
           
                      

  
 
STS de 9 de març de 2009, recurs 70/2008  
 
Ajuts socials o econòmics continguts al conveni col·lectiu i previstos per a un 
determinat període temporal: aplicació en els supòsits de pròrroga per manca 
de denúncia (accés al text de la sentència) 
 
El TS enjudicia un recurs de cassació que tracta el següent supòsit:  
 
• En un conveni col·lectiu s’estipulà una clàusula de tipus econòmic, la vigència de la 

qual estava limitada a un determinat període de temps (normalment coincident amb 
la vigència del conveni).  

 
• D’acord amb el contingut de la referida clàusula, l’empresari s’obligava a aportar una 

quantitat de diners per a activitats socials durant els 2 anys de vigència del conveni. 
 
• Vençut aquest termini de vigència, l’empresari entén que no està obligat a continuar 

realitzar l’aportació econòmica, tot i que s’havia produït la pròrroga del conveni per 
manca de denúncia. 

 
A partir d’aquí, el Tribunal extreu les següents conclusions: 
 
• La determinació d’un concret tipus d’ajut o aportació econòmica per a un 

període específic obliga durant aquest període. Si el conveni col·lectiu no es 
denuncia abans de finalitzar la seva vigència, s’aplica la conseqüència prevista a l’art. 
86.2 ET: la pròrroga automàtica d’un any per a l’altre “del conveni en el seu conjunt”. 

 
• La pròrroga d’un conveni col·lectiu es produeix, llevat que existeixi pacte en 

contrari. La conseqüència legal prevista a l’art. 86.2 ET té caràcter dispositiu, de tal 
manera que pot excloure’s per les parts signatàries del conveni. 

 
• Existirà una renúncia a l’art. 86.2 ET quan les parts hagin fixat que la 

vigència dels ajuts o aportacions econòmiques estarà limitada al temps de 
vigència del conveni. 

 
En el supòsit objecte de la sentència, el conveni fixa de manera inequívoca que 
l’aportació econòmica es concedeix per a “los dos años de vigencia de este Convenio”, de 
manera que l’aportació no queda prevista com una regulació de caràcter permanent ni 
tampoc es regula amb una vigència coincident amb la general del conveni, supòsit en el 
qual sí que podria entrar dins l’àmbit de la pròrroga automàtica prevista a l’art. 86.2 ET. 
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