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Introducció

Tradicionalment s’ha distingit en el marc de procés declaratiu civil entre els

processos ordinaris i els processos especials. Són processos ordinaris aquells

mitjançant els quals els òrgans jurisdiccionals poden conèixer de tota classe

d’objectes sense cap limitació i que han estat establerts amb caràcter general;

en canvi, són processos especials els que estan fixats per a conèixer de preten-

sions que tenen objectes específics i determinats, i el seu ús queda limitat a

l’objecte concret marcat per la llei (Montero Aroca, 2000). L’article 248 LEC

parteix d’aquesta distinció en prescriure que qualsevol contesa judicial entre

parts que no tingui assenyalada per llei una altra tramitació s’ha de tractar i

decidir mitjançant el procés declaratiu –judici ordinari o judici verbal– que

correspongui.

Aquesta classificació dels processos civils es va traslladar al procediment labo-

ral des del primer moment, i això a causa de l’existència de certes particulari-

tats en diferents litigis socials que aconsellaven l’establiment de normes pro-

cessals específiques diferenciades del procés ordinari. No obstant això, la de-

nominació d’aquests processos especials laborals va variar lleugerament dels

civils. D’aquesta manera, el títol II del llibre II de la Llei reguladora de la juris-

dicció social, mantenint la terminologia precedent de la LPL, qualifica de mo-

dalitats processals els processos laborals especials que es regulen separadament

del procés ordinari.

El procés ordinari social és aquell mitjançant el qual es resolen tots els litigis

competència d’aquesta jurisdicció –molt diversos– i respecte dels quals la llei

no atribueix una tramitació específica, i les seves regles constitueixen la base

general i comuna a tots els litigis laborals; en canvi, les modalitats processals

en l’àmbit social són plets en què s’apliquen normes específiques i distintes

per a cadascuna, i la seva regulació es completa amb les regles generals del

procés ordinari (Alfonso Mellado). Així, per exemple, una reclamació genèrica

de dret o de quantitat s’ha de vehicular, en principi, tot seguint les regles del

procés ordinari, i una reclamació en contra d’un acomiadament disciplinari o

en contra d’una resolució denegatòria d’una pensió de la Seguretat Social s’ha

de tramitar mitjançant normes processals específiques, concretament per la

modalitat processal d’acomiadament disciplinari (art. 103-113 LRJS) la primera,

i per la modalitat processal de prestacions de Seguretat Social (art. 140-147 LRJS)

la segona.

En aquest bloc didàctic s’estudiaran els trets fonamentals que configuren el

procés ordinari a la jurisdicció social. En primer lloc, s’examinen detallada-

ment les mesures d’anticipació de la tutela judicial, és a dir, les actuacions que

el justiciable demana a l’òrgan jurisdiccional abans que s’incoï el procés judi-

cial o, un cop aquest s’ha iniciat, abans que tingui lloc l’acte de judici. Segui-
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dament, es repassen els aspectes fonamentals de la demanda, acte processal

escrit d’importància capital, no tan sols perquè dóna lloc al començament del

procés sinó perquè condiciona en gran manera el desenvolupament del litigi i

la seva resolució. Tot seguit, s’aborden les particularitats de l’acte de concilia-

ció en matèria judicial i del judici, entès aquest últim com un conjunt de gran

complexitat de nombrosos actes processals que es desenvolupen sense inter-

rupció. No tan sols es destaca de la vista oral la successió de les diferents fa-

ses d’al·legacions, sinó també el desenvolupament i la pràctica de les diferents

proves que són proposades per les parts o, també, aquelles que d’ofici decideix

practicar el jutge. Finalment, s’examinen les característiques de la resolució

final que conclou habitualment el procés, és a dir, la sentència. En darrer lloc,

també es repassen els trets fonamentals del procés monitori, institut jurídic

processal de nova factura a la jurisdicció social i respecte del qual la doctrina

n’ha destacat els elements que el distingeixen tant del procés ordinari com de

les modalitats processals especials.

En definitiva, s’ha intentat sintetitzar en aquest bloc didàctic els aspectes fo-

namentals del procés ordinari del procés monitori laboral, procurant-ne una

exposició senzilla i pedagògica que, alhora, no sacrifiqui el rigor científic que

requereix la matèria quan s’imparteix en l’àmbit universitari.
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Objectius

L’objectiu bàsic que es persegueix amb el material que el lector té a les mans és

consolidar en qui s’introdueix a la disciplina del dret processal laboral els insti-

tuts jurídics fonamentals del procés ordinari a la jurisdicció social. Es tracta que

l’alumne conegui i solidifiqui el coneixement de conceptes jurídics processals

bàsics i característics del procés ordinari social. No és tan important la memo-

rització d’un termini per a evacuar un tràmit concret com el fet d’identificar

els diferents instituts processals que apareixen durant l’iter processal laboral

i distingir la seva funció dins del procediment. En aquest sentit, l’alumne ha

d’incidir especialment en l’aprenentatge d’una nova terminologia que carac-

teritza aquesta matèria.

I si el procés està constituït per una successió d’actes processals, també ha de

ser un objectiu prioritari d’aquest bloc l’aprehensió per part de l’alumne de

les diferents fases que componen el procés i del sentit i l’abast d’aquesta peri-

odificació d’actes processals. La correcta actuació processal no tan sols exigeix

conèixer els actes i les al·legacions que cal fer dins del procés, sinó també saber

quin és moment processal més idoni per a portar l’actuació a terme.

Un altre objectiu que cal proposar-se en el moment d’introduir-se en aquest

bloc és el de familiaritzar-se amb tots els mecanismes legalment establerts per

a la pràctica de la prova. L’activitat probatòria és imprescindible en tota mena

de plets, tant és que siguin processos ordinaris com modalitats especials. Per

tant, també constitueix un objectiu preferent que l’alumne accedeixi al conei-

xement de l’operativa per a practicar la prova davant d’un òrgan jurisdiccio-

nal de l’ordre social, sigui abans de l’acte de judici, durant la vista oral o, de

manera excepcional, posteriorment com a diligència final.

Si s’assoleixen aquests objectius esmentats, és clar que ha resultat profitós

l’estudi d’aquesta unitat didàctica.
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1. Les mesures d’anticipació de la tutela judicial

Tot i que el procés s’inicia, tal com preveu l’article 399 LEC, amb la presenta-

ció de la demanda, de manera excepcional el procés pot anar precedit per una

sèrie d’actes que es porten a terme en matèria jurisdiccional. Aquestes actua-

cions de caràcter jurisdiccional que són prèvies a la presentació de la demanda

solen ser demanades per qui tindrà la condició de part demandant. No obstant

això, la llei processal igualment preveu la possibilitat que la part que tingui la

sospita fonamentada que pot ser demandada també pugui sol·licitar a l’òrgan

jurisdiccional actuacions prèvies a la demanda.

La doctrina científica denomina de forma diversa aquests actes que són pre-

vis a la demanda: actes preparatoris, mitjans extraordinaris de facilitació del

procés, processos de facilitació del procés principal, processos previs, mesures

d’anticipació de la tutela judicial, etc. La diversitat terminològica es justifica

pel fet que la llei no atorga una denominació comuna que englobi els diferents

instituts jurídics que es regulen en el capítol I del títol I del llibre II LRJS (art.

76 a 79). Certament, el legislador ha optat per identificar separadament cadas-

cuna de les institucions processals regulades en aquest capítol i ha fet constar

a la rúbrica de cadascuna de les tres seccions que componen el capítol la seva

denominació específica. D’aquesta manera, la secció 1a. (art. 76 i 77) conté la

regulació dels actes preparatoris i diligències preliminars, la secció 2a. (art. 78) és

dedicada a l’anticipació i l’assegurament de la prova i la secció 3a. (art. 79) regula

les mesures cautelars.

Per a abordar l’estudi d’aquests actes que comporten l’anticipació de la tutela

judicial, és aconsellable seguir l’estructura sistemàtica de la mateixa LRJS i exa-

minar aquests instituts jurídics a partir de les tres seccions en què s’estructura

el capítol que regula aquesta matèria.

1.1. Actes preparatoris i diligències preliminars

L’article 76 LRJS preveu que qui pretengui demandar pot sol·licitar a l’òrgan

judicial que presti declaració aquell contra el qual es vol interposar la deman-

da sobre algun fet relacionat amb la seva personalitat o legitimació processal i

sobre l’objecte de la demanda. Per tant, és clar que del precepte legal s’infereix

una doble finalitat d’aquesta figura: d’una banda, es tracta d’aclarir dubtes so-

bre la legitimació de la part que es pretén demandar, i de l’altra, també té com

a objecte contribuir a la preparació de la demanda amb l’aclariment de qües-

tions de fons. Consegüentment, es pot afirmar respecte dels actes preparatoris

i diligències preliminars que no tenen per objecte la preparació de la prova de

forma anticipada a l’acte de judici, sinó que simplement pretenen subminis-

trar a la futura part demandant les dades que són essencials per a la interposi-
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ció de la demanda, tant relacionades amb la identificació correcta de la part

demandada com per a la definició adequada de les qüestions de fons que es

ventilaran en el futur litigi.

L’article 76 LRJS regula diferents tipus d’actes preparatoris i diligències preli-

minars que es poden agrupar en els apartats següents:

1) Diligències preliminars consistents en la declaració de qui es vulgui deman-

dar sobre la seva personalitat, concretament sobre la seva capacitat, represen-

tació o legitimació o, amb la mateixa finalitat, que el requerit aporti algun

document el coneixement del qual sigui necessari per al procés.

2) Actes preparatoris o diligències preliminars consistents en la declaració de

qui es pretengui demandar a l’efecte de determinar qui són els socis, partícips,

membres o gestors d’una entitat sense personalitat. Aquest supòsit s’ha de re-

lacionar amb l’article 16.5 LRJS, precepte que estableix les regles per a la repre-

sentació a judici de les entitats sense personalitat jurídica.

3) Diligències preliminars dirigides a determinar l’empresari que es pretén

demandar i els integrants del grup o de la unitat empresarial. Aquests actes

preparatoris específics s’han de relacionar amb l’aplicació de la doctrina de

l’alçament del vel a fi d’identificar el vertader empresari.

4) Diligències preliminars encaminades a identificar les persones concurrents

a la producció d’un dany amb la persona que es pretén demandar, i també la

cobertura del risc. En aquest supòsit el legislador tracta de donar facilitats per

a la identificació –sovint complicada– dels potencials responsables –que cal

demandar– en els litigis derivats d’accident de treball, plets en què és molt ha-

bitual la concurrència de responsabilitats per part de diferents subjectes (em-

presari ocupador, contractista, subcontractista, entitat asseguradora, etc.).

5) Actes preparatoris sol·licitats pels qui pretenen iniciar un procés per a la de-

fensa d’interessos col·lectius. Aquestes diligències tenen com a finalitat con-

cretar els integrants del grup d’afectats que, malgrat que no estiguin determi-

nats, es puguin determinar fàcilment. En aquest cas, l’òrgan jurisdiccional ha

d’adoptar les mesures oportunes per a l’esbrinament dels integrants del grup,

d’acord amb les circumstàncies del cas i les dades facilitades pel sol·licitant,

incloent-hi el requeriment al demandat perquè col·labori en aquesta determi-

nació.

6) Altres diligències preliminars o actes preparatoris previstos expressament en

l’article 256 LEC. A més a més de les diligències i els actes preparatoris expres-

sament previstos en la LRJS, s’estableix en l’apartat 3 de l’article 76 la remissió

expressa a la norma civil en tots els casos no expressament esmentats. Aquesta

remissió explícita a la llei processal civil és una novetat incorporada a la Llei

36/2011, atès que no estava expressament prevista en els textos precedents de

la LPL. No obstant això, val a dir que aquesta novetat es fa ressò d’una pràctica
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forense habitual, consistent a acudir supletòriament a la LEC quan es tractava

d’adoptar mesures d’anticipació de la tutela judicial en supòsits no previstos

expressament en la Llei de procediment laboral, però amb cobertura legal en

el text civil.

7) L’apartat 5 de l’article 76 LRJS incorpora un nou supòsit que no té prece-

dents en el procés laboral. Es tracta de diligències preliminars demanades per

la Inspecció de Treball o per l’Administració laboral en l’exercici de les seves

funcions i en cas que el centre de treball sotmès a inspecció coincideixi amb el

domicili particular de la persona afectada i aquesta s’oposi a la inspecció o hi

hagi un risc d’oposició. En aquests casos, es preveu la possibilitat de sol·licitar

l’autorització a l’òrgan judicial social, sempre que l’actuació inspectora esti-

gui relacionada amb procediments administratius dels quals pugui conèixer

posteriorment la jurisdicció social. Aquesta diligència preliminar constitueix

una autèntica novetat quant a l’ordre social de la jurisdicció; no obstant ai-

xò, cal dir que aquesta innovació s’ha de relacionar amb l’atribució de noves

competències a la jurisdicció social provinents bàsicament del contenciós ad-

ministratiu, i que una previsió semblant preveu l’article 8.6 de la Llei de la

jurisdicció contenciosa administrativa.

Els actes preparatoris i les diligències preliminars s’han d’incoar a partir de

la petició de la part interessada formulada davant l’òrgan judicial. El jutjat o

tribunal competent ha de resoldre la petició en el sentit que consideri escaient.

L’article 76.6 LRJS estableix que en contra de la resolució judicial que denegui

la pràctica d’aquestes diligències no es pot interposar cap mena de recurs, i

això sense perjudici del recurs que es pugui interposar al seu moment en contra

de la sentència que es dicti en el procés principal que previsiblement seguirà

els actes preparatoris.

L’apartat 4 de l’article 76 LRJS conté una novetat rellevant referida a totes les

diligències preliminars i actes preparatoris que regula aquesta Llei. El precepte

prescriu textualment el següent:

[...] quan la realització de la diligència sol·licitada pugui afectar la intimitat personal o
un altre dret fonamental, el jutjat o tribunal, si no té el consentiment de l’afectat, pot
autoritzar l’actuació en la forma i amb les garanties que estableixen els apartats 4 a 6 de
l’article 90.

En aquest últim precepte es preveu que el jutge ha de ponderar els interessos

concurrents mitjançant el judici de proporcionalitat i amb el mínim sacrifici

dels drets afectats. Aquesta previsió legal referida a les diligències preliminars

contribueix a configurar el jutge laboral com un jutge de garanties i llibertats

fonamentals en l’àmbit de les relacions laborals i en l’ordre social (Folguera

Crespo).

En l’article 77 LRJS es regula un darrer supòsit d’actes preparatoris, consistent

en l’exhibició prèvia de documents. El precepte preveu concretament la pos-

sibilitat de qui pretengui demandar o prevegi que serà demandat de sol·licitar
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l’examen de llibres o comptes o la consulta de qualsevol altre document que

sigui imprescindible per a fonamentar la demanda o l’oposició a la demanda.

En aquest cas, el subjecte facultat per a instar la diligència preliminar no tan

sols és la futura part actora, sinó també qui prevegi que pot ser demandat en un

futur procés, i la finalitat de l’acte previ no tan sols és fonamentar la demanda,

sinó també fonamentar una eventual oposició a una possible demanda dirigi-

da en contra seva. L’extensió de la legitimació activa a qui sospiti que pot ser

demandat també és una novetat respecte de la LPL vigent fins a l’any 2011.

Aquest acte preparatori estava dissenyat pensant en supòsits com el previst en

l’article 29.2 ET, en què es preveu la retribució salarial a comissió i la possibili-

tat del treballador d’accedir als llibres que continguin dades relacionades amb

les comissions per tal de calcular la seva quantia i d’acreditar la seva meritació.

El precepte preveu que, quan es tracti de documents comptables, el sol·licitant

pot ser assessorat per un expert en la matèria, el qual ha de guardar secret sobre

les dades a què accedeixi i ha de ser retribuït per qui demani els seus serveis.

L’article 77 regula, en l’apartat 2, la manera com s’ha d’executar aquesta dili-

gència preliminar. La norma estableix que en la resolució judicial s’ha de fi-

xar la manera de portar a terme la comunicació d’aquests elements, i s’han

d’adoptar les mesures necessàries perquè es faci de la manera menys carregosa

i sense que la documentació deixi d’estar en poder del seu titular mitjançant la

facilitació d’una còpia –en suport preferiblement electrònic– a la part interes-

sada, i permetent-ne la confrontació amb els originals. L’apart 3 del mateix

article 77 preveu la possibilitat de sol·licitar aquestes mesures un cop incoat

el procés i abans de l’acte del judici –com a mínim cinc dies abans–, sempre

que l’admissió d’aquestes diligències no comporti la suspensió de la vista oral.

I malgrat que en l’apartat 2 d’aquest precepte no es diu res sobre si la resolu-

ció judicial que accedeixi a aquests actes preparatoris o els denegui és suscep-

tible de recurs –a diferència del que preveu l’apartat 6 de l’article 76, que no

hi preveu cap recurs–, sembla lògic aplicar-hi, davant el silenci de la llei, la

regla general que conté l’article 186 LRJS i atorgar la possibilitat d’interposar

el recurs de reposició.

1.2. Anticipació i assegurament de la prova

L’anticipació i assegurament de la prova és un institut jurídic processal dife-

rent del de la diligència preliminar. La realització anticipada de la prova no

persegueix l’obtenció de dades essencials per a la redacció de la demanda, sinó

que pretén fer possible la pràctica d’alguna prova de forma avançada a l’acte de

judici. Aquesta anticipació és possible quan perilla la possibilitat de practicar

la prova en la vista oral per raons diverses i la part que ho sol·licita necessita

acreditar uns fets que són controvertits i, alhora, rellevants per a la resolució

del plet. I si es té en compte que, basant-se en el principi de concentració que

regeix el procés laboral, la pràctica de la prova s’ha de portar a terme d’ordinari
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dins el període probatori a l’acte de judici, es pot intuir que l’admissió de la

pràctica de prova de forma anticipada a la vista oral té un caràcter extraordi-

nari i que, per tant, s’ha de justificar amb causes legalment taxades.

L’article 78 LRJS preveu quines són les causes que faculten per a la petició de

la prova anticipada i alhora estableix les normes que hi són aplicables perquè

així ho pugui decidir l’òrgan jurisdiccional. Aquest precepte legal s’estructura

en dos apartats. En l’apartat 1 es regula la prova anticipada abans que s’hagi

formalitzat la demanda i, per tant, que s’hagi incoat el procés. En canvi, en

l’apartat 2 s’estableix la regulació de la pràctica de la prova anticipada un cop

ja ha estat iniciat el procés. Així, en l’article 78.1 s’estableix que qui pretengui

demandar o presumeixi que serà demandat pot sol·licitar prèviament al jutge o

al tribunal la pràctica anticipada d’algun mitjà de prova quan hi hagi el temor

fonamentat que, per causa de les persones o de l’estat de les coses, aquests actes

no es puguin realitzar en el moment processal generalment previst o que la se-

va realització presenti greus dificultats en el dit moment processal, incloent-hi

l’examen de testimonis quan, per l’edat avançada d’algun d’aquests, perill im-

minent per a la seva vida, proximitat d’una absència o estada en un lloc amb

comunicacions difícils o impossibles o qualsevol altre motiu greu i justificat,

sigui presumible que no serà possible mantenir el seu dret per manca de justi-

ficació. D’acord amb el que preveu l’article 293.2 LEC –d’aplicació supletòria–,

l’òrgan jurisdiccional ha d’acordar el que sigui procedent un cop examinada

d’ofici la seva jurisdicció, competència objectiva i territorial. Aquesta resolució

ha d’adoptar la forma d’interlocutòria –art. 206 LEC– i és susceptible de recurs

de reposició –art. 186 LRJS–, atès que no es preveu el contrari en la mateixa llei

processal laboral. Si finalment el jutge o tribunal considera procedent la pràc-

tica de la prova anticipada abans que comenci el procés, qui l’hagi sol·licitada

ha de designar la persona o les persones a les quals es proposa demandar en el

moment oportú, les quals han de ser citades, amb cinc dies d’antelació com

a mínim, perquè en la pràctica de l’actuació probatòria puguin tenir la inter-

venció que els correspongui per llei i segons el mitjà de prova de què es tracti,

tal com estableix l’article 295.1 LEC, que és d’aplicació supletòria.

Tal com ja s’ha indicat, per previsió expressa de l’article 78.2 LRJS, la pràctica

de la prova anticipada no tan sols es pot demanar abans de la interposició de la

demanda, sinó que també es pot sol·licitar un cop incoat el procés jurisdiccio-

nal i abans de l’acte de judici, sempre que no doni lloc a la suspensió d’aquest,

quan la prova no es pugui realitzar en l’acte de judici o la seva realització pre-

senti greus dificultats en aquell moment. En aquest cas, l’òrgan jurisdiccional

ha de decidir mitjançant un provisió –art. 294.2 LEC– el que sigui escaient per

a practicar la prova, de conformitat amb les normes específiques que regulin

el mitjà probatori de què es tracti i amb l’aplicació supletòria –en allò que sigui

aplicable– del règim jurídic previst per a l’anticipació de prova en el procés

civil (art. 293-298 LEC).
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1.3. Les mesures cautelars

1.3.1. Concepte i naturalesa jurídica

L’obtenció de la tutela judicial efectiva no sempre és possible amb la simple

reclamació del dret en el marc del procés declaratiu i/o del procés executiu.

De vegades, l’inevitable transcurs del temps necessari per a tramitar i assolir

una declaració judicial favorable a les pretensions del demandant comporta

la concessió d’un termini suficient a la part obligada que li permet eludir les

seves responsabilitats, de manera que a vegades el pronunciament judicial que

resulta del procés previ ja no té un efecte real en el moment –massa tard– en

què es produeix. D’aquí ve que en l’àmbit de la legislació processal s’ha con-

figurat un tertiumgenus de procés –a més del declaratiu i de l’executiu– que té

com finalitat avançar un pronunciament jurisdiccional, de caràcter provisio-

nal, dirigit a preservar l’efectivitat d’una eventual estimació del dret reclama-

da pel demandant en el procés principal. Atès que la inexistència de mesures

cautelars abocaria a la proliferació de nombroses resolucions judicials fermes

completament inoperants pel fet que s’han produït amb retard, la doctrina

del Tribunal Constitucional –STC 238/1992 i 218/1994– ha mantingut que les

mesures cautelars formen part del contingut del dret fonamental a la tutela

judicial efectiva consagrat en l’article 24.1 de la Constitució i que la seva adop-

ció en determinats supòsits és indispensable per a una tutela real i efectiva

del dret.

Quant a la naturalesa jurídica del procés cautelar, cal indicar que aquest no és

un simple incident en el procés declaratiu o executiu, sinó que es configura

com un autèntic procés autònom (Montero Aroca), tot i que es tracta d’un pro-

cés amb una clara finalitat instrumental o accessòria respecte al procés prin-

cipal (Rifá Soler), que procura garantir l’efectivitat d’un futur pronunciament

favorable al demandant. La dependència del procés cautelar respecte del pro-

cés principal és absoluta fins al punt que no és possible l’adopció d’una me-

sura cautelar sense l’existència d’un litigi principal iniciat o a punt d’iniciar-

se. A més, el procés cautelar seguirà la mateixa sort que el procés principal,

de manera que si aquest últim també finalitza, s’extingeix la mesura cautelar

adoptada. Finalment, les mesures cautelars que es decideixin han de ser fun-

cionals, és a dir, hi ha d’haver una correlació adequada entre la mesura adop-

tada i el contingut de la sentència del procés principal al qual està vinculat

(Blasco Pellicer).

1.3.2. Les mesures cautelars i la Llei reguladora de la jurisdicció

social (LRJS)

L’article 79 LRJS es configura com el precepte central que incorpora la regula-

ció general del procés cautelar a la jurisdicció social. Tradicionalment, la LPL

únicament preveia l’embargament preventiu com a mesura cautelar, sense fer

cap referència a la resta de mesures que la LEC regulava de manera detallada
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(art. 721 a 742); nogensmenys, la doctrina judicial laboral admetia l’aplicació

supletòria de diferents preceptes de la LEC i, en determinats supòsits, adoptava

igualment algunes de les mesures cautelars específiques previstes en l’article

727 LEC, com ara l’ordre judicial d’abstenir-se temporalment de portar a terme

una conducta de l’empresari demandat, etc. No obstant això, amb l’entrada

en vigor de la Llei 36/2011, la regulació del procés cautelar ha experimentat

en la jurisdicció social una notable expansió. En efecte, la nova LRJS no tan

sols manté la regulació expressa de l’embargament preventiu en l’article 79,

sinó que incorpora nous apartats a aquest precepte en què s’estableixen regles

generals per a aplicar les mesures cautelars a l’àmbit social, es regulen nous

supòsits específics (com ara les cauteles en procediments referits a les resoluci-

ons de l’autoritat laboral sobre la paralització de treballs per risc per a la segu-

retat i salut dels treballadors, en processos de responsabilitat empresarial sobre

malalties professionals per manca de reconeixements mèdics o en processos

d’extinció del contracte laboral a instància del treballador).

A més, el precepte efectua una remissió general a les mesures cautelars i al

seu règim jurídic previst en els articles 721 a 747 LEC (“[...] amb la necessària

adaptació a les particularitats del procés social”). També s’efectua una remis-

sió expressa a la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa per als supò-

sits de mesures cautelars en processos d’impugnació d’actes d’administracions

públiques en matèria laboral i de Seguretat Social. I si aquesta expansió de la

regulació del procés cautelar a la jurisdicció social no és suficient, el legislador

explícitament estableix diferents mesures cautelars en altres indrets de la ma-

teixa LRJS, com és el cas de l’article 142.1 (embargament preventiu en deman-

des d’accident de treball o malaltia professional en què no consti el risc profes-

sional assegurat per l’empresari), l’article 152 (suspensió d’actes o resolucions

administratives dins del procés especial d’impugnació d’actes administratius

en matèria laboral i de Seguretat Social no prestacionals), l’article 180 (dins

de la modalitat processal de la tutela de drets fonamentals i llibertats públi-

ques), i els articles 303.3 i 304.2 (dins del procediment d’execució provisional

de sentències). En definitiva, es pot afirmar que en la jurisdicció social s’ha

passat d’una regulació en la LPL manifestament insuficient del procés cautelar

a una regulació força exhaustiva, completa i acabada, fet que ha de represen-

tar probablement un major ús d’aquesta eina processal en la tutela dels drets

dels treballadors i beneficiaris de la Seguretat Social, ús que es trobava bastant

restringit i limitat a causa de les deficiències reguladores precedents.

