
 
 
 
 

 
 
ELS BAIXOS SALARIS: L'ALTRA CARA DE LA PRECARIETAT LABORAL 
 
 

1. Antecedents 
 
CCOO de Catalunya, l'any 2.000, vam realitzar la proposta d'establir un Salari 
Mínim Garantit a Catalunya (SMGC), amb l'objectiu sindical que, 
progressivament, s'estenguessin salaris mínims garantits sectorials dignes, en 
els convenis col·lectius. 
 
La Carta Social Europea, estableix, que un salari mínim digne ha de ser 
superior al 60% dels salaris mitjos de cada país. En concret, a Catalunya, 
segons l'Enquesta Anual d'Estructura Salarial, publicada per l'INE, a finals del 
passat desembre, i en relació a l'any 2.004, els salaris mitjos es situen en 
19.474, 73 € anuals.  
 
En la hipòtesi que en 2.005 i 2.006, el salari mig s'incrementés en els 
percentatges que han augmentat els salaris convenis, 3,63% i 3,43%, un 
referent aproximat de salari mig a Catalunya seria de 20.873,89 €. El que 
significa, que no és possible qualificar de justos, en termes de la Carta Social, 
els salaris inferiors a 12.524 € anuals o 1.044 € mensuals. 
 

2. Els baixos salaris i un model de competitivitat obsolet 
 

Els baixos salaris estructurals d'alguns sectors d'activitat econòmica, són 
l'expressió d'un model de competitivitat obsolet, basat en la precarietat de les 
condicions de treball, i en particular de salaris insuficients i de la contractació 
temporal injustificada. Aquesta situació està provocant fins i tot la dificultat per a 
cobrir llocs de treball en empreses d'alguns sectors, com el de comerç. 
 
En un context, com el dels darrers anys, de fort creixement econòmic i de 
l'ocupació, amb la incorporació massiva de persones immigrants al mercat de 
treball, les desigualtats i les condicions de treball precàries, tendeixen fins i tot 
a agreujar-se, en la mesura que el creixement i l'ocupació, es basen en 
activitats de baix valor afegit. El nostre model és un gegant amb peus de fang. 
 

3. Millors increments salarials enfront de disminució del salari mig a 
Catalunya 

 
Són, justament, aquests sectors d'activitat econòmica, els afectats per baixos 
salaris estructurals i majors nivells de contractació temporal en frau de llei. Així, 
mentre el salari mig de Catalunya 2.002, era de 20.728,60€ anuals, a 2.004, 
solament arriba a els 19.474,73 €. 
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I aquesta situació es produeix tot i que la negociació col·lectiva, en els darrers 
anys, arriba a increments salarials superiors a la inflació, i l'extensió de les 
clàusules de revisió salarial, garanteixen aquestes millores de poder adquisitiu 
dels salaris. 
 
La composició del salari mig de Catalunya, en relació als principals sectors 
d'activitat econòmica, confirma, l'existència de baixos salaris estructurals, en 
àmplies zones del sector serveis –amb un salari mig de només 18.289,32 €-, en 
menor mesura a la construcció -19.247,85 €-, i els salaris mitjos més elevats de 
la indústria -22.859,73 €-. 
 
 
 

VARIACIÓ DE L'OCUPACIÓ A LES 10 BRANQUES QUE 
MÉS OCUPACIÓ CREEN 
  

Entre el II trimestre de 2006 i el II trimestre de 
2005.      
   Espanyols1. Estrangers 
  Total Variació Rànquing Variació Rànquing 

1 Construcció 182,4 90,4 1 92,0 1. 
2 Altres activitats empresarials2. 100,5 90,1 2 10,4 12. 
3 Comerç al detall 96,2 55,3 3 40,9 4. 
4 Hostaleria 90,5 17,8 11 72,7 2. 
5 Llars que ocupen personal domèstic 79,1 20,5 8 58,6 3. 
6 Comerç a l'engròs 49,5 38,6 4 10,9 10. 
7 Activitats sanitàries i veterinàries, servei social 48,7 32,9 5 15,9 7. 

8 
Fabricació de productes metàl·lics, excepte 
maquinària i equip 42,4 26,1 7 16,3 6. 

9 Activitats immobiliàries 28,3 29,5 6 -1,3 47. 
10 Transport terrestre; transport per canonades 24,5 13,0 15 11,6 9. 
 Subtotal 742,2 414,2  328,0  
 Variació total de l'ocupació en l'últim any 798,2 416,7  381,5  
       
       
(1): Incloses la s persones amb doble nacionalitat.      
(2): Consultoria, serveis tècnics, publicitat, seguretat i neteja.   
Font: GCT de CC.OO. a partir de microdades de la EPA de l'INE. 

