
           
                                                                  

  
 
STS de 22 de setembre de 2006, recurs 27/2005 
 
Còmput del termini de 20 dies per a la reclamació administrativa prèvia a la via 
laboral en els supòsits d’acomiadament (accés al text de la sentència) 
 
La STS determina si els dies que passen des que es notifica la decisió de la 
Corporació local d’acomiadar un treballador fins la data en què s’interposa la 
reclamació prèvia administrativa a la via laboral han de tenir-se en compte o no 
per al còmput del termini de caducitat de 20 dies hàbils per a l’acció 
d’acomiadament. 
 
La STSJ de València de 27 d’octubre de 2004, contra la qual es reclama, va entendre que 
no es computa als efectes del termini de caducitat el temps transcorregut entre 
l’acomiadament i la presentació de la reclamació administrativa prèvia. 
 
El TS resol en base als següents criteris: 
 
• La reclamació administrativa prèvia a la via laboral interromp els terminis de 

prescripció i suspèn els de caducitat. El termini de caducitat es reprèn al dia 
següent al de la notificació de la resolució o del transcurs del termini en que 
s’hagi d’entendre desestimada. L’art. 73 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de procedimiento és 
suficientment clar en aquest sentit i no dóna peu a cap ambigüitat. 

 
• En el cas de les administracions públiques, la reclamació administrativa substitueix al 

tràmit de conciliació, propi de les relacions laborals privades. 
 
• En el cas en qüestió, el temps anterior i el temps posterior al de la tramitació de 

la reclamació prèvia han de computar-se per als terminis de caducitat, doncs 
tant el tràmit de conciliació com la reclamació prèvia suspenen el termini de caducitat 
per a la interposició de la demanda. 

 
En el mateix sentit es manifesta la STSJ Catalunya de 29 d’abril de 2005, recurs 
3852/2005. 
 
 
 

http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTS/STS_27_2005.pdf

