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RESUM EXECUTIU 

 
El present treball té com a objectiu fonamental quantificar el salari mínim de 
referència català que s’ajusti a les recomanacions realitzades des del Parlament 
de Catalunya i també des de diverses institucions europees (com el Parlament 
Europeu i el Comitè Europeu de les Regions), segons les quals el salari mínim ha 
de representar com a mínim el 60% del salari mitjà o medià del territori, per tal 
de garantir un salari digne i limitar les disparitats salarials.  
 
El treball, elaborat conjuntament pel Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
comença amb una anàlisi de l’evolució salarial recent a Catalunya, que mostra 
com els salaris han registrat un estancament o fins i tot retrocés durant la darrera 
dècada. Aquest ajust salarial, derivat de la recessió econòmica i de dinàmiques de 
devaluació salarial, va recaure sobretot en els treballadors menys remunerats. 
Posteriorment, durant els primers anys de recuperació, els salaris han 
experimentat un creixement, però ha estat molt moderat. Així mateix, el salari 
mínim interprofessional estatal (SMI) va restar pràcticament congelat durant set 
anys, i ha estat només en els anys més recents que ha experimentat un increment. 
Aquest increment, però, és insuficient per a garantir una vida digna a Catalunya, 
on el nivell de preus i els nivells salarials difereixen considerablement de la 
mitjana estatal. A més, les xifres presentades en el primer apartat d’aquest treball 
mostren que l’empitjorament o estancament de les condicions salarials s’ha 
traduït en un augment de la pobresa en el treball i una desigualtat salarial elevada. 
Totes aquestes consideracions justifiquen la necessitat d’establir un salari mínim 
de referència català.  
 
En segon lloc, el treball fa un breu repàs de la figura del salari mínim, que és una 
de les institucions laborals presents a la major part d’economies avançades, si bé 
la seva arquitectura institucional és molt diversa: hi ha països en què 
l’establiment del salari mínim l’estableix el govern de manera unilateral, i d’altres 
que tenen una tradició de concertació del salari mínim amb els agents socials; els 
mecanismes d’actualització també són molt diversos i en alguns casos es basen 
en l’evolució de l’economia, del mercat laboral, dels salaris o dels preus. En 
algunes economies també existeixen salaris mínims diferenciats per territoris, 
nivells de govern, grups d’edat o experiència. D’altra banda, en alguns països com 
el Regne Unit, Irlanda o Alemanya, s’han creat comissions que assessoren al 
govern en matèria de salari mínim. 
 



2    El salari mínim de referència català: estimació i incidència potencial  

 

 

 
   

Posteriorment, s’ha inclòs un apartat que repassa les principals aportacions de la 
literatura econòmica sobre els efectes del salari mínim en l’ocupació, la 
productivitat o els preus, entre d’altres. En general, l’evidència empírica troba que 
els efectes en termes de reducció de l’ocupació agregada són molt reduïts, tot i 
que també depenen de la magnitud de la pujada del salari mínim i del moment 
del cicle econòmic, alhora que sí que es troben més efectes negatius per a 
col·lectius específics com els treballadors joves o els poc qualificats. L’evidència 
empírica també destaca els efectes sobre la desigualtat salarial i possibles efectes 
dòmino sobre salaris més alts, augments de la productivitat, efectes en el consum 
i en els preus. Pel que fa als estudis que avaluen els recents increments de l’SMI 
espanyol, en general troben un efecte limitat sobre l’ocupació, i quan és negatiu, 
de magnitud moderada. Una possible explicació apuntada pels estudis és la baixa 
incidència de l’SMI, és a dir, el percentatge reduït de treballadors que fins ara 
s’han vist afectats per l’augment de la remuneració mínima. 
 
L’apartat central d’aquest treball és el que quantifica una xifra potencial per al 
salari mínim de referència català, partint de dos possibles criteris: el 60% del 
salari mitjà català o el 60% de la mediana salarial (cal tenir en compte que el salari 
mitjà està més afectat pels extrems, sobretot pels salaris més elevats). A partir de 
les dades més recents de l’Enquesta anual d’estructura salarial de l’Institut 
Nacional d’Estadística corresponents al 2017, s’estima que un salari mínim de 
referència mensual que representi el 60% del salari mitjà equivaldria a 1.239,5 
euros (en termes anuals, per a un treball en jornada completa, això equivaldria a 
17.353 euros en 14 pagues). Si es considera el 60% de la mediana salarial, 
aleshores el salari mínim mensual de referència seria de 1.060,1 euros (14.841,5 
euros en termes anuals). Tenint en compte que el salari mínim interprofessional 
estatal establert per a l’any 2019 és de 900 euros mensuals (12.600 euros en 
termes anuals), la primera xifra esmentada implicaria un 37,7% més que l’import 
actual, mentre que la segona xifra comportaria un 17,8% d’increment.  
 
Aquest treball també quantifica la incidència directa potencial en termes de 
percentatge de treballadors que passarien a tenir un salari mínim de referència 
català amb les quanties esmentades. Per calcular la incidència s’ha utilitzat la 
Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL) de la Seguretat Social per a 
Catalunya (any 2018), que és el conjunt més complet de microdades 
anonimitzades que inclou informació sobre afiliació, cotització, retencions i 
prestacions al llarg de la vida d’una mostra representativa de persones. L’any 
2018, un 0,92% dels ocupats percebien una remuneració equivalent a l’SMI 
d’aquell any. Si es pren com a referència la distribució del temps de treball i la 
remuneració del 2018 però es té en compte la quantia de l’SMI estatal per al 2019, 
la incidència pujaria fins a un 6,27%. I si es considerés un salari mínim de 
referència de 1.239,5 euros mensuals, els treballadors que percebrien una 
remuneració igual o inferior a aquesta xifra representarien el 31% del total de la 
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mostra, mentre que amb un salari mínim de referència de 1.060,1 euros el 
percentatge seria del 16%. S’ha calculat la incidència potencial per diferents 
col·lectius i, independentment del salari de referència que s’utilitzi, es constata 
una incidència més alta per als següents grups: dones; joves; persones que entren 
per primer cop al mercat de treball; persones sense qualificació professional; i 
ocupats del sector primari. En termes territorials, la província amb una major 
incidència seria Lleida.  
 
