


Quan se sol•licita alguna cosa a l’Administració s’inicia, moltes vegades sense 
saber-ho, un procediment administratiu que pot finalitzar amb els recursos i després 
d’això, iniciar la via jurisdiccional del contenciós administratiu

La norma que regula qualsevol comunicació amb l’Administració a l’hora de sol•licitar 
alguna cosa és la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. En el mateix títol de la Llei ja ens aclareix què és 
el que realitzarem, és a dir, un procediment administratiu.

Abans d’iniciar l’explicació de cadascun dels tipus de recursos cal recordar 
diverses coses:
• En el moment de presentar un escrit ja s’inicia un procediment administratiu.
• Si l’Administració no contesta en el termini de tres mesos, es considera que 
aqueix “silenci administratiu” és denegatori i per tant, si el nostre interés no s’ha 
vist satisfet, haurem de continuar amb els recursos que explicarem a continuació. 
Art. 25.a)
• Els actes administratius que emanen de l’Administració han de ser, 
obligatòriament, motivats. Art. 35

Tipus de recursos
Contra les resolucions i els actes de tràmit poden interposar-se pels interessats els 
recursos d’alçada i potestatiu de reposició (art. 112.1), que poden ser substituïts 
per altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge, 
davant òrgans col•legiats o comissions específiques no sotmeses a instruccions 
jeràrquiques, amb respecte als principis, garanties i terminis que aquesta llei 
reconeix a les persones i als interessats/ades en tot procediment administratiu.
Per interposar un recurs ha de constar:
a) El nom i cognoms del recurrent, així com la identificació personal d’aquest.
b) L’acte que es recorre i la raó de la seua impugnació.
c) Lloc, data, signatura del recurrent, identificació del mitjà i, si s’escau, del lloc que 
s’assenyale a l’efecte de notificacions.

d) Òrgan, centre o unitat administrativa al qual es dirigeix i el seu corresponent codi 
d’identificació.
e) Les altres particularitats exigides, si s’escau, per les disposicions específiques.

Recurs d’alçada: (art. 121 i 122)
Quan: quan les resolucions i actes no posen fi a la via administrativa.
Destinatari: davant l’òrgan superior jeràrquic del qual els va dictar. El recurs 
pot interposar-se davant l’òrgan que va dictar l’acte que s’impugna o davant el 
competent per a resoldre’l.
Termini: un mes, si l’acte fos exprés. Una vegada transcorregut aquest termini 
sense haver-se interposat el recurs, la resolució serà ferma amb caràcter general.
Si l’acte no fos exprés la persona sol•licitant i unes altres possibles interessades 
poden interposar recurs d’alçada en qualsevol moment a partir de l’endemà a 
aquell en què, d’acord amb la seua normativa específica, es produïsquen els 
efectes del silenci administratiu.
Termini resposta: tres mesos màxims per a dictar i notificar la resolució. Una 
vegada transcorregut aquest termini sense que recaiga resolució, es pot entendre 
desestimat el recurs.
Contra la resolució d’un recurs d’alçada no és possible altre recurs administratiu, 
excepte el recurs extraordinari de revisió, en casos excepcionals.

Recurs potestatiu de reposició: (art. 122 i 123)
Quan: quan els actes administratius posen fi a la via administrativa.
Destinatari: davant el mateix òrgan que els haguera dictats o directament davant 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Termini: un mes, si l’acte fos exprés. Una vegada transcorregut aquest termini, 
únicament pot interposar-se recurs contenciós administratiu.
Si l’acte no fos exprés, la persona sol•licitant i unes altres possibles interessades 
poden interposar recurs de reposició en qualsevol moment a partir de l’endemà 
a aquell en què, d’acord amb la seua normativa específica, es produïsca l’acte 
presumpte.
Termini resposta: un mes màxim per a dictar i notificar la resolució. Una vegada 
transcorregut aquest termini sense que recaiga resolució, es pot entendre 
desestimat el recurs.
Contra la resolució d’un recurs de reposició no és possible interposar de nou 
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aquest recurs.
No es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que siga 
resolt expressament o s’haja produït la desestimació presumpta del 
recurs de reposició interposat.

Recurs extraordinari de revisió: (art. 125 i 126)
Quan: contra actes ferms en via administrativa si:
a) en dictar-los hi haguera error de fet (en els mateixos documents incorporats 
a l’expedient).
b) apareixen documents de valor essencial per a la resolució de l’assumpte que, 
encara que siguen posteriors, evidencien l’error de la resolució recorreguda.
c) en la resolució haurien influït documents o testimoniatges declarats falsos per 
sentència judicial ferma, anterior o posterior a la resolució.
d) la resolució s’hauria dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, 
violència, maquinació fraudulenta o una altra conducta punible i es declarés així 
segons sentència judicial ferma.
Destinatari: davant l’òrgan administratiu que el va dictar (també serà el 
competent per a la seua resolució).
Termini: tres mesos, a comptar des del coneixement dels documents o des 
que la sentència judicial va quedar ferma. Quatre anys següents a la data de la 
notificació de la resolució impugnada quan siga l’apartat a).
Una vegada transcorregut el termini sense haver-se dictat i notificat la 
resolució, s’entendrà desestimat, i queda la via jurisdiccional contenciosa 
administrativa.

Atenció, els recursos poden desestimar-se per:
a) Ser incompetent l’òrgan administratiu, quan el competent pertanguera a una 
altra Administració pública. El recurs ha de remetre’s a l’òrgan competent.
b) Mancar de legitimació el recurrent.
c) Tractar-se d’un acte no susceptible de recurs.
d) Haver transcorregut el termini per a la interposició del recurs.
e) Mancar el recurs manifestament de fonament.
En el cas que no hi haja contestació per part de l’Administració per a qualsevol 
mena de recurs, els terminis no avancen, és a dir, el termini comença a comptar 
partir de la contestació.

RECORDA: per a més informació acudeix a la teua Secció Sindical