1.3.3. Règim jurídic del procés cautelar en la jurisdicció social

Pel que fa al règim jurídic del procés cautelar en l’àmbit social, el primer que

cal apuntar és que, per regla general –article 721 LEC–, l’actor pot sol·licitar al

tribunal l’adopció de les mesures cautelars que consideri escaients per a asse-

gurar l’efectivitat de la tutela judicial que se li pugui atorgar en la sentència

estimatòria que es dicti en el procés principal. No obstant això, tot i que la

mesura cautelar s’acorda normalment a instància de part, la LRJS també pre-

veu la possibilitat –prohibida genèricament en el procés cautelar civil, segons
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el que preveu l’article 721.2 LEC– que l’òrgan judicial d’ofici pugui decretar

l’embargament preventiu de béns del demandat quan aquest realitzi actes dels

quals es pugui presumir que pretén situar-se en estat d’insolvència o impedir

l’efectivitat de la sentència. És evident en aquest cas que el legislador ha pensat

que els interessos que podien estar en joc en determinats processos ultrapas-

saven l’esfera estrictament privada de les parts, motiu pel qual es justificava

una actuació d’ofici de l’òrgan jurisdiccional.

Pel que fa al moment processal en què es pot formular la sol·licitud de mesures

cautelars, l’apartat 4 de l’article 79 LRJS indica que la petició es pot presentar

en qualsevol moment del procés abans de la sentència, sense que per això se

suspengui el curs de les actuacions. Per tant, és clar que la mesura cautelar es

pot sol·licitar amb el mateix escrit de la demanda o posteriorment durant el

procés fins abans que es dicti la sentència. La sol·licitud s’ha de formular, se-

gons el que preveu l’article 732.1 LEC, amb claredat i precisió, i s’hi ha de jus-

tificar complidament la concurrència dels pressupòsits legalment exigits per a

la seva adopció. A més, s’han d’adjuntar a la sol·licitud els documents que hi

donin suport o s’ha d’oferir la pràctica d’altres mitjans de prova per a acreditar

els pressupòsits que autoritzen l’adopció de les mesures cautelars. L’apartat 3

de l’article 79 LRJS preveu que l’òrgan judicial pot requerir al sol·licitant de

l’embargament, en el termini d’una audiència, per tal que presenti documents,

informació testifical o qualsevol altra prova que justifiqui la situació al·legada.

No obstant això, en relació amb el moment processal per a instar mesures cau-

telars, també cal deixar constància que, segons el que preveu l’article 304.2

LRJS, després del dictat de la sentència i abans que aquesta adquireixi l’estat

de fermesa –a partir de la qual es pot demanar la seva execució–, el jutge o

tribunal, en qualsevol moment a instància de la part interessada o d’ofici, pot

adoptar les mesures cautelars que siguin pertinents per a assegurar, si escau,

l’execució de la sentència i en garantia i defensa dels drets afectats atenent els

criteris que estableix l’article 79. Aquesta previsió legal, realment innovadora,

persegueix garantir l’efectivitat de la sentència un cop aquesta ha estat dictada

i mentre no ha assolit l’estat de fermesa, estat a partir del qual es pot demanar

la seva execució definitiva. I cal advertir que en determinats plets poden trans-

córrer fàcilment mesos entre la data en què es dicta la sentència i la data en

què aquesta pot adquirir fermesa, sigui per problemes de notificació a les parts,

sigui per l’ús d’estratagemes dilatòries –per exemple, sol·licitar aclariments de

sentència superflus–, o sigui, senzillament, perquè s’hi ha interposat un recurs.

Per tant, sembla bastant indubtable la utilitat d’aquesta nova previsió lligada

al procés cautelar.

Finalment, cal interrogar-se si és viable la sol·licitud de mesures cautelars a

la jurisdicció social abans de la incoació del procés principal. Aquesta qües-

tió s’ha de resoldre afirmativament, malgrat que en l’article 79 LRJS no hi ha

una previsió expressa en aquest sentit. Certament, l’aplicació directa del règim

jurídic cautelar de la LEC permet concloure que és perfectament possible a



CC-BY-NC-ND • PID_00203891 17 El procés ordinari

l’ordre social de la jurisdicció la sol·licitud de mesures cautelars abans de l’inici

del procés principal. En aquest sentit, cal recordar que l’article 730.2 LEC es-

tableix taxativament que

[...] també es poden sol·licitar mesures cautelars abans de la demanda si qui en aquell
moment les demana al·lega i acredita raons d’urgència o necessitat.

Ara bé, el precepte també preveu que les mesures que s’hagin acordat queden

sense efecte si la demanda no es presenta davant del mateix tribunal que va

conèixer de la sol·licitud d’aquelles en els vint dies següents a la seva adopció.

Aquest condicionament legal de les mesures cautelars ante demandam al com-

pliment del requisit d’interposició de la demanda dins els vint dies posteriors

a la seva adopció és ben lògic si es té en compte que el procés cautelar és subsi-

diari del principal, fins al punt que si no neix el procés principal en el termini

immediat legalment establert no té cap sentit mantenir les cauteles decretades.

Un altre dels aspectes que ha resultat històricament molt controvertit en la

tramitació del procés cautelar en l’àmbit social ha estat el de la necessitat del

tràmit d’audiència a la part demandada abans d’acordar en contra seva la me-

sura cautelar. Aquesta controvèrsia doctrinal venia alimentada pel silenci de

l’antiga LPL en la regulació de l’embargament preventiu. Finalment, l’article

79.1 de la LRJS ha resolt els dubtes sobre això i ha previst com a regla general

la d’escoltar les parts abans de la resolució. No obstant això, la regla general

té excepcions, i es preveu que es poden acordar cauteles inaudita pars de for-

ma motivada quan el sol·licitant ho demani i acrediti que hi concorren raons

d’urgència o que l’audiència prèvia pugui comprometre el bon fi de la mesu-

ra cautelar. Aquesta solució finalment adoptada per la LRJS és pràcticament

coincident amb la que estableix l’article 733 LEC en el procés civil.

1.3.4. Els pressupòsits legals de les mesures cautelars

L’article 728 LEC estableix quins són els pressupòsits legals per a poder accedir

a les mesures cautelars, exigències que tradicionalment han estat proclamades

tant per la jurisprudència com per la doctrina científica. Concretament, per

a decretar mesures cautelars és necessari que es justifiqui que el retard en la

resolució del plet principal pot dificultar l’efectivitat de la tutela que es pugui

atorgar en la sentència que estimi les pretensions del demandant. És el que la

doctrina ha denominat periculum in mora.

El segon pressupòsit legal que és imprescindible per a accedir a la mesura cau-

telar és que la reclamació que es formula en el litigi principal estigui fonamen-

tada jurídicament i tingui l’aparença de bon dret, altrament dit fumus boni iu-

ris. Naturalment, si l’òrgan jurisdiccional considera que la pretensió que conté

la demanda és poc fonamentada i, per tant, difícilment pot prosperar, no es

justificaria l’adopció de mesures cautelars, sobretot perquè aquestes són una

càrrega que ha de suportar la part demandada, càrrega que no es justificaria si

la pretensió principal està mancada de fonament. Aquestes previsions generals
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de l’article 728 LEC són completament aplicables al procés social; no obstant

això, no es pot dir el mateix del tercer pressupòsit exigible en el procés civil.

Certament, l’apartat 3 de l’article 728 LEC estableix que, llevat que es disposi

una altra cosa de manera expressa, el sol·licitant de la mesura cautelar ha de

prestar caució suficient per a respondre dels perjudicis que la mesura cautelar

pugui causar al patrimoni del demandat.

Nogensmenys, l’article 79.1 LRJS ha previst expressament, per tal d’esvair els

dubtes doctrinals que puguin sorgir de l’aplicació de la norma civil, que

[...] els treballadors i beneficiaris de prestacions de Seguretat Social i els sindicats, en
la mesura que tenen la representació col·lectiva dels seus interessos, així com les asso-
ciacions representatives dels treballadors autònoms econòmicament dependents, estan
exempts de la prestació de caucions, garanties i indemnitzacions relacionades amb les
mesures cautelars que es puguin acordar.

Això no significa que en la jurisdicció social l’òrgan judicial que acordi una

mesura cautelar no pot exigir caució al demandant, el que vol dir és que no pot

exigir aquesta caució si el demandant té la condició de treballador, de benefi-

ciari de la Seguretat Social, de sindicat o d’associació professional d’autònoms

dependents. En els altres supòsits en què el demandant no tingui cap de les

condicions esmentades –per exemple, que el demandant sigui l’empresari–, és

clar que l’òrgan judicial sí que pot exigir la caució a la part actora per a accedir

a les mesures cautelars que demani. Amb aquesta clàusula es posa novament

en evidència el caràcter compensador del procediment laboral.

1.3.5. Tipus de mesures cautelars en la jurisdicció social

Pel que fa als tipus de mesures cautelars que es poden adoptar, cal tenir en

compte que, d’acord amb l’article 726.1 LEC, el tribunal pot acordar com a

mesura cautelar, respecte dels béns i drets del demandat, qualsevol actuació,

directa o indirecta, que contribueixi a fer possible l’efectivitat de la sentència

estimatòria que es pugui dictar i, a més, que resulti ser el màxim d’eficaç per

al demandant i, alhora, el menys costosa possible per al demandat. A partir

d’aquesta previsió general, es pot concloure que la LEC configura un règim

obert de mesures cautelars i no un sistema limitat o tancat, atès que no hi

ha un numerus clausus de tipus de mesures cautelars (Pedraz Penalva). L’article

726.1 LEC enumera una llista de deu mesures cautelars específiques, particu-

lars o clàssiques, entre les quals s’esmenten l’embargament preventiu, la in-

tervenció o administració judicial de béns productius, el dipòsit d’una cosa

moble, la formació d’inventaris de béns, l’anotació preventiva de demanda a

registres públics, l’ordre judicial de cessar provisionalment en una activitat o

d’abstenir-se temporalment de portar a terme una conducta, etc. No obstant

això, en el punt 11è d’aquest apartat 1 de l’article 726 s’incorpora una previsió

completament oberta d’altres tipus de mesures cautelars:

Les altres mesures que, per a la protecció de determinats drets, prevegin expressament les
lleis o que es considerin necessàries per a assegurar l’efectivitat de la tutela judicial que
es pugui atorgar en una sentència estimatòria que es dicti en el judici.
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Aquest plantejament obert dels tipus de mesures cautelars que pot acordar

l’òrgan jurisdiccional vigent en el procés civil és traslladable íntegrament a

la jurisdicció social mitjançant la previsió que conté l’article 79.1 LRJS, que

estableix el següent:

Les mesures cautelars que siguin necessàries per assegurar l’efectivitat de la tutela judicial
que es pugui acordar en sentència es regeixen pel que disposen els articles 721 a 747 LEC
amb l’adaptació necessària a les particularitats del procés social [...]

Per tant, amb independència que en la LRJS es regulin mesures cautelars par-

ticulars o específiques per a determinats processos socials, és ben evident que

aquest text processal assumeix íntegrament el sistema civil de numerus apertus

quant a la tipologia de mesures cautelars que es poden adoptar. És a dir, l’òrgan

jurisdiccional social no tan sols pot acordar les mesures cautelars concretes

enunciades en l’article 726.1 LEC, i també aquelles altres específicament labo-

rals que preveuen l’article 79 i altres preceptes concurrents de la mateixa LRJS,

sinó que també pot adoptar, si és necessari per a garantir la tutela judicial efec-

tiva, qualsevol altra mesura no expressament tipificada legalment que sigui

necessària i adequada a les particularitats del litigi principal de què es tracti.

Aquesta regulació legal dels tipus de mesures cautelars ha propiciat que la doc-

trina classifiqués les mesures cautelars entre les específiques o particulars, que

estan previstes expressament en la llei, i les indeterminades o genèriques, les

quals no gaudeixen d’una expressa tipificació legal però que s’han d’acordar

adaptant-se al cas concret de la tutela judicial requerida en el procés principal,

i sempre que no hi sigui aplicable cap mesura cautelar específica o particular

prevista en la llei (Larrosa Amante).

Les mesures cautelars que específicament es regulen en l’article 79 LRJS són

les següents:

a) En els apartats 2, 3 i 4 de l’article 79 LRJS s’estableix una regulació general

de l’embargament preventiu. Aquesta és la cautela que tradicionalment havia

estat prevista en el procediment laboral i la que té un ús més arrelat en aquesta

jurisdicció. Aquesta mesura pot ser adoptada a instància de part o del FOGASA

quan es pugui derivar responsabilitat per a aquest organisme i, àdhuc, es pot

decidir d’ofici per part de l’òrgan judicial. El precepte condiciona l’adopció

d’aquesta mesura quan es realitzin actes del demandat dels quals es pugui pre-

sumir que aquest pretén situar-se en estat d’insolvència o impedir l’efectivitat

de la sentència.

b) En l’apartat 5 de l’article 79 LRJS es preveu l’embargament preventiu i al-

tres mesures cautelars legalment previstes en els casos de reclamacions deriva-

des d’accident de treball i malaltia professional, i això quan es constati que

l’empresari no té concertada la cobertura d’aquestes contingències (art. 79.5).

Aquesta mesura cautelar tendeix a garantir la percepció de les corresponents

prestacions de la Seguretat Social derivades de la contingència professional.

En aquest punt, el precepte es remet a la previsió de l’article 142.1 LRJS i la
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reitera. No obstant això, en el punt següent del mateix apartat 5 també es fa

esment a l’adopció de mesures cautelars en demandes derivades d’accident

de treball o malaltia professional per a assegurar qualsevol altra classe de res-

ponsabilitat empresarial o de tercers derivades de les dites contingències. En

aquest cas, el legislador està fent referència implícita a garantir el cobrament

de les indemnitzacions per danys i perjudicis, els recàrrecs de prestacions per

manca de mesures de seguretat –art. 123 LGSS– i les millores de prestacions

de la Seguretat Social derivades de contingència professional i pactades habi-

tualment en conveni col·lectiu, responsabilitats empresarials totes que poden

derivar d’accident de treball i malaltia professional i que es poden produir a

més a més de les estrictes prestacions de la Seguretat Social.

c) En l’apartat 6 de l’article 79 LRJS també es preveu la possibilitat d’adoptar

les mateixes mesures cautelars previstes en l’apartat anterior en procediments

referits a resolucions de l’autoritat laboral sobre la paralització de treballs per

risc per a la seguretat i salut dels treballadors, i en el cas de responsabilitat em-

presarial sobre malalties professionals per manca de reconeixements mèdics,

i això per tal d’assegurar les responsabilitats empresarials que se’n puguin de-

rivar, d’acord amb les previsions dels articles 195 i 197.2 LGSS.

d) En l’apartat 7 de l’article 79 LRJS es preveu que, en demandes d’extinció

de contracte a instància del treballador de l’article 50 ET i en les que es justi-

fiqui que la conducta empresarial perjudica la dignitat o la integritat física i

moral del treballador, que puguin comportar una possible vulneració dels al-

tres drets fonamentals o llibertats públiques o possibles conseqüències de tal

gravetat que puguin fer inexigible la continuïtat de la prestació en la seva for-

ma anterior, es pot acordar, a instància del demandant, alguna de les mesures

cautelars que preveu l’article 180.4 LRJS, amb manteniment del deure empre-

sarial de cotitzar i d’abonar el salari, sense perjudici del que es pugui resoldre

en sentència. Concretament, les mesures previstes en aquest darrer precepte

fan referència a l’exoneració de la prestació de serveis, el trasllat de lloc o de

centre de treball, la reordenació o reducció del temps de treball o qualsevol

altra mesura que tendeixi a preservar l’efectivitat de la sentència.

Finalment, també cal posar en relleu que en el paràgraf segon de l’article 79.1

LRJS es preveuen cauteles específiques en processos que versin sobre la impug-

nació d’actes d’administracions públiques dictats en matèria laboral i de Segu-

retat Social. Tal com ja s’ha explicat en capítols precedents, amb l’entrada en

vigor de la Llei 36/2011, es va experimentar una ampliació de l’àmbit compe-

tencial de la jurisdicció social i, més concretament, es va transferir de la juris-

dicció contenciosa a la social el coneixement sobre les reclamacions formula-

des en contra dels actes administratius dictats en matèria laboral, detallades

en l’article 2.n LRJS. Per tant, amb la nova llei processal laboral s’atribueixen

a l’ordre social de la jurisdicció noves matèries consistents en reclamacions en
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les quals la part demandada no tan sols està constituïda per l’Administració

pública sinó que s’impugnen resolucions que ha dictat no en la seva condició

d’empresari sinó d’autoritat laboral.

Aquesta nova circumstància –que ja es produïa en alguna modalitat proces-

sal de la LPL però que ara s’ha generalitzat– va aconsellar al legislador es-

tablir un règim cautelar supletori diferent del general de la LEC. D’aquesta

manera, s’estableix que quan el procés versi sobre la impugnació d’actes

d’administracions públiques dictats en matèria laboral i de Seguretat Social,

l’adopció de mesures cautelars es regeix, en el que no estigui previst en la LRJS,

pel que disposa la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-

nistrativa, en els article 129 a 136.
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2. La demanda

2.1. Concepte de demanda

La demanda és l’acte de caràcter formal que insta una part i que dóna lloc a

l’inici del procés. Malgrat l’existència de la modalitat processal denominada

procediment d’ofici (art. 148 a 150 LRJS), en tots els casos el procés laboral

s’inicia a instància d’una part, àdhuc el procediment d’ofici, modalitat pro-

cessal que comença a partir de la demanda interposada per l’autoritat laboral.

Mitjançant la demanda el ciutadà exerceix el dret fonamental a obtenir la tu-

tela judicial efectiva dels seus drets i interessos legítims, amb el benentès que

en la demanda no ha de quedar definitivament fixada la pretensió del deman-

dant, atès que en l’acte de judici el demandant està facultat per a introduir

(art. 85.1 LRJS) aclariments i ampliacions, encara que en cap cas no hi pot

introduir variacions substancials (Luján Alcaraz, 2001).

En realitat, la pretensió del procés laboral es perfila en tres fases diferents: en la

pètita de la demanda, en la fase de ratificació a l’acte de judici, moment en què

es poden plantejar modificacions no substancials, i en la fase de conclusions

que posa fi a la vista oral, en què el demandant ha de plantejar de manera

definitiva quins són els pronunciaments que interessa de l’òrgan jurisdiccional

en el plet (Montero Aroca, 2000).

2.2. Forma, contingut i requisits de la demanda

Malgrat que regeix en el procés laboral el principi d’oralitat, ja es pot antici-

par que la demanda constitueix l’excepció principal d’aquesta regla general,

atès que un requisit essencial de la demanda és la seva formulació escrita amb

un contingut mínim legalment exigible. L’article 80.1 LRJS estableix taxativa-

ment que la demanda s’ha de formular per escrit, tot i que el legislador pretén

atenuar aquesta exigència preveient que es poden utilitzar formularis i proce-

diments facilitats a aquest efecte a l’oficina judicial on s’hagi de presentar. No

obstant això, val a dir que, malgrat la voluntat reiteradament present del legis-

lador en aquesta norma processal de minimitzar les formalitats per a facilitar

l’accés a la jurisdicció, fins al punt que no s’exigeix que la part hagi de compa-

rèixer amb un advocat, graduat social o procurador per a la seva representació

i defensa, la veritat és que la complexitat de les qüestions jurídiques que es

poden suscitar en el més senzill dels plets laborals aconsella –de manera quasi

ineludible– de comparèixer assistit per un professional, el qual ha d’assumir

com a primera –si té encomanada la defensa del demandant– la redacció de

la demanda.
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La importància de la demanda és ben evident si es té en compte que aquest

acte processal de la part actora no tan sols dissenya els trets bàsics de l’objecte

litigiós sinó que, a més, assenyala el camí processal –la modalitat processal–

que considera la part que cal seguir i, finalment, subministra a l’òrgan judicial

el relat de fets bàsics a partir dels quals s’ha de resoldre la petició formulada.

L’article 80.1 LRJS fixa explícitament quins són els requisits generals que ha

de contenir l’escrit de demanda. Aquest conjunt de dades que ineludiblement

s’hi ha de fer constar, es poden agrupar en diferents apartats:

1) La designació de l’òrgan judicial davant del qual es presenta, i la designació

de la modalitat processal per mitjà de la qual considera la part que s’ha de

tramitar la seva pretensió, i això sense perjudici que l’òrgan judicial d’ofici

pugui reconduir la reclamació per la modalitat processal que consideri adient

(art. 102.2 LRJS).

2) Identificació de les parts del procés. Cal identificar la part demandant, amb

expressió del DNI o document d’identificació si és estranger, i d’aquells altres

que han de ser cridats al procés –els demandats, per exemple– i els seus do-

micilis, indicant-hi el nom i cognoms de les persones físiques i la denomi-

nació social de les persones jurídiques. Si la demanda es dirigeix contra una

massa patrimonial, patrimoni separat, entitat o grup sense personalitat, a més

d’identificar-los suficientment, s’hi han de fer constar el nom i els cognoms

dels que apareguin com a administradors, organitzadors, directors, gestors, so-

cis o partícips, i els seus domicilis, sense perjudici de les responsabilitats legals

de la massa patrimonial o grup i dels seus gestors i integrants.

3) Enumeració clara i concreta dels fets sobre els quals versi la pretensió i de

tots els que, segons la legislació substantiva, siguin imprescindibles per a re-

soldre les qüestions plantejades. Sobre aquesta qüestió, cal tenir en compte

que en cap cas no es poden al·legar fets diferents dels invocats en la papereta

de conciliació o en la reclamació prèvia, llevat de fets nous que no s’hagin po-

gut conèixer anteriorment. A més, cal parar compte en el fet que, a diferència

del que és previst en el procés ordinari civil –art. 399.4 LEC–, no és preceptiu

fer constar en la demanda del procés ordinari laboral –sí en alguna modalitat

processal específica– els fonaments jurídics de la pretensió. I si el demandant

decideix introduir-hi una fonamentació jurídica, cosa que admet plenament

la jurisprudència i que és aconsellable en litigis de certa complexitat jurídica,

és molt convenient fer-ho separadament respecte dels fets, atès que quan el

demandant barreja fets i fonaments de dret tendeix a l’omissió de detalls fàc-

tics rellevants per a la resolució favorable del plet.

4) La súplica o pètita corresponent, en els termes adequats al contingut de la

pretensió. En aquest apartat el legislador ha regulat d’una forma àmplia i fle-

xible quina ha de ser la concreció de la pretensió de la demanda, i ha fet possi-

ble que les pretensions tinguin un caràcter purament declaratiu de dret o que

consisteixin en pronunciaments de condemna, a diferència del que succeïa en
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textos pretèrits de la LPL –Alonso Olea, 1988–, en què la petició únicament es

podia formular en termes de condemna. En aquesta qüestió el Tribunal Cons-

titucional ha mantingut que les accions merament declaratives són admissi-

bles en els processos laborals quan l’interès de l’actor se satisfà amb aquesta

protecció jurisdiccional, de la mateixa manera que també ha declarat que no

és procedent plantejar al jutge qüestions futures o hipotètiques o sol·licitar a

l’òrgan jurisdiccional opinió o consell (STC 71/1991, de 8 d’abril).

5) Altres requisits formals:

a) En la demanda s’ha de fer constar, quan es litigui per si mateix, un domicili

–preferentment a la mateixa localitat on tingui la seu el jutjat o tribunal–, on

s’han de practicar totes les diligències que s’hagin d’entendre amb el deman-

dant. Aquesta designació s’ha de fer amb la indicació completa de totes les

dades d’identificació del domicili facilitat, i el número de fax i de telèfon i

l’adreça electrònica, si en disposa, a l’efecte de practicar tota mena de comu-

nicacions per aquests mitjans. Aquesta referència al fax, el telèfon i l’adreça

electrònica constitueix una novetat de la Llei 36/2011, que pretén incorporar

les noves tecnologies com a mitjans de notificació ordinaris dels actes proces-

sals i de les resolucions de l’òrgan jurisdiccional, procés de modernització que

avança molt lentament en l’àmbit forense malgrat el redoblat esforç en aquest

sentit de les recents normes processals.

b) La demanda també pot contenir la designació de lletrat, graduat social o

procurador. En aquest cas, el professional designat ha de subscriure la deman-

da, de manera que s’entén que assumeix la representació del demandant amb

plenes facultats processals, sense perjudici de la ratificació posterior a judici

del demandant, llevat que hagi atorgat poder en forma per algun dels mitjans

admesos en dret. En cas de designació de professional, també s’han d’indicar

les dades corresponents al seu domicili en els mateixos termes a què s’ha fet

referència anteriorment per a la part quan vol comparèixer per si mateixa.

c) La demanda ha de contenir la data i ha d’anar signada. No obstant això, la

jurisprudència ha declarat que la manca de signatura és una omissió essencial

(STS 25-05-82) que es pot esmenar fins i tot per part del demandant amb la

seva ratificació a judici (STS 4-07-88).

A més del contingut de l’escrit de demanda, per a la seva admissió cal que

aquest escrit vagi acompanyat de la documentació justificativa que s’ha inten-

tat la conciliació o mediació prèvia o ha transcorregut el termini exigit –15

dies hàbils des de la data de la presentació de la papereta– per a la seva realit-

zació sense que s’hagi celebrat, o la documentació que acrediti que s’ha esgo-

tat la via administrativa, o l’al·legació que aquesta no és necessària, i també la

resta de documentació d’aportació preceptiva amb la demanda en funció de

la modalitat processal de què es tracti.
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Finalment, juntament amb la demanda i documentació annexa cal adjun-

tar-hi tantes còpies com parts demandades i altres interessades hi hagi, i també

per al Ministeri Fiscal quan es tracti d’un procés en què legalment aquest hi

hagi d’intervenir.

A l'annex trobareu uns formularis, a on es pot veure el model de demanda de

reclamació de quantitat que s’ha de tramitar mitjançant el procés ordinari.

2.3. Tràmit d’esmena i admissió de la demanda

Amb l’entrada en vigor de la Llei 13/2009, de 3 de novembre, per a la implan-

tació de la nova oficina judicial, es va introduir a les normes processals dels

diferents ordres jurisdiccionals força modificacions que intentaven modernit-

zar el funcionament dels jutjats i tribunals, i entre les múltiples innovacions

destacaven les relacionades amb la potenciació de la figura del secretari judi-

cial mitjançant l’atribució de competències que tradicionalment havien estat

atorgades als jutges i magistrats. Concretament, a partir d’aquesta important

reforma processal es va assignar al secretari judicial el tràmit d’admissió de la

demanda, és a dir, la competència per a examinar si la demanda reuneix els

requisits d’admissibilitat i, en cas afirmatiu, la decisió d’admetre-la a tràmit

i assenyalar data per als actes de conciliació i judici. No obstant això, el titu-

lar de l’òrgan jurisdiccional es va reservar la decisió de denegar l’admissió de

la demanda quan aquesta no compleix els requisits d’admissibilitat o simple-

ment quan el jutjat o tribunal no és competent per a conèixer de l’assumpte.

