
           
                                                                  

  
 
STS de 27 de febrer de 2007, recurs 1552/2000 
 
Un pla de pensions constituït a favor d’un dels cònjuges per part de la seva 
empresa no té la condició de bé ganancial en un procés de separació 
matrimonial (accés al text de la sentència) 
 
En aquesta sentència el supòsit de fet consisteix en determinar si, en cas de separació 
matrimonial, forma part dels bens ganancials un pla de pensions constituït a favor d’un 
dels cònjuges per part de la seva empresa (pla de pensions del sistema d’ocupació). 
 
La sentència del Jutjat de 1a Instància conclou que es tracta d’un bé ganancial. Pel 
contrari, el TS (Sala Civil) conclou que el pla de pensions no és un bé ganancial, 
fonamentant-se en els següents arguments: 
 
• Si s’atribueix naturalesa salarial a les aportacions que fan els empresaris als 

plans de pensions del sistema d’ocupació, aquests s’haurien de qualificar com 
bens ganancials si es constitueixen durant el matrimoni. 

 
• Però, el TS es decanta per considerar que aquests plans de pensions no tenen 

naturalesa salarial per tres motius: 1) si bé es tracta d’una prestació econòmica a 
favor del treballador, no produeix un increment del seu patrimoni, ja que les 
aportacions passen a formar part d’un fons de pensions que gestiona un tercer, de 
manera que els partícips no tenen cap control sobre les quantitats integrades en el 
fons; 2) en aquest cas, l’empresa promotora del pla havia efectuat totes les 
aportacions; i, 3) s’ha d’aplicar la mateixa solució prevista per la pensió de 
jubilació, donat que el pla de pensions té com a finalitat complementar-la. 

 
• En torn a l’últim argument, el TS recorda que la jurisprudència ha establert (SSTS 20 

de desembre de 2003 o 20 de desembre de 2004) que la pensió de jubilació no és 
un bé ganancial sinó que correspon exclusivament al cònjuge que la genera 
amb la seva activitat laboral, donat que el seu naixement i extinció depenen de 
vicissituds estrictament personals (el propi fet de la jubilació). Es tracta, en definitiva, 
d’un dret personal del treballador al qual no és aplicable l’art. 1.358 del Codi Civil. 

 

http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTS/STS_1552_2000.pdf