Finalment, amb aquest document es posa de manifest la voluntat del Govern de 
la Generalitat d’avançar cap a un salari mínim de referència català, que tingui en 
compte les condicions salarials a Catalunya i que avanci cap al compliment de les 
recomanacions europees. Atès que el marc competencial no permet l’adopció 
d’un salari mínim legal propi per a Catalunya, i atenent també al fet que el Govern 
valora molt positivament el clima de concertació entre els agents socials a 
Catalunya durant les darreres dècades, s’emplaça a que els agents socials, 
mitjançant el Consell de Relacions Laborals, debatin els resultats d’aquest treball 
i s’iniciï un procés de concertació social amb l’objectiu de donar resposta al repte 
de la millora de la qualitat del treball a Catalunya per mitjà de l’establiment d’un 
salari mínim de referència català. Els agents econòmics i socials són actors 
fonamentals en el mercat de treball, i qualsevol política laboral consensuada amb 
ells parteix d’una probabilitat d’èxit molt més alta, alhora que el seu coneixement 
profund del marc de relacions laborals els converteix en els agents idonis per 
definir el salari mínim de referència català. 
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INTRODUCCIÓ 

L’1 d’agost de 2019, el Govern de la Generalitat va acordar impulsar l’estimació 
del salari mínim de referència català (SMR) i la seva incidència potencial. La 
finalitat de l’acord signat és potenciar un marc català de relacions laborals que 
permeti incrementar la coherència entre l’ocupació de qualitat i la concertació 
social i territorial. Cal tenir en compte que la sortida de la crisi econòmica va 
comportar una devaluació salarial a Catalunya que es va concentrar de forma 
notòria en els salaris més baixos. Tot i que darrerament s’observa una lleugera 
millora dels nivells retributius inferiors, les disparitats salarials perduren. Els 
salaris baixos i l’elevada temporalitat dels contractes, sumats a l’augment 
progressiu del cost de la vida, fan que un 14% de les persones treballadores 
visquin en situació de pobresa a Catalunya. El salari mínim és una eina clau per 
lluitar contra la precarietat laboral. És un instrument de política econòmica que 
regula, mitjançant un marc legal, la remuneració mínima que ha de percebre una 
persona treballadora amb l’objectiu que els salaris siguin justos i permetin tenir 
una vida digna. Aquest és un dret que consta en la Declaració Universal dels Drets 
Humans i la Carta Social Europea (CSE) 1. 
 
A finals del 2018 el Govern de l’Estat espanyol va acordar un augment del salari 
mínim interprofessional (SMI) amb efectes des del gener de 2019. El fet que l’SMI 
espanyol sigui el mateix entre comunitats autònomes amb nivells de renda molt 
dispars fa que en aquells llocs on el cost de la vida és superior -com és el cas de 
Catalunya- aquesta remuneració mínima sigui insuficient per proporcionar un 
nivell de vida digne. Per corregir aquesta situació, el Govern de la Generalitat 
impulsa un salari mínim català de referència adequat a la realitat social i 
econòmica de Catalunya. Davant les limitacions competencials de la Generalitat 
en aquesta matèria, que impedeixen implementar la mesura mitjançant 
l’aprovació d’un text legal, el Govern aposta per la seva implantació per la via dels 
convenis col·lectius amb la implicació necessària de tots els agents econòmics i 
socials de Catalunya. 
 
Per garantir un salari just i limitar les disparitats salarials, el present estudi, 
elaborat conjuntament pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha considerat dues 
alternatives: d’una banda, l’establiment d’un SMR que representi el 60% de la 
                                                   
1 Segons l’Article 23 de la Declaració Universal dels Drets Humans, de 10 de desembre de 1948 
«Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i 
la seva família una existència conforme a la dignitat humana, completada, si cal, amb altres 
mitjans de protecció social». El punt 1 de l’article 4 de la Carta Social Europea (CSE) de 1961 
reconeix «el dret dels treballadors a una remuneració suficient que els hi proporcioni a ells i a 
les seves famílies un nivell de vida digne». 
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mediana salarial catalana, i de l’altra, un SMR que representi com a mínim el 60% 
de la mitjana salarial catalana. Per tant, en el primer cas es proposa considerar 
una proporció del salari central de la distribució mentre que el segon consisteix 
en una proporció del salari mitjà. 
 
Aquestes propostes s’emmarquen en les directrius i recomanacions del Parlament 
Europeu, el Comitè Europeu de les Regions i el Parlament de Catalunya. En 
aquest sentit, la resolució 2008/2034 (INI) aprovada pel Parlament Europeu, 
insta al Consell a utilitzar com a referència el «60% del salari mitjà respectiu 
(nacional, sectorial, etc.)» per acordar un salari mínim (per llei o convenis 
col·lectius a escala nacional, regional o sectorial). En l’àmbit europeu també cal 
esmentar el Dictamen del Comitè Europeu de les Regions (2016/C 051704), on se 
sosté que «s’ha d’afavorir que els Estats membres fixin un salari just indicatiu 
orientat a l’adopció d’una mediana salarial del 60% com a indicador comparatiu». 
En l’àmbit català, el Parlament de Catalunya va aprovar el 2016 la Resolució 17/XI 
del Ple d’Emergència Social, on en el punt 8.3 s’acorda avançar cap a un nou salari 
mínim català que sigui equivalent al 60% del salari mitjà. 
 
L’estimació d’aquest salari mínim de referència ha de permetre orientar, d’ara en 
endavant, la negociació col·lectiva, i avançar de manera gradual cap a una 
Catalunya més justa, cap a un país que aposta per un model de creixement més 
sostenible, tant en l’àmbit econòmic com social. 
 