Aquestes modificacions també van ser introduïdes en el text aleshores vigent

de la LPL. Finalment, la Llei 36/2011, reguladora de la jurisdicció social, va

mantenir íntegrament aquesta redistribució de competències entre jutge i se-

cretari judicial.

D’aquesta manera, l’article 81 LRJS estableix que el secretari judicial ha

d’examinar l’escrit de demanda i, si considera que aquesta reuneix els requi-

sits formals exigibles quant al seu contingut i quant als documents que l’han

d’acompanyar, ha de dictar un decret pel qual admeti la demanda, n’ha de

traslladar una còpia a la part demandada i assenyalar una data per als actes

consecutius de conciliació davant d’ell mateix i judici davant del jutge o tri-

bunal, i citar les parts a aquest efecte.

No obstant això, si el secretari judicial, dintre dels tres dies següents a la re-

cepció de la demanda, considera que hi concorren supòsits de manca de ju-

risdicció o competència, n’ha de donar compte al jutge o tribunal per tal que

aquests resolguin mitjançant una interlocutòria si escau l’admissió o la no-

admissió de la demanda.

Quan el secretari judicial constati que l’escrit de demanda té defectes o omis-

sions que poden impedir la continuació vàlida del procés, o que no s’hi han

adjuntat els documents preceptius, requerirà la part actora per tal que esmeni

el defecte observat en el termini de quatre dies. Un cop realitzada l’esmena,
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el secretari ha d’admetre la demanda; en canvi, si no s’ha esmenat el defecte

observat, ha de donar compte al jutge o tribunal per tal que, dins dels tres dies

següents, aquest resolgui sobre l’admissió de la demanda en el sentit que sigui.

Malgrat aquesta regla general que condiciona l’admissió a l’esmena del defecte

advertit, l’apartat 3 de l’article 81 preveu una excepció per al supòsit en què no

s’ha aportat junt amb la demanda el certificat de l’intent d’acte de conciliació o

mediació prèvia. En aquest cas, la norma legal preveu que s’ha d’admetre pro-

visionalment la demanda i s’ha d’assenyalar data per als actes de conciliació i

judici i, alhora s’ha d’advertir el demandant que ha d’acreditar la celebració o

l’intent d’aquest acte en el termini de quinze dies, i també de l’arxivament de

les actuacions i queda sense efecte l’assenyalament en cas contrari.

Aquesta excepció ha estat interpretada de forma flexible per la doctrina del Tri-

bunal Constitucional (STC 69/1997), que considera que es compleix el designi

inspirador d’aquest requisit si el demandant, en el termini atorgat per a esme-

nar l’omissió, acredita l’intent de l’acte de conciliació presentant la correspo-

nent papereta; és a dir, si en lloc d’aportar a l’òrgan jurisdiccional el certificat

que s’ha intentat la conciliació i que ha finalitzat sense avinença o sense efec-

te, s’aporta únicament la papereta presentada davant del servei administratiu

de conciliacions, el qual probablement ha assenyalat la data de la conciliació

més enllà dels quinze dies concedits a la part actora per a esmenar el defecte.

En definitiva, en matèria de no-admissió de la demanda per no esmena del

defecte observat, cal tenir en compte que la jurisprudència constitucional tra-

dicionalment ha sostingut que

[...] la resolució de no-admissió [de la demanda] o merament processal és, en principi,
constitucionalment admissible, tot i que la interpretació judicial del corresponent obs-
tacle processal s’ha de guiar per un criteri pro actione que, tenint sempre present la ràtio
de la norma i un criteri de proporcionalitat entre l’entitat del defecte advertit i la sanció
derivada d’aquest, no impedeixi el coneixement del fons d’un assumpte sobre la base de
mers formalismes o d’enteniments no raonables de les normes processals (STC 65/1993).

2.4. L’assenyalament dels actes de conciliació i judici

Un cop verificat que la demanda reuneix els requisits per a ser admesa o un

cop esmenats els defectes advertits a la part actora, el secretari judicial ha de

dictar un decret d’admissió de la demanda i, simultàniament, ha d’assenyalar

la data en què han de tenir lloc successivament els actes de conciliació i judici.

L’article 82.1 LRJS prescriu que entre la data de citació de les parts i la data en

què han de tenir lloc els actes esmentats han de transcórrer un mínim de deu

dies, llevat dels supòsits en què la llei pugui preveure un altre termini.

Per a l’elecció de les dates d’assenyalaments de conciliacions i judicis, l’article

82 LRJS preveu que el secretari judicial ha de seguir les indicacions i criteris

generals establerts pel titular de l’òrgan jurisdiccional –art. 182 LEC– i, a més,

ha d’intentar concentrar en una mateixa data els assumptes que es refereixin

als mateixos interessats i que no puguin ser acumulats, i relacionar els asse-

nyalaments d’assumptes que requereixin conciliació prèvia davant del secre-
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tari judicial amb aquells altres exempts d’aquest tràmit. Aquestes previsions

innovadores pretenen agilitzar el funcionament de l’oficina judicial i oferir

un millor servei a l’usuari de l’Administració de justícia intentat evitar temps

d’espera innecessaris amb una racionalització dels assenyalaments. En con-

cret, es preveu que s’intentaran agrupar assenyalant-se de forma consecutiva

les vistes de processos amb intervenció del Ministeri Fiscal, advocat de l’Estat,

lletrats de les Corts Generals, lletrats de la Seguretat Social, lletrats de les co-

munitats autònomes o de l’Administració local. De totes formes, malgrat la

novetat d’aquesta previsió, val a dir que tradicionalment ha estat una pràctica

forense habitual l’assenyalament de forma agrupada en dies determinats dels

judicis amb intervenció de la mateixa Administració demandada, com és el

cas típic de les entitats gestores de la Seguretat Social.

En les cèdules de citació s’ha de fer constar que els actes de conciliació i judici

no es poden suspendre per la incompareixença del demandat. Igualment s’hi

ha de fer constar que els litigants han de concórrer a judici amb els mitjans

de prova dels quals s’intentin valer. També s’ha de fer saber a les parts que

poden formalitzar la conciliació per a evitar el judici mitjançant la seva com-

pareixença a l’oficina judicial sense necessitat d’esperar la data assenyalada,

o que poden sotmetre la qüestió litigiosa als procediments de mediació que

puguin estar constituïts d’acord amb l’article 63 LRJS, sempre que no impliqui

la suspensió dels actes assenyalats, llevat del cas en què les parts sol·licitin la

suspensió de mutu acord, supòsit que dóna lloc a un ajornament no superior

als quinze dies de la conciliació i judici.

L’apartat 5 de l’article 82 LRJS preveu que, quan la representació i defensa a

judici sigui atribuïda a l’advocat de l’Estat, als lletrats de la Seguretat Social, als

lletrats de les comunitats autònomes o al de les Corts Generals, es concedeix

un termini de vint-i-dos dies entre la data de citació d’aquestes representaci-

ons lletrades i la data del judici, i això per tal que puguin efectuar les consultes

pertinents a les direccions dels corresponents serveis jurídics d’aquestes admi-

nistracions. Aquest privilegi que mantenen les administracions públiques –ja

era vigent en el text de la LPL de 1980– pugna clarament amb el principi de

celeritat, tot i que no implica que durant aquest període de vint-i-dos dies en-

tre citació i judici no puguin tenir lloc altres actuacions judicials, i fer que el

procés no es paralitzi (Molina Navarrete, 2012).

2.5. La suspensió dels actes de conciliació i judici

El principi de celeritat també aconsella restringir al màxim les actuacions pro-

cessals dilatòries, entre les quals destaquen les suspensions de les vistes asse-

nyalades. A la restricció per a suspendre la conciliació i judici per tal d’intentar

la mediació en organismes constituïts a l’empara de la negociació col·lectiva

que s’ha esmentat anteriorment, s’han d’afegir les regles limitadores que conté

l’article 83. En efecte, en l’apartat 1 d’aquest precepte es prescriu que només a

petició de totes dues parts o per motius justificats, acreditats davant del secre-

tari judicial, es poden suspendre els actes de conciliació i judici per un sol cop,



CC-BY-NC-ND • PID_00203891 28 El procés ordinari

i aquests actes s’assenyalen novament dins dels deu dies següents. En el mateix

paràgraf es preveu que excepcionalment i per circumstàncies transcendents i

adequadament provades, es pot acordar una segona suspensió.

En aquest mateix context d’evitar suspensions, l’article 83.1, paràgraf segon,

estableix regles per al cas de coincidència d’assenyalaments dels advocats o

graduats que han assumit la representació o defensa d’alguna de les parts. La

coincidència d’assenyalaments constitueix un motiu habitual de suspensions

de judicis i la nova LRJS aborda la problemàtica establint diferents pautes. En

primer lloc, s’estableix que la suspensió es justifica únicament quan el profes-

sional que té coincidència d’assenyalaments no pot ser substituït per un com-

pany per les raons que sigui. En segon lloc, si no és possible la substitució del

professional, s’ha d’intentar mantenir la data de l’assenyalament però acomo-

dant una altra hora que sigui compatible amb la disponibilitat dels altres pro-

fessionals que intervenen en el procés. Finalment, si tampoc no és possible

el manteniment de la data amb canvi d’hora, se suspenen els actes i es fixa

un nou assenyalament, adoptant les mesures necessàries per a evitar noves

coincidències.

De totes maneres, convé advertir que en matèria de suspensions no hi ha gaire

concordança entre la lletra de la llei i la pràctica forense, atès que es dóna un

tractament legal a la suspensió com si d’un fet excepcional es tractés quan a

la realitat és un succés habitual, fins i tot freqüent (López Cumbre, 2006). En

efecte, si la coincidència dels assenyalaments és un motiu corrent de suspensió

en totes les jurisdiccions, en l’àmbit laboral hi ha una altra raó afegida gene-

radora de múltiples suspensions: la possibilitat de culminar satisfactòriament

un procés de conciliació que les parts han endegat. Atesa la forta i tradicional

implantació de la conciliació en la jurisdicció laboral –a diferència del que

passa en la jurisdicció civil o contenciosa administrativa–, la proximitat d’un

acord entre les parts abans del judici acostuma a portar els litigants a sol·licitar,

i a l’òrgan jurisdiccional a concedir, la suspensió per a intentar afavorir una

solució acordada per les parts, la qual normalment es considera més idònia

que la imposada per sentència.

Una tercera causa freqüent de suspensió és la que decideix discrecionalment

el jutge o tribunal abans de donar començament a l’acte de judici –i a vegades,

iniciat aquest– per circumstàncies processals imprevistes com la constitució

defectuosa de la relació processal i la necessitat d’ampliar demanda contra un

tercer, la conveniència de fer uns aclariments imprescindibles de la demanda

per a evitar indefensions, la impossibilitat de practicar una prova rellevant que

pot provocar la indefensió de la part que es troba privada d’aquesta, etc. En

resum, hi ha un ampli ventall de motius processals que aconsellen sovint al

jutge decidir la suspensió i sacrificar el principi de celeritat en pro de garantir el

compliment de les normes de tramitació processal i el mateix dret a la defensa

de les parts litigants. I val a dir que respecte d’aquests motius de suspensió la

llei processal no en fa esment. En aquests supòsits de suspensió a instància
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judicial, és el mateix jutge o tribunal el que, en lloc del secretari judicial, no tan

sols decideix la suspensió sinó que també assenyala la nova data de conciliació

i judici.

2.6. La no-compareixença de les parts als actes de conciliació i

judici

Quan la part demandant ha estat citada en forma i no hi compareix ni tampoc

al·lega una causa justa que motivi la suspensió dels actes de conciliació i de

judici als quals ha estat convocada, el secretari judicial en el primer cas, o el

jutge o tribunal en el segon cas, la consideren desistida de la demanda (art.

83.2 LRJS) i, consegüentment, han d’ordenar arxivar les actuacions sense cap

més tràmit. Es tracta d’un desistiment tàcit que no requereix la conformitat

del demandat (STC 31/1990).

En canvi, en el punt 3 del mateix article 83 es preveu que la no-compareixen-

ça injustificada de la part demandada no impedeix la celebració dels actes de

conciliació i judici, i aquest ha de continuar sense necessitat de declarar la

rebel·lia del demandat, declaració que resulta imperativa en el procés civil (art.

496 i següents LEC). D’aquesta manera, constatada la no-compareixença de la

part demandada a l’acte de conciliació, el secretari judicial ha d’estendre una

acta en què ha de fer constar que la conciliació s’ha celebrat amb el resultat d’

“intentat sense efecte”, i ha de citar a termini la part compareguda a l’acte de

judici davant del jutge o tribunal. De la no-compareixença de la part deman-

dada a l’acte de judici no se’n deriva automàticament que hagi de prosperar

la pretensió que contingui la demanda.

La part actora té la càrrega de provar els fets que constitueixen la base de la seva

pretensió (art. 217.2 LEC) i, per tant, el jutge o tribunal ha de valorar el conjunt

de la prova aportada a judici i, a més, cal considerar si les normes jurídiques

aplicables al cas emparen la petició que contingui la demanda. I encara que

és cert que, d’acord amb l’article 91.1 LRJS, la no-compareixença injustificada

de la part citada a interrogatori es pot considerar una conformitat tàcita amb

els fets i les pretensions de la demanda, d’aquí no es pot inferir que el jutge o

tribunal quedi vinculat per la conducta processal de la part demandada quan

ha de resoldre sobre la qüestió litigiosa suscitada.

Pel que fa a la valoració de la concurrència de causa per a justificar la no-com-

pareixença d’una de les parts, la doctrina constitucional ha mantingut que no

existeix discrecionalitat per part de l’òrgan jurisdiccional i que s’ha de valorar

en funció de les circumstàncies concretes, provades i idònies per a donar lloc a

la suspensió (STC 9/1993 i 196/1994). L’apreciació de la concurrència de mo-

tius justificats per a la suspensió del judici s’ha de fer en el sentit més favorable

per a l’efectivitat de la tutela judicial (STC 130/86).
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3. La conciliació i el judici

3.1. La conciliació davant del secretari judicial

Tal com ja s’ha indicat, a partir de les reformes introduïdes per la Llei 13/2009,

de 3 de novembre, el secretari judicial va assumir la funció conciliadora en

matèria judicial que anteriorment era assumida exclusivament pel jutge. La

Llei 36/2011 ha mantingut aquesta funció per al secretari judicial, tot i que

també ha volgut mantenir una segona oportunitat de conciliació en l’acte de

judici i davant del jutge o tribunal.

L’article 84.1 LRJS estableix que el secretari judicial ha d’intentar la concilia-

ció, portant a terme la labor mediadora que li és pròpia, i advertir les parts

dels drets i les obligacions que els puguin correspondre. Si les parts obtenen

una avinença, el secretari ha de dictar un decret i aprovar-lo, i tot seguit ha

d’ordenar l’arxivament de les actuacions. Si abans de la data assenyalada per a

la conciliació i el judici les parts arriben a un acord, també correspon al secre-

tari judicial aprovar-lo amb la compareixença de les parts abans de la data as-

senyalada. Aquesta conciliació obtinguda per les parts i autoritzada pel secre-

tari judicial, segons el que disposen expressament els apartats 1 i 5 de l’article

84 LRJS, té a tots els efectes la consideració de conciliació judicial i constitueix

un títol executiu que s’ha de portar a efecte –en cas d’incompliment total o

parcial– pels tràmits d’execució de sentències.

No obstant això, també cal dir que si el secretari judicial considera que el que

han convingut les parts és constitutiu de lesió greu per algun dels litigants

o tercers, de frau de llei, d’abús de dret o contrari a l’interès públic, no ha

d’aprovar l’acord, i ha d’advertir les parts que han de comparèixer a presència

judicial per a la celebració de l’acte de judici. Finalment, també pot succeir

que les parts comparegudes davant del secretari judicial no arribin a una con-

ciliació malgrat els esforços mediadors d’aquest. En aquest supòsit, el secreta-

ri ha d’estendre una acta en què ha de fer constar que les parts que hi han

comparegut han finalitzat l’acte amb el resultat de “sense avinença”, i les ha

de citar immediatament perquè compareguin a presència judicial a l’efecte de

celebrar l’acte de judici.

3.2. La conciliació davant del jutge o tribunal

La funció conciliadora en la jurisdicció laboral havia estat assignada tradicio-

nalment al magistrat de treball, el qual interposava els seus bons oficis i ex-

hortava les parts a la conciliació, cosa que assolia sovint i que posava en evi-

dència que aquesta no era una institució fracassada com l’acte conciliatori ci-

vil (Alonso Olea, 1985). Amb la transformació de les magistratures de treball
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en jutjats socials a partir de 1990, el legislador va mantenir aquesta atribució

per al titular de l’òrgan jurisdiccional. No obstant això, amb l’entrada en vigor

de la Llei 13/2009, la funció conciliadora en el si dels òrgans jurisdiccionals es

va transferir als secretaris judicials, tot i que el legislador no va gosar eliminar

completament la potestat conciliadora del jutge social, i aquesta competència

la va mantenir el titular de l’òrgan jurisdiccional en els casos en què la con-

ciliació es produís en el moment d’iniciar-se l’acte del judici o durant l’acte

del judici.

La Llei 36/2011, reguladora de la jurisdicció social, no tan sols no ha eliminat

aquesta funció conciliadora del jutge sinó que ha optat per recuperar-la, i ha

evitat que fos una actuació repetitiva de la mediació prèvia del secretari judi-

cial. D’aquí bé que la LRJS no encomanés al jutge una conciliació prèvia abans

de començar l’acte de judici, atès que el mateix intent ja s’ha fet abans davant

del secretari judicial. No obstant això, l’article 84.3 LRJS –a l’igual del text de

la LPL de 2009– preveu que si no hi ha avinença davant del secretari judicial i

es procedeix a celebrar l’acte de judici, l’aprovació de l’acord conciliatori que,

si escau, obtinguin les parts correspon al jutge o tribunal. És a dir, tot i que

el jutge no té en l’actualitat encomanat un paper tan actiu en la conciliació

com abans, el cert és que la LRJS faculta el titular de l’òrgan jurisdiccional a

autoritzar una conciliació en el marc de l’acte de judici.

No obstant això, la tasca conciliadora del magistrat s’ha vist reforçada amb una

nova previsió que conté l’article 85.8 LRJS, que preveu que el jutge o tribunal

dins del mateix acte de judici, un cop practicada la prova i abans d’obrir la fase

de les conclusions, llevat que hi hagi oposició d’una de les parts, pot suscitar

la possibilitat d’arribar a un acord i, en cas de no obtenir-lo en aquell mateix

moment, prosseguir la celebració del judici. Per tant, malgrat que la llei no

ordeni al magistrat desenvolupar activament la seva tasca conciliadora com a

tràmit preceptiu i previ a l’acte de judici, sí que el faculta per a autoritzar la

conciliació quan les parts són a presència judicial abans, durant o després del

judici i abans de dictar la sentència.

En definitiva, a partir de les previsions dels articles 83.4 i 85.8 LRJS, es pot

concloure (Alfonso Mellado, 2012) que l’avinença entre les parts la pot apro-

var el jutge o tribunal en qualsevol moment anterior al dictat de la sentència.

Fins i tot, en el tràmit de recurs devolutiu (art. 235 LRJS) i en el d’execució

de sentència (art. 246 LRJS), el tribunal revisor de la sentència, en el primer

cas, o l’òrgan jurisdiccional executor –que no sempre coincideix amb el que

ha dictat la sentència–, en el segon cas, poden autoritzar, després de pronun-

ciada la sentència, una conciliació que cal documentar en acta i que, un cop

homologada mitjançant una interlocutòria del jutge o tribunal, posa fi al litigi

substituint la sentència dictada per un conveni transaccional.
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En darrer lloc, convé recordar que, de conformitat amb el que preveu l’article

84.5 LRJS, la conciliació i els acords aprovats pel secretari judicial o, si escau,

pel jutge o tribunal, s’han de portar a efecte pels tràmits de l’execució de sen-

tència en el supòsit que la part obligada no doni compliment als compromisos

assumits.

3.3. La impugnació de la conciliació judicial

La conciliació obtinguda per les parts i autoritzada pel secretari judicial o pel

jutge o tribunal pot ser objecte d’impugnació, segons el que preveu l’article

84.6 LRJS, per les mateixes parts que l’han subscrit o per tercers perjudicats per

l’acord. Aquesta acció d’impugnació de la conciliació s’ha d’exercir davant del

mateix òrgan jurisdiccional on es va concertar. L’acció caduca per a les parts

que vulguin impugnar al cap de 30 dies des de la data de la seva concertació; en

canvi, per als tercers que pretenguin la impugnació, el termini compta des del

moment en què tinguin coneixement de la conciliació signada per les parts.

L’exemple més corrent de tercer perjudicat per la conciliació obtinguda entre

empresari i treballador és el Fons de Garantia Salarial, atès que si finalment

l’empresa no compleix els compromisos salarials o d’indemnització adquirits,

correspon a aquest organisme abonar subsidiàriament –amb les limitacions

legals que estableix l’article 33 ET– una bona part dels deutes impagats.

Les causes que poden invocar les parts per a exercir l’acció de nul·litat són les

que invaliden els contractes, com ara la manca de consentiment, d’objecte o

de causa (art. 1261 Codi civil). Per contra, els tercers que vulguin impugnar la

conciliació han de basar la seva pretensió en la il·legalitat i la lesivitat.

Aquest procés d’impugnació és idèntic al previst en l’article 67 LRJS per als

acords en conciliació o avinença de caràcter extra judicial, atès que coincidei-

xen els subjectes legitimats, les causes d’impugnació i el termini per a exercir

l’acció.

3.4. El judici

3.4.1. Concepte i principis rectors

El judici és aquell conjunt de gran complexitat de nombrosos actes processals,

regulat per normes de dret necessari, singularment les que asseguren el principi

d’igualtat en garantir idèntiques oportunitats de defensa a les parts (Alonso

Olea, 1988). Aquesta successió ordenada i consecutiva d’actes processals es

porta a terme davant del magistrat, de les parts i, si escau, dels advocats o

graduats socials dels litigants. En el judici social regeix el principi d’unitat

d’acte, de forma que encara que la vista oral se suspengui, la seva prossecució

no és un acte divers sinó la seva continuació (STC 130/1989, de 17 de juliol).
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El desenvolupament de la sessió s’ha d’enregistrar, d’acord amb el que preveu

l’article 89 LRJS, en un suport apte per a l’enregistrament i la reproducció del

so i de la imatge. El secretari judicial ha de custodiar el document electrònic

que serveixi de suport a l’enregistrament i les parts en poden demanar una

còpia. La celebració del judici no requereix la presència del secretari judicial,

sempre que aquest garanteixi l’autenticitat i la integritat de l’enregistrament

de la vista oral, llevat que ho demanin les parts abans o que el secretari ho

consideri oportú en consideració a la complexitat del litigi. Tan sols en cas

que no sigui possible l’enregistrament del judici amb les garanties abans es-

mentades, el secretari ha d’assistir necessàriament a l’acte de judici i estendre

una acta escrita amb les dades que indica l’article 89 LRJS, com ara el lloc i la

data, el jutge o tribunal que presideix, les peticions i propostes de les parts,

els mitjans de prova proposats, la declaració de pertinència, les resolucions

verbals que adopti el jutge o tribunal, i altres circumstàncies i incidències que

no puguin constar en l’enregistrament. Quan no tan sols l’enregistrament no

es pugui produir amb les garanties legals de l’article 89, sinó que no és possi-

ble utilitzar cap mecanisme d’enregistrament del so i la imatge pel motiu que

sigui, en aquest cas també és preceptiva l’assistència del secretari judicial i, a

més, cal que aquest estengui una acta amb més dades i més completa que la

prevista en el punt 3 de l’article 89 LRJS.

En l’acte de judici, tal com destaca unànimement la doctrina, regeixen en ple-

nitud els principis caracteritzadors del procés laboral d’oralitat, immediació,

concentració i celeritat. En efecte, en el plenari d’oïment, les parts formulen

verbalment les seves al·legacions en cadascuna de les diferents fases; també les

proves d’interrogatori de parts, de testimonis i pericial es practiquen de forma

oral i el jutge o tribunal ordena les diferents actuacions i resol les incidències

que es puguin produir oralment. La immediació és igualment absoluta, atès

que totes les actuacions de les parts o de tercers intervinents es realitzen en

presència del jutge o tribunal. Quant a la concentració, l’acte de judici es per-

fila com un conjunt d’actuacions processals –ratificació de la demanda, con-

testació, rèplica, pràctica de la totalitat de la prova i formulació de conclusi-

ons– que es porten a terme de forma consecutiva sense interrupció i en uni-

tat d’acte. Finalment, pel que fa al principi de celeritat, és precisament per la

concurrència a l’acte de judici dels tres principis precedents que es fa efectiva

la celeritat en la tramitació i resolució del plet laboral.

3.4.2. L’incident previ

Aquest primer acte processal en el judici laboral constitueix una novetat in-

troduïda per la Llei 36/2011. La seva inserció en el procés social recorda un

tràmit força semblant –l’audiència prèvia– que va ser integrat en el procés civil

amb l’entrada en vigor de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil. És clar que s’ha

tingut en compte la positiva experiència de l’audiència prèvia en la jurisdicció

civil per a aprofundir amb aquest nou incident previ en aspectes importants

del judici laboral, com la celeritat en la resolució de les qüestions de fons.
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L’article 85.1 LRJS preveu que s’ha de resoldre, amb caràcter previ i motivada-

ment, en forma oral i un cop escoltades les parts, sobre:

1) Les qüestions prèvies que es puguin formular en aquest acte.

2) Els recursos i altres incidències pendents de resolució, sense perjudici de la

ulterior succinta fonamentació en sentència, quan escaigui.

3) Les qüestions que el jutge o tribunal pugui plantejar en aquest moment

sobre la seva competència, pressupòsits de la demanda, abast i límits de la

pretensió formulada, respectant les garanties processals de les parts i sense

prejutjar el fons de l’assumpte.

Per tant, la finalitat d’aquest nou tràmit processal no és altra que evitar suspen-

sions i ajornaments del judici per l’existència d’obstacles processals i facilitar

que el jutge o tribunal puguin entrar en la resolució de les qüestions de fons

que demanen les parts un cop eliminats els impediments formals i després de

centrar juntament amb les parts el thema decidendi. En definitiva, es pot dir

que l’objectiu de l’incident previ és el desbrossament processal del camí per a

fer possible la celebració de l’acte de judici i la resolució de la qüestió de fons

que demanen les parts. No obstant això, val a dir que la pràctica forense de

forma generalitzada ja aplicava aquest filtre abans d’iniciar-se la vista oral i,

per tant, el legislador no fa res més que convertir en norma positiva una pràc-

tica habitual en els òrgans jurisdiccionals de l’ordre social que permet agilitzar

notablement la resolució dels litigis laborals.

