
 
 
NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 2008: UNA OFENSIVA SALARIAL 
PER A ACONSEGUIR UN REPARTIMENT MES JUST DE LA RENDA 
NACIONAL. 
 
CC.OO. de Catalunya, una vegada analitzada l'evolució dels salaris en 
els últims anys, a Catalunya i el conjunt de l'estat, amb la 
progressiva pèrdua de pes específic en el repartiment de la renda 
nacional i l'estancament dels salaris mitjos, vam plantejar en la 
negociació dels convenis 2.008, continuar accentuant, amb més força 
encara, una política salarial més forta, com mig per a corregir 
aquesta situació, socialment injusta i econòmicament ineficient. 
 
Evolució de la participació dels salaris en la renda nacional i la 
seva relació amb un model de creixement malalt. 
 
La participació de la remuneració d'assalariats sobre el PIB és una 
primera aproximació –rudimentària- al repartiment equitatiu de la 
renda, entre capital i treball per compte aliè. Per aquest motiu, la 
seva evolució ha estat sempre una preocupació sindical. La 
remuneració d'assalariats va augmentar el seu pes sobre la renda 
entre 1996 i 2000, passant del 53,7% al 55%. A partir d'aquest any, 
la seva participació es retalla fins a situar-se en el 52,4% en 2006. 
 
Certament, es tracta d'un fenomen generalitzat en el conjunt de la 
Unió Europea, però en el nostre país s'ha produït de forma 
accentuada. 
Gràfic 1 
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L'explicació central d'aquesta evolució es troba en el model de 
creixement i desenvolupament a Catalunya i Espanya, un model 
basat en el creixement de sectors de molt baix valor afegit, intensiu 
en mà d'obra, i on es concentren els baixos salaris estructurals. 
 
L’evolució de l’ocupació a Catalunya, en els últims anys, confirmada 
pel comportament durant el 2006, com reflecteix aquest model de 
creixement, i és determinant per comprendre el qual podem 
denominar “la paradoxa dels salaris”. És a dir, com simultàniament a 
produir-se una millora, moderada però efectiva, del poder adquisitiu 
de les persones que treballen –amb intensitats molt diferents–, és 
possible un descens dels salaris mitjans –després analitzarem 
l’evolució del cost salarial en funció de l’ETCL de l’INE–, al mateix 
temps que una tendència oscil·lant i a la baixa en molts casos dels 
resultats mitjans de la negociació col·lectiva. 
 
Variació absoluta i percentual de la població ocupada de 16 a 64 anys 
per les branques d’activitat que concentren més del 75% de persones 
ocupades (4t trimestre de 2005 – 4t trimestre de 2006):  
 
Gràfic 2. 
 

Branques d ’act iv i tat  
Ocupac ió 4t 
t r imestre 
2005 

Ocupac ió 
4t  
t r imestre 
2006 

Var iac ió 
absoluta 

Var iac ió 
percentual  

Construcc ió 353.078 438.447 85.369 24,2 

Comerç a l  deta l l  293.326 302.861 9.535 3,3 

A l tres act iv i tats  empresar ia ls  239.548 265.510 25.962 10,8 

Hosta ler ia  198.663 224.268 25.605 12,9 
Act iv i tats  sani tàr ies i  veter inàr ies;  
serveis  soc ia ls  203.523 209.818 6.295 3,1 

Educac ió  187.516 185.771 -1.745 -0,9 
Administrac ió públ ica,  defensa i  
seguretat  soc ia l  ob l igatòr ia  151.210 137.443 -13.767 -9,1 

L lars que ocupen personal  domèst ic  105.788 110.483 4.695 4,4 

Transport  terrestre i  per  canonada 121.041 109.103 -11.938 -9,9 
Comerç a l ’engròs i  intermediar is  de l  
comerç 126.535 103.909 -22.626 -17,9 