 
 

4. Ocupació i salaris 
 
 L'anàlisi de l'evolució del nombre de persones perceptores d'ingressos 
salarials, segons diversos trams, des de 1.994 al 2.004, reflecteix, també, la 
realitat dels baixos salaris estructurals. Es manté el pes percentual de les 
persones que tenen ingressos inferiors al SMI. Creix substancialment el 
percentatge de persones amb ingressos salarials d'entre el SMI i els 16.000 
euros, i es redueix el volum relatiu de persones que té ingressos superiors als 
16.000 euros i fins als 32.000 euros. 
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DISTRIBUCIÓ DELS ASSALARIATS PER TRAMS DE SALARIS 
Salari brut percebut al llarg d'un any     
      
 Nombre de perceptors Estructura % 
Trams salarials en euros1. 1994 2004 1994 2004 Diferència 
Menys SMI 3.128.908 4.934.843 28,8 28,5 -0,3
Entre SMI i 16.000 3.496.981 6.189.051 32,2 35,7 3,5
Entre 16.000 i 32.000 3.136.497 4.532.092 28,9 26,2 -2,7
Entre 32.000 i 48.000 732.192 1.123.934 6,7 6,5 -0,3
Entre 48.000 i 64.000 207.405 315.513 1,9 1,8 -0,1
Entre 64.000 i 80.000 76.529 109.992 0,7 0,6 -0,1
Més de 80.000 73.906 115.339 0,7 0,7 0,0
Total 10.852.418 17.320.764 100,0 100,0 0,0
      
(1): Trams salarial amb poder adquisitiu equivalent en 1994 i 2004.   
Font: GTC de CC.OO. a partir de dades de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. 

 
 

5. Contractació temporal i baixos salaris 
 

La contractació temporal es demostra com un factor connectat directament als 
baixos salaris. La precarietat laboral associa, clarament, la precarietat en la 
contractació amb la precarietat salarial. Fins a l'extrem, que a Catalunya, 
mentre el salari mig anual dels contractats indefinits és de 21.888,54 €, per a 
una persona contractada temporalment, és solament de 13.937,80 €. És a dir, 
el 63,6% dels ingressos del treballador indefinit. 
 
 
    
 Ambdós sexes       
 Tipus de contracte  

  TOTAL INDEFINIT DURADA DETERMINADA
TOTAL 18.182,44 21.105,31 13.803,21.

Andalusia 16.415,77 19.917,36 13.441,07.

Aragó 17.680,91 20.143,95 14.141,97.

Astúries (Principat de) 18.113,70 21.370,90 13.799,90.

Balears (Illes) 17.088,08 19.138,04 14.133,50.

Canàries 14.990,84 16.705,59 12.837,74.

Cantàbria 17.074,35 19.671,37 13.432,72.

Castella-la Manxa 16.102,24 18.537,84 13.432,62.

Castella-Lleó 16.699,29 19.034,21 13.439,87.

Catalunya 19.474,73 21.888,54 13.937,80.

Comunitat Valenciana 15.844,26 18.070,90 12.597,25.

Extremadura 15.214,94 17.657,75 12.781,38.

Galícia 15.367,05 17.830,70 12.542,01.

Madrid (Comunitat de) 22.161,84 25.645,45 15.240,30.

Murcia (Regió de) 14.858,92 16.232,66 13.053,33.
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Navarra (Comunitat Foral de) 20.449,71 22.637,68 15.850,21.

País Basc 21.751,11 24.521,70 16.817,37.

Rioja (La) 16.837,46 18.438,09 14.035,34.

 
 
 
6. Baixos salaris i gènere 

 
La desigualtat salarial entre gèneres, és a més, una realitat que tendeix a 
enquistar-se. A 2.002, el salari de la dona suposava el 71,1% del salari de 
l'home. A 2.004, el salari de la dona suposa el 71,32% del salari de l'home. 
 
 

7. Els baixos salaris i els treballadors joves 
 

La desigualtat i discriminació salarial que pateixen els joves, s'evidencia a la 
taula següent: 
 
 

Salari brut anual per grups d'edats. (Euros)    
        
 Ambdós sexes            
 Edats           

  
Totes les 
edats 

Menys de 20 
anys 

De 20 a 29 
anys 

De 30 a 39 
anys 

De 40 a 49 
anys 

De 50 a 59 
anys 60 i més anys 

TOTAL 18.182,44 9.869,24 13.734,43 18.362,51 21.931,13 25.169,59 22.551,57.

Andalusia 16.415,77 10.521,32 13.169,57 16.076,44 20.051,23 22.878,04 21.411,80.

Aragó 17.680,91 9.796,76 14.345,81 17.625,37 20.781,23 23.214,84 18.494,51.

Astúries (Principat de) 18.113,70 8.411,44 12.936,68 17.280,50 21.180,02 25.348,67 23.036,04.

Balears (Illes) 17.088,08 10.810,88 14.043,35 18.313,23 18.976,89 20.728,33 19.632,56.

Canàries 14.990,84 8.263,99 12.208,04 15.451,60 17.668,01 19.495,24 20.152,12.

