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LA SENTÈNCIA DE L’AUDIÈNCIA NACIONAL SOBRE  LA ULTRAACTIVITAT 
DELS CONVENIS COL·LECTIUS: NO PASSA RES 
 
En tots els mitjans de comunicació han aparegut notícies confuses sobre l’abast de la Sentència 
núm. 149/2013 de la Sala de lo Social de l’Audiència Nacional de data 23 de juliol. 
 
El que estableix aquesta sentència és que segons la redacció de l’article 86.3 de l’Estatut dels 
Treballadors introduïda per la Llei 3/2012, la limitació a un any de la vigència ultra activa dels 
convenis, només opera de forma subsidiària en defecte de pacte en contrari, sense que la 
reforma laboral hagi introduït cap mena de precisió sobre el moment de subscripció d’aquest 
pacte en contrari (abans o desprès de la reforma). 
 
Així doncs, en el supòsit sentenciat que és el III Conveni Col·lectiu de l’empresa Air Nostrum que 
en el seu dia va incorporar al seu text la redacció legal sobre la ultraactivitat dels convenis 
anterior a la reforma laboral de 2012, és a dir, que una vegada denunciat i finalitzat el període de 
vigència del conveni o de qualsevulla de les seves pròrrogues continuarien vigents les clàusules 
normatives fins l’entrada en vigor d’un nou conveni que substituís a l’anterior. 
 
L’Audiència Nacional entén que el canvi de règim legal de la ultraactivitat no invalida el 
consentiment que varen donar en el seu dia (abans de la reforma laboral) les parts, i considera, 
per tant, que són plenament vàlids negant que el nou article 86.3 de l’Estatut dels Treballadors 
tingui caràcter imperatiu. 
 
La sentència diu que el legislador va dissenyar de manera imperfecta el canvi legal sobre la 
ultraactivitat si el que pretenia era que tots els convenis col·lectius denunciats quedessin afectats 
per la reforma. 
 
Una clàusula d’aquestes característiques no la tenim en el VIIè Conveni Col·lectiu dels Hospitals 
de la XHUP i dels Centres d’Atenció Primària concertats i, en conseqüència, aquesta doctrina de 
l’Audiència Nacional (totalment discutible) NO és d’aplicació i el dia 8 de juliol d’enguany el 
conveni col·lectiu va decaure en finalitzar la seva vigència ultra activa. 
 
 
 
Barcelona, 29 de juliol de 2013 
 