Productes a l imentar is  i  begudes 103.110 93.284 -9.826 -9,5 

Indústr ia  química 78.143 79.130 987 1,3 
Agr icu l tura, ramader ia, caça i  serve is  
re lac ionats 72.787 75.581 2.794 3,8 
Vehic les de motor,  remolcs i  
semiremolcs  67.516 75.253 7.737 11,5 
Act iv i tats  recreat ives,  cu l tura ls ,  
esport ives 70.337 73.085 2.748 3,9 
Productes metà l · l i cs ,  excepte 
maquinàr ia  i  equ ipament 79.442 72.354 -7.088 -8,9 

Maquinàr ia  i  equipament mecànic  72.927 69.969 -2.958 -4,1 

Resta de subsectors 799.045 800.696 1.651 0,2 

Total  3.323.535 3.426.965 103.430 3,1 
Font:  e laborac ió  pròpia a part i r  de les microdades de l ’EPA (INE).  
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Entre els sectors que guanyen ocupació del 4t trimestre de 2005 al 4t 
trimestre de 2006 destaca, en primer lloc, la construcció, amb un 
increment espectacular del 24% i amb 85.369 ocupacions. Un 12% 
del total d’ocupats treballa directament en la construcció, amb un 
total de 438.447 persones. 
 
L’altra branca d’activitat que experimenta un gran creixement és 
l’hostaleria, que se situa com a quarta branca d’activitat en població 
ocupada, amb una estimació de 224.268 persones, i un creixement 
del 13%. 
 
Experimenten creixements del 10,8% les ocupacions d’altres 
“activitats empresarials”, on es comptabilitzen sectors d’activitat de 
servei a les empreses. Entre ells hi ha neteja industrial, seguretat, 
estudis de mercat, i molts serveis subcontratats. També amb 
increments, fins a situar-se en 110.483 persones, el personal 
domèstic i el comerç al detall, amb un increment del 3,3% i amb 
302.861 persones ocupades. Activitats caracteritzades pels baixos 
nivells salarials i la precarietat laboral. 
 
Evolució dels salaris en la negociació col·lectiva. 
 
A primers del mes d'octubre 2.007, mancant computar un nombre 
important de convenis col·lectius, l'increment nominal dels salaris se 
situa en el 2,70%, lògicament sense comptabilitzar els futurs 
increments per revisió salarial. En relació a la inflació d'octubre, de 
3,6% l'en l'estat i 3,8% a Catalunya, mantenim una situació de 
dependència de la clàusula de revisió salarial, per protegir las millores 
de poder adquisitiu. 
 
Per sectors d'activitat, agricultura amb el 2,84%; la indústria amb 
2,93%, la construcció amb el 3,20% –significativa pels importants 
increments de conveni d'aquest any- i serveis amb el 2,58%. 
 
Les dades de la negociació col·lectiva a Catalunya indiquen, en 
aquests últims anys, un creixement moderat i una millora 
efectiva del poder adquisitiu dels salaris, amb diferents 
intensitats, fet que s’ha vist afavorit, també, per una extensió de les 
clàusules de revisió salarial. 
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Resultats de negociació col·lectiva generals: 
 
Gràfic 3. 
 

 Increment 
salarial 

IPC Poder 
adquisitiu 

2002 3,56% 4% - 0,44% 

2003 3,83% 2,6% 1,23% 

2004 3,39% 3,2% 0,19% 

2005 3,63% 3,7% 0,07% 

2006 3,43% 2,7% 0,73% 

2007* 2,7% 3,8% -1,1% 

 * Dades provisionals de octubre, sense revisió salarial. 
   Font: Departament de Treball i elaboració pròpia. 

 

 
Aquestes xifres, com són el resultat de fer una mitjana, queden 
afectades negativament pel creixement del nombre d’ocupacions i 
treballadors afectats per la negociació col·lectiva, en el sector serveis 
i en la construcció. Sectors amb major fragmentació dels convenis 
col·lectius, major precarietat laboral i, en conseqüència, major 
debilitat organitzativa del sindicalisme. 
 