A continuació, l’estudi es divideix en cinc seccions. La primera analitza l’evolució 
recent de la dinàmica salarial i el seu impacte social. La secció 2 presenta el salari 
mínim en perspectiva comparada amb els països de l’entorn de Catalunya. La 
secció 3 revisa la literatura sobre els efectes dels salaris mínims sobre aspectes 
com els nivells d’ocupació o la productivitat. A la secció 4 es presenten les 
estimacions de l’SMR i la seva incidència potencial en el mercat de treball català. 
L’estudi acaba amb un apartat de conclusions que resumeix els elements més 
destacats.  
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1. Evolució de la dinàmica salarial i el seu 
impacte social 

1.1. Evolució dels salaris i de la desigualtat salarial 

En els anys posteriors a l’esclat de la crisi del 2008 els salaris van suportar bona 
part de l’ajust per recuperar la competitivitat en costos perduda al llarg de la 
darrera expansió. El Gràfic 1, a partir de diferents fonts de dades salarials, mostra 
una caiguda en termes reals (tenint en compte la inflació) en el salari mitjà català 
durant el període 2008-2018. En terme mig, aquesta caiguda és del -4,2% entre 
el 2008 i 2017 i és especialment pronunciada entre 2010 i 2013 (-5,2% de 
mitjana). 
 
Gràfic 1. Evolució del salari mitjà real a Catalunya provinent de diferents fonts de dades 
(índex 2008 = 100) 

90

95

100

105

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Remuneració assalariats per hora de treball assalariat (CRE)
Remuneració assalariats per lloc de treball assalariat ETC (CEAC)
Salari mitjà anual (EES)
Cost salarial per treballador i mes (ETCL)
Salari mitjà mensual, treballadors a temps complet (EPA)  

Nota: s’ha deflactat fent servir l’Índex de preus de consum (IPC). La remuneració dels assalariats també inclou les 

cotitzacions socials a càrrec de l’empresa. 

Font: elaboració a partir de la Comptabilitat regional d’Espanya (CRE), dels Comptes econòmics anuals de Catalunya 

(CEAC), de l’Enquesta anual d’estructura salarial (EES), de l’Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL), de 

l’Enquesta de població activa (EPA), i de l’Índex de preus de consum (IPC). INE i Idescat. 
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Cal fer dues consideracions sobre el salari mitjà. D’una banda, el salari mitjà és 
una mesura sensible als extrems i una economia amb salaris molt alts en l’últim 
decil de la distribució tindria un salari mitjà més alt que una economia amb 
menys desigualtat salarial. D’altra banda, el salari mitjà incorpora l’efecte 
composició, que es defineix com els efectes sobre el salari mitjà derivats de canvis 
en la composició de l’ocupació. Així, en els anys de crisi es van destruir 
principalment llocs de treball amb un salari per sota de la mitjana i la destrucció 
d’aquests llocs de feina va pressionar el salari mitjà a l’alça. L’índex de preus del 
treball de l’INE intenta corregir aquest efecte i mesurar el preu del treball (salari 
per hora) descomptant l’efecte composició. Catalunya és una de les comunitats 
autònomes on el salari per hora corregit d’efecte composició ha caigut en termes 
reals amb més intensitat en el període 2008-2017. 
 
En el Gràfic 2, que mostra l’evolució del salari real per a diferents nivells salarials, 
s’observa com les persones amb salaris més baixos (línia negra) han estat les que 
més han patit l’ajust salarial durant els anys de crisi.  
 

Gràfic 2. Evolució del salari mitjà real i del salari real a Catalunya per als percentils indicats 
(índex 2008 = 100) 
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Nota: Els percentils (P) fan referència als valors que divideixen la distribució en cent parts iguals. Les dades 

representades corresponen al salari anual real del percentil indicat. 

Font: elaboració a partir d'Enquesta Anual d'Estructural Salarial (Idescat). 

 

El 2015 les persones assalariades amb nous contractes guanyaven menys (en 
termes reals) que el 2008 en llocs de feina similars (Fernández-Kranz, 2017). 
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Aquesta caiguda del salari reflecteix les noves condicions del mercat laboral i 
afecta principalment a aquells que es veuen obligats a canviar de feina i al jovent 
que entra al mercat de treball per primera vegada. Destaca la reducció del temps 
de treball que s’observa amb l’augment del treball a temps parcial (amb un 
increment significatiu del temps parcial involuntari). 
 
La major intensitat dels efectes de la crisi suportats per les persones amb salaris 
més baixos en comparació a aquelles amb remuneracions més elevades ha fet 
augmentar la desigualtat salarial. El Gràfic 3 mostra com l’any 2014 el salari per 
jornada de treball del decil 9 era de 5,4 vegades el salari del primer decil, 1 punt 
més que el 2018. Durant els últims anys es corregeix una mica aquesta tendència 
i l’any 2017 aquest quocient se situa en un 4,8. Aquesta ràtio es pot descompondre 
en les ràtios de desigualtat entre els decils 9 i 5 i els decils 5 i 1, i d’aquesta manera 
veure el pes que cada una d’aquestes té en la ràtio de desigualtat D9/D1. Amb la 
crisi la desigualtat a la part baixa (D5/D1) va augmentar la seva rellevància. 
 
Gràfic 3. Descomposició de la ràtio D9/D1 entre les ràtios D9/D5 i D5/D1  
Anys 2008, 2014 i 2017 

48,2% 51,8%

2008
Ràtio D9/D1 = 4,4

42,8%
57,2%

2014
Ràtio D9/D1 = 5,4 

D9/D5 D5/D1

45,0%
55,0%

2017
Ràtio D9/D1 = 4,8 

 

Nota: Els decils fan referència als 9 valors que divideixen la distribució salarial en 10 parts iguals, per exemple el 

decil 1 és el salari que separa el 10% de persones amb salaris més baixos de la resta. Els quocients de les ràtios 

comparen el salari mitjà per jornada de treball dels decils que s'indiquen. 

Font: elaboració a partir d'Enquesta Anual d'Estructural Salarial (Idescat). 

