascun d’ells en el contracte. No obstant això, en un
nombre petit d’assalariats en el contracte es paga el sotmetiment a un conveni d’una activitat
similar. Quan es produeix la revisió salarial per increment del cost de la vida en el conveni,
l’empresa es nega a pagar la diferència. En aquest es pot interposar un conflicte col·lectiu?

14. El sindicat UGT, amb majoria dels membres del comitè d’empresa, signa el conveni de
l’empresa Z. No obstant això, un petit nombre de treballadors es consideren agreujats per
determinats continguts pactats. Com que un d’ells està afiliat a la CGT –n’és l’únic militant
a l’empresa– s’adrecen a aquesta darrera organització sindical. Té CGT legitimació per a im-
pugnar el conveni?

15. Un treballador, vigilant de seguretat, és canviat de lloc de treball per l’empresa, aplicant-hi
la clàusula de mobilitat locativa que preveu el conveni del sector. Formula una demanda de
tutela de drets fonamentals, afirmant que s’ha vulnerat la seva garantia d’indemnitat (en
relació amb el dret a la tutela judicial efectiva, és a dir la interdicció de discriminació per
l’exercici de qualsevol reclamació judicial), ja que sis mesos abans havia formulat una de-
manda en matèria d’hores extraordinàries. Què ha d’acreditar aquest treballador en el judici
per tal que s’inverteixin les regles de la càrrega de la prova de l’article 181.2 LRJS?
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Solucionari

Exercicis d'autoavaluació

1. L’acció corresponent és la d’acomiadament disciplinari dels articles 103 a 112 LRJS. Tot i
que no hi ha una extinció per la dita causa, l’efecte d’arrossegament sobre tota mena de fina-
litzacions contractuals per voluntat expressa o implícita de l’empresari determina l’aplicació
d’aquesta modalitat processal, atès que som davant un acomiadament tàcit (per tant, una
actuació de l’ocupador susceptible de ser entesa per part del treballador com una manifesta-
ció de voluntat de posar fi al vincle contractual).

2. El termini màxim per a interposar la demanda finalitza el dia de febrer. El càlcul obeeix
als criteris següents:

• En primer lloc l’inici del còmput comença el dia 1 de febrer –no és té present el dia de
l’acomiadament.

• Des del 2 de febrer fins al 14 del mateix mes –tampoc no es té present el dia d’interposició
de la papereta de conciliació– transcorren deu dies hàbils, sense incloure-hi els dissabtes
i els diumenges –i, si escau, les festes locals, autonòmiques o estatals que no s’han tingut
en compte a efectes d’aquest cas pràctic. Per tant, queden deu dies més en relació amb
els vint dies legals.

• El termini de suspensió del còmput de la caducitat per a interposar la papereta de conci-
liació –15 dies, atès que la data de fixació del tràmit administratiu és posterior i de con-
formitat amb l’article 65.1 LRJS– finalitza el dia 8 de febrer.

• Per tant, es reinicia el càlcul dels dies que falten el dia 11 de març (no s’hi integren tampoc
ni diumenges o festius).

• Els vint dies finalitzen, per tant, el dia 22 de març. No obstant això, de conformitat amb
l’article 45.1 LRJS, la demanda pot ser interposada fins l’endemà hàbil d’aquest dia, per
tant, el dia 25 de març.

3. L’acomiadament és improcedent. Tot i que l’existència de causa és òbvia i evident,
l’extinció contractual no ha seguit els requisits de l’article 55.1 ET –no hi ha comunicació
escrita–, per la qual cosa no supera el judici de formalitat, amb els efectes de la improcedència
esmentada de conformitat amb els articles 55.2 ET i 108.1 LRJS.

4. Sí, ho pot fer per dues vies. La primera, la prevista en l’article 55.2 ET, per tant, noti-
ficant al treballador la seva readmissió dins el termini màxim de vint dies des de la data
de l’acomiadament inicial i pagant-li els salaris meritats i cotitzant-los a la Seguretat Social
(sempre, d’acord amb la doctrina unificada, que dins aquests vint dies no s’hagi efectuat
encara la conciliació administrativa). La segona, un cop se li notifica la sentència que de-
clara la improcedència de l’acomiadament, de conformitat amb l’article 110.4 LRJS) pot op-
tar per la readmissió i abonar al treballador els salaris de tramitació meritats des de la da-
ta de l’acomiadament, reposant-lo en el seu lloc de treball i notificant-li per escrit la carta
d’acomiadament dins un termini màxim de set dies (per bé que en aquest supòsit és discutible
si ha prescrit, d’acord amb l’art. 60.2 ET l’exercici de la potestat sancionadora empresarial).