3.4.3. La ratificació i la contestació a la demanda

Un cop resoltes, si és que s’ha donat el cas, les qüestions prèvies, el deman-

dant s’ha de ratificar en la demanda o ampliar-la, tot i que no pot fer cap va-

riació substancial. La part actora també pot reduir la pretensió de la seva de-

manda, és a dir, fer desistiments parcials. Igualment, si s’ha dirigit la demanda

contra diferents demandats, el demandant pot desistir de l’acció dirigida en

contra d’algun d’aquests, tot i que primer ha de valorar si aquest desistiment

no comporta problemes de litisconsorci passiu necessari. Per a apreciar una

variació substancial, cal que la modificació que es proposa, perquè afecta de

forma decisiva la configuració de la pretensió exercida o els fets en què aquesta

es fonamenta, introdueixi un element d’innovació essencial en la delimitació

de l’objecte del procés, susceptible, alhora, de generar per la part demandada

una situació d’indefensió (STS 12-12-88 i 9-11-89). En canvi, la variació de la

fonamentació jurídica que conté la demanda o la seva introducció ex novo –

si no s’havia esmentat en la demanda– no constitueix una modificació subs-

tancial (STS 2-04-70).

De totes maneres, també cal tenir en compte que, segons el que preveu l’article

80.1.c LRJS, en cap cas no es poden al·legar fets diferents dels adduïts en el

tràmit de conciliació, mediació o en la via administrativa prèvia. I si la part
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demandada considera que s’han modificat de manera essencial els fets de la

demanda fins al punt d’afectar el seu dret a la defensa, atès que no ha com-

paregut al judici preparat per a defensar-se d’aquests fets nous, és en aquell

moment que ho ha de manifestar per tal que el jutge o tribunal refusi aquesta

modificació o, en cas que l’òrgan jurisdiccional admeti la modificació, el de-

mandant pugui fer constar formalment la seva protesta per tal de poder invo-

car aquest defecte formal en el tràmit de recurs.

Seguidament el demandant ha de contestar la demanda afirmant o negant

concretament els fets de la demanda i al·legant totes les excepcions que con-

sideri procedents. L’oposició a la demanda es pot articular en un doble front:

per mitjà de l’al·legació de motius tecnicoprocessals o mitjançant la invocació

de motius juridicomaterials (Baylos, Cruz i Fernández, 1995). Els motius tec-

nicoprocessals fan referència a les excepcions que pot al·legar la part deman-

dada en el moment de contestar la demanda, com la incompetència de l’òrgan

jurisdiccional per a conèixer de l’afer, la falta de capacitat o legitimació de les

parts, la litispendència, la cosa jutjada, la inadequació de procediment, etc.

L’estimació de qualsevol d’aquestes excepcions donaria lloc a desestimar la de-

manda sense entrar en el fons de la qüestió suscitada, és a dir, a una absolució

en la instància. En el moment en què la part demandada al·lega en contestació

a la demanda una excepció, escau traslladar aquesta al·legació a la part actora

per tal que aquesta pugui donar-hi resposta. La invocació de motius juridico-

materials, com ara la manca de dret, el pagament de la quantitat reclamada,

la seva prescripció, etc., si prosperen, poden donar lloc a l’absolució de la part

demandada quant a la reclamació de fons formulada.

La contestació a la demanda no sempre és de pura i total oposició als fets i a les

pretensions de la part actora. És també possible que la demandada s’avingui

en part a alguna de les pretensions de la demandant o, fins i tot, que mostri

conformitat amb els fets i les peticions que es formulen en l’escrit de demanda.

Per tant, cal distingir els casos en què el demandat mostra conformitat amb els

fets de la demanda però no quant a les peticions que s’hi contenen d’aquells

altres supòsits en què la conformitat és en fets i en pretensions. En aquest

darrer supòsit, s’és davant d’un assentiment a la demanda, que pot ser total

o parcial i que produeix uns determinats efectes jurídics. Certament, l’apartat

7 de l’article 85 LRJS preveu que, en cas d’assentiment total o parcial, ha de

ser aprovat per l’òrgan jurisdiccional, un cop escoltades les altres parts, si no

s’incorre en renúncia prohibida de drets, frau de llei o perjudici de tercers o

és contrari a l’interès públic, mitjançant una resolució que es pot dictar de

forma oral. Si l’assentiment és total, es pot dictar, si l’òrgan jurisdiccional no

percep cap impediment, una sentència condemnatòria d’acord amb les pre-

tensions de l’actor. Quan l’assentiment sigui parcial, es pot dictar una inter-

locutòria aprovatòria, la qual es pot portar a efecte pel tràmit d’execució defi-

nitiva parcial, sempre que, per la naturalesa de les pretensions, sigui possible
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un pronunciament separat que no prejutgi la resta de qüestions en què no

hi ha assentiment, respecte de les quals continua el judici i s’ha de dictar la

corresponent sentència.

L’apartat 3 de l’article 85 LRJS també preveu la possibilitat que la part que

ha estat demandada es pugui oposar a la reclamació que li formulen mitjan-

çant reconvenció. La reconvenció implica una acumulació objectiva d’accions

i consisteix que la part demandada aprofita el litigi que s’ha dirigit en contra

seva per a articular alhora i en el mateix procés una acció en contra del de-

mandant que, en virtut d’aquesta reclamació reactiva, passa a ser alhora de-

mandat. La nova regulació de la LRJS és força més precisa que la precedent i

ha incorporat els criteris jurisprudencials que ja eren aplicables.

D’aquesta manera, d’acord amb la norma legal vigent, únicament té viabilitat

processal la reconvenció quan reuneix els requisits següents:

1) Que hagi estat anunciada en el tràmit de conciliació/mediació o en el tràmit

de contestació de la reclamació prèvia.

2) Que en el moment que s’anuncia la reconvenció s’hagin exposat els fets en

què es fonamenta i la reclamació concreta que es formula.

3) Que l’òrgan jurisdiccional que coneix del procés principal també sigui com-

petent per a conèixer de l’acció reconvencional.

4) Que l’acció reconvencional es pugui substanciar a la mateixa modalitat pro-

cessal que el procés principal.

5) Que hi hagi una connexió entre les pretensions de la reconvenció i les que

són objecte del procés principal.

A partir d’aquestes exigències, no és difícil intuir que el legislador pretén aca-

bar amb reconvencions plantejades de sorpresa i que neguen el dret a la de-

fensa de la part demandant. En el moment en què la part demandada formula

la reconvenció és obligat traslladar-la a la resta de parts per tal que puguin

contestar adequadament la demanda reconvencional. La reconvenció té com

a objecte l’economia processal i estalviar nous processos, i fer possible que en

el marc d’un mateix plet es puguin resoldre dues reclamacions entrecreuades.

Si en l’acte de judici s’ha articulat la demanda reconvencional, la sentència

que es dicti no tan sols ha de resoldre sobre les pretensions que contingui la

demanda, sinó que també s’ha de pronunciar sobre la petició que contingui

la demanda reconvencional.

En darrer lloc, cal deixar constància que la norma legal estableix, sobre la re-

convenció, que no és necessària per a al·legar la compensació per deutes, sem-

pre que siguin vençuts i exigibles i no es formuli pretensió de condemna re-
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convencional i, en general, quan el demandat esgrimeixi una pretensió que

tendeixi exclusivament a ser absolt de la pretensió de la demanda principal,

que és suficient que s’al·legui en el tràmit de contestació a la demanda.

3.4.4. La intervenció del jutge, de les parts i la fixació de fets

Després del tràmit de contestació a la demanda o, si escau, després de la rè-

plica de la part actora per a contestar a la demanda reconvencional o per a

donar resposta a les excepcions invocades de contrari, les parts han de fer ús

de la paraula tantes vegades com el jutge o tribunal ho consideri escaient (ar-

ticle 85.4 LRJS). Igualment, les parts litigants poden al·legar el que considerin

oportú en relació amb el que preveu l’article 191.3, apartat b, LRJS, que fa re-

ferència a l’afectació general del litigi a l’efecte de poder interposar el recurs

de suplicació.

Abans de l’inici de la fase processal establerta per a la pràctica de la prova,

l’article 85.6 LRJS preveu una fase prèvia, consistent que les parts o els seus de-

fensors amb el tribunal han de fixar els fets sobre els quals hi hagi conformitat

o disconformitat, i, en cas necessari, s’ha de consignar una succinta referència

als aspectes essencials que són conformes entre les parts als efectes d’un recurs

ulterior. Igualment les parts poden facilitar unes notes breus de càlcul o un

resum de dades numèriques.

Aquest tràmit processal previ a la pràctica de la prova és relativament nou,

atès que va ser introduït en el procés laboral per la Llei 13/2009, però és d’una

gran utilitat pràctica amb vista a alleugerir i simplificar la prova per a les parts,

a més de contribuir notablement a centrar al màxim l’objecte litigiós. Si es

té en compte que tant les pretensions que conté la demanda com els motius

d’oposició a aquesta es fonamenten normalment en uns determinats fets, es

comprendrà la importància que té provar fets que són la base de les pretensi-

ons de les parts. Per aquest motiu els litigants acudeixen a judici habitualment

fornits d’una gran quantitat de material probatori –documents, informes pe-

ricials, testimonis...–, material que pot resultar en gran part superflu si abans

de l’obertura del període de prova el jutge i les parts convenen la relació de

fets necessaris per a resoldre el litigi que són conformes entres les parts, fets

que solen ser bastant més que els que suposen els litigants abans del judici. La

concertació entre les parts i l’òrgan jurisdiccional d’aquells fets que són pací-

fics i conformes entre les parts permet alliberar els litigants d’haver de practi-

car cap mena de prova sobre aquests, cosa que obliga a reduir el volum de la

prova que inicialment s’hauria proposat, i que alleugera i escurça notablement

el temps que s’ha d’emprar per a la pràctica de la prova. A més, la fixació con-

junta de les parts i el jutge o tribunal dels fets que realment són controvertits

i necessaris per a resoldre el plet també contribueix a simplificar el judici, atès

que obliga les parts a fer l’esforç probatori sobre els temes que no tan sols són

veritablement controvertits sinó que, a més, són realment necessaris, i permet

obviar-ne altres que són autènticament superflus per a la resolució del litigi.
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En definitiva, s’ha de destacar que aquest nou tràmit processal és de gran uti-

litat amb vista a simplificar notablement la pràctica de la prova. No obstant

això, també val a dir que l’efectivitat d’aquest tràmit exigeix que les parts i

l’òrgan jurisdiccional hi prestin l’atenció suficient i facin l’esforç necessari per

a assolir, en pocs minuts, sintetitzar la base fàctica sobre la qual es fonamenta

el litigi, i l’experiència pràctica demostra que no sempre l’òrgan jurisdiccional

i les parts n’extrauen tot el rendiment que permet el tràmit, i sovint s’obre el

període de prova sense que s’hagin aprofitat totes les possibilitats de centrar la

controvèrsia fàctica en els punts que són realment necessaris per al plet i que

són veritablement controvertits per als litigants.

3.4.5. La prejudicialitat penal i social

L’article 4 LRJS preveu que la competència dels òrgans jurisdiccionals de l’ordre

social s’estén al coneixement i la decisió de les qüestions prèvies i prejudicials

no pertanyents a aquest ordre i que estiguin directament relacionades amb les

atribuïdes a aquest. Aquestes qüestions prèvies i prejudicials es decideixen en

la resolució judicial que posi fi al procés i la decisió que es pronunciï no pro-

dueix efecte fora del procés en què es dicti. Aquesta regla general coincideix

amb la previsió de l’article 10.1 LOPJ, que prescriu que, als sols efectes preju-

dicials, cada ordre jurisdiccional pot conèixer d’assumptes que no li estiguin

atribuïts privativament.

El punt 2 del mateix article 10 LOPJ estableix l’excepció, indicant que

l’existència d’una qüestió prejudicial penal de la qual no es pugui prescindir

per a la deguda decisió o que condicioni directament el contingut d’aquesta

determina la suspensió del procediment, mentre aquella no sigui resolta pels

òrgans penals als quals correspongui, llevat de les excepcions que la llei esta-

bleixi. No obstant això, malgrat aquesta regla general de la LOPJ, l’apartat 3

de l’article 4 LRJS preveu expressament una excepció i disposa que les qües-

tions prejudicials penals només suspenen el termini per a adoptar la decisió

deguda quan es basin en falsedat documental i la seva solució sigui totalment

indispensable per a dictar-la.

L’article 86 LRJS reitera la previsió que conté l’article 4 per al supòsit que se

susciti la qüestió prejudicial penal en l’acte de judici. La norma repeteix la pre-

visió que en cap cas no es pot suspendre el procés laboral per seguir-se causa

criminal sobre els fets debatuts. No obstant això, també precisa que, en cas

que sigui invocada per una de les parts la falsedat d’un document que pugui

tenir una influència notòria en el plet, perquè no es pugui prescindir de la

resolució de la causa criminal per a la deguda decisió o condicioni directament

el contingut d’aquesta, l’acte de judici ha de continuar fins al final, i en cas

que el jutge o tribunal consideri que el document pot ser decisiu per a resoldre

sobre el fons de l’assumpte, ha d’acordar la suspensió de les actuacions poste-

riors i concedir un termini de vuit dies a l’interessat perquè aporti el document

que acrediti que ha presentat una querella. Aquesta suspensió es manté fins

que s’hagi dictat una sentència o interlocutòria de sobreseïment de la causa



CC-BY-NC-ND • PID_00203891 39 El procés ordinari

criminal. Sobre aquesta qüestió, la jurisprudència ha precisat que no és sufici-

ent titllar de fals el document per a suspendre el procés (STS 27-01-73), i s’ha

d’acreditar en el termini legalment establert la interposició de la querella cri-

minal (STS 1-02-72). La jurisprudència també ha subratllat que la prejudicia-

litat penal suspensiva se cenyeix exclusivament a la falsedat documental, de

manera que l’existència d’una interlocutòria de processament per apropiació

indeguda d’una de les parts no donaria lloc a la suspensió de les actuacions

(STS 23-11-71).

En definitiva, novament es posa en relleu la preeminència que atorga el legis-

lador al principi de celeritat, i evitar que el procés social se suspengui i s’ajorni

per l’existència de qüestions prejudicials no pertanyents a l’ordre jurisdiccio-

nal social, establint que el jutge o tribunal continuï el judici i dicti sentència,

llevat del cas de seguir-se causa penal per falsedat d’un document que pugui

tenir una influència notòria en el plet. És més, si la part que denuncia aquesta

falsedat no acredita la interposició de la querella criminal en el termini de vuit

audiències, el jutge o tribunal ha de dictar sentència i valorar aquest document

en el sentit que consideri pertinent, sense que aquesta valoració no produeixi

cap més efecte que el propi en el mateix plet social, sense més transcendència

fora d’aquest procés.

De totes maneres, també cal indicar que aquesta independència de jurisdicci-

ons queda atenuada (Galiana Moreno i Luján Alcaraz, 2012) quan en el punt

3 de l’article 86 es preveu que, si qualsevol altra qüestió prejudicial penal dóna

lloc a una sentència absolutòria per inexistència de fet o perquè el subjecte no

hi ha participat, queda oberta contra la sentència dictada pel jutge o la sala

social la revisió, i es permet la rescissió de la sentència dictada i, consegüent-

ment, que es faci efectiva certa compatibilitat entre les resolucions dictades

en els dos ordres jurisdiccionals, de manera que es pugui evitar, en paraules

del Tribunal Constitucional (STC 24/1984), que “uns mateixos fets no puguin

existir i deixar d’existir per als òrgans de l’Estat.”

3.4.6. Proposició i pràctica de la prova

L’objecte de prova

Una vegada que el jutge o tribunal juntament amb les parts han fixat els fets

sobre els quals hi ha conformitat o disconformitat, s’obre el període de prova.

En aquesta fase processal les parts poden sol·licitar a l’òrgan jurisdiccional la

pràctica de la prova que considerin convenient per a acreditar aquells fets que

necessiten prova i que són necessaris per a fonamentar les respectives preten-

sions. Les parts del procés tenen constitucionalment garantit –art. 24.2 CE–

utilitzar els mitjans de prova pertinents per a la seva defensa. L’article 87.1 LRJS

estableix una sèrie de regles que l’òrgan jurisdiccional ha de tenir en compte

per a admetre la prova que proposin les parts.
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En primer lloc, cal que la prova es pugui practicar en el mateix acte de judici.

En segon lloc, és necessari que no hi hagi conformitat entre les parts en el fet

sobre el qual es proposi practicar la prova, llevat dels casos en què la matèria

objecte del procés estigui fora del poder de disposició dels litigants. A més,

per a admetre les proves proposades cal que aquestes siguin útils i directament

pertinents per al que constitueixi l’objecte litigiós i per a les al·legacions o

motius d’oposició prèviament formulats en els tràmits previs de ratificació a

la demanda i d’oposició a aquesta.

Fins i tot es preveu que es puguin admetre les proves que es considerin impres-

cindibles i que requereixin la translació del jutge o tribunal fora del local on

té lloc al judici, cas en què se suspèn el judici el temps estrictament necessari

per a poder-les practicar. Els litigants també queden exempts de provar fets

negatius, atès que la prova negativa de fets és inexigible i pot causar indefensió

(STC 140/94).

Les parts tampoc no han de provar ni els fets que gaudeixin de notorietat ab-

soluta i general –article 281.4 LEC– ni tampoc els fets que gaudeixin legalment

de la presumpció de certesa –art. 385 LEC–, llevat que en aquest últim supòsit

la part vulgui destruir aquesta presumpció legal, cas en què sí que té dret a

practicar una prova en contra d’aquesta. La Llei 36/2011 preveu algunes pre-

sumpcions legals que eximeixen de prova qui les invoca. Per exemple,les afir-

macions de fet que contenen les resolucions del FOGASA queden exemptes de

prova per part d’aquest organisme en els processos dirigits en contra seva, tot

i que admeten prova en contra (art. 23.7 LRJS).

Després de l’exposició per cadascuna de les parts litigants de la prova que volen

practicar en l’acte de judici, l’òrgan jurisdiccional ha de resoldre sobre la seva

pertinència i determinar la naturalesa i classe del mitjà de prova de cadascuna

segons el que estableix l’article 299 LEC.

Segons aquest precepte civil, els mitjans de prova que es poden emprar en el

judici són els següents:

• Interrogatori de les parts.

• Documents públics.

• Documents privats.

• Dictamen de perits.

• Reconeixement judicial.

• Interrogatori de testimonis.

El mateix precepte afegeix que també s’admeten els mitjans de reproducció de

la paraula, el so i la imatge, i els instruments que permeten arxivar i conèixer o

reproduir paraules, dades, xifres i operacions matemàtiques portades a terme

amb finalitats comptables o d’altra classe rellevants per al procés. Finalment,

el mateix article també preveu que, quan per qualsevol altre mitjà no expres-
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sament previst en els apartats anteriors es pugui obtenir la certesa sobre fets

rellevants, el tribunal, a instància de part, l’admetrà com a prova, adoptant les

mesures que en cada cas siguin necessàries.

La doctrina ha retret a aquest precepte processal civil el seu caràcter confús,

atès que barreja el que són fonts de prova amb el que són els mitjans de prova

(Montero Aroca, 2000). Així, es considera que cal distingir entre els dos con-

ceptes, i que les fonts de prova són els elements que existeixen en la realitat

abans del procés i amb independència d’aquest. En canvi, el mitjà de prova

és l’activitat que cal desplegar en el judici per a incorporar al procés la infor-

mació que conté la font de prova. Per exemple, en el cas de la prova testifical,

el testimoni i el coneixement que té dels fets –és la font de prova– és anterior

al procés i existeix encara que mai no tingui lloc el procés. Un cop iniciat el

procés, una de les parts pot emprar aquesta font per a convèncer el jutjador

de la realitat de les seves afirmacions fàctiques i, amb aquest objecte, oferirà

un mètode consistent en la declaració del testimoni en el judici –és el mitjà

de prova.

Per tant, en el cas de l’interrogatori de testimonis, la persona que testifica és

la font de la prova i la seva declaració feta en el judici constitueix el mitjà de

prova. La conclusió que es pot extraure a partir de la distinció entre fonts de

prova i mitjans de prova és que en l’article 299 LEC el legislador ha detallat un

numerus clausus de mitjans de prova però, alhora, ha previst una relació oberta

de les fonts de prova, la informació de les quals es pot incorporar al procés amb

els mitjans de prova legalment establerts. La dificultat és determinar per quin

mitjà de prova s’incorpora la informació d’una determinada font. I d’acord

amb el que estableix l’article 87.2 LRJS, en el procés laboral correspon al jutge

o tribunal determinar la naturalesa i el mitjà de prova de cadascuna de les

fonts de prova que proposin les parts.

Per exemple, si la defensa de la part demandada proposa l’interrogatori com

a testimoni –mitjà de prova– del gerent de l’empresa –font de prova– que

va decidir l’acomiadament del treballador demandant, el jutge pot acceptar

aquesta font de prova, però mitjançant la prova d’interrogatori de part i no la

d’interrogatori de testimoni, i això d’acord amb el que estableix l’article 91.5

LRJS, atès que el gerent va actuar en nom de l’empresari en l’acomiadament i,

per tant, no pot declarar com a testimoni atesa la seva manca d’imparcialitat

i el seu interès directe en el plet.

El jutge o tribunal no tan sols ha de declarar la pertinència de la prova propo-

sada i determinar la classe de mitjà a què es correspon, sinó que també ha de

decidir sobre la pertinença de cada pregunta que es formuli o sobre qualsevol

incidència que es produeixi en el desenvolupament pràctic dels diferents mit-

jans de prova proposats i admesos a judici. Si es denega a una part un deter-

minat mitjà de prova o es declara la impertinència d’una pregunta dirigida a

una de les parts o a un testimoni, la part que ha vist refusada la seva petició o
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pregunta ha de manifestar de manera expressa la seva protesta si vol fer valer

aquesta denegació o declaració d’impertinència en un futur recurs per a im-

pugnar la sentència que es dicti en aquell procés.

També cal subratllar que l’òrgan jurisdiccional no admetrà proves que tinguin

l’origen en procediments que suposin la violació de drets fonamentals i lliber-

tats públiques (art. 90.2 LRJS)o que s’hagin obtingut, directament o indirec-

tament, mitjançant aquests procediments. Aquesta previsió legal recull una

doctrina constitucional establerta que ha declarat la nul·litat de la prova que

hagi estat obtinguda amb violació de drets fonamentals (STC 114/84).

Finalment, quant al dret invocat en el procés pels litigants, cal recordar que

el principi processal de iura novit curia allibera les parts de provar la vigència

de les normes jurídiques de l’ordenament jurídic espanyol i el que deriva de la

Unió Europea i es publica en els respectius diaris oficials, atesa l’obligació dels

òrgans jurisdiccionals de conèixer les normes jurídiques vigents. En canvi, les

parts han de provar, d’acord amb el que preveu l’article 281 LEC, el contingut

i la vigència del dret estranger, i dels costums respecte dels quals no hi hagi

conformitat quant a la seva existència.

La càrrega de la prova

Les parts han de comparèixer a judici amb els mitjans de prova dels quals es

vulguin valer (art. 82.3 LRJS). És al demandant a qui li pertoca de provar les

afirmacions fàctiques que contingui la demanda i que constitueixin la base de

la seva pretensió, i correspon a la part demandada acreditar els fets impeditius

o obstatius de les peticions de la demanda. L’article 217 LEC consagra aquests

principis rectors de la càrrega de la prova en el procés civil, principis que són

de plena aplicació al procés laboral, tot i que la doctrina del Tribunal Consti-

tucional ha matisat aquesta regla general d’aportació de part recordant que els

òrgans judicials han d’estar especialment compromesos en el descobriment

de la totalitat de la relació juridicomaterial debatuda, per la qual cosa han de

ser també exhaustius en la introducció del material probatori, utilitzant, si és

necessari, les diligències per a decidir millor –actualment diligències finals–

per tal d’obtenir la plenitud de prova sobre els fets controvertits en el procés

(STC 227/91).

No obstant això, cal tenir en compte que l’existència de presumpcions legals

fa que s’eximeixi la part que les invoca de l’obligació de provar i comporten

la modificació de la regla general de la càrrega de la prova, traslladant a la

part contrària l’esforç probatori per intentar destruir la presumpció. D’altra

banda, davant determinats supòsits, la llei processal preveu el desplaçament

de la càrrega de la prova a la part adversa. És el cas dels processos en què de

les al·legacions de la part actora es dedueix l’existència d’indicis fonamentats

de discriminació per raó de sexe, orientació o identitat sexual, origen racial

o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat, assetjament o en qualsevol

altre supòsit de vulneració de dret fonamental o llibertat pública, cas en què
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correspon al demandat l’aportació d’una justificació objectiva i raonable, su-

ficientment provada, de les mesures adoptades i de la seva proporcionalitat

(art. 90.1 LRJS). Igualment, en els processos sobre responsabilitats derivades

d’accident de treball i malalties professionals correspon als deutors de segure-

tat i als concurrents en la producció del resultat lesiu provar l’adopció de les

mesures necessàries per a prevenir o evitar el risc, i qualsevol factor excloent

o reductor de la seva responsabilitat (art. 90.2 LRJS).

El tribunal també ha de tenir en compte, amb vista a aplicar les regles sobre la

càrrega de la prova, la disponibilitat i facilitat probatòria que correspon a ca-

dascuna de les parts del litigi (art. 217.7 LEC). Aquesta norma té especial relle-

vància en el procés social si es té present que habitualment és una de les parts

–l’empresari– la que acapara gran part de la prova necessària en un plet laboral

(contractes laborals, altes i baixes a la Seguretat Social, butlletins de cotització,

rebuts de salaris, comunicats de treball, llistes de control horari, etc.). D’aquí

ve que alguns preceptes processals tenen una transcendència especial amb vis-

ta a garantir el principi d’igualtat d’armes de les parts. És el cas de l’article 94.2

LRJS, en què es preveu que els documents i altres mitjans d’obtenir la certesa

sobre fets rellevants que es trobin en poder de les parts s’han d’aportar al pro-

cés si han estat proposats com a mitjà de prova per la part contrària i admesa

pel jutge o tribunal o quan aquest n’hagi requerit l’aportació, i es poden con-

siderar provades les al·legacions fetes per la part contrària en relació amb la

prova acordada si no les presenta la part requerida sense una causa justificada.

