Conveni de Tallers per a persones amb
discapacitat intel·lectual de Catalunya

SMI i com afecta els salaris
1- Què és l’SMI?
El salari mínim interprofessional (SMI) que fixa la quantitat MÍNIMA de salari que
qualsevol treballador/a ha de cobrar a l’estat espanyol. Per aquesta raó, cada
any l’aprova el govern de Madrid.

2- Quant s’ha incrementat l’SMI en els darrers 10 anys?
Gener
……..

2012

641,40€
……..

Gener

2022

1000€

En 10 anys s’ha produït un increment
acumulat del 55,9%

3- Com ha afectat aquest increment al Conveni de Tallers per a persones
amb discapacitat intel·lectual?
- El salari de la categoria de Peó/na està vinculat a l’increment de l’SMI que es
produeix cada any. Però, segons la norma, l’aplicació de l’SMI ES POT ACOLLIR A
UNES REGLES DE COMPENSACIÓ I ABSORCIÓ.
- L’any 2019 les entitats van començar a absorbir antiguitat per arribar al Salari
Base dels peons, acollint-se a aquesta norma, però els sindicats ens hi vam
oposar perquè ho consideràvem molt injust.
- Davant la nostra oposició, la patronal DINCAT va portar el cas al Tribunal

Superior de Justícia de Catalunya que, finalment, li va donar la raó: «Les
empreses podien absorbir l’antiguitat».

- Els sindicats vam recórrer aquesta sentència, però el Tribunal Suprem ha tornat
a donar la raó a la patronal (STS 74/2022 de 26 de gener) i ha validat aquest
criteri afirmant que “la base de càlcul de l’SMI ha d’estar conformada pel
salari base, els triennis i, fins i tot, per altres complements salarials del
treballador”.

4- Què farem CCOO?
L’únic camí que ens deixa la llei i la sentència del TS és aconseguir que aquests
complements constin com a «NO ABSORBIBLES NI COMPENSABLES» al Conveni.
Lluita, defensa i acord a la negociació!
CCOO continuarem fent ús de la negociació col·lectiva per donar valor al
treball i l’equitat d’aquest amb el salari!
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