
  

 

EXPLICACIÓ DELS CRITERIS SALARIALS PROPOSATS PER CCOO I UGT PER 

A UN POSSIBLE AENC 

                                         24/1/18 

Objectius dels criteris salarials per al proper AENC 

Tots dos sindicats tenim tres objectius prioritaris per a un possible AENC en matèria 

salarial: 

 Primer, que els salaris participin del creixement econòmic i de la situació de bonança 

que les empreses mantenen des de 2014.  

 

 Segon, que recuperin progressivament el poder de compra i la participació en la renda 

perduts des de l'inici de la passada crisi en 2008. 

 

 I tercer, que millorin la seva situació en major mesura els qui posseeixen sous més 

baixos, que són els que més han perdut en els últims anys. 

Com traslladar aquests objectius als convenis? 

A. En relació amb la pujada salarial: 

 Durant la vigència de l’AENC els augments han d'estar en línia amb la 

productivitat prevista en cada àmbit de negociació. 

L'important, i el que els sindicats volem, és que els augments salarials responguin 

a la realitat productiva de cada sector o empresa, i això és el que s'aconsegueix 

amb augments salarials en línia amb la productivitat. 

En tot cas, la pujada ha de ser sempre superior a la inflació, que per al 2018 el 

Govern preveu que sigui de l'1,6%. La inflació actua, per tant, com un sòl, perquè 

els salaris no poden tornar a perdre poder de compra en cap cas i com ha 

ocorregut en el 2017. 

 A més d'això, els salaris en aquest període han d'incorporar un plus, una pujada 

addicional per recuperar  progressivament el poder de compra perdut des de 2008 

(que ha estat d'uns set punts de poder adquisitiu) i la participació en el repartiment 

de la renda generada en les empreses, que s'ha desequilibrat en contra dels 

treballadors (3 punts s'han perdut des de 2008). 

Creiem que pel 2018 i 2019 aquest augment addicional ha de ser d'1,5 punts 

percentuals per any. 

 



  

 

 I com tercera pota, els convenis han d'incloure clàusules de revisió salarial, per al  

cas que la inflació superi finalment la prevista de l'1,6%, que garanteixi la millora del 

poder de compra de l'any en curs i la recuperació del poder adquisitiu perdut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conseqüència: 

 No proposem un dígit, perquè cada sector i empresa ha d'adaptar els criteris    
esmentats a la seva situació econòmica, a les seves xifres reals. 
 

 Tampoc es tracta de donar una banda, que cenyeix la negociació a dos dígits, un sòl      
i un sostre. 
 

 La clau ha de ser la productivitat, d'un costat, i recuperar part del perdut, d'un altre. 
I això s'ha de concretar en cada sector i empresa. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Exemples pràctics de com s'aplicarien els criteris de pujada salarial per al 2018.  

1. Un sector o empresa on la previsió  de productivitat nominal és del 2,9% per  al 

2018: 

L'augment que proposem seria d'aquest 2,9% més l'1,5% addicional per recuperar 

part del perdut des de 2008. En total, un 4,3%. 

2. Un sector o empresa on la previsió de productivitat nominal és del 0,4% per al 

2018: 

Com aquesta productivitat suposaria un augment inferior a la inflació, actuaria el 

sòl de l'1,6%. I sobre ella, s'afegeix l'1,5% de recuperació del perdut. En total, 

3,1%. 

Com es pot conèixer la productivitat de cada àmbit de negociació? 

És important que els negociadors coneguin, amb dades objectives i fefaents, quin és la 

productivitat en el seu sector o empresa i a partir d'aquí puguin preveure la seva evolució.  

Alguns sectors i empreses ja posseeixen informació productiva i econòmica rellevant que 

permet fer aquests càlculs. En aquest cas, les empreses han de facilitar-la a la part 

sindical, per poder negociar sobre la base d'ella. 

En altres àmbits és cert que no existeixen aquestes dades, o que és molt difícil conèixer-

los. Per això demanem al Govern que remeti periòdicament a les comissions paritàries 

dels convenis la informació fiscal i de Seguretat Social de la qual disposa per a cada 

àmbit de negociació, emprant per a això el codi de conveni col·lectiu al que les empreses 

estan adscrites i que estan obligades a facilitar a l'Administració.  

Mentrestant, es pot aproximar l'evolució de la productivitat amb les estadístiques oficials 

que ofereix l'INE per a cada branca productiva, a partir de la Comptabilitat Nacional 

Trimestral. 



  

 

 

B. En relació amb la major pujada dels salaris més baixos: 

Això ha de concretar-se en cada àmbit de negociació, que és on coneixen ben quins 

són les taules salarials del seu conveni, i per tant el nivell dels sous més baixos. I també 

coneixen millor que ningú com es pot realitzar en la pràctica aquesta pujada 

prioritària pels quals menys guanyen, amb quines fórmules efectives.  

Però el que no sembla raonable és que els salaris de conveni vagin a remolc del que 

succeeix en el salari mínim interprofessional. El SMI no hauria de tirar dels sous a 

l'alça, sinó que els sous de les empreses haurien d'estar majoritàriament i 

apreciablement per sobre d'aquest sou legal mínim.  

Per això, si el SMI va a créixer fins a situar-se en 850 euros en 2020, els salaris més 

baixos dels convenis haurien de ser superiors. I en coherència amb això, la xifra dels 

1.000 euros bruts de sou garantit per conveni resulta ja una exigència.  

A més, per als convenis els salaris dels quals més baixos ja siguin superiors, cal 

plantejar també que l'augment salarial de cada any s'articuli en tot o en part com una 

pujada lineal per a tots els treballadors, la qual cosa beneficia proporcionalment més 

als salaris més baixos, que són els que han perdut més poder de compra des de 2008. 