Diligències preparatòries, trasllat previ i aportació anticipada

Les parts poden sol·licitar, com a mínim amb cinc dies d’antelació a la data del

judici, les proves que s’han d’aplicar a la vista oral i requereixin diligències de

citació o requeriment, llevat que l’assenyalament s’hagi d’efectuar amb una

antelació menor, cas en què el termini és de tres dies (art. 90.3 LRJS). Aques-

tes diligències preparatòries que s’insten de l’òrgan judicial no s’han de con-

fondre amb la prova anticipada (art. 78 LRJS) ni tampoc amb els actes prepa-

ratoris o les diligències preliminars (art. 76-77 LRJS), que s’ha examinat amb

anterioritat.

Les diligències preparatòries són un mecanisme processal que permet instar

actuacions de l’òrgan jurisdiccional per tal de garantir que una determinada

prova es pugui practicar en l’acte de judici. Per exemple, si la part necessita la

declaració d’un testimoni a judici i té dubtes que aquest hi comparegui volun-

tàriament, pot sol·licitar al jutjat o tribunal, amb cinc dies d’antelació, que citi

la persona esmentada, amb els advertiments legals en cas que no comparegui.

La diligència preparatòria no consisteix a interrogar el testimoni abans de

l’acte de judici, sinó a desplegar l’activitat judicial necessària per a fer que el

testimoni que ha sol·licitat una de les parts acudeixi a l’acte de judici per a

poder ser interrogat en el moment processal en què es practiqui la prova tes-

tifical. En canvi, en el cas de l’anticipació de prova (art. 78 LRJS), abans de
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l’acte de judici el testimoni seria citat a una compareixença prèvia a l’efecte de

practicar el seu interrogatori amb intervenció de les parts i el resultat d’aquest

interrogatori anticipat seria incorporat com a prova al procés. En el cas de les

diligències preparatòries, la seva admissió o no-admissió no significa necessà-

riament que l’òrgan jurisdiccional admet o rebutja una prova concreta, atès

que l’admissió o rebuig de la pràctica d’una determinada prova es produeix

d’ordinari dins de l’acte de judici i un cop obert el període de prova. Per tant,

és possible que el jutge o tribunal hagi decidit a instància de part citar tres

testimonis i en l’acte de judici es rebutgi d’interrogar-los perquè és innecessari,

atès que els fets sobre els quals havien de testificar hagin estat reconeguts per

la part adversa.

En els apartats 4 i 5 de l’article 90 LRJS es regulen uns supòsits de diligències

preparatòries en què cal la intervenció de l’òrgan jurisdiccional per tal de fer

que s’aporti a judici una determinada font de prova. En l’apartat 4 d’aquest

precepte es preveu que quan sigui necessari per a les finalitats del procés l’accés

a documents o arxius que puguin afectar la intimitat personal o un altre dret

fonamental, el jutge o tribunal, sempre que no hi hagi mitjans de prova alter-

natius, pot autoritzar aquesta actuació, mitjançant una interlocutòria, amb la

ponderació prèvia dels interessos afectats per mitjà del judici de proporciona-

litat i amb el mínim sacrifici, determinant les condicions d’accés, garanties de

conservació i aportació al procés, obtenció i lliurament de còpies i interven-

ció de les parts o dels seus representants i experts. L’autorització judicial per a

accedir a aquestes fonts de prova permetrà que la part interessada en aquesta

prova pugui aportar al procés la informació obtinguda amb els mitjans de pro-

va escaients. Sense aquesta actuació judicial preparatòria de la prova, la part

es veuria privada d’una prova necessària per a la seva defensa.

En l’apartat 5 del mateix article 90 es preveu que quan l’afectat no atorgui el

seu consentiment, el jutge o tribunal pugui adoptar les mesures de garantia

oportunes quan l’emissió d’un dictamen pericial mèdic o psicològic requerei-

xi el sotmetiment a reconeixements clínics, obtenció de mostres o recollida

de dades personals rellevants, sota reserva de confidencialitat i exclusiva uti-

lització processal. En aquest cas, la resolució judicial que autoritzi el reconei-

xement mèdic té com a objectiu permetre la preparació d’una prova –el dic-

tamen pericial– que s’ha de practicar en l’acte de judici. Si per la negativa de

l’afectat no es pot produir el reconeixement mèdic, la prova pericial no podria

tenir lloc en l’acte de judici. Per tant, és clar que s’està igualment davant de

diligències preparatòries de prova.

De totes maneres, convé destacar que la finalitat del legislador en aquests dos

darrers supòsits no és cap altra que, d’una banda, tutelar el dret constitucional

de la part que la sol·licita a fer ús dels mitjans de prova legalment previstos per

a la seva defensa i, de l’altra, vetllar pel dret a la intimitat i a la confidencialitat
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de les dades de caràcter personal de la part que és requerida, limitant-ne al

màxim la difusió. En definitiva, es tracta que l’òrgan jurisdiccional garanteixi

el mínim sacrifici dels drets fonamentals concurrents de totes dues parts.

L’article 82.4 LRJS preveu que, d’ofici o a petició de part, es pugui requerir el

trasllat previ entre les parts o l’aportació anticipada, en suport preferiblement

informàtic, amb cinc dies d’antelació a l’acte de judici, de la prova documen-

tal o pericial que, pel seu volum o complexitat, sigui convenient que se’n pos-

sibiliti l’examen previ al moment de la pràctica de la prova. Aquesta és una

novetat del procés laboral que intenta resoldre la problemàtica situació que es

pot produir en l’acte de judici a l’hora de practicar la prova documental i pe-

ricial, moment en què les parts han d’examinar la prova aportada per la con-

trària, i es genera una situació extremament incòmoda quan una de les parts

ha d’examinar en pocs minuts una voluminosa prova documental o pericial

aportada per la contrària. La necessitat d’examinar amb deteniment desenes

o centenars de documents en pocs minuts genera una disfunció en l’exercici

del dret a la defensa de la part que es veu sotmesa a aquesta situació, disfunció

que el legislador ha intentat resoldre fent possible que aquesta prova pugui ser

examinada abans de la celebració del judici amb el trasllat previ de la prova

d’una part o l’altra part o amb l’aportació anticipada a l’acte de judici de la

voluminosa prova d’un dels litigants per tal que el contrari la pugui exami-

nar amb el temps necessari i assistit dels assessors que necessiti a l’oficina ju-

dicial on s’ha dipositat. Aquesta nova figura processal, inspirada en el deure

d’exhibició documental entre parts de l’article 328 LEC i en l’aportació de dic-

tàmens pericials abans de l’acte de judici de l’article 338.3 LEC, pretén que les

parts puguin haver estudiat amb garanties suficients la prova contrària quan

aquesta és especialment abundant, de manera que la vista oral es pugui desen-

volupar amb la celeritat pròpia del procés laboral sense perjudicar el dret a la

defensa de les parts.

Aquest nou institut del dret processal laboral del trasllat previ o aportació an-

ticipada de prova s’ha de posar en relació amb el tràmit, també innovador, que

preveu l’article 87.6 LRJS. En efecte, en aquest últim precepte es preveu que si

les proves documentals o pericials practicades en el judici són d’extraordinari

volum o complexitat, el jutge o tribunal pot concedir a les parts la possibilitat

d’efectuar succintes conclusions complementàries, per escrit i preferiblement

per mitjans telemàtics, sobre els particulars que indiqui, en relació exclusiva

amb els elements de prova, dins els tres dies següents. Durant aquest període,

els documents o perícies han d’estar a disposició de les parts a l’oficina judi-

cial i una vegada transcorregut, s’hagin presentat al·legacions o no, s’inicia

el termini per a dictar sentència. En aquest precepte el legislador ha intentat

novament afrontar la mateixa problemàtica que regula l’article 82.4, tot i que

en aquest cas la solució passa per concedir a les parts un termini addicional de

tres dies posteriors al judici per a poder examinar la voluminosa o complexa

prova documental aportada per la contrapart i poder formular conclusions,

les quals han de ser escrites, atès que la vista oral ja s’ha realitzat. Per tant, és
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evident que la finalitat del legislador és exactament la mateixa en els articles

82.4 i 87.6 LRJS: evitar que una part pugui quedar indefensa davant una volu-

minosa prova aportada pel contrari per sorpresa en l’acte de judici.

L’ordre per a practicar els diferents mitjans de prova

L’article 87 LRJS no dóna cap indicació sobre quin ordre s’ha de seguir per a

practicar a judici els diferents mitjans de prova proposats per les parts i adme-

ses pel jutge o tribunal. En conseqüència, s’hi han d’aplicar les previsions que

continguin les normes del procés civil. D’aquesta manera, l’article 300 LEC

estableix textualment que, llevat que el tribunal, d’ofici o a instància de part,

n’acordi un altre de diferent, les proves s’han de practicar seguint l’ordre se-

güent:

1) Interrogatori de les parts.

2) Interrogatori de testimonis.

3) Declaració dels perits sobre els seus dictàmens.

4) Reconeixement judicial, quan no s’hagi de portar a terme fora dels locals

del jutjat.

5) Reproducció davant el tribunal de paraules, imatges o sons captats per ins-

truments d’enregistrament.

Del tenor literal d’aquest precepte es desprèn que té un caràcter dispositiu,

és a dir, que d’ofici o a instància de les parts, el jutge o tribunal pot decidir

modificar l’ordre per a practicar la prova atenent diferents motius concurrents.

Un cop establert l’ordre per a practicar els diferents mitjans de prova, com a

regla general ha d’iniciar la seva pràctica la part demandant i seguidament la

part demandada, seguint aquest ordre en cada mitjà de prova que es practiqui.

No obstant això, cal tenir en compte que en determinades modalitats proces-

sals, com és el cas dels processos per acomiadament o d’extinció de contracte

per causes objectives o d’impugnació de sancions, aquest ordre s’inverteix i en

cada mitjà de prova primer es practica la proposada per la part demandada i,

seguidament, la de la part actora.

3.4.7. Regles especials dels diferents mitjans de prova

La Llei 36/2011 dedica a cadascun dels mitjans de prova que preveu l’article

299 LEC un precepte. Malgrat això, cal posar en relleu que aquesta regulació

específica en el procés laboral és insuficient i exigeix acudir supletòriament

a la llei processal civil, aplicació supletòria que sempre queda condicionada

a les particularitats específiques del procés social previstes per cadascun dels

mitjans de prova.
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L’interrogatori de part

Aquesta prova consisteix en la declaració que efectua una part davant del jutge

contestant les preguntes formulades per la contrària sobre fets controvertits en

el procés (Montero Aroca, 2000). Si la declaració de la part no és contradita per

altres proves, es consideren certs els fets que hagi reconegut si hi va intervenir

personalment i el perjudiquen completament; altrament, el tribunal ha de

valorar les declaracions fetes d’acord amb les regles de la sana crítica (art. 316

LEC).

Si la part que és cridada a judici per a ser interrogada no hi compareix sen-

se causa justificada o refusa contestar o ho fa amb evasives, es poden con-

siderar reconeguts com a certs els fets que se li preguntaven, sempre que la

part hi hagi intervingut personalment i els fets la perjudiquin (art. 91.1 LRJS).

L’interrogatori de les persones jurídiques s’ha de practicar amb qui legalment

les representi i tingui facultat per a respondre l’interrogatori i, a més, tingui

coneixement sobre els fets que se li pregunten. Si no és així, el representant

legal pot presentar a judici la persona que s’hagi de sotmetre a l’interrogatori,

justificant degudament la necessitat d’aquest interrogatori personal. En cas

que l’interrogatori de persones físiques no es refereixi a fets personals, s’admet

que sigui respost en tot o en part per un tercer que conegui personalment els

fets, sempre que la part ho sol·liciti i accepti la responsabilitat de la declaració

del tercer i que, a més, estigui a disposició del tribunal en aquell moment.

Un supòsit especial d’interrogatori que la Llei 36/2011 remet a la regulació de

la LEC és el cas de l’interrogatori d’administracions o entitats públiques. En

aquest cas, la pràctica de la prova s’ha de fer per la via expressament regula-

da en l’article 315 LEC, és a dir, sol·licitant al jutge o tribunal abans de l’acte

de judici l’interrogatori de l’Administració pública i adjuntant-hi una llista de

preguntes per tal que, amb la declaració de pertinència prèvia, siguin contes-

tades per escrit abans de l’acte de judici, de manera que en el moment de la

vista oral constin per informe escrit en les actuacions les respostes que s’han

demanat a l’organisme públic que sigui part en el procés.

L’interrogatori de testimonis

Aquesta prova es basa en la declaració del testimoni i perquè tingui aquesta

condició cal que es tracti d’una persona física, que no sigui part en el procés

i, a més, que conegui uns fets o estigui en possessió d’una informació a con-

seqüència de la seva percepció sensorial. Per tant, no pot ser testimoni ni una

persona jurídica ni qui sigui part en el litigi ni tampoc una persona que no

conegui els fets per la seva pròpia percepció directa. L’article 92.3 LRJS esta-

bleix unes regles d’idoneïtat per a tenir la condició de testimoni, excloent-ne

les persones vinculades a l’empresari, treballador o beneficiari, per parentesc

o relació d’afectivitat anàloga, o amb possible interès real en la defensa de de-

cisions empresarials en què hagi participat o per a poder tenir procediments

anàlegs contra el mateix empresari o contra treballadors en la mateixa situa-
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ció, i es pot proposar únicament quan el seu testimoni tingui utilitat directa i

presencial i no es disposi d’altres mitjans de prova. Així mateix, l’article 91.5

preveu que no poden declarar com a testimonis les persones que hagin actuat

en nom de l’empresari, quan aquest sigui una persona jurídica privada, sota la

responsabilitat d’aquest, com ara administradors, gerents o directius. La seva

declaració la poden fer únicament mitjançant la prova d’interrogatori de part

i en qualitat de coneixedors personals dels fets. L’objecte d’aquestes prescrip-

cions no és cap altre que intentar preservar la imparcialitat de la declaració del

testimoni que és cridat a judici.

La declaració del testimoni ha d’anar precedida del seu jurament o promesa de

dir la veritat i el jutge o tribunal els ha d’advertir de les conseqüències legals

de no fer-ho (art. 365 LEC). Seguidament, se li han de preguntar el nom i els

cognom i altres aspectes generals relatius a la vinculació que manté amb les

parts. Després, la part que ha proposat el testimoni li pot formular oralment

les preguntes pertinents i, tot seguit, la resta de parts poden plantejar al mateix

testimoni les qüestions que considerin necessàries. Igualment, el jutge o tri-

bunal pot demanar en qualsevol moment de l’interrogatori algun aclariment

o plantejar al declarant la qüestió que cregui oportuna.

A diferència del que preveu la LEC, en el punt 2 de l’article 92 es preveu ex-

pressament que el testimoni no pot ser exclòs, i únicament en conclusions

les parts poden fer les observacions que siguin oportunes respecte de les seves

circumstàncies personals. Quan el nombre de testimonis sigui excessiu i, a cri-

teri de l’òrgan judicial, les seves manifestacions poden constituir una reitera-

ció inútil sobre fets suficientment acreditats, el jutge o tribunal els pot limitar

discrecionalment.

L’article 370.4 LEC preveu la figura del testimoni perit. No es tracta d’un nou

mitjà de prova, sinó simplement de la possibilitat que concorri en una sola

persona la doble condició de testimoni i de perit (Segalés Fidalgo, 2013). Quan

el testimoni tingui coneixements científics, tècnics, artístics o pràctics sobre la

matèria a què es refereixen els fets de l’interrogatori, el tribunal ha d’admetre

les manifestacions que, en virtut d’aquests coneixements, agregui el testimoni

a les seves respostes sobre els fets.

La pericial

Mitjançant aquesta prova les parts aporten al procés el dictamen d’experts

amb coneixements científics o de qualsevol altra naturalesa que pot resultar

d’utilitat per a la resolució de la controvèrsia suscitada entre les parts. D’acord

amb l’article 93 LRJS, la pràctica d’aquesta prova s’ha de portar a terme en

l’acte de judici mitjançant la presentació per part dels perits del seu informe

i ratificant-lo davant del jutge o tribunal. Tot seguit les parts i el mateix jutge

o tribunal poden sol·licitar els aclariments que creguin oportuns sobre el dic-

tamen presentat.
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No obstant això, la Llei 36/2011 presenta en aquesta prova la novetat consis-

tent que es preveu expressament que no és necessària la ratificació dels infor-

mes ni de les actuacions que consten en expedients ni la resta de documenta-

ció administrativa que sigui preceptiu aportar en la modalitat processal de què

es tracti. Aquesta nova previsió legal recull una pràctica que ja era habitual

dels òrgans de la jurisdicció social i que persegueix evitar ratificacions inne-

cessàries del personal mèdic o inspector en les seves intervencions durant la

tramitació del procediment administratiu previ al procés jurisdiccional (Mo-

lina Navarrete, 2012).

La LRJS també preveu, en el punt 2 de l’article 93, que l’òrgan jurisdiccional

pugui requerir la intervenció del metge forense, d’ofici o a petició de part,

en els casos en què sigui necessari el seu informe, sigui per les circumstàncies

particulars que es donen en el cas o per l’existència d’informes mèdics contra-

dictoris. L’aportació del dictamen mèdic forense al procés tampoc no reque-

reix la ratificació del facultatiu que l’ha emès, i produeix plenitud d’efectes a

partir de l’exempció de la necessitat de ratificació que s’estableix en el punt

1 d’aquest precepte.

La documental

La LEC distingeix com a mitjà de prova els documents públics dels documents

privats. Els públics són els autoritzats per un empleat públic competent amb les

formalitats legalment establertes. Els privats agruparien la resta de documents.

L’article 94 LRJS preveu, en l’apartat 1, que la prova documental que s’aporti al

procés ha d’estar adequadament presentada, ordenada i numerada. En l’acte

de judici se n’ha de donar trasllat a les parts per tal que pugui ser objecte

d’examen. Ja s’ha comentat anteriorment que si aquesta prova està constituïda

per un elevat nombre de documents o aquests tenen un caràcter especialment

complex, es pot requerir a la part que els aporti abans de l’acte de judici –

art. 82.4– perquè es puguin examinar abans del plenari d’oïment, o el jutge

pot atorgar un termini de tres audiències després de l’acte de judici –art. 87.6–

per tal que la resta de parts puguin examinar els documents o els informes

pericials aportats al procés i dipositats a l’oficina judicial i formular per escrit

conclusions complementàries.

A diferència del procés civil, les parts no estan obligades en la jurisdicció social

a aportar junt amb la demanda els documents que conformen la seva prova

documental, i hi ha l’obligació tan sols d’aportar-hi els documents de caràcter

processal que són requisits d’admissibilitat de la demanda, com ara el certifi-

cat de l’acte de conciliació intentada davant del corresponent organisme ad-

ministratiu o la resolució administrativa que ha resolt la reclamació prèvia i

que acredita que s’ha posat fi al tràmit administratiu.
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Finalment, el punt 2 de l’article 94 estableix que els documents i altres mitjans

d’obtenir certesa sobre fets rellevants que es troben en poder de les parts s’han

d’aportar al judici si han estat proposats com a mitjans de prova per la part

contrària i admesa pel jutge, i si no s’aporten sense causa justificada, es poden

considerar provades les al·legacions fetes per la contrària en relació amb la

prova acordada. La doctrina constitucional ha avalat aquesta prescripció legal

–ja vigent en la LPL– i ha sostingut que té l’obligació de presentar la prova

documental la part que la posseeix i que ha estat requerida per a fer-ho, atès

que això està en relació amb la distribució de la càrrega de la prova i el principi

d’igualtat d’armes en el procés (STC 227/91, 140/94, 116/95 i 61/02).

Els documents presentats s’han de redactar en llengua castellana o en la llen-

gua cooficial de la comunitat autònoma, i s’hi ha d’aportar traducció jurada si

el document original és redactat en llengua estrangera (art. 231.4 LOPJ i 142-4

LEC), fins i tot en el cas que sigui una llengua oficial de la Unió Europea. La

càrrega d’aportar la traducció és de la part que ha proposat aquesta prova (STC

45/96).

En darrer lloc, convé recordar el valor probatori de la prova documental. So-

bre aquesta qüestió, la LEC preveu que els documents públics esmentats en

l’article 317 han de fer prova plena sobre el fet, acte o estat de coses que do-

cumentin (art. 319 LEC). Quant als documents privats, aquests també han de

fer prova plena en el procés en els mateixos termes que preveu l’article 319,

sempre que la seva autenticitat no sigui impugnada per la part a qui perjudi-

quin. En cas contrari, el jutge o tribunal ha de valorar de manera crítica la

prova practicada en el sentit que cregui més adient. En tot cas, cal tenir en

compte que la valoració fàctica que pugui fer el jutge o tribunal d’instància

d’un document és motiu per a interposar el recurs de suplicació i poder revisar

els fets declarats provats en la sentència basant-se en l’existència d’error en

l’apreciació de la prova (art. 193.b LRJS).

Informes d’experts

La Llei 36/2011 dedica l’article 95 a regular aquesta prova. En aquest precepte

es preveu que el jutge o tribunal, si ho considera procedent, pugui escoltar

el dictamen d’una o diverses persones expertes en la qüestió objecte del plet,

sigui en el moment de l’acte de judici o sigui conclòs aquest com a diligència

final.

El precepte preveu diferents supòsits específics en què es pugui acordar prac-

ticar aquesta prova:

a) Quan es discuteixi la interpretació d’un conveni col·lectiu, es pot demanar

un informe o escoltar la comissió paritària.
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b) Quan en el procés s’hagi suscitat una qüestió de discriminació per raó de

sexe, orientació sexual, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapa-

citat, edat o assetjament, es pot demanar un informe als organismes públics

competents.

c) En processos derivats d’accident de treball i malalties professionals, es pot

demanar un informe a la Inspecció de Treball i altres organismes públics com-

petents en la matèria de prevenció i salut laboral.

d) Quan sigui pertinent que informin sobre fets rellevants en el procés perso-

nes jurídiques o entitats públiques, perquè aquests fets es refereixen a la seva

activitat.

La doctrina científica divergeix quant a la catalogació d’aquesta prova, i dis-

cuteix si es tracta d’una prova pericial específica, d’una de testifical o d’un

mitjà de prova singular i diferent de la resta dels mitjans de prova previstos

en l’article 299 LEC. Tot i que els quatre supòsits que esmenta l’article 95 LRJS

no són ben bé idèntics als efectes d’enquadrament en un dels mitjans de pro-

va del procés civil, que són els mateixos que el procés social, si partim de la

premissa que els mitjans de prova que enumera la LEC són numerus clausus

(Montero Aroca), sembla força evident que el mitjà de prova que té més punts

en comú amb els supòsits de l’article 95 és el d’informe pericial. Al cap i a

la fi, aquests informes que pot sol·licitar el jutge o tribunal a una persona o

entitat especialitzada en una determinada matèria objecte del plet són relatius

al seu parer sobre la matèria específica que li sigui requerida, finalitat que és

ben semblant a la del dictamen pericial (art. 336.2 LEC).

El reconeixement judicial

Llevat de la menció que, de manera indirecta, conté l’article 87.1 LRJS sobre

la possibilitat que el jutge o tribunal es pugui traslladar fora del local per a

practicar una prova, el cert és que la llei processal laboral no conté cap més

referència a aquest mitjà de prova. No obstant això, és clar que és un mitjà de

prova admès i regulat per la llei i que per a la seva pràctica s’hi ha d’aplicar el

règim jurídic que contenen els articles 353-359 LEC. Tot i que es tracta d’un

instrument probatori escassament emprat en el procés social, atesa la sobre-

càrrega d’assumptes que suporten els òrgans jurisdiccionals i la poca disponi-

bilitat de temps necessari per a la seva pràctica, cal destacar-ne la gran efecti-

vitat en determinats litigis, cosa que s’explica perquè la percepció directa de

les circumstàncies que envolten alguns conflictes laborals confereix al jutge o

tribunal un coneixement fàctic privilegiat que contribueix decisivament a la

correcta conformació de la decisió jurisdiccional.

Sobre el moment processal en què s’ha de practicar el reconeixement judicial,

és ben evident que intentar encaixar-lo dins de l’acte de judici, tal com preveu

l’article 87.1, és normalment inviable, perquè el reconeixement judicial sol

requerir desplaçaments als centres de treball i la inversió d’hores, cosa que
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implica trencar amb el principi d’unitat d’acte del judici. Per tant, la pràctica

habitual dels òrgans jurisdiccionals que decideixen practicar aquest mitjà de

prova és portar-la a terme, quan ho sol·liciten les parts i es considera necessària,

com a prova anticipada abans de l’acte de judici –art. 78 LRJS–, o decidir i

practicar-la com a diligència final –art. 88 LRJS–, un cop ha tingut lloc l’acte

del judici i l’òrgan jurisdiccional valora, amb elements de raó suficients, que

aquesta prova afegida a la practicada en l’acte de judici pot tenir gran utilitat

per a la resolució del plet.

La pràctica del reconeixement judicial comporta l’assenyalament de la data en

què ha de tenir lloc, l’assistència de les parts i dels seus lletrats o graduats, si

han estat designats, i la presència del jutge o tribunal, i requereix necessària-

ment la seva documentació mitjançant un mitjà apte per a l’enregistrament

del so i la imatge i, si no hi ha aquests medis tècnics, és necessària la seva do-

cumentació en una acta per part del secretari judicial, la qual s’ha d’estendre

en els termes que preveu l’article 89 LRJS.

Mitjans de reproducció del so i la imatge i arxius

Amb l’entrada en vigor de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil, es van incor-

porar al procés civil espanyol com a mitjà de prova autònom els mitjans de

reproducció de la paraula, el so i la imatge, i els instruments que permeten ar-

xivar i conèixer o reproduir paraules, dades, xifres, operacions matemàtiques

portades a cap amb finalitats comptables o d’una altre classe, rellevants per al

procés (art. 299.2 LEC). Tot i que la doctrina (Montero Aroca, 2000) va criticar

la imprecisió terminològica del precepte legal que consagrava aquests nous

mitjans tecnològics com un nou mitjà de prova autònom, atès que novament

confonia font de prova i mitja de prova, el cert és que es va donar plena car-

ta de naturalesa processal a aquests nous enginys tècnics per tal que la infor-

mació que contenien es pogués incorporar plenament al procés i produïssin

plenitud d’efecte probatori.

La Llei 36/2011, igual que el text precedent de la LPL, no va preveure una re-

gulació específica per a aquest nou mitjà de prova i es limita (art. 90.1 LRJS)

a fer el recordatori que les parts, amb la justificació prèvia de la pertinència

i utilitat de les diligències proposades, es poden servir de tots els mitjans de

prova que estiguin regulats en la llei, inclosos els procediments de reproduc-

ció de la paraula, de la imatge i del so o d’arxiu i reproducció de dades. El ma-

teix precepte preveu que aquests mitjans de prova s’han d’aportar mitjançant

el suport adequat i posant a disposició de l’òrgan jurisdiccional els mitjans

necessaris per a la seva reproducció i posterior constància en les actuacions.