5. Aquesta opció no té cap eficàcia en relació amb l’opció. En efecte, de conformitat amb
els articles 110.3 LRJS i 56.1 ET, el dret d’opció empresarial s’ha d’exercir en el termini de
cinc dies, de tal manera que si és extemporani –com és el cas– s’entén que hi ha hagut una
opció tàcita per la readmissió.

6. En aquest cas és evident que l’acomiadament, com que obeeix a causes econòmiques,
ha de seguir el procediment dels acomiadaments col·lectius de l’article 51 ET, atès que se
superen els límits de plantilla regulats en l’apartat primer (l’empresari no podia despatxar en
un termini de noranta dies més que a deu assalariats).

No obstant això, atès que l’empresari no ha seguit la tramitació observada en la dita norma,
els treballadors han de seguir la via d’impugnació dels acomiadaments objectius (articles 120
a 123 LRJS) i no la dels acomiadaments col·lectius (art. 124), ja que aquesta està dissenyada
únicament per als casos en què la via extintiva s’ha adequat a les previsions de l’art. 51 ET.

La qualificació d’aquest acomiadament és la de nul·litat (art. 122.2.b), atès que hi concorre
frau de llei perquè s’han superat els llindars màxims de l’art. 51.1 ET.

7. En aquest cas és aplicable el que disposa l’article 124.13 LRJS. És a dir, tot i que hi con-
corre un acomiadament col·lectiu, seguit d’acord amb el que disposa l’article 51.1 ET, la via
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d’impugnació és la dels acomiadaments objectius (art. 120 a 123 LRJS), per bé que amb les
singularitats observades en el precepte esmentat. No obstant això, i atès que hi ha hagut
un acord amb els representants dels treballadors, s’han de demandar, a banda de l’empresa,
aquests representants, si no hi ha hagut una demanda col·lectiva prèvia per part d’un sindicat
amb legitimació o la minoria de la representació unitària.

8. Hi ha dues vies d’impugnació. La primera, d’índole col·lectiva, ja que es tracta d’una pràc-
tica empresarial contrària al conveni, i per tant es pot articular una demanda de conflicte
col·lectiu, respecte de la qual només tenen legitimació els representants dels treballadors i
amb els efectes que s’anul·li el calendari. La segona, de caràcter individual, per part dels tre-
balladors afectats, per la via de l’article 125 LRJS, per tal que se’ls reconegui el dret al gaudi
en les dates concretes que formulin de les vacances del 2013 –demanda que s’ha de presentar
en el termini de vint dies des de la notificació del període vacances que se’ls ha adscrit.

9. No. Aquesta modalitat processal queda limitada als casos en què el que es discuteix és
la consolidació del nivell professional superior, o bé per enquadrament deficient, o bé per
consolidació temporal. Com que en aquest supòsit es tracta de l’aplicació d’un nou marc
convencional, el que escau és la interposició d’una demanda ordinària de reconeixement de
dret.

10. De conformitat amb l’article 138.4 LRJS, la interposició de la demanda col·lectiva suspèn
la tramitació processal de la individual, fins a la seva substanciació. A més, la sentència ferma
recaiguda en tràmit de conflicte col·lectiu té eficàcia de cosa jutjada positiva respecte de la
individual.

11. La demanda que s’ha de formular és la de prestacions de la Seguretat Social dels articles
140 a 147 LRJS. I s’hi poden acumular totes aquestes pretensions, per aplicació del que dis-
posa l’article 25.6 LRJS, en relació amb l’article 26.6 de la mateixa norma, atès que hi con-
corre la identitat de la causa petendi –en relació amb la impugnació d’una única resolució ad-
ministrativa. El règim de legitimacions passives en relació únicament amb el grau correspon
a l’INSS; pel que fa a la determinació com a contingència causant d’un accident de treball,
s’ha de demandar, a més, la TGSS, la MATMPSS i l’empresa –per règim d’assegurament i res-
ponsabilitats. I pel que fa a la base reguladora, a banda de l’INSS, que sempre té condició de
part en aquests processos, també la TGSS –ja que afecta la cotització,– i l’empresa pel règim
de responsabilitats de l’article 126 LGSS.