 

1.2. Descens en la participació de les rendes del treball 

Un altre indicador de la pèrdua de pes dels salaris en l’economia és la participació 
de les rendes del treball. L’evidència empírica (Milanovic, 2019; OIT, 2013, entre 
d’altres) mostra com des dels anys 1970-80 a la majoria d’economies, 
especialment les més desenvolupades, s’ha produït una caiguda generalitzada de 
la participació de la renda del treball en el conjunt de l’economia. Catalunya no 
és una excepció, com s’observa al Gràfic 4. 
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Gràfic 4 Participació de les rendes del treball a Catalunya i Espanya  
(%) 
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Nota: la participació de les rendes del treball s’ha calculat fent servir els llocs de treball equivalents a temps complet. 

Font: elaboració a partir de Comptes econòmics anuals de Catalunya (Idescat) i Comptabilitat Nacional d’Espanya 

(INE). 
 

La literatura suggereix que entre, d’altres factors, el debilitament del poder de 
negociació de les persones treballadores és un element important de la caiguda 
de la participació de les rendes salarials. Aquest debilitament vindria per factors 
diversos i interconnectats, com la globalització, la financerització o el canvi en 
institucions del mercat de treball (és a dir, polítiques en l’àmbit laboral) (OIT, 
2013). De manera similar, Rodrik (2019) destaca que les desigualtats augmenten 
més en aquelles economies amb mercats laborals més desregulats i amb una 
protecció social més feble. En aquest sentit, el salari mínim és una de les 
institucions que pot reforçar el poder de negociació de les persones en una 
situació més desfavorable (IZA, 2017). 
 

1.3. Evolució de la desigualtat de la renda 

Des de la segona meitat del segle XX la desigualtat entre països s’ha reduït en 
contrast amb l’augment de la desigualtat dintre dels països, especialment en 
economies avançades (Milanovic, 2016, Blanchet, et al., 2019). A Europa, el 2017, 
el 10% de les persones més riques concentrava el 33% de la renda (Blanchet, et 
al., 2019). Els principals motius citats per la literatura per explicar l’increment 
generalitzat de la desigualtat dins els països són el canvi tecnològic, les polítiques 
econòmiques que redueixen la contribució impositiva de les persones amb més 
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renda i la caiguda en l’afiliació sindical. La menor afiliació sindical, no només 
implica una reducció en el poder de negociació de les persones treballadores, sinó 
que també pot reduir la influència de les organitzacions sindicals sobre la política 
econòmica dels governs i per tant, la capacitat d’influència de la classe 
treballadora es reduiria en favor d’altres grups socials (Jaumotte i Buitron, 2015).  
 

A Catalunya, els anys de crisi econòmica van castigar especialment les persones 
de la part baixa de la distribució de la renda. En el Gràfic 5 s’observa com, si 
s’ordena la població de Catalunya segons la seva renda i es divideix en 10 parts 
iguals (decils), la població situada entre els decils 1 i 3 va veure reduïda la seva 
participació en el total de la renda mentre que els decils 4 a 9 van augmentar la 
seva participació. Pel que fa a la població del decil superior, va reduir la seva 
participació en la renda total però cal tenir en compte que el 2018 concentrava el 
22,5% de la renda (enfront el 2,6% del decil 1). El Gràfic 5 també revela que la 
caiguda en la participació de la renda va ser més acusada en el 10% més pobre i 
més intensa en el període 2008-2013. 
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Gràfic 5. Variació de la participació en la renda equivalent disponible per decils a 
Catalunya 
Panell A. (punts percentuals) 

 
 

Panell B. (% de variació) 

 
Nota: les dades dels ingressos salarials de l’ECV corresponen a l’any anterior a l’enquesta. Així, la dada del 2017 fa 

referència a ingressos salarials del 2016. 

Font: elaboració a partir de les microdades de l’Enquesta de condicions de vida (INE). 
 

Si bé augments del salari mínim poden ajudar a reduir la desigualtat de la renda 
i a millorar els ingressos de les persones més vulnerables, cal recordar que és un 
instrument de política econòmica que afecta exclusivament a les persones 
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treballadores i n’exclou aquelles que no participen en el mercat laboral. Per 
aquest motiu, és menys efectiu en la reducció de la pobresa, de manera que es 
requereixen mesures addicionals. A tall d’exemple, a Espanya només el 10% de 
les persones en risc de pobresa són treballadors coberts pel salari mínim 
interprofessional (SMI). A més, moltes de les llars en risc de pobresa no tenen 
cap membre ocupat i les persones en risc de pobresa que estan ocupades tenen 
contractes precaris que fan que el salari anual sigui baix tot i cobrar un salari per 
hora igual o superior al SMI. També es constata que molts joves que cobren l’SMI 
no s’han emancipat i viuen en llars que no estan en risc de pobresa (Fernández-
Kranz, 2019). 
 

1.4. Evolució de la pobresa en el treball 

La dinàmica salarial a la part baixa de la distribució és un factor cabdal per 
entendre l’evolució de la taxa de pobresa en el treball (in-work poverty rate)2. 
L’augment de la pobresa en el treball té importants costos per a la societat ja que, 
més enllà dels efectes negatius sobre el creixement i la productivitat, crea 
desconnexió entre els ciutadans, desconfiança cap al sistema polític i fugida de 
cervells (Cabasés et al., 2017). 
 
Al Gràfic 6 es pot veure com la taxa de pobresa en el treball creix per tercer any 
consecutiu a Catalunya el 2018 i assoleix el 14,4%. És una taxa similar a la del 
conjunt d’Espanya (13 %) però una de les més elevades de la UE.  

                                                   
2Aquesta taxa mesura el percentatge de població treballadora de 18 a 64 anys que tot i haver 
treballat com a mínim set mesos durant l’any la seva renda equivalent disponible no supera el 
llindar de risc de pobresa. 
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Gràfic 6. Evolució de la taxa de risc de pobresa en el treball a Catalunya i el seu entorn  
(%) 

 

Nota: les dades dels ingressos salarials de l’ECV corresponen a l’any anterior a l’enquesta. Així, la dada del 2018 fa 

referència a ingressos salarials del 2017. Les dades de Catalunya tenen un trencament de sèrie el 2013, ja que es va 

canviar la base metodològica. 

