
           
                      

  
 
STSJ de Catalunya de 5 de maig de 2014, recurs 5651/2013 
 
Premi per jubilació previst en conveni col·lectiu: es té dret si el fet causant va 
ser anterior a la suspensió del dret a través de norma autonòmica (accés al text de la 
sentència) 
 
Un empleat prestava serveis per temps indefinit per compte d’una universitat catalana 
des de 1991. Es va jubilar parcialment amb 60 anys d’edat el juliol de 2008, i va 
passar a realitzar el 15% de la jornada. En jubilar-se de forma anticipada el 2012 va 
sol·licitar una indemnització per jubilació prevista en el conveni col·lectiu 
aplicable a les universitats. La universitat fonamenta la seva decisió de no pagar 
aquesta indemnització en allò previst en la DA 6a de la Llei 5/2012, de 20 de març, 
de mesures fiscals, financeres i administratives, i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics, on es va preveure la “suspensió de les millores 
directes de la prestació econòmica d’incapacitat temporal i dels sistemes de premis per 
vinculació o antiguitat”. 
 
El Tribunal dóna la raó al reclamant en atenció als següents arguments: 
 
 Aquests premis per jubilació tenen caràcter salarial. 
 
 Si bé la citada DA 6a de la Llei 5/2012 regula la suspensió, entre d’altres, dels 

premis per jubilació, del seu tenor literal es desprèn la seva entrada en vigor a 
partir del 24 de març de 2012, sense que contingui cap norma que permeti la 
seva aplicació retroactiva. 

 
 Si bé la jubilació anticipada es produeix dos dies després de l’entrada en vigor de la 

Llei 5/2012, el dret al premi per jubilació s’havia meritat, conforme al text que 
li serveix de base, en produir-se la corresponent jubilació parcial –el 2008- i, 
en conseqüència, té dret a percebre aquest premi, ja que es tracta d’un pagament 
diferit en el temps. 

 
 En fi, la 6a.4 de la Llei 5/2012 s’estableix que “són nuls de ple dret els acords, els 

pactes o les clàusules dels convenis col·lectius que se subscriguin en matèria de 
millores directes de la prestació econòmica d’incapacitat temporal i dels sistemes de 
premis per vinculació o antiguitat que contravinguin el que estableix aquesta 
disposició”, però això no resulta aplicable als acords subscrits abans del 24 de 
març de 2012, data d’entrada en vigor de l’esmentada Llei. 
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