Aquesta darrera exigència tècnica, que és una novetat en relació amb l’anterior

text de la LPL, persegueix assegurar la pràctica de la prova a judici carregant

la responsabilitat a la part que la proposa d’aportar l’aparell necessari que per-
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meti la reproducció en el judici de la informació que es pretén incorporar en

el procés, alleugerint la responsabilitat de l’Administració de justícia de tenir

disponible una infraestructura tecnològica que no sempre estava a disposició.

I com que la LRJS no fa més esment a aquest mitjà de prova, és clar que per a

la seva pràctica cal aplicar el règim jurídic previst en el procés civil. D’aquesta

manera, l’article 382 LEC preveu que les parts, quan proposin la pràctica de

la prova en l’acte de judici, també hi poden adjuntar una transcripció escrita

de les paraules contingudes en el suport de què es tracti i que siguin rellevants

per al cas. No es tracta que el document amb la transcripció pugui substituir la

reproducció de les paraules i del so ni tampoc la unió del suport corresponent

a les actuacions, es tracta simplement de facilitar al jutge o tribunal la seva

tasca en dictar la sentència, moment en què és possible que hagi de repassar

el contingut d’aquesta prova per a deduir-ne la conclusió jurídica pertinent.

El document transcrit estalvia a l’òrgan jurisdiccional un temps valuós, ja que

evita la reproducció íntegra d’enregistraments llargs.

Les parts poden aportar complementàriament els dictàmens o els mitjans de

prova instrumental que creguin escaients tant per a fonamentar l’autenticitat

de la prova de reproducció de so i imatge com per a intentar demostrar el

contrari i així qüestionar-ne la validesa. La pràctica d’aquest mitjà de prova

en el judici consisteix en la reproducció del so i/o la imatge en presència del

jutge o tribunal i les parts, de manera que aquestes puguin al·legar i provar

en el mateix acte el que convingui al seu dret. El suport físic en què consti la

informació aportada al procés queda unit a les actuacions i el secretari judicial

l’ha de custodiar per tal que no pateixi alteracions.

La doctrina també ha recordat (Luján Alcaraz, 2013) que el caràcter autònom

d’aquest mitjà de prova ha donat lloc a pronunciaments jurisprudencials, en

el sentit de declarar que aquesta prova no és hàbil per a poder revisar els fets

provats d’una sentència mitjançant el recurs de suplicació (STS de 16-06-11

i de 26-11-12), atès que no es pot catalogar ni de prova documental ni de

dictamen de perit.

3.4.8. Formulació de tesi i conclusions

Durant el judici, el jutge o tribunal, sense apartar-se de les pretensions ni de

la causa petendi de les parts, pot sol·licitar al·legacions sobre possibles pronun-

ciaments derivats que per mandat legal, o per connexió o conseqüència, re-

sultin necessàriament de les pretensions formulades pels litigants. Si en l’acte

de judici ha quedat conclòs, l’audiència s’ha de substanciar sobre això dins el

termini comú de tres dies, mitjançant al·legacions escrites de les parts i prefe-

riblement per un mitjà informàtic o telemàtic.

Aquesta previsió, que conté l’apartat 3 de l’article 87 LRJS, constitueix una au-

tèntica novetat en l’ordenació de l’acte de judici laboral i pretén establir una

regulació específica per als supòsits en què les al·legacions fetes per les parts
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en l’acte de judici aboquin o puguin abocar per imperatiu legal a unes conse-

qüències jurídiques que les parts no han considerat, però que el jutge o tribu-

nal percep durant el judici o finalitzat aquest i abans de dictar la sentència.

És el que la doctrina ha denominat plantejament de tesi, que té com a objectiu

integrar el principi de congruència, que regeix la sentència i que comporta que

el pronunciament respongui a les pretensions de les parts, i el principi iura

novit curia, que pot donar lloc que la resolució del litigi es fonamenti jurídica-

ment prescindint de les al·legacions de les parts, atès que, si bé és cert que el

jutge o tribunal està vinculat pels fets i les pretensions invocats per les parts,

no és menys cert que l’òrgan jurisdiccional és ben lliure d’aplicar el dret que

consideri escaient al supòsit de fet plantejat pels litigants. En definitiva, tot

apunta que aquesta nova previsió tracti de garantir el principi d’audiència de

parts quan aquestes no al·leguin res sobre aspectes jurídics que el jutge consi-

dera que poden ser decisius per a la resolució del plet.

Un cop practicada la prova i abans d’obrir la fase de les conclusions, l’article

85.8 LRJS preveu expressament que el jutge o tribunal, llevat que hi hagi opo-

sició d’una de les parts, pot suscitar la possibilitat d’arribar a un acord. I si la

conciliació no s’obté en aquest moment, ha de prosseguir el judici.

Tot seguit, les parts o els seus defensors o representants han de formular oral-

ment les seves conclusions de manera concreta i precisa, determinant en virtut

del resultat de la prova, de manera líquida i sense alterar els punts fonamentals

i els motius de demanar invocats a la demanda o a la reconvenció, si n’hi ha

hagut, les quantitats que, per qualsevol concepte, siguin objecte de petició de

condemna principal o subsidiària; o bé, si escau, han de formular la sol·licitud

concreta i precisa de les mesures amb què es pugui satisfer la pretensió exerci-

da. I si les parts no ho han fet en aquest tràmit, el jutge o tribunal les ha de

requerir perquè ho facin, sense que en cap cas no es pugui reservar aquesta

determinació per a l’execució de sentència (art. 87.4 LRJS). Si finalitzat el pri-

mer torn d’intervencions en el tràmit de conclusions el jutge o tribunal no es

considera suficientment il·lustrat sobre qualsevol qüestió objecte de debat, pot

concedir novament a les parts el temps que cregui convenient per tal que in-

formin o donin explicacions sobre els particulars que designi. Exhaurit aquest

darrer torn d’intervencions, es declara el judici vist per a sentència i comença

el termini legal per al dictat de la sentència. No obstant això, abans de donar

el judici per conclòs, el jutge o tribunal també pot decidir atorgar a les parts

un termini improrrogable de tres audiències per tal que presentin per escrit

succintes conclusions complementàries per a valorar la prova documental o

els dictàmens pericials presentats a judici que, per la seva complexitat o extra-

ordinari volum, les parts no hagin pogut examinar adequadament. Transcor-

regut aquest termini conferit a les parts, el judici queda vist per a sentència.
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3.5. Les diligències finals

Conclòs el judici, l’acte processal ordinari que immediatament segueix és la

sentència, no obstant això, entre l’un i l’altra es poden intercalar les diligències

finals, nova denominació atorgada a la històrica institució de les diligències

per a millor decidir i que la LRJS adopta en consonància amb una terminologia

ja introduïda per la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil.

Finalitzat el judici i dins el termini per a dictar sentència, el jutge o tribunal

pot acordar la pràctica de totes les proves que consideri necessàries, amb inter-

venció de les parts i en la forma establerta per a les proves de la seva classe (art.

88.1 LRJS). Aquesta decisió és adoptada per l’òrgan jurisdiccional de manera

discrecional –quan ho estimi necessari– i dictant una resolució en forma de

provisió en què ha de fer constar el termini dins el qual s’ha de practicar la

prova decidida, que no pot excedir els vint dies, o bé s’ha d’assenyalar la com-

pareixença en què ha de tenir lloc –per exemple, l’interrogatori d’un testimo-

ni– i en la qual les parts intervenen en la seva pràctica i on finalment poden

formular la pertinent valoració. En cas que la diligència de prova acordada no

hagi requerit una compareixença de les parts davant el jutge o tribunal –per

exemple, requeriment a una part perquè aporti un nou document–, el resul-

tat de la diligència final s’ha de posar de manifest durant tres dies a les parts

per tal que formulin al·legacions sobre el seu abast i importància. No posar de

manifest a les parts el resultat de les diligències finals a fi que aquestes puguin

al·legar per escrit el que convingui al seu dret pot abocar a la nul·litat de les

actuacions per manca d’audiència (STS 23-04-98).

Si ha transcorregut el termini inicialment fixat per a practicar les diligències

finals sense que s’hagi pogut portar a efecte, l’òrgan jurisdiccional ha de dictar

una altra provisió en què fixi un nou termini que no pot ser superior a deu

dies per a l’execució de l’acord, i si dins d’aquest nou període tampoc no es

pot portar a terme la prova, el jutge o tribunal, amb l’audiència prèvia de les

parts, ha d’acordar que les actuacions restin definitivament concloses per a

sentència. Amb aquesta previsió el legislador ha atorgat preferència al principi

de celeritat, intentant evitar que la resolució d’un litigi es pugui ajornar durant

temps en l’espera de poder practicar una prova, cosa que pot succeir amb suma

facilitat. En cas que la diligència de prova consisteixi en l’interrogatori de part

o en l’aportació d’un document per alguna d’aquestes i la part requerida no

comparegui o no presenti el document sol·licitat sense causa justificada, es

poden considerar provades les al·legacions fetes per la part contrària en relació

amb la prova acordada (art. 88.3 LRJS).

La regulació de les diligències de prova en el procés laboral dista bastant de

l’ordenació civil. L’article 435 LEC restringeix notablement les facultats del

jutge o tribunal en el procés civil per a acordar aquestes diligències i les limita

a concrets supòsits legalment taxats, circumstància que obliga a concloure que

el règim jurídic civil de les diligències finals no es pot reputar aplicable al

procés laboral per la via de la clàusula de supletorietat (Valdés dal Ré i García
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Quiñones, 2013). El jutge laboral gaudeix d’una discrecionalitat per a decidir

la pràctica d’aquesta prova que no té el civil, i ho pot fer sense estar subjecte

a la prova proposada per les parts; d’aquesta manera es reafirma el principi

d’obtenció de prova d’ofici i el d’esbrinament de la veritat material (Folguera

Crespo, 2012).

En el procés social, aquestes diligències es vinculen al protagonisme recone-

gut a l’òrgan judicial (STC 116/95). Nogensmenys, la doctrina constitucio-

nal ha establert certes limitacions i ha mantingut que, malgrat la flexibilitat

d’aquestes diligències de prova, la seva finalitat no és aportar al procés fets

distints als al·legats a la demanda i en la contestació a aquesta (STC 137/92),

aquestes diligències han de respectar el principi de contradicció i de paritat

entre les parts; en cas contrari, es pot vulnerar l’article 24.1 CE (STC 226/88).

Ara bé, també ha declarat la jurisprudència social que un cop que l’òrgan juris-

diccional ha acordat la pràctica d’una prova mitjançant aquest tràmit, queda

vinculat a la seva decisió fins al punt que, si no la porta a terme, es pot produir

la nul·litat de les actuacions (STS 2-07-86 i 23-04-98).

3.6. La sentència

3.6.1. Concepte i classes

Les resolucions dels jutges o tribunals han d’adoptar la forma de sentència

quan decideixin definitivament el plet o la causa en qualsevol instància o re-

curs, o quan, segons les lleis processals, hagin de revestir aquesta forma (art.

245 LOPJ). Partint d’aquest concepte, l’article 206 LEC preveu que s’ha de dic-

tar sentència per a posar fi al procés, en primera o segona instància, un cop

que hagi conclòs la seva tramitació ordinària prevista en la llei, i també s’han

de resoldre mitjançant sentència els recursos extraordinaris i els procediments

per a la revisió de sentències fermes.

Tot i que la sentència és aquella resolució de l’òrgan judicial que posa fi al pro-

cés a la instància –que és única a la jurisdicció social– o en fase de recurs, convé

recordar que el procés laboral no sempre acaba amb una resolució d’aquestes

característiques, atès que les parts poden haver decidit finalitzar el procés d’un

altra manera com, per exemple, amb la conciliació davant del secretari judicial

o del jutge o tribunal o, simplement, desistint de la demanda perquè s’ha resolt

la controvèrsia de forma extrajudicial. En aquests casos, la resolució que posa fi

al procés a la instància o en tràmit de recurs és el decret del secretari que aprovi

la conciliació o decideixi l’arxivament de les actuacions per desistiment, o la

interlocutòria del jutge o tribunal per la qual s’homologui la transacció entre

les parts o es tingui per desistida la part demandant.

Les sentències poden ser d’instància o resolutòries de recurs en funció que ha-

gin estat dictades per l’òrgan que ha conegut de l’afer inicialment a la instàn-

cia o que hagi conegut del recurs contra una sentència dictada a la instància
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o, fins i tot, dictada en suplicació. I sobre aquesta qüestió cal recordar que el

jutjat social és l’òrgan d’instància ordinari de la jurisdicció social, però que

també, en determinats supòsits, poden ser òrgans d’instància les sales socials

dels tribunals superiors de justícia, de l’Audiència Nacional –per exemple, en la

modalitat processal d’acomiadament col·lectiu, de l’article 124 LRJS–, i també

la Sala IV del Tribunal Suprem en el procés que preveu l’article 9.a LRJS. En

aquests casos, el judici té lloc davant dels tribunals competents per a conèixer

en instància. En tot cas, la sentència que dicta l’òrgan judicial un cop acabat

l’acte de judici és sempre d’instància, i es distingeix clarament de la que dicta

un tribunal que resolt el recurs –que es tramita per escrit– en contra d’una

sentència dictada prèviament per l’òrgan jurisdiccional inferior.

La llei també distingeix entre les sentències definitives i les fermes. Les prime-

res es caracteritzen, en contra del que es pot desprendre del seu nom, perquè

són susceptibles de recurs, de manera que el procés pot continuar en una fase

declarativa posterior davant d’un òrgan jurisdiccional superior si es materia-

litza el recurs. En canvi, la sentència ferma és aquella en contra de la qual no

es pot interposar recurs, sigui perquè la llei no ho preveu o perquè les parts

han deixat transcórrer el termini i no han interposat el recurs, i ha esdevingut

ferma pel transcurs del temps. La sentència ferma causa estat de cosa jutjada i

normalment –no sempre– és susceptible d’execució definitiva.

En funció del tipus de pretensió que contingui la demanda, les sentències po-

den ser:

1) Declaratives pures, en les quals es limiten a declarar l’existència o inexis-

tència d’una relació o situació jurídica anterior.

2) De condemna, en les quals, junt amb la declaració anterior, s’imposa al

demandant la realització d’una prestació de donar, de fer o de no fer.

3) Constitutives, en virtut de les quals es crea, es modifica o s’extingeix una

relació o situació jurídica, i s’obté un canvi sobre aquesta (Montero Aroca,

2000).

Aquesta distinció és transcendent als efectes d’execució de la sentència, atès

que en l’article 521.1 LEC es preveu que no es despatxarà execució de les sen-

tències merament declaratives ni de les constitutives, sense perjudici que les

constitutives que siguin fermes puguin donar lloc a inscripcions i modificaci-

ons en els registres públics sense necessitat de despatxar l’execució.

Les sentències també es poden classificar en estimatòries o desestimatòries, se-

gons que la pretensió formulada en la demanda hagi prosperat o que no s’hagi

acollit favorablement. No obstant això, s’ha de posar en relleu que també so-
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vintegen les sentències parcialment estimatòries, en les quals no s’accepten

la totalitat de les pretensions formulades per la part demandant sinó tan sols

una part d’aquestes.

Finalment, també importa distingir entre les sentències que es dicten per escrit

i les sentències que són pronunciades oralment, altrament dites in voce. EN

l’article 97 LRJS es regulen la forma i els requisits de les sentències escrites i

en l’article 50 del mateix text processal es prescriuen els supòsits en què es

poden dictar sentències oralment i els requisits que han d’acomplir aquestes

resolucions. Aquestes particularitats formals seran objecte d’estudi en l’epígraf

següent.

3.6.2. Requisits de la sentència

L’article 248.3 LOPJ estableix que les sentències s’han de formular expressant,

després d’un encapçalament, en paràgrafs separats i numerats, els antecedents

de fet, els fets provats, si s’escau, els fonaments de dret i, finalment, la decisió,

i les ha de signar el jutge o el magistrat que les hagi dictat. L’article 97.1 LRJS

reitera la forma que ha de tenir la sentència dictada en el procés social i esta-

bleix com a apartats imprescindibles el d’antecedents de fet, el de fets provats,

els fonaments jurídics i la decisió.

A més d’aquestes parts bàsiques de la resolució, en el punt 7 del mateix article

97 LRJS també es prescriu que hi ha de constar el denominat peu de recurs, és

a dir, sota el text de la sentència s’ha d’indicar si és o no ferma i, si escau, els

recursos que siguin procedents, l’òrgan davant el qual s’han d’interposar i el

termini i els requisits per fer-ho, i també els dipòsits i les consignacions que

siguin necessaris i la forma d’efectuar-los. Sobre aquest darrer apartat cal indi-

car que és comú (art. 248.4 LOPJ) a totes les resolucions judicials, incloent-hi

les interlocutòries i les provisions,i que té bàsicament un caràcter informatiu

per a les parts.

Pel que fa a l’encapçalament de la sentència, s’hi ha d’indicar l’òrgan jurisdic-

cional que la dicta, amb expressió del jutge o dels magistrats que l’integren i

la seva signatura, amb indicació del nom del ponent, quan el tribunal sigui

col·legiat (art. 208.3 LEC).

Quant a l’apartat d’antecedents de fet, l’article 97.2 LRJS preveu que s’hi ha

de fer constar un resum suficient dels que hagin estat objecte de debat en el

procés. L’article 209.2n LEC estableix amb una mica més de precisió que en

els antecedents també s’han de consignar, amb la claredat i concisió possibles

i en paràgrafs separats i numerats, les pretensions de les parts o interessats, els

fets en què es fonamentin i les proves proposades i practicades. No obstant

això, cal dir que la jurisprudència laboral en aquest apartat de la sentència és

ben poc exigent i més flexible que en la jurisdicció civil.
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En canvi, a diferència del procés civil, en la sentència social és absolutament

imprescindible una completa i acurada redacció de l’apartat de fets provats,

en què s’han de recollir els fets que es consideren acreditats. A més, en relació

amb els fets que es declaren provats s’exigeix que en l’apartat subsegüent –

en els fonaments de dret– es facin constar els raonaments que han portat a

aquesta conclusió fàctica, sobretot quan no recullin aquests fets provats de

la sentència les afirmacions de fets consignats en document públic aportat al

procés recolzats per una presumpció legal de certesa. A més a més, segons el

que ha declarat la jurisprudència laboral, en les sentències han de figurar, sota

sanció de nul·litat, totes les dades necessàries per a resoldre la qüestió litigiosa

per part de la sala ad quem –que resol el recurs–, i no és suficient la constància

dels fets que han servit a l’òrgan d’instància que ha dictat la sentència recorre-

guda (STS 7-11-86, 10-10-90, 29-04-92, 22-01-98, etc.). En el relat fàctic no hi

han de constar fets negatius, llevat del cas d’una absoluta carència de prova, i

tampoc hi han de figurar afirmacions que resulten predeterminants de la deci-

sió. Finalment, cal deixar constància que en determinades modalitats proces-

sals la LRJS exigeix fer constar preceptivament en l’apartat de fets provats una

llista de dades específiques que són realment imprescindibles per a la correcta

resolució del litigi. Així, en la sentència dictada en un procés d’acomiadament

s’ha de fer constar en l’apartat de fets provats una abundosa llista de dades

específiques (art.107 LRJS), com l’antiguitat, la categoria professional, el salari,

la data i forma de l’acomiadament, etc.

Finalment, en l’apartat dels fonaments de dret, s’han de desenvolupar els ra-

onaments de caràcter jurídic que fonamenten la decisió adoptada sobre les

peticions que contingui la demanda. La motivació és una garantia essencial

del justiciable mitjançant la qual, sense perjudici de la llibertat del jutge en

la interpretació de les normes, es pugui comprovar que la solució donada al

cas és conseqüència de l’exegesi racional de l’ordenament jurídic i no el fruit

de l’arbitrarietat (STC 159/89 i 109/82). No s’exigeix que la sentència hagi

d’oferir necessàriament una exhaustiva descripció del procés intel·lectual que

el jutge ha portat a terme per a decidir en un determinat sentit (STC 55/87 i

25/90). És suficient una argumentació lacònica que compleixi la doble finali-

tat d’exterioritzar el fonament de la decisió i de permetre l’eventual control

jurisdiccional mitjançant els recursos previstos (STC 95/90, 165/99 i 80/00).

En la decisió o part dispositiva el jutge o tribunal s’ha de pronunciar en el sen-

tit de si estima la demanda i s’acullen totalment o parcialment les pretensions

de la part actora o si es desestimen íntegrament aquestes peticions. L’article

209.4t LEC preveu que la decisió ha de contenir numerats els pronunciaments

corresponents a les pretensions de les parts. Si la sentència condemna al pa-

gament de quantitats, s’ha de determinar expressament la quantitat líquida,

atès que és expressament prohibida la reserva de liquidació (art. 99 LRJS), és a

dir, que es pugui ajornar la determinació de la quantitat líquida per al procés

d’execució de sentència. En aquest punt, és novament prevalent el principi de

celeritat, ja que la immediata efectivitat de la sentència únicament és possible

si en la part dispositiva es preveu l’exacta quantificació de la condemna, co-
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sa que estalvia al demandant la incoació d’un nou procés –l’executiu– per a

concretar l’obligació imposada al condemnat. L’article 219 de la Llei 1/2000

introdueix en el procés civil la mateixa regla general de prohibició de reserva

de liquidació; no obstant això, aquest precepte també estableix que la part

dispositiva de la sentència pugui fixar clarament les bases a partir de les quals

es pot efectuar la liquidació mitjançant una pura operació aritmètica.

Aquesta previsió de l’article 219 LEC ha donat peu als tribunals laborals a per-

metre pronunciaments en què la liquidació final de la quantitat de condemna

no estigui expressament recollida en la part dispositiva, sinó que es pugui de-

duir a partir de simples operacions aritmètiques (STSJ Castella i Lleó, Burgos,

10-10-00). A més, també en concordança amb el procés civil (art. 220 LEC),

en l’article 99LRJS s’ha previst que, quan es reclamin prestacions o quantitats

periòdiques, la sentència pot incloure la condemna a satisfer aquestes quanti-

tats que es meritin després del moment en què es dictin.

Aquesta nova previsió introduïda per la Llei 36/2011 significa el reconeixe-

ment explícit de les condemnes de futur, tot i que limitades al casos concrets

de “prestacions o quantitats periòdiques”, que són habituals en plets de pres-

tacions de la Seguretat Social o en litigis laborals sobre complements salari-

als. Per tant, és viable l’execució d’un pronunciament d’aquestes característi-

ques per imports meritats després de la resolució executada, tot i que aquesta

execució quedaria condicionada a la clàusula rebus sic stantibus, és a dir, que

no apareguessin alteracions importants de les circumstàncies que envolten el

compliment de l’obligació, cas en què caldria acudir novament a un procedi-

ment declaratiu (Folguera Crespo, 2012). D’altra banda, la sentència s’ha de

pronunciar sobre cadascuna de les pretensions formulades; la congruència de

la sentència exigeix que es doni resposta a totes les peticions plantejades i no-

més a aquestes, i quan la sentència no resol alguna de les pretensions enuncia-

des per les parts incorre en incongruència omissiva i, al mateix temps, vulnera

el dret a la tutela judicial efectiva (STS 8-11-94, 28-09-04, etc.). La congruència,

com a requisit que brolla del principi dispositiu, implica una adequada relació

entre pretensió de la demanda i part dispositiva de la sentència, i prohibeix

que s’atorgui més del que sol·licita el demandant, menys del que ha resistit

el demandat o una cosa diferent del que han sol·licitat totes dues parts (STS

9-10-98).

La part dispositiva de la sentència també pot imposar, de manera motivada, al

litigant que va obrar de mala fe o amb temeritat, i al demandat que no va acu-

dir a la conciliació extrajudicial injustificadament, una sanció pecuniària dins

els límits que estableix l’article 75 de la mateixa llei. En aquests casos, quan

el condemnat sigui un empresari, ha d’abonar també els honoraris d’advocat

o graduat social de la part contrària que hi hagi intervingut i fins al límit de

sis-cents euros. L’adopció d’aquestes mesures correctives es pot efectuar d’ofici

o a sol·licitud de part i amb l’audiència prèvia dels interessats en l’acte de la

vista o després del judici.
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Quant a l’òrgan competent que ha de dictar la sentència, l’article 98 LRJS con-

sagra el principi d’immediació, la qual cosa significa que és el mateix jutge

que ha presidit l’acte de judici qui ha de dictar la sentència, de manera que

si aquest no la pot dictar caldria celebrar novament el judici. Si el judici l’ha

presidit un tribunal, la LRJS remet a la regulació específica de la LOPJ, norma

que preveu que les sentències s’han de dictar per majoria absoluta de vots dels

magistrats assistents a la vista (art. 255 LOPJ),i si en el moment de la votació

i decisió hi ha algun dels magistrats assistents a la vista absent i no hi ha vots

suficients per a constituir aquesta majoria legalment exigida, caldria tornar a

fer el judici i substituir en el tribunal el magistrat impedit, separat o suspens

per un altre.

El jutge o tribunal ha de dictar sentència en el termini de cinc dies, que s’ha de

publicar immediatament i notificar a les parts o als seus representants dins els

dos dies següents (art. 97.1 LRJS). Tot i que la norma legal estableix un termini

ordinari de cinc dies per a dictar la sentència i malgrat que la regla general so-

bre els terminis és que són peremptoris i improrrogables, el cert és que el ma-

teix legislador ha previst l’excepció en els terminis per a dictar resolució (art.

43.3 LRJS), excepció que està en correspondència amb l’estat real dels òrgans

jurisdiccionals, els quals freqüentment es troben superats pel volum de litigis

que ingressen, la qual cosa genera un retard endèmic en l’assenyalament dels

judicis i en el dictat de sentències, i s’incompleixen de manera quasi sistemà-

tica els terminis per a dictar-les.

La publicació de la sentència és un mandat que deriva de la Constitució (art.

120.3 CE) i que culmina d’alguna manera el principi constitucional consistent

en el fet que les actuacions judicials han de ser públiques, amb les excepcions

que prevegin les lleis de procediment. El de la publicitat és un principi que

caracteritza l’Administració de justícia de tot estat democràtic i és oposat a la

pràctica de l’activitat jurisdiccional secreta i dels tribunals d’excepció propis de

règims autoritaris. En conseqüència, és lògic que l’article 120.3 CE hagi previst

que les sentències s’han de pronunciar en audiència pública i les llei processals

hagin reproduït d’alguna manera aquesta previsió constitucional. No obstant

això, malgrat que l’article 97.1 LRJS preveu la publicació de la sentència dic-

tada en el procés social, en realitat aquesta prescripció legal s’incompleix sis-

temàticament, i la publicitat es limita a la notificació a les parts i, en el millor

dels casos, a facilitar-ne una còpia a qui la sol·licita. En tot cas, també cal afegir

que la publicitat de la sentència pot quedar restringida quan la seva difusió pot

afectar el dret a la intimitat de víctimes o altres drets de persones creditores

d’un especial deure de tutela o garantia d’anonimat (art. 266.1 LOPJ).

