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Efecte dels increments salarials (I) 

Evolució irregular de l’SMI a l’última década.  
Entre 2012-2016: 2,1%. 

Entre 2017-2021: 41,5%.  
 

Poders econòmics→ Un increment 22% l’any 2019 = ATUR. 

L’atur correlaciona amb situació econòmica, no amb salaris. 

 

 

 

  ATUR REGISTRAT A ESPANYA AL DESEMBRE DE CADA ANY 

ANY 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(Oct) 

ATUR 4.093.508 3.702.974 3.412.781 3.202.297 3.163.605 3.888.137 3.257.068 

VARIACIÓ ATUR   -9,54% -7,84% -6,17% -1,21% 22,90% -16,23% 

VARIACIÓ SMI   1,00% 8,00% 4,00% 22,30% 5,60% 1,60% 



Efecte dels increments salarials (II) 

La pujada dels salaris en general, i dels més baixos per 
sobre de l’IPC:  

 

• Augmenta la capacitat de compra de les persones 
treballadores,  

• Redueix la bretxa salarial de gènere,  

• Reactiva el consum intern 

• Possibilita el creixement del PIB. 

 

 



Salari Mínim de Conveni 

No hi ha referència salarial d’AENC   
 

Si tenim AENC i AIC.              Redueix la conflictivitat 

 

Pas previ: Diàleg social 

Derogació de la reforma laboral/Aspectes més lesius/Contra reforma.              
Reequilibrar la correlación de forces a la NC   

 

Salari mínim de conveni 

Aposta al 2018 pel SMC de 14.000€             revulsiu      salaris  baixos. 

46% dels cc.cc tenen regulat salari mínim de conveni. 

 



Objectiu Salari Mínim de Conveni 

 

1ª FASE: SMC de 1.100€ x 14 = 15.400€ (12/2023). 
 

A les taules o com a garantía del conveni 

 

2ª FASE: SMC DE 1.239€ x 14pagues = 17.346€  
 

En 4 anys pels convenis que no superin al 2021 els 
15.400 €. 

Referencia vàlida pel 12/2023 en convenis que están 
per sobre dels 15.400€. 

 



Increments irregulars 

 

Flexibilitat per aconseguir els objectius salarials en funció 
de la situació del sector i del conveni. 

En la forma i en el temps 

 

Aposta per pujar en major pecentatge aquells grups 
professionals més precaris. 

 

Increments per tothom per garantir el poder adquisitiu. 

 Però superiors en GP per sota dels 15.400€ o dels 17.346€ 

 



Exemples d’increment irregular 

 

C.C de ETT’s:  

Increments entre el 3,75% i el 2,75% en els GP més alts 

Incremesnts entre el 11,6% i el 3,79 % en els GP més baixos 

 

Conveni col·lectiu comerç empresses i subsectors sense 
conveni d’aplicació. 

Increments fixos iguals per tothom. 

Es pacten increments addicionals en funció de la variació del PIB que 
van des del 5% als GP més baixos fins al 3% als GP més alts. 
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