Font: Idescat i Eurostat. 

 

L’OCDE considera que el salari mínim, juntament amb altres mesures, pot ajudar 
a “limitar els impactes de l’ajust econòmic en els treballadors amb salaris baixos 
i prevenir el risc de nivells creixents de la taxa de pobresa en el treball” (OCDE, 
2014). En aquest sentit, cal remarcar que la retribució anual que perceben les 
persones treballadores depèn tant del salari com del temps treballat i, per tant, 
perquè la repercussió del salari mínim sigui elevada, és necessari que el temps de 
treball no sigui excessivament baix. 
 

1.5. El paper del salari mínim com a institució laboral 

El salari mínim s’emmarca dins del conjunt d’institucions laborals, que són 
figures de legislació i de funcionament del mercat laboral, creades als països 
avançats per a garantir un marc mínim de protecció per als treballadors. Així, 
aquestes institucions tenen com a funcions, entre d’altres, la protecció de les 
persones en atur (mitjançant les prestacions per atur), la protecció de l’ocupació 
(mitjançant els costos d’acomiadament i els límits de l’acomiadament), la defensa 
dels interessos dels treballadors (mitjançant la negociació col·lectiva i les figures 
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sindicals), l’establiment del marc de contractació dels treballadors (tipologia de 
contractes i funcionament) o bé la garantia d’un salari mínim per als treballadors.  
 
El salari mínim pot generar efectes sobre l’evolució salarial, la desigualtat salarial, 
l’ocupació (en particular d’alguns col·lectius) i sobre altres variables econòmiques 
(productivitat, consum, preus, etc.), tal com es repassa a la secció 3 d’aquest 
treball. 
 
Existeixen diversos canals a través dels quals el salari mínim té un impacte sobre 
la distribució salarial d’una economia. D’una banda, pot ajudar a incrementar el 
poder de negociació dels treballadors que es trobin en una situació desavantatjosa 
(Comissió Europea, 2016). D’altra banda, l’establiment d’un salari mínim i 
l’augment de la seva quantia afecten directament a les persones que cobren per 
sota d’aquest salari, però més enllà es produeixen efectes indirectes que 
pressionen a l’alça els salaris de la resta de la distribució salarial a través de 
l’anomenat efecte dòmino (Kuddo et al., 2015). Com els efectes a la distribució 
són principalment a la part baixa i mitja, el salari mínim té el potencial de 
comprimir la distribució salarial i reduir la desigualtat salarial. En conseqüència, 
el conjunt de la distribució pot millorar lleugerament (Comissió Europea, 2016; 
Airef, 2018; Kuddo et al., 2015; OIT, 2015). Com s’observa en el Gràfic 7, al Regne 
Unit la distribució salarial s’ha anat comprimint progressivament des del 1998, 
després que s’introduís el salari mínim.  
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Gràfic 7. Evolució dels llocs de treball al Regne Unit tenint en compte la retribució respecte 
la mediana salarial  
(%) 

 

Font: Low Pay Commission (2019). 
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2. Nivells i regulació del salari mínim en 
perspectiva comparada 

En aquest apartat es presenta una anàlisi comparada de la quantia del salari 
mínim en països de l’entorn i un resum dels casos en què s’estableixen nivells 
mínims diferenciats per col·lectius o per territoris. Finalment, s’ofereix una 
anàlisi comparada dels diferents marcs institucionals de determinació del salari 
mínim.  
 

2.1. El salari mínim en països de l’entorn 

En els darrers tres anys Espanya ha incrementat diverses vegades el salari mínim 
interprofessional (SMI). L’1 de gener del 2019 va entrar en vigor el nou SMI, fixat 
en 12.600 euros anuals per a una persona que treballi a temps complet durant tot 
l’any3. L’import equival a 14 pagues mensuals de 900 euros o 12 de 1.050 euros, 
l’equivalent a 30 euros per dia treballat. El nou salari mínim representa un 
augment del 22,3 % respecte del nivell del 2018, l’increment més alt des de finals 
dels anys 1970. Si es descompta l’evolució dels preus de consum, el salari mínim 
ha sobrepassat el 2019 el nivell del 1979, en un 6,3 % si prenem com a referència 
la inflació de Catalunya i en un 17,9 % si ens fixem amb la d’Espanya.  
 
Com es pot veure al Gràfic 8, l’augment de l’SMI del 2019, que s’afegeix als 
increments del 2017 i 2018, té lloc després d’un període en el que la quantia de 
l’SMI ha estat pràcticament congelada.  
 

                                                   
3 Aquest salari mínim està fixat per a qualsevol persona treballadora. Les úniques excepcions són 
els treballadors anomenats eventuals o temporers que hagin treballat menys de 120 dies a la 
mateixa empresa, que rebran com a mínim 42,62 euros per jornada legal en l’activitat, i pels 
treballadors de la llar la retribució mínima dels quals serà de 7,04 euros per hora efectiva de 
treball. 
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Gràfic 8. Evolució del salari mínim interprofessional (SMI). 1980-2019  
(euros) 
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Nota: l’eix esquerre indica la quantia mensual a 14 pagues; l’eix dret indica la quantia anual. 

Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. 

 
A Espanya el procés per a determinar el salari mínim està conduit pel govern, i el 
mateix govern pot determinar unilateralment el nou nivell a través de Reial-
decret després de consultar els agents socials. Com estableix l’article 27 de 
l’Estatut dels Treballadors, el govern fixa anualment l’SMI prèvia consulta a les 
organitzacions sindicals i les associacions empresarials més representatives. 
Segons el mateix article en aquest procés el govern ha de tenir en compte l’índex 
de preus al consum, la productivitat, la participació del treball en la renda 
nacional i la conjuntura econòmica general. 
 