Un darrer aspecte que cal examinar és que la sentència no es pot modificar un

cop que ha estat signada; no obstant això, sí que és permès al jutge o tribu-

nal que l’ha dictat que pugui aclarir algun concepte obscur i rectificar qualse-

vol error material que presenti (art. 267.1 LOPJ). Els aclariments es poden fer

d’ofici dintre dels dos dies hàbils següents al de la publicació de la resolució o

a petició de part o del Ministeri Fiscal. En canvi, els errors materials manifes-



CC-BY-NC-ND • PID_00203891 62 El procés ordinari

tos i els aritmètics de les sentències es poden rectificar en qualsevol moment

(art. 267.3 LOPJ). No obstant això, si es tracta de sentències o d’interlocutòries

que han omès manifestament pronunciaments relatius a pretensions oportu-

nament deduïdes i substanciades en el procés, és a dir, en cas d’omissions im-

portants, el tribunal, a sol·licitud escrita de part en el termini de cinc dies des

que es va notificar la resolució, amb el trasllat previ d’aquesta sol·licitud a les

altres parts durant cinc dies perquè hi puguin formular al·legacions, ha de dic-

tar una interlocutòria per la qual es completi la sentència amb el pronuncia-

ment omès, o bé es declari que no escau completar-la (art. 267.5 LOPJ).

Les interlocutòries que es dictin per a aclarir les sentències o per a denegar-ne

l’aclariment no són susceptibles de cap recurs; no obstant això, el termini

per a recórrer la sentència s’interromp des del moment en què se sol·licita

l’aclariment fins que es notifica la resolució d’aquest a la part. El Tribunal

Constitucional ha sostingut que el còmput del termini per a la interposició del

recurs procedent en contra de la resolució judicial afectada per l’aclariment

s’ha d’iniciar l’endemà de la notificació de l’aclariment o de la denegació

d’aquest (STC 92/83, 38/90 i 73/91).

Per errors materials manifestos s’entén, segons la doctrina constitucional, els

que la seva correcció no implica un judici valoratiu, ni exigeix operacions de

qualificació jurídica o noves i distintes apreciacions de la prova, ni suposa re-

soldre qüestions discutibles o opinables, ja que l’error s’evidencia directament

i es dedueix amb total certesa del mateix text de la resolució judicial sense

necessitat d’hipòtesis, deduccions o interpretacions (STC 231/91 i 111/00).

L’aclariment de la sentència també té uns límits. Quan l’alteració de la decisió

o part dispositiva de la sentència impliqui una nova apreciació de valoració,

interpretació o apreciació en dret, l’òrgan judicial s’ha excedit dels estrets lí-

mits de l’article 267 LOPJ i ha vulnerat el dret a la tutela judicial efectiva (STC

48/99 i 218/99).

A l'annex trobareu uns formularis, a on s’incorpora un model de sentència

dictada en un procés ordinari de reclamació de quantitat en el qual l’empresa

no ha comparegut a judici.

3.6.3. La sentència in voce

L’article 245.2 LOPJ estableix que les sentències es poden dictar oralment quan

la llei ho autoritzi. Aquesta possibilitat de dictar sentències verbalment queda

absolutament prohibida en el procés civil, tal com estableix de forma taxativa

l’article 210.2 LEC. No obstant això, en el procés social sí que es preveu i es

regula exhaustivament la possibilitat de dictar sentències oralment. Aquesta

diferenciació del procés civil novament troba la seva raó de ser per la prioritat

que s’atorga al principi de celeritat, atès que les parts obtenen la resolució del

litigi en el mateix moment en què el judici queda vist per a sentència.
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L’article 50 LRJS preveu tres supòsits distints en què l’òrgan jurisdiccional pot

dictar “[...] en el moment de finalitzar el judici” una sentència de forma oral. I

d’aquesta previsió es desprèn la primera exigència: la sentència in voce única-

ment és prevista per a les sentències dictades en la instància, en el moment

de finalitzar el judici, motiu pel qual escau concloure sensu contrario que no

és possible dictar sentència oral per a la resolució dels recursos de suplicació

o de cassació.

D’altra banda, del precepte regulador de les sentències orals es dedueixen tres

supòsits en què es pot dictar verbalment la resolució del plet. En primer lloc,

es pot dictar sentència in voce quan d’aquesta no s’hi pot interposar recurs de

suplicació en contra per raó de la matèria o de la quantia. En aquest cas, el

jutge que pronuncia la sentència verbalment està obligat a dotar-la del mateix

contingut i amb els mateixos requisits que estan establerts en l’article 97.2 per

a les sentències escrites. I si les parts ho sol·liciten, cal lliurar la transcripció de

la sentència. Per tant, tot i que el jutge pugui anticipar verbalment la sentència,

l’ha de redactar per escrit –transcriure– de forma quasi ineludible, raó per la

qual ben poques vegades el jutjador decideix anticipar verbalment la sentència

i opta per la notificació de la sentència escrita.

L’article 50 LRJS també preveu una segona possibilitat en què es pot dictar sen-

tència in voce. És el cas en què la part demandada ha expressat l’assentiment

total a les peticions que conté la demanda. El legislador preveu que en aquesta

circumstància es pugui dictar oralment la sentència amb independència de la

matèria o de la quantia, és a dir, prescindint de si la sentència és susceptible de

recurs o no. En aquest cas s’exigeix a les parts que manifestin expressament la

voluntat de no recórrer si la sentència és susceptible de recurs. Naturalment,

tot i que en aquest precepte no se’n faci menció, el jutge ha de dictar sentència

in voce en cas d’assentiment només si considera que no hi ha obstacles legals

per a estimar íntegrament la demanda, ja que, tal com s’ha explicat anterior-

ment, l’assentiment de la part demandada no vincula necessàriament l’òrgan

jurisdiccional per a estimar la demanda. Malgrat que en el paràgraf segon de

l’apartat 1 de l’article 50, en què es regula aquesta segona possibilitat de sen-

tència in voce, no es refereixi al contingut formal que ha d’adoptar la sentència

oral en cas d’assentiment, s’han de considerar plenament aplicables les for-

malitats establertes per les sentències in voce regulades en el paràgraf primer

del mateix apartat 1 i, per tant, han d’estar dotades de la mateixa estructura i

contingut formal que les sentències escrites regulades en l’article 97 i, a més,

si la part sol·licita la transcripció, s’han de redactar per escrit.

El mateix article 50 preveu, en l’apartat 2, una tercera possibilitat de pronun-

ciar in voce la resolució del litigi. En aquest cas el jutge, un cop acabat l’acte

de judici, pot pronunciar oralment la decisió o part dispositiva amb una “mo-

tivació succinta”, de manera que les parts coneixeran en el mateix moment

el sentit de la resolució del plet i les succintes raons que han portat l’òrgan

judicial a adoptar aquella resolució. No obstant això, en aquest cas el jutge

està obligat a redactar la sentència per escrit dins el termini i en la forma le-
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galment establerts. Es pot dir que la particularitat d’aquesta tercera modalitat

de pronunciament in voce no és altra que la d’avançar a les parts la decisió

adoptada un cop finalitzat l’acte de judici, i posteriorment se segueix el ma-

teix tràmit que les sentències que es dicten per escrit dins del termini legal

establert a aquest efecte.

Probablement, en aquest cas s’és més davant d’una “decisió anticipada” –que

és com se l’anomena en l’apartat 3 del mateix precepte– que d’una sentència

in voce pròpiament dita. El legislador preveu expressament en aquest supòsit

que es pugui dictar la “decisió anticipada” en qualsevol mena de plet, sigui

quina sigui la matèria o la quantia, cosa que s’explica perquè, amb indepen-

dència que s’hagi anticipat la part dispositiva als interessats, la sentència s’ha

de notificar per escrit als litigants en el seu moment, a partir del qual es pot

seguir la mateixa via d’impugnació –si legalment és possible– que per a les

sentències escrites.

Les parts queden notificades de les sentències dictades oralment en el mateix

acte. Si un cop coneguda la sentència in voce o la decisió anticipada, les parts

expressen la seva voluntat de no recórrer, el jutge ha de declarar en el mateix

acte la fermesa de la sentència (art. 50.3 LRJS). Si alguna de les parts no hi ha

comparegut, se li ha de fer l’oportuna notificació, la qual s’ha de materialitzar

mitjançant el trasllat de la resolució escrita.

Per acabar, cal assenyalar que aquesta modalitat de sentència és escassament

emprada pels jutjats, atès que, tot i anticipar a les parts el sentit de la resolució

del plet, no comporta especials avantatges per l’òrgan jurisdiccional, ja que,

tard o d’hora, s’ha de redactar igualment la sentència. A més, el pronuncia-

ment precipitat de la decisió pot comportar l’omissió d’unes dades del plet

que, si el jutge ha percebut en el moment de dictar la sentència, haurien po-

gut donar lloc a resolucions en sentit diferent. Probablement és aquesta por

a la precipitació en prendre la decisió en els assumptes, per més senzills que

aquests siguin, el que habitua el jutge a no avançar la decisió. A més a més, la

poca jurisprudència existent sobre aquesta matèria incideix especialment que

les sentències in voce han de complir les exigències formals bàsiques de les sen-

tències escrites (STS 7-05-93 i 10-04-96), i que el compliment de les sentències

verbals dels requisits establerts per a les resolucions escrites comporten una

triple garantia d’igualtat, contradicció i defensa dels litigants (STC 30-06-93).
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4. El procés monitori

El denominat procés monitori constitueix una de les novetats més destacables

que va introduir la Llei 36/2011 a la jurisdicció social. Aquest procés s’ha con-

figurat a imatge i semblança del procés monitori civil (art. 812-818 LEC), tot i

que manté alguns elements distintius. Aquest procés va ser concebut com una

eina dirigida a la protecció ràpida i eficaç del crèdit dinerari líquid del justici-

able, com un instrument de lluita contra la morositat. Des d’instàncies de la

Unió Europea es va impulsar amb la Directiva 2000/35 CE del Parlament i el

Consell, de 29 de juny, i actualment en l’àmbit europeu es regula mitjançant

el Reglament 1896/2006, del Parlament i del Consell.

El procés monitori civil es basa en l’existència d’un document previ que justi-

fica una obligació dinerària vençuda i exigible que es presenta davant del jut-

jat de primera instància i que dóna lloc que el secretari judicial requereixi de

pagament el deutor pel termini de 20 dies, dins el qual l’obligat pot atendre el

deute, pot oposar-s’hi o pot no contestar. En el cas de pagament, un cop consti

al secretari aquesta circumstància, ha d’arxivar les actuacions. Si el deutor no

contesta el requeriment o no hi compareix, el secretari ha de dictar un decret

que doni per acabat el procés monitori i ha de traslladar aquesta resolució al

creditor per tal que sol·liciti l’execució si així li convé. Finalment, si el deutor

s’hi oposa dins el termini conferit, el secretari ha de dictar un decret i donar per

acabat el procés monitori, i acordar seguir la tramitació d’acord amb el previst

per a aquest tipus de judici, convocant les parts a la vista davant del tribunal.

En la jurisdicció social el procés monitori es regula en l’article 101 LRJS, pre-

cepte que està inclòs com una secció més del títol I, dedicat al procés ordinari.

Per tant, és clar que el legislador no ha volgut catalogar el monitori com una

modalitat processal especial, entre altres motius perquè no cal per a la seva

tramitació la intervenció del jutge o tribunal, atès que es tramita quasi ínte-

grament davant el secretari judicial.

4.1. Requisits

En el procés monitori pot tenir legitimació activa únicament qui tingui la con-

dició de treballador i la legitimació passiva qui tingui la condició d’empresari

i, a més, que no es trobi en situació legal de concurs. Per a la determinació

d’aquesta condició empresarial, cal atenir-se als elements definitoris que conté

l’article 1.2 de l’Estatut dels treballadors; per tant, pot ser part demandada tant

la persona física com la persona jurídica com la comunitat de béns si donen

ocupació a un treballador per compte d’altri. Més complex és determinar si té

legitimació passiva el conjunt de societats o persones físiques que configuren

un grup empresarial en frau de llei –patològic– o el cessionari en una cessió

il·legal de treballadors (art. 43.2 ET) si prèviament no ha estat declarada la seva
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responsabilitat solidària mitjançant una resolució judicial. En el cas d’una ca-

dena de subcontractació (art. 42 ET), el treballador té la càrrega de demostrar

l’existència de la subcontracta entre els codemandats i que la reclamació de

salaris que formula s’han meritat mentre ha prestat serveis a la subcontracta.

Quant a l’objecte que és susceptible de reclamació, del text de la norma es des-

prèn que l’obligació ha de derivar del contracte de treball prèviament subsis-

tent entre el treballador i l’empresari, cosa que significa que s’han d’excloure

les reclamacions entre empresaris, les reclamacions entre treballadors i les

que pugui fer un treballador autònom dependent al seu client (Preciado Do-

mènech, 2013). Igualment en queden excloses les reclamacions de caràcter

col·lectiu i les formulades davant entitats gestores i entitats col·laboradores de

la Seguretat Social.

L’objecte de reclamació s’ha de cenyir exclusivament a les reclamacions de

quantitats que siguin vençudes, exigibles, de quantia determinada i que en

cap cas excedeixin la suma total de sis-mil euros. Per tant, no pot constituir

objecte del procés monitori les pretensions purament declaratives o de caràcter

constitutiu o les que siguin de condemna però d’obligacions de fer o de no fer.

Constitueix una càrrega probatòria pel treballador que insta el procés monitori

acreditar la subsistència del vincle juridicolaboral mitjançant una còpia del

contracte de treball, rebuts de salaris, reconeixement de deute empresarial,

butlletins de cotització, informe de vida laboral o altres d’anàlegs dels que

resulti un principi de prova de la relació laboral i del deute reclamat.

Un darrer requisit que és imprescindible per a poder reclamar per la via moni-

tòria és que l’empresari ha de poder ser requerit per a atendre el deute reclamat

mitjançant els mecanismes de comunicació previstos en els articles 56 i 57

LRJS, com la citació personal, per correu certificat amb justificant de recepció,

per telègraf, fax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació o

de transmissió de textos amb el qual quedi constància de la recepció efectiva

per part de l’empresari, i en queda expressament exclosa la possibilitat de citar

per la via de la publicació d’edictes en el butlletí oficial, prevista en l’article

59 LRJS. Per tant, la viabilitat de la reclamació mitjançant el procés monitori

queda condicionada al fet que l’empresa sigui receptora efectiva del requeri-

ment de pagament.

4.2. Tramitació del procés monitori

El procés monitori s’incoa a partir de la presentació d’una “petició inicial” en

què s’han d’expressar la identitat completa i precisa de l’empresari deutor, les

dades d’identificació fiscal, el domicili complet i altres dades de localització,

tant del demandant com del demandat. Així mateix, en aquesta petició s’hi

ha de fer constar el detall i el desglossament dels concrets conceptes, quanties

i períodes reclamats. Juntament amb aquesta petició s’ha d’adjuntar precep-

tivament tota la documentació –que anteriorment s’ha indicat– de la qual re-
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sulti un principi de prova de la relació laboral i de la quantia del deute recla-

mat. Així mateix també s’hi ha d’aportar junt amb la petició inicial la docu-

mentació justificativa que s’ha intentat prèviament la conciliació o mediació

quan aquestes siguin exigibles.

Aquesta petició s’ha de presentar davant el jutjat social competent per a conèi-

xer de la reclamació, competència que és determinada pels furs establerts en

l’article 10 LRJS. En el cas de l’existència de diferents jutjats de la mateixa

classe en la circumscripció, s’ha de presentar la petició inicial en el registre

general del deganat dels jutjats per tal que aquest procedeixi al corresponent

repartiment.

Un cop presentada la petició inicial al jutjat, el secretari judicial ha de procedir

a la comprovació del compliment dels requisits esmentats i, en el cas d’apreciar

algun defecte en la sol·licitud, ha d’atorgar el termini de quatre dies a la part

demandant per tal que procedeixi a la seva esmena. Si transcorregut el termini

la part sol·licitant no ha esmenat el defecte o si el secretari considera que el

defecte no és esmenable, s’ha de donar compte al jutge per tal que aquest

dicti la corresponent resolució sobre l’admissió o inadmissió de la petició. I si

aquesta petició és admissible, el secretari judicial ha de requerir l’empresari per

tal que, en el termini de deu dies, pagui al treballador, acreditant-ho davant

del jutjat, o hi comparegui i al·legui succintament, en un escrit d’oposició, les

raons per les quals, segons el seu parer, no deu, en tot o en part, la quantitat

reclamada, i l’ha d’advertir que, si no la paga ni hi compareix al·legant les

raons de la negativa al pagament, es despatxarà l’execució en contra d’ell.

Aquest requeriment també s’ha de traslladar al FOGASA pel termini de deu

dies, ampliables per deu dies més a petició d’aquest organisme si manifesta la

necessitat d’efectuar esbrinaments sobre la sol·licitud i, en especial, sobre la

solvència empresarial.

A partir de la recepció per part de l’empresari de la petició del treballador, el

procés monitori pot finalitzar de quatre maneres diferents. En primer lloc, el

requerit de pagament pot atendre la petició abonant directament l’import re-

clamat al creditor i comunicant aquesta circumstància al jutjat, o bé ingressant

la suma deguda al jutjat, cas en què el secretari ha de lliurar seguidament la

quantitat al treballador i ha d’arxivar el procés sense cap més tràmit.

La segona forma possible de finalització del procés monitori és que ni

l’empresa ni el FOGASA no formulin oposició a la reclamació. La norma legal

exigeix que aquesta oposició s’ha de fer per escrit i en forma motivada, de ma-

nera que una oposició verbal o escrita sense la més mínima fonamentació no

podria produir els efectes previstos de l’oposició escrita. Per tant, en cas que

l’empresari o el FOGASA no formulin l’oposició escrita i motivada, el secretari

judicial ha de dictar un decret que doni per acabat el procés monitori i ha

de traslladar aquest decret de conclusió a la part sol·licitant per tal que insti

l’execució, i a aquest efecte n’hi ha prou amb la mera sol·licitud del treballa-

dor. En aquest segon supòsit, el procés monitori culmina amb la constitució
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d’un títol executiu que no és altre que el decret de conclusió dictat pel secretari

judicial que posa fi al monitori i fa constar que no hi ha hagut oposició de

l’empresari a la suma reclamada. Des de la data en què es dicti aquest decret,

el deute reconegut merita l’interès processal que preveu l’article 576 LEC.

Aquest títol executiu, constituït amb la tramitació del procés monitori, té una

particularitat que el distingeix d’altres títols i que consisteix que, un cop des-

patxada l’ordre general d’execució, la part obligada –l’empresari– pot adduir

un motiu addicional d’oposició a l’execució que no està expressament previst

entre els motius generals d’oposició taxats en l’article 239.4 LRJS per a la resta

de títols executius. Concretament, el legislador ha previst que l’empresari con-

tra el qual s’ha despatxat l’execució basant-se en el decret de conclusió del mo-

nitori pugui oposar-s’hi invocant la “manca de notificació del requeriment”.

És clar que el legislador reconeix la constitució d’aquest nou títol executiu

condicionat sempre al fet que l’empresari obligat hagi tingut l’oportunitat prè-

via d’atendre el pagament o d’oposar-s’hi per improcedent, i amb aquesta fi-

nalitat ha fixat un doble cadenat preventiu: en primer lloc, la prohibició de la

citació a termini edictal, exigint sempre una comunicació del requeriment de

pagament al demandat que garanteixi la seva efectiva notificació i, en segon

lloc, un cop finalitzada la via monitòria i despatxada l’execució, la possibilitat

de poder-s’hi oposar invocant com a motiu la manca de notificació del reque-

riment en el procés monitori previ, és a dir, l’al·legació d’un vici en un tràmit

previ a la constitució del títol executiu,tipus de causa d’oposició que, com que

és anterior a la constitució del títol,com a regla general mai no pot ser invo-

cada per oposar-se al despatx de l’execució en la resta de títols executius, atès

que en el procés d’execució és rigorosament vedada la reproducció del debat

jurídic propi del procés declaratiu.

Finalment, en l’apartat d de l’article 101 LRJS, es preveu que, en el cas

d’insolvència o concurs posterior de l’empresari i un cop ja incoada l’execució,

la interlocutòria per la qual es va despatxar l’ordre general d’execució és títol

suficient a l’efecte de poder percebre les prestacions del FOGASA, d’acord amb

l’article 33 ET.

La tercera possibilitat de finalització del procés monitori és l’oposició de

l’empresari requerit de pagament. En aquest cas, el secretari judicial ha de tras-

lladar aquest escrit d’oposició al treballador per tal que, si convé al seu dret,

presenti, en el termini de quatre dies, demanda davant del jutjat social en la

forma que preveu el mateix precepte. A partir de la presentació de la deman-

da per part del treballador, s’ha d’iniciar la tramitació d’un procés ordinari i

s’ha de procedir tot seguit a l’assenyalament ulterior dels actes de conciliació i

judici en la forma ordinàriament prevista. Si no es presenta la demanda en el

termini indicat, el secretari judicial ha de procedir al sobreseïment del procés

monitori.
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Dins d’aquesta tercera possibilitat d’acabament de la via monitòria també és

possible que es produeixi una oposició parcial de l’empresari requerit. Si es

formula oposició només d’una part de la quantitat reclamada, el demandant

pot sol·licitar al jutjat que es dicti una interlocutòria que aculli la reclamació

tan sols en les quantitats reconegudes i no impugnades. Aquesta interlocu-

tòria constitueix un títol hàbil per a instar l’execució i el demandant el pot

sol·licitar amb un simple escrit sense necessitat d’esperar a la resolució que re-

caigui respecte de les quantitats controvertides. Aquesta interlocutòria de re-

coneixement parcial del deute és molt semblant a la que es preveu en l’article

85.7 LRJS i que es pot dictar en el supòsit d’un assentiment parcial a la deman-

da produït en l’acte de judici, atès que totes dues constitueixen el títol sobre

la base del qual es pot despatxar l’execució amb independència que continuï

la tramitació del procés per a resoldre la controvèrsia litigiosa sobre la resta

de la reclamació.

La quarta forma de finalització del procés monitori es troba expressament pre-

vista en l’apartat f de l’article 101 LRJS. Es tracta del supòsit en què no hagi

estat possible notificar en la forma legalment exigida el requeriment de paga-

ment a l’empresari. Atès que la notificació edictal està expressament exclosa en

el tràmit del procés monitori, en aquest cas el secretari judicial ha de procedir

a traslladar-lo a l’actor per tal que, si convé al seu dret, presenti demanda en el

mateix termini de quatre audiències, i després de presentar aquesta s’inicia el

tràmit propi del procés ordinari amb assenyalament dels actes de conciliació

i judici. Naturalment, si el treballador no interposa l’escrit de demanda en el

termini conferit, el secretari ha de procedir al sobreseïment i l’arxivament del

procés monitori.
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Resum

El procés laboral té el seu antecedent històric a principis del segle XX en el

judici verbal civil. Aquest es tractava d’un procés més simplificat i basat en

l’oralitat i la immediació del jutge. Per aquests motius, també es tractava d’un

procés molt més àgil en la tramitació i més ràpid en la resolució. Aquestes

característiques van ser determinats perquè un procediment amb aquest perfil

tingués un èxit rotund en la resolució dels plets laborals.

L’aparició històrica d’òrgans jurisdiccionals específics en l’àmbit laboral, com

ara els tribunals industrials constituïts l’any 1908, va consolidar normes pro-

cessals laborals de caràcter autònom del procés civil, tot i que aquest últim

mantenia el seu caràcter supletori. El procés laboral, inspirat en el procés ver-

bal civil, va anar completant la seva regulació i es va anar consolidant al ma-

teix temps que els òrgans específics de la jurisdicció social. L’aparició de les

magistratures de treball l’any 1938 i la promulgació de la seva Llei orgànica –

processal– l’any 1940 va ser un pas important. L’entrada en vigor l’any 1958

del primer text refós de la Llei de procediment laboral va significar una nova

expansió de les normes processals laborals, i les progressives reformes i ampli-

acions d’aquesta norma –les més destacables les de 1980, 1990, 1994 i 2009–

van donar carta de naturalesa definitiva a un procés que cada cop va ser més

independent del procés civil. La promulgació de la Llei 36/2011, reguladora de

la jurisdicció social, ha aprofundit encara més aquesta tendència manifestada

durant tot el segle passat.

I l’èxit del model de judici configurat durant quasi un segle en l’àmbit laboral

va culminar paradoxalment amb la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil, norma

que va substituir la vella LEC de 1881. La nova Llei processal va instituir un

procés civil modern, adaptat a les noves tecnologies i a les exigències contem-

porànies. I per a assolir aquests objectius es va basar en els reeixits principis

rectors del procés laboral, tot i que una mica atenuats, d’oralitat, immediació,

concentració i celeritat.

Malgrat aquesta aproximació del judici civil al laboral, val a dir que les dife-

rències subsisteixen. La importància que s’atorga a la ràpida resolució del li-

tigi a la jurisdicció social, atesos els peremptoris interessos que s’hi ventilen,

exigeix una normativa processal que, sense perjudicar el dret a la defensa de

les parts, permeti el tràmit processal amb celeritat. Aquesta exigència implica

necessàriament la simplificació dels tràmits i l’escurçament de terminis. Així

mateix, el procés laboral intenta garantir al treballador –habitualment amb

recursos econòmics limitats– un plet barat, econòmicament assumible, motiu

pel qual se li reconeix al dret a la justícia gratuïtat i se li permet accedir a la

jurisdicció sense advocat ni procurador. Ara bé, aquesta relativa simplificació
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de les diferents fases processals no s’ha de confondre amb la manca de les mí-

nimes formalitats basant-se en una suposada “flexibilitat” de les normes pro-

cessals laborals.

Tal com s’ha examinat en les pàgines precedents, el procés ordinari laboral

es troba exhaustivament pautat tant en les fases anteriors a la presentació de

la demanda, i en el tràmit d’admissió d’aquesta i d’assenyalament dels ac-

tes de conciliació i judici, com en la pràctica de la prova i en la formulació

d’al·legacions de les parts en el plenari d’oïment, i també en el dictat de la

sentència que culmina el litigi, sentència que és més exigent des d’un punt de

vista formal que la civil, atesa la necessitat de fer-hi constar els fets provats i

de raonar l’origen d’aquests.

