
           
                      

  
 
SAN de 10 de setembre de 2012, recurs 132/2012 
 
Aplicació temporal de les modificacions introduïdes per la reforma laboral de 
2012 en els convenis col·lectius (accés al text de la sentència) 

 
Un conveni col·lectiu d’àmbit estatal reserva als provincials o de comunitat 
autònoma determinades matèries. Se sol·licita la nul·litat d’aquesta part del conveni 
atès que amb la reforma laboral operada pel Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de 
febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, la prioritat 
aplicativa en moltes d’aquestes matèries correspon als convenis col·lectius 
d’empresa. 
 
En aquesta sentència s’analitza l’aplicació temporal d’aquest Reial Decret-Llei, el qual 
entrà en vigor el 12 de febrer de 2012, tenint en compte que el conveni estatal 
discutit es firmà el 21 de febrer de 2012 i el seu àmbit temporal són els anys 
2011 i 2012. 
 
Quant a la qüestió de la temporalitat en l’aplicació de la reforma laboral de 2012, l’AN 
resol que en matèria de prioritat aplicativa dels convenis d’empresa, és aplicable la 
indicada reforma a tots els convenis en vigor en el moment de la seva entrada 
en vigor, qualsevol que sigui la data de la seva signatura, registre o publicació. 
Per tant, all estipulat actualment a l’art. 84.2 ET sobre prioritat aplicativa dels convenis 
d’empresa afecta al conveni col·lectiu estatal analitzat en aquesta sentència. 
 
D’altra banda, s’estableix que aquesta prioritat opera únicament cap al futur a 
partir de l’entrada en vigor de l’esmentat Reial Decret-Llei, de manera que en cap 
cas pugui entendre’s que la seva aplicació ha de tenir efectes retroactius. En aquest 
sentit, juntament amb el reconeixement del caràcter indisponible del contingut de l’art. 
84.2 ET, s’invoca l’art. 2.3 del Código Civil, que disposa que las lleis no tindran efecte 
retroactiu mentre no diposin el contrari, principi basat en el de seguretat jurídica que 
consagra l’art. 9 CE. 
 
L’AN confirma tal irretroactivitat, si bé això no impedeix la seva aplicació als efectes del 
conveni col·lectiu a partir de l’entrada en vigor de la norma amb rang legal, fins i tot 
quan aquell s’hagués negociat amb anterioritat a la referida data. D’aquesta manera, el 
conveni col·lectiu estatal debatut en aquest cas no pot a partir de 12 de febrer 
de 2012, atorgar prioritat aplicativa als convenis col·lectius provincials i 
autonòmics sobre matèries en les quals l’art. 84.2 ET atorga tal prioritat als 
convenis d’empresa. 
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