
           
                      

  
 
STC 185/2013, de 4 de novembre 
 
Tràmit de conciliació: esmena posterior a la interposició de la demanda (accés al 
text de la sentència) 
 
Un treballador va interposar una demanda per acomiadament i en el tràmit 
d’admissió el jutjat li va sol·licitar l’esmena del defecte consistent en la no 
aportació del document acreditatiu de la celebració de l’acte de conciliació, 
atorgant-li un termini de 15 dies. 
 
9 dies després es va celebrar l’acte de conciliació amb el resultat “sense avinença”, 
aportant-se a l’endemà el document al jutjat. 
 
El jutge va inadmetre a tràmit la demanda en considerar que el termini concedit 
ho era per a aportar el document, però en cap cas per a la celebració de l’acte 
de conciliació inicialment omès, el qual s’hauria d’haver celebrat abans de la 
interposició de la demanda. Amb posterioritat es va desestimar el recurs de reposició que 
s’adreçava contra aquesta resolució. 
 
El treballador va interposar recurs d’empara per vulneració del dret a la tutela 
judicial efectiva, al qual es va adherir el Ministeri fiscal. S’estima íntegrament pel 
TC, amb cita d’abundant jurisprudència, en base als següents arguments: 
 
 El principi pro actione es projecta sobre el dret d’accés al procés, com un dels 

continguts del dret a la tutela judicial efectiva, fet pel qual s’exigeix un control 
rigorós de la decisió judicial que impedeix conèixer de la pretensió suscitada 
per la part. Els òrgans judicials tenen la facultat d’apreciar una causa impeditiva 
sobre el fons, però en aquesta apreciació s’han de refusar les interpretacions 
rigoristes o excessivament formalistes. 

 
 De l’art. 81.3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción 

social, sobre el tràmit d’esmena de la demanda s’infereix que la finalitat de la 
conciliació és l’evitació del procés. D’aquí que l’art. 63 de la dita llei no la 
consideri com a requisit previ a la demanda, sinó com a requisit previ a la 
tramitació del procés. 

 
 El termini de 15 dies per a esmenar s’adreça a que el procés no es frustri per 

l’incompliment de requisits susceptibles de posterior realització, de manera 
que no es pot considerar com a pressupòsit processal d’indeclinable 
compliment en temps i forma. El període de 15 dies és vàlid no només per a 
l’acreditació formal que demostri que l’acte es va dur a terme, sinó també per a la 
realització de l’acte o per a la rectificació del practicat defectuosament. Es tracta 
d’un termini d’esmena material. 

 
 Sens dubte, el termini de 15 dies esdevindria excessiu per a una simple acreditació 

formal, essent vàlid el termini de 4 dies de l’art. 81.2 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la Jurisdicción social. 

 
En conclusió, s’atorga l’emparament sol·licitat, declarant la nul·litat de les 
interlocutòries que inadmetien la demanda i el recurs de reposició, retrotraient les 
actuacions a la data en què el jutjat va emetre la primera resolució inadmetent la 
demanda. 
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