Resultats de la negociació col·lectiva per sectors d’activitat 
econòmica: 
 
Gràfic 4. 
 
 Indústria Serveis Construcció Agricultura 

2002 3,78% 3,48% 3,50% 2,92% 

2003 4,19% 3,53% 4,80% 4% 

2004 3,40% 3,34% 3,46% 3,58% 

2005 4 % 3,52% 3,20% 4,11% 

2006 3,97% 3,18% 3,50% 3,84% 

  2007 * 2,93% 2,58% 3,20% 2,84% 

* Dades provisionals d’octubre, sense revisió salarial. 
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Territorialment, Barcelona amb un 2,67%, Girona amb un 2,77%, 
Lleida amb un 2,78% i Tarragona amb un 2,84%. Les dades semblen 
indicar els resultats positius, de l'esforç del sindicat per assolir un 
major equilibri territorial. 
 
Les clàusules de revisió salarial protegeixen al 75,7% de treballadors, 
-la tendència serà a augmentar en l'últim trimestre -. Un milió de 
treballadors tenen clàusula de revisió salarial. Ara bé, gairebé 
400.000 tenen clàusula no retroactiva o afectada per limitacions. El 
problema es concentra en solo 71 convenis col·lectius que ens és fàcil 
identificar. Això indica que ens falta un treball sindical intens per 
millorar les clàusules de revisió salarial i que el ANC ha tingut, en 
molts casos, una interpretació restrictiva respecte de la revisió 
salarial. 
 
És necessari consolidar la cultura sindical que la clàusula de revisió 
salarial no és negociable, en la mesura que és una fórmula per a 
dotar de realitat i transparència la negociació dels salaris inicials. 
 
Els convenis sense clàusula de revisió són un nombre molt important, 
438 convenis col·lectius, la immensa majoria convenis d'empresa o 
centre de treball, afecten a 340.000 treballadors. Els seus increments 
salarials són sempre, inicialment, més importants, ara del 3,04%, 
però els resultats finals són pitjors. 
 
Això indica que subsisteixen pràctiques negocials, normalment 
vinculades a contractes i subcontrates, que sobre la base de complir 
les condicions econòmiques del plec de condicions i dels contractes, 
no incorporen la clàusula de revisió salarial. Aquesta lògica trasllada 
als treballadors el “risc” propi de l'activitat empresarial i té l'efecte 
perniciós de traslladar-se a altres sectors de serveis a les empreses o 
a les administracions en els seus processos de externalizació. 
 
Les polítiques del govern de indiciar a la baixa, per raons polítiques, 
les previsions d'IPC, tornen a afectar negativament a la negociació 
col·lectiva. Un nombre molt important de convenis col·lectius, un total 
de 367 convenis, que afecten a 400.000 treballadors –on és segur 
que hi ha una franja on no intervé el sindicat -, han pactat salaris 
inicials de solament el 2%. La lògica d'aquests convenis col·lectius és 
exclusivament mantenir el poder adquisitiu dels salaris i no la seva 
millora. 
 
En general, és necessari que els increments salarials inicials siguin 
més importants, en molts casos, els salaris producte de la revisió 
salarial, són més quantiosos que els salaris inicials. Aquest fet és 
irracional, dificulta la gestió dels recursos humans i perjudica, molt 
especialment, als treballadors temporals. 
 

 5



Hem d'insistir, una cosa és la configuració d'un objectiu d'inflació, que 
és una proposta política i un horitzó. Altra cosa és una previsió 
d'inflació, que parteix de l'anàlisi de la realitat econòmic i la seva 
previsible evolució. No hem de donar per bona la previsió del govern. 
A més, aquesta previsió, té com objectiu disciplinar els propis salaris 
a la baixa. 
 
Evolució dels costos salarials mitjans i la seva relació amb la 
composició de l’ocupació y el model de creixement. 
 