La consulta no és vinculant ja que els agents socials poden no participar de 
manera efectiva en la decisió. El 2011 el govern de l’estat espanyol va deixar de 
consultar els agents socials abans de determinar el nou salari mínim. Aquell 
mateix any el govern estatal va decidir, per primer cop, suspendre l’actualització 
anual pel 2012 i la retribució mínima es va mantenir gairebé constant des del 
2012 al 2016. Durant els anys més severs de la crisi econòmica, la quantia de l’SMI 
en termes reals va caure, com s’observa en el Gràfic 9. 
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Gràfic 9. Evolució de l’SMI en termes reals a Catalunya i Espanya. 1979-2019 
(índex 1979 = 100) 
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Font: elaboració a partir de Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i l’Índex de preus de consum (INE). 

 

D’altra banda, com succeeix en altres països, el salari mínim fixat pel govern 
central és el mateix per a tot el territori i no té en compte les diferències en el cost 
de la vida o l’estructura productiva de les comunitats autònomes. Això es tradueix 
en una elevada disparitat quan comparem el salari mínim amb la mitjana salarial 
-l’anomenat índex de Kaitz4- de les comunitats autònomes. El 2017 Catalunya 
presentava el quart salari mitjà més alt (ocupava el tercer lloc si tenim en compte 
la mediana salarial). Per aquest motiu, com es mostra al Gràfic 10, el 2017 
Catalunya era una de les comunitats on el salari mínim representava una part més 
petita del salari mitjà. Concretament, representava un 39,3% i, per tant, era una 
de les comunitats autònomes que més s’allunyava de l’índex de Kaitz recomanat 
pel Parlament Europeu (60%). Si prenem com a referència la mediana salarial, 
l’índex de Kaitz a Catalunya era d’un 45,6%, una xifra que està per sota del total 
estatal (50,0%) i situava Catalunya en el tercer valor més baix per comunitats. 
 

                                                   
4 En aquest cas, l’índex de Kaitz s’obté dividint el salari mínim entre la mitjana salarial. En altres 
casos es fa servir com a referència la mediana salarial en lloc de la mediana perquè la mediana no 
està condicionada per valors extrems. La mitjana salarial acostuma a superar la mediana i la 
diferència entre ambdues reflecteix el grau de desigualtat salarial.  
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Gràfic 10. SMI respecte al salari mitjà per comunitats autònomes. 2017  
(%) 
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Font: elaboració a partir de Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i de l'Enquesta Anual d'Estructural 

Salarial (Idescat). 

 

Pel que fa a Europa, la quantia de la retribució mínima obligatòria varia força 
entre països. El Gràfic 11 mostra com es redueixen aquestes diferències si es tenen 
en compte els valors en paritat de poder de compra (PPC). 
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Gràfic 11. Salari mínim a la Unió Europea. 2019 
(euros a preus corrents i en paritat de poder de compra) 

 

Nota: els valors de l’esquerra són a preus corrents, els valors de la dreta en paritat de poder de compra. Per a estimar 

el valor en paritat de poder de compra de Catalunya s’ha fet servir el diferencial estimat entre Catalunya i Espanya 

(8,5%) de Costa et al. (2015). 

Font: Eurostat. 

 

Al Gràfic 12 s’observa que el 2018 Espanya és un dels països amb una major 
distància entre el salari mínim i la mediana salarial dels treballadors a temps 
complet. El 2018, l’índex de Kaitz a Espanya era d’un 41,2%, allunyat dels països 
amb índexs més elevats com França (61,6%) o Portugal (61,4%) Segons l’Airef 
(2018), amb l’augment del 22,3% del 2019, Espanya se situaria amb un índex de 
Kaitz del 50%, similar a la mitjana de les economies desenvolupades. 
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Gràfic 12. Salari mínim respecte a la mediana salarial a la Unió Europea. 2018  
(%) 

 
Nota: el salari mínim es compara amb la mediana salarial dels treballadors a temps complet. Els països de la UE no 

inclosos en aquest gràfic són els que no tenen un salari mínim interprofessional obligatori. 

Font: OCDE. 

 

2.2. Salaris mínims diferenciats per col·lectius o per territoris 

La literatura identifica les persones treballadores joves com un dels col·lectius 
que es poden veure relativament més afectats per augments del salari mínim 
perquè la majoria són nous entrants en el mercat de treball i de mitjana presenten 
salaris més baixos. Per tal que nivells de salari mínim massa alts no perjudiquin 
l’ocupació de les persones joves, en alguns països s’aplica un salari mínim inferior 
al general per a les persones amb una edat inferior a un determinat llindar5. El 
salari mínim pel conjunt de la població es pot combinar amb un mateix nivell per 
a tots els joves, o amb diferents nivells per a diferents rangs d’edat. A la Unió 
Europea, els països que tenen alguna d’aquestes mesures són Bèlgica, França, 
Irlanda, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Regne Unit i Grècia. 
 
Al Regne Unit, per exemple, existeixen actualment 4 nivells de salari mínim 
diferenciats per edats. A més, el 2011 es va introduir un salari mínim per la figura 

                                                   
5 Fins el 1998 a Espanya hi havia diferents nivells pels treballadors menors d’edat. 
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de l’aprenent (aprenents d’entre 16 i 18 anys, o per aprenents més grans durant 
el seu primer any d’aprenentatge).  
 
A continuació, a la Taula 1 es presenta un resum dels països que tenen nivells de 
salari mínim diferenciats per edats o altres característiques com la qualificació 
professional.  
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Taula 1. Països amb salari mínim diferenciat per a col·lectius concrets 

 
*Depèn del grau de discapacitat, amb un mínim d’exempció del 10% i un màxim del 50%. 

**A Espanya el salari mínim d’aquests col·lectius es fixa per jornada o hora de treball i té en compte 

pagaments prorratejats; aquest fet dificulta determinar el percentatge que representa respecte l’SMI 

mensual o anual. 

Font: Eurofound (2019) i elaboració pròpia. 