Cal destacar també la importància d’un coneixement sòlid de les normes que

regeixen el procés ordinari perquè aquestes són aplicables, pràcticament en

la seva integritat, en les diferents modalitats processals. Certament, els pro-

cessos especials laborals s’articulen a partir de les normes del procés ordinari,

afegint-hi determinades particularitats referides a l’objecte específic del plet,

especificitats en el contingut de la demanda, terminis més curts, especificitats

en la legitimació processal de les parts, en el desenvolupament de l’acte de

judici o singularitats en la part dispositiva de la sentència. No obstant això,

la totalitat d’aquestes modalitats especials s’estructuren a partir de l’esquelet

bàsic del procés ordinari. D’aquí la rellevància de dominar les normes d’aquest

procés general.

Finalment, s’ha d’esmentar un dels aspectes més controvertits del procés la-

boral: la supletorietat de la LEC. Aquest és un principi vigent des del mateix

moment en què neix un procés laboral autònom i que s’ha mantingut fins

avui. Aquest caràcter supletori de la norma civil no tan sols es preveu de forma

genèrica en l’article 4 de la Llei 1/2000 i en la disposició final 4a. de la LRJS,

sinó que es reitera en múltiples preceptes d’aquesta darrera Llei. El problema és

que la supletorietat de les normes civils tan sols és factible en el procés laboral

en els supòsits en què hi ha un buit normatiu, és a dir, que la LRJS no tingui

una norma específica per a aplicar al cas concret, i que, a més, l’aplicació de

les normes civils es faci “[...] amb la necessària adaptació a les particularitats

del procés social i quan siguin compatibles amb els seus principis”. Doncs bé,

la concurrència d’aquestes condicions per a l’aplicació supletòria de la LEC

al procés laboral no sempre és fàcilment identificable. D’aquí ve que la suple-

torietat de la LEC és freqüentment problemàtica, perquè les parts no sempre

coincideixen en el fet que la norma civil pugui ser aplicable en el supòsit con-

cret objecte de controvèrsia.
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Exercicis d'autoavaluació

1. Quina és la finalitat dels actes preparatoris?

a)�Comunicar als futurs demandats que se’ls vol demandar per tal que així, amb temps sufi-
cient, es puguin defensar adequadament.
b)�Subministrar al futur actor/demandant les dades que són essencials per a interposar la
demanda, sigui per a la correcta identificació de la part que es vol demandar o sigui per a la
correcta definició de les qüestions de fons del futur litigi.
c)�Preparar tota la prova que sigui necessària per a l’acte de judici.
d)�Fer possible que, per economia processal, les parts puguin arribar a una conciliació abans
de la interposició de la demanda.

 
2. Quan en els actes preparatoris o diligències preliminars no hi ha consentiment de l’afectat
i les diligències interessades puguin impactar la seva intimitat personal o d’altres drets fona-
mentals, el jutge o tribunal pot...

a)�denegar completament la mesura sol·licitada per tal de tutelar els drets fonamentals i les
llibertats públiques de l’afectat.
b)�autoritzar sota la seva responsabilitat l’acte preparatori sol·licitat per tal de garantir el dret
a la defensa de la part sol·licitant.
c)�ponderar els interessos concurrents per mitjà del judici de proporcionalitat i amb el mínim
sacrifici dels drets fonamentals dels afectats, resolent sobre l’acte preparatori en el sentit i
l’abast que consideri.
d)�requerir la part sol·licitant per tal que formuli una petició alternativa que no afecti ni drets
fonamentals ni llibertats públiques del destinatari de l’acte preparatori interessat.

 
3. El jutjat social pot decidir favorablement sobre una mesura cautelar que s’ha sol·licitat
abans que es presenti la demanda?

a)�No, perquè aquesta possibilitat no està expressament prevista en la LRJS.
b)�Sí perquè, tot i no està expressament prevista aquesta mesura en l’article 79 LRJS, d’acord
amb el principi pro operario, que regeix la interpretació de les normes processals laborals, si
ho sol·licita el treballador es pot acordar de conformitat.
c)�Sí que es pot adoptar la mesura abans que es presenti la demanda, però tan sols en els
casos en què la quantia litigiosa sigui superior als 3.000 €.
d)�Sí, però tan sols en cas que s’al·leguin i s’acreditin raons d’urgència o necessitat, d’acord
amb les previsions de la LEC.

 
4. Les mesures cautelars s’han de decidir, com a regla general, després d’haver escoltat les
parts i...

a)�en cap cas no es poden adoptar sense el tràmit d’audiència prèvia de les parts.
b)�només es pot decretar la mesura cautelar inaudita pars si qui l’ha sol·licitat ha prestat la
fiança prevista en la LEC.
c)�el jutge o tribunal pot decidir sense audiència prèvia de les parts de forma discrecional
quan així se sol·liciti.
d)�tan sols es pot decretar la mesura cautelar inaudita pars quan la part instant així ho demani
i acrediti que hi concorren raons d’urgència o que l’audiència prèvia pugui comprometre el
bon fi de la mesura cautelar.

 
5. Atesa la vigència dels principis d’oralitat i de celeritat en el procés laboral...

a)�es permet la presentació de la demanda verbalment, sense necessitat de transcripció escrita.
b)�no és possible presentar la demanda verbalment, llevat que es tracti d’una reclamació que
s’hagi de tramitar de forma urgent o preferent.
c)�sempre, i en tot cas, s’ha de presentar la demanda per escrit.
d)�hi ha l’obligatorietat de presentar la demanda escrita únicament quan sigui d’una quantia
superior als 3.000 €.

 
6. El secretari judicial admet la demanda presentada quan aquesta reuneixi els requisits le-
galment establerts, però si constata l’existència de defectes pot...

a)�requerir la part actora perquè esmeni el defecte observat i, si la part requerida en fa cas
omís, no admetre la demanda i arxivar-la sense cap més tràmit.
b)�no admetre la demanda, dictar directament un decret en aquest sentit i citar a termini
l’actor per tal que torni a presentar una nova demanda si convé al seu dret.
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c)�requerir d’esmena la part demandant i, si no atén el requeriment, donar-ne compte al
jutge perquè aquest disposi el que correspongui.
d)�donar-ne compte al jutge o tribunal per tal que aquest requereixi d’esmena la part deman-
dant i, un cop esmenat el defecte, el jutge o tribunal ha de retornar les actuacions al secretari
perquè aquest acordi per decret l’admissió de la demanda.

 
7. La finalitat principal de l’incident previ a l’acte del judici és...

a)�evitar suspensions i ajornaments de l’acte de judici per l’existència d’obstacles processals
i facilitar que el jutge o tribunal pugui entrar en la resolució de les qüestions de fons que
se susciten.
b)�aproximar les posicions de les parts amb vista a assolir una conciliació.
c)�concretar quins són els fets controvertits i que són objecte de prova i aquells altres fets que
són pacífics entre les parts i respecte dels quals no cal practicar la prova.
d)�obrir un tràmit d’al·legacions de les parts referides exclusivament a les mesures cautelars
que s’han sol·licitat abans de judici.

 
8. Per a formular la reconvenció cal que la part demandada l’hagi anunciat en el tràmit de
conciliació/mediació previ o contestació a la reclamació prèvia, que s’hagin exposat els fets
en què es fonamenta, que l’òrgan judicial també tingui competència per a conèixer d’aquesta
reclamació, que l’acció reconvencional es pugui substanciar en la mateixa modalitat processal
que el procés principal i...

a)�que la part demandada hagi prestat fiança de la reclamació principal que es formula contra
ella.
b)�que hi hagi una connexió entre la pretensió del procés principal i la de la reconvenció.
c)�que la part demandada hagi assentit íntegrament a les pretensions de la demanda principal.
d)�que la reclamació que contingui la reconvenció es refereixi exclusivament a salaris abonats
en excés per l’empresari.

 
9. Les parts no han de provar en l’acte de judici els fets que gaudeixen de notorietat absoluta
i general ni tampoc aquells altres que gaudeixen de la presumpció legal de certesa, llevat que
es vulgui destruir aquesta presumpció; en canvi, quant al dret al·legat...

a)�les parts han de demostrar la vigència del dret intern de l’Estat i de les comunitats autò-
nomes, i el la Unió Europea que s’hagi publicat en els respectius butlletins oficials.
b)�les parts tan sols han de demostrar la vigència del dret comunitari, i queden exempts de
prova el dret intern estatal i el de les comunitats autònomes.
c)�les parts tenen la càrrega de provar l’existència i vigència únicament del dret estranger
que considerin aplicable al procés, i els costums respecte dels quals no hi hagi conformitat
quant a la seva existència.
d)�d’acord amb el principi de iura novit curia, les parts estan eximides de provar el dret que
invoquen en el plet.

 
10. El trasllat previ o l’aportació anticipada de prova consisteix...

a)�a practicar la prova abans de l’acte de judici.
b)�que la part litigant que vulgui practicar a judici una prova documental o pericial de gran
volum o complexitat aporti abans de la vista oral aquesta prova a les actuacions per tal que
la contrapart la pugui examinar amb temps i mitjans.
c)�que les dues parts aportin abans de l’acte de judici la totalitat de la prova pericial i docu-
mental, amb independència del volum o la complexitat d’aquesta, a l’efecte de facilitar la
defensa de la part adversa.
d)�que la part que vulgui practicar l’interrogatori de l’altra part o de testimonis aporti abans
de l’acte de judici la llista de preguntes que pretengui formular per tal que el jutge o tribunal
declari la pertinència de cadascuna de les qüestions.

 
11. La pràctica de l’interrogatori de l’Administració pública requereix...

a)�sol·licitar al jutge o tribunal abans de l’acte de judici la pràctica d’aquesta prova, presentant
una llista de preguntes per escrit per tal que, amb la declaració prèvia de pertinença per part
de l’òrgan jurisdiccional, siguin contestades via informe i per escrit abans de la vista oral.
b)�que per part de l’Administració pública comparegui a judici un apoderat que conegui els
fets i estigui facultat per a respondre verbalment les preguntes que se li formulin.
c)�que el jutge o tribunal l’hagin acordat practicar com a diligència final i únicament en cas
que els fets resultin controvertits a l’expedient administratiu tramitat previ a l’acte de judici.
d)�No és possible practicar la prova d’interrogatori de part quan el litigant és l’Administració
pública o un organisme de caràcter públic.
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12. Quan i com es pot practicar la prova de reconeixement judicial en el procés social?

a)�El reconeixement judicial no està expressament regulat en la LRJS, motiu pel qual es pot
concloure que no constitueix un mitjà de prova vàlid en el procés social.
b)�Aquesta prova tan sols es pot practicar si es considera imprescindible i comporta una breu
suspensió de l’acte de judici per a portar-la a terme.
c)�El reconeixement judicial s’ha de practicar d’acord amb les normes supletòries de la LEC
i únicament abans que tingui lloc l’acte de judici com una prova anticipada.
d)�La prova de reconeixement judicial es pot portar a terme abans de l’acte de judici com
una prova anticipada, durant l’acte de judici, si només comporta una breu interrupció de la
vista oral, i un cop acabat el judici, si s’acorda com a diligència final, i s’hi ha d’aplicar el
règim jurídic de la LEC per a la seva pràctica.

 
13. Es pot afirmar que la sentència dictada en el procés és incongruent quan...

a)�la seva fonamentació jurídica no té una lògica interna mínima i és contradictòria en els
seus propis termes.
b)�els raonaments jurídics que conté la resolució per a fonamentar la decisió són diferents
dels arguments de dret que han al·legat les parts en defensa de les seves pretensions.
c)�la part dispositiva o decisió no es pronuncia sobre totes i cadascuna de les peticions con-
tingudes en la pètita de la demanda, i s’han produït omissions pel que fa al cas.
d)�la sentència no raona jurídicament de forma suficient el sentit de la seva part dispositiva
o decisió.

 
14. Quin tipus de reclamació no es pot tramitar mitjançant el procés monitori?

a)�La reclamació d’un treballador contra el seu empresari per unes mensualitats degudes que
no excedeixen els 6.000 €.
b)�La reclamació del treballador contra la seva empresa d’una millora de la Seguretat Social es-
tablerta en el conveni col·lectiu, concretament del complement de la prestació d’incapacitat
temporal fins al 100 % del salari i que puja a 1.375 €.
c)�La petició del treballador dirigida al seu empresari perquè li aboni el subsidi econòmic
d’incapacitat temporal dels tres darrers mesos en què ha estat de baixa i que sumen l’import
de 4.735,30 €.
d)�La sol·licitud de pagament per part del treballador acomiadat de la indemnització per una
extinció de contracte per causes objectives reconegudes per l’empresa en la mateixa carta
d’acomiadament i per un import de 2.765,23 €.

 
15. Davant el requeriment de pagament efectuat en el procés monitori, quina resposta no
pot tenir l’empresari en el marc d’aquest procés?

a)�Atendre el pagament i ingressar la suma deguda en el compte del jutjat per a posar-se a
disposició del treballador.
b)�Presentar un escrit en què s’oposi a la reclamació i adjuntar-hi els rebuts signats pel tre-
ballador dels conceptes que reclama.
c)�Presentar un escrit en el jutjat en què formuli oposició i reconvenció i reclami al treballador
la devolució d’un préstec fet per l’empresari.
d)�Fer cas omís del requeriment i no tornar resposta.
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Solucionari

Exercicis d'autoavaluació

1.�b

2.�c

3.�d

4.�d

5.�c

6.�c

7.�a

8.�b

9.�c

10.�b

11.�a

12.�d

13.�c

14.�c

15.�c
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Annex

Formularis

Model de demanda de procés ordinari de reclamació de quantitat

Model de sentència dictada en el procés ordinari de reclamació de quantitat



Model de demanda de procés ordinari de reclamació de quantitat 

 

 

AL JUTJAT SOCIAL DE BARCELONA 

 

 

En Pere Martí i Alsina, major d’edat, amb DNI núm. _________, domiciliat a 
08035-Barcelona, carrer ___________ , núm. _____, pis _____, davant del Jutjat Social 
compareix i DIU :  

Que mitjançant el present escrit interposa demanda en PROCÉS ORDINARI 
de RECLAMACIÓ DE QUANTITAT en contra l’empresa BRIOXERIA DEL 
BARCELONÉS, SA, amb CIF núm. ______, domiciliada a 08036-Barcelona, carrer 
_________ núm. ____.  

Que aquesta demanda es fonamenta en els següents  

 

F E T S  

PRIMER.- El demandant ha vingut prestant serveis per l’empresa demandada des del 
dia _________ mitjançant un contracte d’interinatge a temps complet que, sense solució 
de continuïtat, en data _____ les parts van transformar en indefinit mitjançant la 
subscripció d’un nou contracte de caràcter indefinit i a jornada completa. Des de la data 
de la seva incorporació, el demandant ha vingut desenvolupant funcions pròpies de la 
categoria professional d’oficial de 1a. Grup II i ha percebut el salari establert en el 
conveni col·lectiu que, per a l’any 2013 ascendeix a la suma de 1.876,74 € mensuals 
bruts i amb inclusió de la part proporcional de les pagues extraordinàries. 

SEGON.- L’empresa demandada està inclosa dins de l’àmbit funcional del Conveni 
col·lectiu de brioxeries de Catalunya, vigent fins el 31-12-2014. 

TERCER.-Durant l’any 2013 l’empresa, al·legant la baixada de les vendes i dificultats 
de tresoreria, va deixar de pagar les mensualitats corresponents a març, abril i la meitat 
de maig.  

Per aquests conceptes, l’empresa demandada deu al demandant les quantitats que es 
desglossen seguidament:  

-Març de 2013 : salari base 755,30 € i plus de conveni 278,70 €. Total = 1.034 €. -Abril 
de 2013 : salari base 755,30 € i plus de conveni 278,70 €. Total = 1.034 €. -Meitat de 
maig de 2013 : salari base 377,65 € i plus de conveni 139,35 €. Total = 517 € 



Pels conceptes esmentats, l’empresa ha deixat d’abonar la suma total de 2.585 € 

QUART.- En data _____ qui subscriu va presentar la papereta de conciliació davant de 
la Secció de Conciliacions Laborals de la Generalitat de Catalunya i el dia _____ va 
tenir lloc l’intent de conciliació, sense que hi comparegués l’empresa demandada, tot i 
està citada, finalitzant l’acte amb el resultat d’intentat i sense efecte.  

 

FONAMENTS DE DRET 

PRIMER.- El Jutjat Social de Barcelona és competent per a conèixer d’aquesta 
reclamació d’acord amb el que està previst en els Arts. 2. a), 6 i 10 LRJS. 

SEGON.- Qui subscriu ostenta legitimació activa per a interposar aquesta reclamació 
d’acord amb el previst en els Art. 16 i 17 LRJS.  

TERCER.- Aquesta reclamació s’ha de substanciar d’acord amb les normes que 
regeixen el procés ordinari, d’acord amb el previst a l’Art. 80 i següents de la Llei 
36/2011. 

QUART.- El dret del treballador a la percepció puntual del salari s’estableix en els Arts. 
4.2, f) i 29 de l’Estatut dels Treballadors. 

CINQUÈ.- L’Art. 29.3 de l’Estatut dels Treballadors reconeix el dret a percebre el 10% 
d’interès per mora. 

SISÈ.- Segons el que està previst a l’Art. 63 LRJS, s’ha intentat l’acte de conciliació 
prèvia. 

 Pels motius anteriors 

 AL JUTJAT ES SOL·LICITA : 

 Que es tingui per presentat aquest escrit amb les seves còpies i la documentació 
que s’hi annexa i s’admeti, i es tingui per interposada en temps i forma la demanda en 
reclamació de quantitat contra l’empresa Brioxeria del Barcelonès, SA, i es disposi 
assenyalar dia i hora per a que tinguin lloc els actes de conciliació i judici, i es dicti 
sentència per la qual es condemni la demandada a abonar a qui subscriu la suma de 
2.585 € més el 10% d’interès per mora en el pagament dels salaris. 

 

 ALTRES SI PRIMER DIC: Que sense perjudici de proposar més prova a 
l’acte de judici, aquesta sol·licita la pràctica de les següents diligències preparatòries de 
prova: 

  a) L’interrogatori de la part demandada, per la qual cosa s’interessa que 
es citi el legal representant de l’empresa per tal que comparegui personalment a judici 



amb l’objecte de contestar les preguntes que se li formulin i amb l’advertiment que si no 
compareix sense causa justificada es tindrà la part demandada per confessa dels fets de 
la demanda.  

  b) Documental consistent en què la demandada aporti els següents 
documents:  1) Rebuts de salari corresponents a l’any 2013. 

   2) Butlletins de cotització de l’any 2013. 

   3) Contractes de treball subscrits amb qui demanda. 

   4) Targes de fitxar del començament i finalització de jornada 
corresponent des del mes de gener al mes de maig de 2013. 

 ALTRES SI SEGON DIC : Que el subscrit compareixerà a l’acte de judici 
assistit del lletrat Sr. _____________ , a qui es designa per a la seva defensa i als 
efectes de rebre les comunicacions derivades del procés, senyalant que el seu domicili 
professional és en el carrer ______________ , núm. ______ de Barcelona.  

  

Per tot això, AL JUTJAT ES SOL·LICITA que es tinguin per formulades les 
anteriors manifestacions als efectes oportuns i es disposi de conformitat amb el que s’ha 
interessat. 

 

 

Barcelona, a ____ de ______ de 2013 

 

 

 

 

 

 

Signat: Pere Martí i Alsina   Accepta la designa el lletrat Sr.__________ 

      Col·legiat núm. ____ 

 

 





Model de sentència dictada en el procés ordinari de reclamació de quantitat 

 

JUTJAT SOCIAL Núm. ____ 

BARCELONA 

 

 

Actuacions núm. ____/2013 

Procés ordinari de reclamació de quantitat.  

 

 S E N T È N C I A Núm. ___/2013 

 

Barcelona, __ de _____ de 2013 

En __________________, magistrat jutge titular del Jutjat Social núm.__ de Barcelona, 
he vist les actuacions promogudes pel Sr. Pere Martí i Alsina, DNI _________ , en contra 
l’empresa Brioxeria del Barcelonès, SA, CIF _______ , en procés ordinari de reclamació 
de quantitat.  

 ANTECEDENTS DE FET 

Primer.- El dia ________va ser presentada en el registre social del Deganat dels Jutjats de 
Barcelona la demanda subscrita per l'esmentada part actora, la qual es fonamentava en els 
fets que es descriuen a l'escrit presentat i on es demanava que es dictés sentència que 
condemnés la demandada a abonar les quantitats reclamades.  

Segon.- La demanda va ser repartida a aquest Jutjat, es va admetre a tràmit i es van 
assenyalar els actes de conciliació i judici pel dia ________. En aquesta data va tenir lloc, 
previ intent de conciliació davant del secretari judicial, la vista oral a presència judicial 
amb l’assistència de les parts i lletrats que consten. El plenari d’oïment es va enregistrar en 
suport apte per l’enregistrament del so i de la imatge. 

Tercer.- A l’acte del judici la part actora es va afirmar i ratificar en la seva demanda. No va 
comparèixer l’empresa demandada, tot i constar correctament citada. En tràmit de prova i 
a instància de la part actora es va practicar la documental i també es va demanar que es 
tingués per confessa la demandada. En conclusions, la part compareguda va elevar les 
seves peticions a definitives i va sol·licitar una sentència de conformitat.  



Quart.- En la tramitació d'aquest procediment s'han observat les normes processals de 
caràcter essencial aplicables al cas. 

 

 FETS PROVATS 

PRIMER.- El demandant va prestar serveis per l’empresa demandada des del dia 
_________ mitjançant un contracte d’interinatge a temps complet que, sense solució de 
continuïtat, en data _____ les parts van transformar en indefinit mitjançant la 
subscripció d’un nou contracte de caràcter indefinit i a jornada completa. Des de la data 
de la seva incorporació, el demandant ha vingut desenvolupant funcions pròpies de la 
categoria professional d’oficial de 1a. Grup II i ha percebut el salari establert en el 
conveni col·lectiu que, per a l’any 2013, ascendeix a la suma de 1.876,74 € mensuals 
bruts i amb inclusió de la part proporcional de les pagues extraordinàries. 

SEGON.- L’empresa demandada està inclosa dins de l’àmbit funcional del Conveni 
col·lectiu de brioxeries de Catalunya, vigent fins el 31-12-2014. 

TERCER.- El demandant reclama a la seva demanda el pagament en concepte de 
salaris de les següents quantitats:  

-Mensualitat de març de 2013 : 1.034 €. 

-Mensualitat d’abril de 2013 : 1.034 €. 

-Mitja mensualitat de maig de 2013 : 517 € 

Pels conceptes esmentats, l’actor reclama la suma total de 2.585 € 

QUART.- El dia _____ l’actor va interposar papereta de conciliació a la Secció de 
Conciliacions Laborals de Barcelona de la Generalitat de Catalunya. El dia ______ va 
tenir lloc l’intent de conciliació amb la compareixença de la part demandant i sense que 
comparegués la part demandada, que havia estat citada, finalitzant l’acte amb el resultat 
d’intentat i sense efecte.  

 RAONAMENTS JURÍDICS 

I.- En compliment d’allò que està previst a l’art. 97.2 de la Llei Reguladora de la 
Jurisdicció Social, cal senyalar que la relació de fets que es declaren provats s'ha deduït de 
la prova indicada en cadascun dels ordinals fàctics i de la consideració conjunta de la 
totalitat de la prova practicada a l’acte del judici, aplicant-hi els principis de valoració 
imparcial i crítica de la prova que resulten aconsellables en aquests supòsits. Les 
circumstàncies professionals del demandant recollides en el relat fàctic precedent s’han 
deduït de la prova documental aportada a les actuacions. També s’ha tingut en compte la 
manca d’activitat probatòria de la part demandada, a qui es té per confessa respecte als 
fets al·legats a la demanda, de conformitat amb allò que s’estableix a l’art. 91.2 LRJS.  



II.- En aquestes actuacions l’actor ha demostrat l’existència de la relació laboral i la 
prestació dels seus serveis per l’empresa demandada durant el període en què reclama el 
pagament de salaris. Conseqüentment, ha acreditat el meritament d’aquells salaris que 
s’han fet constar en el relat fàctic d’aquesta resolució. En canvi, l’empresa demandada, 
que no ha comparegut, no ha demostrat el compliment de les seves obligacions de 
pagament puntual del salari -art. 4.2, f) ET-, més aviat el contrari, ha reconegut tàcitament 
l’existència del deute laboral. Per tant, d’acord amb l’article 217 de la Llei 1/2000, 
d’Enjudiciament civil i amb l’article 91.2 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, 
cal estimar la demanda i condemnar l’empresa al pagament de les quantitats que s’hi 
detallen.  

III.- Com sigui que les quantitats salarials reclamades no són susceptibles de cap mena de 
controvèrsia, tal com queda posat de manifest per la incompareixença de l’empresa a 
l’acte del judici i el deute és exigible, vençut i determinat, d’acord amb el que està previst 
a l’art. 29.3 de l’Estatut dels Treballadors i amb reiterada jurisprudència vigent sobre 
aquesta matèria (SSTS de 7-6-84 -RJ 1984\3302-, de 21-12-84 -RJ 1984\6483-, de 14-10-
85 -RJ 1985\4713, 28-9-89 -RJ 1989\6541-, de 9-2-90 -RJ 1990\887-, de 21-2-94 -RJ 
1994\1217-, d’entre moltes altres), s’ha d’estimar també la petició formulada per la part 
actora relativa a l’interès meritat per la morositat en el pagament del salari. 

Atesos els raonaments exposats i els altres preceptes de legal aplicació, 

 D E C I S I Ó  

Estimar la demanda presentada pel Sr. Pere Martí i Alsina, DNI _________ , en contra 
Brioxeria del Barcelonès, SA, CIF ___________ , i condemnar l’empresa demandada al 
pagament de la quantitat de 2.585 € més la suma de 258,50 € en concepte d’interès per 
mora.  

 

Notifiqueu aquesta sentència a les parts, feu-los saber que és ferma atès que la quantitat 
reclamada no ultrapassa els 3.000 € i, per tant, no s’hi pot interposar en contra el recurs de 
suplicació, d’acord amb el previst a l’Art. 191 LRJS. 

Un cop que consti notificada aquesta resolució a les parts, arxiveu les actuacions. 

Així ho pronuncio, ho mano i ho jutjo. 

 

 

DILIGÈNCIA.- La sentència anterior, ha estat publicada i llegida en audiència pública 
pel magistrat que la subscriu, l'original es conservarà en el llibre corresponent, i s'unirà 
per certificació a les actuacions. En dono fe. 
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