L’evolució en l’ocupació i la seva composició, el model de creixement, 
té, també, un efecte negatiu sobre els salaris totals mitjans, per 
treballador i mes. Així ho revela l’enquesta trimestral de costos 
laborals –ECTL–, publicada per l’INE, que inclou el total de les 
retribucions brutes del treballador. 
 
Cost salarial total mitjà per treballador i per mes: 
 
Gràfic 5. 
 
 Espanya Catalunya 

2000 1.436 € 1.516 € 

2001 1.489 € 1.578 € 

2002 1.548 € 1.647 € 

2003 1.599 € 1.729 € 

2004 1.641 € 1.797 € 

2005 1.681 € 1.835 € 

2006 1.743 € 1.902 € 

2007 * 1.686 € 1.879 € 

 
* 2º trimestre del 2007. Font: ETCL – INE. 
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Ara bé, la mateixa enquesta revela les importantíssimes diferències 
de retribució bruta entre els diversos sectors d’activitat econòmica: 
 
Gràfic 6. 
 
 

 Total Indústria Serveis Construcció 

2002 1.647 € 1.878 € 1.560 € 1.569 € 

2003 1.729 € 1.988 € 1.634 € 1.665 € 

2004 1.797 € 2.068 € 1.694 € 1.767 € 

2005 1.835 € 2.106 € 1.751 € 1.751 € 

2006 1.902 € 2.223 € 1.820 € 1.782 € 

           Font: ETCL-INE. 

 
 
Continuïtat en la lluita contra els baixos salaris estructurals. 
 
La lluita sindical contra els baixos salaris estructurals de certs sectors 
i convenis col·lectius, ha tingut en la negociació col·lectiva d'aquest 
any, un paper important, que és necessari mantenir en el pròxim 
període: 
 
--Sectors diversos de serveis socials –atenció precoç a la infància, 
serveis socials contra el risc d'exclusió social-, amb negociacions molt 
avançades, que dignificaran les condicions salarials de més de 10.000 
professionals. 
 
--conveni d'arqueologia de Catalunya, amb increments del 25% sobre 
les retribucions preexistents. 
 
--convenis de la construcció, que estableixen per vegada primera el 
salari mínim sectorial, en 13.5000 € anuals, i importants increments 
en diverses matèries. 
 
--conveni de ITV de Catalunya, amb increments del 25% respecte de 
l'anterior conveni estatal d'aplicació. 
 
 --conveni de Port Aventura, amb increments del 15% per als grups 
professionals més desfavorits. 
 
--convenis del metall de Tarragona i Barcelona, amb increments en la 
forqueta del 4,5% al 7%, que afecten a 220.0000 treballadors. 
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--conveni de transports de viatgers de Lleida, amb increments del 
5%. El mateix en el conveni d'autobusos. 
 
--Autopistes, amb increments importants per als grups professionals 
de retribucions més baixes. 
 
--conveni col·lectiu d'ambulàncies de Catalunya, amb increments de 
500 € en quatre anys. 
 
--conveni general del comerç de Catalunya, amb increments en la 
forqueta del 5% al 13%. Conveni de majoristes d'alimentació, amb 
increments superiors al 3,5% per als grups professionals de baixos 
salaris. 
 
--Acord per al personal docent interí que adquireix el dret al 
cobrament de triennis. 
 
--conveni de banca, que recupera la clàusula de revisió salarial 
retroactiva.  
 
--conveni de tintoreries i bugaderies de Catalunya, que compromet 
els 1.000 € en dos anys.  
 
--convenis de recollida d'escombraries de Sitges, Vilanova i 
Vilafranca, amb increments del 25%; Cadaqués, San Feliu de Guíxols 
i Calella, en la forqueta del 5% al 15%. 
 
--Funció pública en general i correus, amb el cobrament, per primera 
vegada, de la paga doble. 
 