Cantàbria 17.074,35 10.390,27 12.702,29 16.618,78 20.199,83 24.937,45 29.431,01.

Castella-la Manxa 16.102,24 9.770,16 12.787,14 16.578,96 19.295,22 22.749,56 17.707,82.

Castella-Lleó 16.699,29 9.332,65 12.445,37 16.563,63 18.655,73 24.875,27 21.709,43.

Catalunya 19.474,73 10.171,99 14.582,22 20.112,01 24.582,25 24.945,23 22.717,18.

Comunitat Valenciana 15.844,26 9.443,40 12.745,50 16.289,72 17.994,89 20.857,56 22.677,68.

Extremadura 15.214,94 9.428,14 10.844,71 15.553,90 19.179,08 21.576,29 19.179,02.

Galícia 15.367,05 8.398,09 11.841,27 14.919,64 19.112,63 21.140,62 17.534,77.

Madrid (Comunitat de) 22.161,84 9.551,97 15.133,69 22.372,73 27.372,09 32.291,94 27.288,14.

Murcia (Regió de) 14.858,92 10.224,01 12.441,47 15.060,08 17.748,08 19.848,58 16.613,43.

Navarra (Comunitat Foral de) 20.449,71 11.499,08 16.321,77 20.800,04 22.983,28 26.105,32 23.763,88.

País Basc 21.751,11 13.427,28 16.412,70 20.589,89 25.371,07 30.308,57 25.235,58.

Rioja (La) 16.837,46 10.531,45 13.562,17 16.848,46 20.209,68 21.151,45 17.197,51.

 
En concret, a Catalunya, el salari de les persones de menys de 20 anys és 
solament el 52% del salari mig. Els ingressos salarials dels joves d'entre 20 i 29 
anys, solament representen el 74,8% del salari mig. 
 
Una comparança amb el salari de les persones d'entre 40 a 49 anys, o les 
persones d'entre 50 i 59 anys, indica desigualtats molt significatives. Els 
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menors de 20 anys tenen salaris de solament el 41% de les persones de 
referència, i els treballadors d'entre 20 i 29 anys, solament el 59%. 
 
 
 

8. Proposta de CCOO de Catalunya en la lluita contra els baixos 
salaris 

 
CCOO de Catalunya, ha intensificat, en els últims anys, la lluita contra els 
baixos salaris i la precarietat de les condicions de treball, d'importants 
col·lectius de persones.  
 
a) Aquest sentit ha tingut la lluita de CCOO de Catalunya contra les dobles 
escales salarials que afectaven, discriminant, a persones joves, fins i tot amb la 
incomprensió d'altres organitzacions sindicals.  
 
b) Els processos de dignificació salarial a sectors emergents, com el sector del 
lleure educatiu, el sector de salut mental i sociosanitari, sectors de serveis 
socials, transport sanitari, treballadores familiars, el sector de la neteja, sectors 
del comerç, etc. En el mateix sentit, l'esforç per elevar els salaris mínims de la 
construcció i el sector de la fusta, etc. 
 
c) CCOO de Catalunya considera prioritari que els convenis col·lectius d'aquest 
any 2.007, suposin l'eradicació progressiva, i planificada en el temps, dels 
salaris inferiors a 1.000 €. Els salaris dels grups i nivells professionals més 
desfavorits, han de créixer almenys, com el SMI, és a dir un 5,5%. 
 
d) Altres propostes contra els baixos salaris: 
 

• Establiment de salaris mínims garantits de sector. 
 

• Eliminar o limitar la compensació i absorció de les millores sobre 
conveni, a fi de que els increments del conveni siguin increments reals. 

 
• Eliminar qualsevol discriminació salarial que afecti als joves, entre elles 

les categories determinades per l'edat en alguns convenis col·lectius. 
 

• Garantir la igualtat efectiva retributiva entre la dona i l'home. 
 

• Garantir la igualtat de tracte per a les persones immigrants. 
 

• Establir sistemes de promoció professional i itineraris professionals amb 
criteris d'objectivitat vinculats, també, amb la formació professional 
realitzada en la línia de l'establert en el Acord Interprofessional de 
Catalunya i el AEC. 

 
La precarietat laboral s'accentua i s'agreuja, quan coincideixen en una mateixa 
persona diferents factors de precarietat: la joventut, la contractació temporal, 
ser dona, o immigrant, treballar en un sector d'activitat econòmica del sector 
serveis, o en una empresa que no innova, ni es modernitza. 
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Els baixos salaris estructurals són l'expressió, l'altra cara, de la precarietat 
laboral. A més d'una situació injusta socialment per a les persones que els 
pateixen, els baixos salaris són un fre a la modernització de les nostres 
empreses. La lluita de CCOO en la negociació col·lectiva, per dignificar els 
salaris més baixos, és, així, també, la nostra contribució a un nou model de 
competitivitat eficient i amb futur. 
 
Barcelona, març de 2.007 
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