 

          

País Col·lectiu de treballadors
Percentatge del 

salari mínim
Bèlgica 18 anys 82%

19 anys 88%
20 anys 94%

França 15 o 16 anys 80%
17 anys 90%
Jovent amb contracte professional 55% o més
Aprenents 25-78%

Hongria Treballadors amb qualificació 130,8%
Irlanda Menys de 18 anys 70%

18 anys 80%
19 anys 90%

Luxemburg 15 o 16 anys 75%
17 o 18 anys 80%
Més de 18 anys i amb qualificació 120%

Malta Menys de 17 anys 95%
17 anys 96%

Països Baixos 15 anys 30%
16 anys 34,5%
17 anys 39,5%
18 anys 50%
19 anys 60%
20 anys 80%

Portugal Aprenents i becaris 80%
Persones amb discapacitat 50-90%*

Romania Treballadors amb qualificació d'educació 
superior i un any d'experiència

112,9%

Espanya** Treballadors domèstics -
Treballadors eventuals i temporers -

Regne Unit Aprenents menors de 19 anys, o 19 
anys o més durant el primer any 
d'aprenentatge

47,3%

Menors de 18 anys 53,6%
18 a 20 anys 75,4%
21 a 24 anys 94,3%
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A més de l’edat, un altre factor que s’utilitza per establir salaris diferenciats és 
l’àmbit territorial. Tot i l’existència generalitzada de diferències salarials entre 
regions d’un mateix país, només el Canadà, la Xina, Indonesia i el Japó tenen 
salaris mínims establerts nacionalment que varien per regions (IZA, 2015). 
Tanmateix, en altres països com els EUA hi ha diferències en el salari mínim entre 
regions però aquest és degut a l’establiment d’un salari mínim per altres 
administracions (com la local o l’estatal, en el cas dels EUA). Així, als EUA hi ha 
un salari mínim federal però també són permesos salaris mínims estatals o fins i 
tot municipals. 
 
Brasil i Rússia també combinen un salari mínim nacional amb la possibilitat 
d’establir salaris mínims regionals. Des del 2000, el Brasil permet que cada estat 
determini un salari mínim propi per sobre del nivell del salari mínim nacional. El 
2015 només 5 estats havien establert un nivell superior al nacional i això succeïa 
bàsicament a les zones més desenvolupades del sud-est. A Rússia, ciutats com 
Sant Petersburg o Moscou tenen un salari mínim fixat per sobre del nivell 
nacional. 
 
Per acabar aquest apartat, hi ha altres casos en què el salari mínim fixat difereix 
del de la resta de l’economia. Com s’observa a la Taula 1, a França, Portugal i el 
Regne Unit, en el cas de contractes d’aprenentatge les retribucions mínimes 
fixades són inferiors a la quantia legalment establerta per al conjunt dels 
treballadors. A França es paga entre un 25% i un 78% del salari mínim als 
aprenents, a Portugal se’n paga un 80%, i en el cas del Regne Unit els aprenents 
de menys de 19 anys o els majors de 19 anys en el seu primer any d’aprenentatge 
cobren un 47,3% de la retribució mínima legal. A Irlanda fins el 2018 es pagava 
un 80% del salari mínim als majors d’edat durant el seu primer any de feina, 
mentre que es pagava un 90% del salari mínim als majors d’edat durant el seu 
segon any de feina. Altrament, a Portugal es paga com a mínim un 50% del salari 
mínim als treballadors amb discapacitats; el percentatge final depèn del grau de 
discapacitat. 
 
Hi ha alguns casos en què s’estableixen retribucions per sobre del salari mínim 
legalment establert. A Hongria els treballadors amb qualificació tenen establerta 
una retribució mínima que equival al 130,8% del salari mínim legal. A Luxemburg 
es paga un 120% del salari mínim als majors d’edat amb qualificació professional. 
I a Romania es paga com a mínim el 112,9% del salari mínim a les persones 
assalariades amb educació superior i un any d’experiència.  
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2.3. Marc institucional de determinació del salari mínim 

Un altre element essencial en l’establiment del salari mínim és el marc 
institucional que el determina. Primer, el salari mínim es pot aplicar de forma 
homogènia a tots els sectors econòmics o pot ser sectorial. El Mapa 1 mostra que 
l’opció més estesa a la Unió Europea és la primera.  
 

Mapa 1. Tipus de model de salari mínim a la UE 

 

Font: Schulten (2014) 

 

Segon, el nivell del salari mínim i els increments poden ser aplicats pel govern o 
a través d’acords col·lectius entre els agents socials. Tercer, els criteris 
d’actualització poden venir donats per indicadors determinats o a través de la 
negociació entre agents socials o entre el govern i els agents socials. La Taula 2 
presenta un resum de les diferents opcions. 
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Taula 2. Característiques dels models de salari mínim 

Model Determinació Actualització
Índex
Acords col·lectius
Govern via consulta 
institucionalitzada
Govern
Índex
Acords col·lectius
Govern
Negociació col·lectiva

Universal nacional

Sectorial

Acords col·lectius

Govern

Acords col·lectius
 

Nota: els acords col·lectius poden fer referència a acords a dues bandes 

(entre agents socials) o tres bandes (entre agents socials i el govern). 

Font: Schulten (2014) 

 

A nivell europeu, els estats tenen diferents mecanismes per determinar l’evolució 
del salari mínim i es poden classificar, principalment, en funció de tres 
dimensions (IZA, 2017): i) els actors i el seu paper en el procés de presa de 
decisions, ii) la freqüència i la predictibilitat de les actualitzacions, i iii) els criteris 
tinguts en compte en les actualitzacions. La Taula 3 inclou un resum del paper 
dels diferents actors en la presa de decisions sobre el salari mínim. 
 