--conveni de cárnicas, en 2.010, cap categoria professional per sota 
de 1.000 €. 
  
--conveni d'Aigües de Lleida, amb increments superiors al 7% en 
molts col·lectius professionals. 
 
CINC PROPOSTES PER A L'OFENSIVA SALARIAL EN ELS 
CONVENIS 2.008: 
 
Hem analitzat l'evolució dels salaris en la negociació col·lectiva, i 
com, a pesar de l'existència de millores netes de poder adquisitiu, els 
salaris mitjos –que han crescut a un ritme del 3,6% anual -, 
tendeixen a estancar-se, i perden pes en el repartiment de la renda 
nacional. S'accentua una política fiscal regressiva que no compleix la 
seva funció distributiva de la riquesa. AL mateix temps que 
augmenta-li endeutament de les famílies i disminueix l'estalvi, 
especialment pel preu de l'habitatge.  
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En un context com el dels últims anys, de fort creixement econòmic i 
de creació de noves ocupacions, amb la incorporació massiva de 
persones immigrants al mercat de treball, les desigualtats i les 
condicions de treball precàries tendeixen a agreujar-se, en la mesura 
que el creixement de l'ocupació es produeix en sectors d'activitat de 
baix valor afegit. Justament, els sectors d'activitat associats als 
baixos salaris estructurals, els sectors d'activitat més inflacionistes, i 
amb menor productivitat.  
 
Aquesta situació és l'expressió dels problemes del nostre model de 
creixement i competitivitat, i de la necessitat d'accelerar el trànsit cap 
a un model de competitivitat basat en activitats productives d'alt 
valor afegit i amb capacitat d'exportació. L'actual model de 
competitivitat és feble i posa en perill el futur del nostre 
desenvolupament econòmic i social. 
 
D'aquí, la necessitat d'una política salarial més forta en la negociació 
col·lectiva de 2.008. Especialment en els convenis col·lectius que 
tenen baixos salaris estructurals. Els baixos salaris estructurals són 
una expressió fonamental de la precarietat laboral. A més d'una 
situació injusta socialment per a les persones afectades, els baixos 
salaris són un fre en la modernització de les nostres empreses. 
 
La lluita sindical per dignificar els baixos salaris és, també, necessària 
per a construir un nou model de competitivitat i creixement, eficient, 
sostenible i amb futur. 
 
Per CC.OO. de Catalunya, els acords generals en relació a la 
negociació col·lectiva, els successius ANC, no es corresponen amb la 
nova necessitat de que la pròxima negociació col·lectiva introdueixi 
una discontinuïtat que permeti perfilar polítiques sindicals més fortes. 
 
Hem valorat en el seu moment les utilitats del ANC, protegir els 
àmbits de negociació més febles, emmarcar la negociació col·lectiva 
en les prioritats sindicals del moment i estendre les clàusules de 
revisió salarial. La seva missió està complerta. No hauria de ser 
renovat. La seva renovació crearia el fals miratge que la negociació 
col·lectiva ha de seguir una rutinària continuïtat, i no afavoriria un 
salt qualitatiu en els seus continguts. 
 
1.- Fort creixement del Salari Mínim Interprofessional: 
 
La dignificació del salari mínim interprofessional és fonamental. El 
nostre objectiu és que el SMI tingui un creixement del 8% entre 
2.009 i 2.012, fins a arribar a, també, els 1.000€, i complir l'establert 
en la Carta Social Europea. 
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Un creixement significatiu del SMI, té conseqüències positives en la 
lluita contra els baixos salaris estructurals, i en el conjunt general de 
les retribucions. No obstant això, no hem de creure en el miratge que 
l'evolució del SMI, una decisió política en última instància, pot 
substituir els nostres esforços sindicals en la negociació col·lectiva. 
Per contra, és una seriosa inflexió en el creixement dels salaris 
conveni, la qual ajudarà a un major creixement del SMI. 
 
