
           
                      

  
 
STS d’11 d’octubre de 2005, recurs 24/2005 
 
Vigència de les clàusules normatives d’un conveni col·lectiu no denunciat ni 
tornat a negociar durant un llarg període de temps (accés al text de la sentència) 
 
S’analitza si un conveni col·lectiu que no ha estat denunciat, que tampoc ha 
sofert un procés de modificació, o respecte del qual no s’ha assolit cap tipus 
d’acord malgrat hagin hagut negociacions durant un determinat temps, encara 
manté la seva vigència. 
 
• La ultraactivitat (o activitat més enllà de la data de vigència) d’un conveni col·lectiu 

suposa que, finalitzat el termini de vigència i mentre es negocia un de nou, 
s’apliquen les clàusules normatives i deixen de tenir vigència les 
obligacionals. 

 
• Aquesta noció de la ultractivitat dels convenis, pot ser interpretada de manera literal 

o flexible:  
 

• Segons una interpretació literal, els convenis col·lectius que han arribat a la fi de 
la seva vigència, només deixaran de tenir força vinculant si es produeix un acord 
entre l’empresa i els representants dels treballadors. En cas contrari la 
ultraactivitat seria permanent.  

 
• Segons una interpretació flexible, tot i que la negativa, d’alguna de les parts, a 

voler negociar un nou conveni col·lectiu no pot suposar deixar sense aplicació el  
conveni que ha arribat a la fi de la seva vigència, tampoc pot afirmar-se que el 
conveni mantingui la seva vigència de manera indefinida per la sola voluntat d’una 
de les parts. 

 
• El contingut normatiu del conveni mantindrà la seva vigència fins que no 

s’assoleixi un acord exprés, per al cas que s’estigui negociant un nou 
conveni, o fins que s’abandoni la negociació per ambdues parts. 

 
En el cas concret que jutja aquesta sentència, el conveni era de l’any 1978, des de l’any 
1991 no s’havia produït cap denúncia del mateix i l’intent de tornar-lo a negociar s’havia 
donat per exhaurit l’any 1993. La sentència conclou que el fet que no s’hagi produït cap 
negociació per signar un nou conveni, implica la pèrdua de la força normativa de 
l’anterior conveni, de manera que finalitza la ultraactivitat prevista a l’art. 86.3 ET 
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