12. Després de l’entrada en vigor de la LRJS la competència jurisdiccional és de l’ordre social,
per la modalitat d’impugnació del seu article 151. En aquest cas, en via administrativa, no
escau la interposició de reclamació prèvia (art. 69 LRJS), sinó el recurs d’alçada de l’article
114 de la Llei 30/1992 i/o la resta de recursos que estableix aquesta darrera norma.

13. No, ja que no és una pràctica generalitzada en l’empresa i afecta treballadors individu-
alitzats; per tant, aquesta reclamació no té una causa genèrica ni afecta subjectivament un
col·lectiu indeterminat de treballadors, atès que aquests són individualitzables. Certament
la resposta seria una altra si la pràctica col·lectiva de l’empresa fos la d’aplicar a tots els as-
salariats el conveni.

En aquest sentit, la STS 26-02-2001 diu: “La pretensió exercida en aquest cas no s’acomoda
a aquestes exigències. Segons el que es desprèn dels fets declarats provats, els 17 treballa-
dors (fet provat primer) que integren la companyia demandada es reparteixen entre diferents
centres de treball, que la societat ha obert, a Barcelona, Las Palmas, Madrid i Santiago de
Compostel·la, i aquests han concertat individualment amb l’empresa contractes laborals (fet
provat cinquè), en què es va fer constar, de conformitat amb la seva peculiar activitat, el
Conveni col·lectiu que regulava les seves condicions de treball, i s’hi aplicava el Conveni
d’Iberia només en tres casos”.

14. No. Certament, l’article 165.1.a LRSJ exigeix al sindicat impugnant per la via del conflicte
col·lectiu que tingui la condició d’”interessat”. Però la mateixa lògica de la institució del
conflicte col·lectiu exigeix que el sindicat tingui implantació, i és evident que la CGT no la
té, ja que només té un sol treballador afiliat.

Així, per exemple, la STS 16-12-2008: “a) en virtut del principi pro actione, com destaca el
Ministeri Fiscal, i sense que sigui necessària la implantació d’un sindicat en tot l’àmbit del
Conveni, se n’ha de reconèixer la legitimació per a impugnar el Conveni; b) s’ha de distin-
gir entre la legitimació per a impugnar un conveni col·lectiu i la legitimació per a negoci-
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ar-lo, per la qual cosa no es pot negar la legitimació activa per a impugnar-lo pel fet que
el sindicat no tingui legitimació per a demanar la seva entrada en la comissió negociadora;
s’han de considerar legitimats els sindicats per a accionar en els processos en què estiguin en
joc interessos col·lectius dels treballadors, sempre que tinguin una implantació suficient en
l’àmbit del conflicte (vincle acreditat de connexió entre l’organització que acciona i la pre-
tensió exercida); d) la implantació suficient també existeix quan tingui un nivell d’afiliació
adequat en l’àmbit d’afectació del conflicte, i e) un sindicat amb la necessària implantació té
un interès real i directe que tots els treballadors que es trobin en les condicions legalment i
convencionalment previstes puguin accedir als drets que els reconegui un conveni col·lectiu
i que el sindicat, per tant, pugui defensar el compliment de la normativa pactada en el con-
veni col·lectiu”.

15. Contra el que és una pràctica molt freqüent en supòsits de vulneració de drets fonamen-
tals –i no tant, quan el que s’al·lega és la discriminació–, el treballador no ha d’indiciar úni-
cament que ha exercit el dret, sinó que la conducta empresarial que ataca és una resposta
al dit exercici.

Com és conegut en matèria de drets fonamentals, s’inverteixen les regles de la càrrega de
la prova, però a partir de l’existència d’indicis significatiu que la conducta de la contrapart
té com a causa –expressa o omisa– en la vulneració de drets fonamentals. Per tant, el que
s’ha d’indiciar és l’existència d’un tracte il·lícit per aquesta causa. No n’hi ha prou, per tant,
a invocar, en el supòsit del cas pràctic, que s’ha interposat una demanda. Caldrà acreditar
més coses: així, per exemple, que la mesura només ha afectat l’actor i no altres tercers en
situacions similars, l’existència de precedents, la concurrència d’un clima discriminatori o
el coneixement indirecte per part de tercers de la intenció empresarial, etc. Són aquests els
indicis que ha d’acreditar el treballador –i es reitera, no la interposició de la demanda prèvia–,
per tal que operi la inversió provatòria de l’article 181.2 LRJS.
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