2.- Conquistar una millora real i efectiva del poder adquisitiu 
dels salaris: 
 
Incorporant la clàusula de revisió salarial en els convenis que no la 
tinguin regulada; perfeccionant les clàusules fins a convertir-les en 
clàusules de garantia completa, és a dir, sense limitacions i 
retroactives a l'inici de la vigència del conveni. La revisió salarial no 
es negociable. 
 
Decidint en cada àmbit de negociació, les millores de poder 
adquisitiu real que tenim com objectiu, sobre la base del diferencial 
del salari inicial pactat i la previsió d'inflació a partir de la qual opera, 
plenament, la revisió salarial, i d'acord amb diversos factors: 
 
a) Situació econòmica i expectatives de futur del projecte 
empresarial o els sectors d'activitat de l'àmbit del conveni, inversions, 
estratègies d'innovació tecnològiques i organitzatives, productivitat, 
nous mercats o línies d'activitat, marges de beneficis previsibles i 
beneficis acumulats, etc. 
 
b) Presència en la negociació del valor de la demanda de 
determinades professions i qualificacions en el mercat de treball. 
Donar valor a la formació professional. 
 
3.- Els convenis col·lectius han de superar la negociació 
salarial nominal i avançar en la negociació del conjunt salarial 
i les retribucions de tot tipus:  
 
a) La negociació col·lectiva ha d'intervenir sobre el conjunt del salari 
variable, sigui el que sigui la seva naturalesa i origen, des dels 
clàssics que retribueixen la quantitat o qualitat de treball, al salari per 
objectius, o que s'estableixen sobre la base de l'acceptació personal 
de certes condicions de responsabilitat, disponibilitat o l'especial 
capacitació professional de la persona. 
 
b) Al mateix temps, és necessari establir l'obligatorietat de negociar 
l'impacte sobre els sistemes de salari variable, quan es produeixen 
canvis organitzatius, innovació tecnològica, canvis en les expectatives 
de mercat o canvis en l'estratègia empresarial de competència. 
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c) Corregir les clàusules de compensació i absorció generals, de 
manera que solament puguin compensar i absorbir-se els pluses que 
específicament es determinin com contraprestació a una determinada 
tasca transitòria; substituir les millores voluntàries unilaterals per 
veritables sistemes d'incentius col·lectius o personal; incorporar al 
conveni col·lectiu les categories professionals que no tinguin 
referenciats els seus salaris al conveni col·lectiu evitant exclusions. 
 
4.- Rebutjar les dobles escales salarials i corregir les 
desigualtats de gènere: 
 
Analitzant la classificació professional discriminatòria, per a fer 
realitat el principi d'igual retribució per a treballs d'igual valor. 
 
Un objectiu sindical prioritari és desenvolupar la llei d'igualtat efectiva 
entre dones i homes, també, en relació a la igualtat retributiva. 
 
Igualment, analitzar qualsevol possible tracte discriminatori derivat a 
la data d'ingrés en l'empresa o l'edat.  
 
5.- Eradicar els baixos salaris estructurals: un objectiu central 
de la negociació col·lectiva 2.008. 
 
CCOO de Catalunya, en els últims anys, ha prestat una atenció 
especial a la lluita sindical contra els baixos salaris estructurals de 
molts sectors d’activitat econòmica. 
 
Per això, marquem com a objectiu en la negociació dels convenis 
col·lectius del 2008 increments salarials substancials en els sectors 
pitjor retribuïts i en els grups professionals més desfavorits: 
 
a) Negociant en els convenis, durant la seva pròpia vigència, 
l’eradicació, progressiva i planificada en el temps, dels salaris 
inferiors a 1.000 €.  
 
b) Exigint per als salaris propers al Salari Mínim Interprofessional, un 
increment salarial mínim, en la forqueta del 8% al 6%, segons 
sigui la seva proximitat. En coherència amb la nostra política 
reivindicativa respecte del SMI. 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, Novembre de 2.007 
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