Taula 3. Actors i el seu paper en el procés de presa de decisions 
Àustria (AT), Xipre (CY), 

Dinamarca (DK), Finlàndia (FI), 
Itàlia (IT), Suècia (SE)

Bulgària (BG), Txèquia (CZ)
Bèlgica (BE), França (FR), 

Luxemburg (LU), Malta (MT), 
Països Baixos (NL), Eslovènia (SI)

Negociació a dues o tres bandes si 
és possible, sinó el govern

Estònia (EE), Polònia (PL), 
Eslovàquia (SK)

Govern després de consultar els 
agents socials

Espanya (ES), Croàcia (HR), 
Romania (RO)

Govern seguint el procés de consulta 
a tres bandes

Hongria (HU), Letònia (LV), 
Lituània (LT), Portugal (PT)

Procés conduit pels agents socials Alemanya (DE)
Procés conduit per experts 

independents
Grècia (EL), Irlanda (IE), Regne 

Unit (UK)

Salari mínim interprofessional no establert

Salari 
mínim 

interpro-
fessional

Decisions no institucionalitzades

Indexació

Decisions 
institucionalitzades

 
Nota: per decisions no institucionalitzades s’entén la inexistència d’una normativa que reguli la presa de decisions. En 

aquest cas, el grau de discrecionalitat del govern és màxim. 

Font: elaboració a partir d’IZA (2017). 
 

També és rellevant la freqüència en què s’actualitza el salari mínim. La Taula 4 
ofereix un resum del procediment utilitzat als estats europeus.  
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Taula 4. Freqüència del procés d’actualització del salari mínim 

Procediments i 
calendari 

determinats

Només la data d'inici 
o d'entrada en 
vigència està 
determinada

Sense procediments 
o calendaris 
determinats

NL EL CZ ES DE UK**** BG
IE FR** HU BE*** EE
LV HR PT LU*** LT
PL* MT RO
SK SI

Més d'un 
cop l'any

Anual

Cada 2 
anys Altres No 

especificat

 
* Dos cops l'any si la inflació sobrepassa el 5%.      

** Indexació (addicional) automàtica quan la inflació sobrepassa el 2% des de l'última actualització del SM. 

*** Lligat a l’índex de preus de consum.       

**** Ocasionalment. 

Font: IZA (2017) 

 

Pel que fa als criteris que es tenen en compte en el procés d’actualització, n’hi ha 
diversos però a la pràctica no s’acostumen a seguir al peu de la lletra. Els criteris 
fan referència, principalment, a quatre àmbits: el mercat laboral (nivell 
d’ocupació i atur), la situació econòmica (productivitat, competitivitat, xocs 
econòmics...), els salaris i les rendes, i l’evolució dels preus. 
 
En termes generals, major discrecionalitat en la presa de decisions implica més 
flexibilitat per respondre a xocs inesperats, però al mateix temps fa que 
l’actualització sigui més impredictible i que es pugui manipular en base al cicle 
electoral. En canvi, com més rigidesa té el procés de presa de decisions, menor és 
el biaix polític i major la predictibilitat i transparència però, alhora, pot fer 
augmentar la rigidesa salarial i reduir la capacitat de reacció enfront condicions 
econòmiques adverses. 
 
En alguns països com Alemanya o França, el mecanisme per a determinar els 
canvis en el salari mínim pot estar lligat a fórmules o objectius concrets. A la Taula 
5 es pot veure un resum de les diferents casuístiques en el context europeu 
(Eurofound, 2019). 
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Taula 5. Resum de fórmules fixes i objectius predefinits 

No
Llindar mínim Nivell objectiu

No

Sense fórmules Hongria, Lituània, 
Eslovàquia, Espanya

En procés de debat Bulgaria Lituània (45-50% del 
salari mitjà)

Finalitzat, pendent d'implementació Txèquia (no menys del 
40% del salari mitjà)

Sense fórmules, però amb factors o variables específiques
Comitè d'experts amb un mandat i 
orientació específics quant a 
indicadors 

Irlanda Regne Unit (60% de la 
mediana salarial)

Referència a indicadors econòmics i 
socials amplis, però sense algoritme 
fix

Grècia, Portugal, 
Romania, Eslovènia

Croàcia (cap objectiu 
específic però 
"incrementar 

participació salarial")
Sí

Evolució de la resta de salaris Alemanya, Països 
Baixos

Només indexació i adaptació al cost 
de la vida Bèlgica, Malta

Evolució de la resta de salaris i la 
inflació França, Luxemburg

Xipre (50% de les 
medianes salarials, 

però nivells congelats)

Evolució de la productivitat laboral o el 
PIB

Eslovènia (no inferior al 
40% del salari mitjà), 

Polònia (no menys del 
50% del salari mitjà)

Sense salari mínim interprofessional obligatori

Sí
Objectius relatius

Àustria, Dinamarca, Finlàndia, Itàlia, Noruega, Suècia

Fórmules fixes

 
Font: Eurofound (2019). 
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3. Revisió de la literatura sobre els efectes 
del salari mínim 

Aquest apartat inclou, d’una banda, una síntesi de la literatura dels efectes del 
salari mínim sobre factors com l’ocupació, la productivitat o el nivell de preus i, 
de l’altra, una revisió de la literatura sobre els efectes del salari mínim en el 
context espanyol.  
 

3.1. Síntesi de la literatura sobre els efectes del salari mínim 

Fins els anys 1990 el paradigma neoclàssic, que assumia el supòsit de 
competència perfecta, argumentava que el salari mínim (i els seus augments) 
comportava una reducció de l’ocupació poc qualificada o amb productivitat baixa. 
Els darrers anys s’han formulat algunes aproximacions teòriques noves que 
evidencien l’existència de diversos mecanismes pels quals el salari mínim pot 
afectar a l’economia (Schütz, 2019). Els efectes més rellevants, més enllà dels 
nivells l’ocupació, són l’efecte dòmino sobre la distribució salarial, els preus, els 
costos no-laborals o els beneficis empresarials, les millores d’eficiència o els 
mecanismes empresarials d’ajust de l’ocupació (Bodnár et al., 2018). 
 
Els efectes sobre els llocs de treball han estat, amb escreix, els més estudiats. El 
treball seminal de Card i Krueger (1994) va mostrar com augments del salari 
mínim podien no implicar, a nivell agregat, la pèrdua de llocs de feina, i fins i tot 
en alguns casos l’efecte podia ser positiu. Des de llavors, han estat molts els 
estudis que han analitzat empíricament els possibles impactes del salari mínim. 
En termes generals, l’evidència recent presenta efectes negatius sobre l’ocupació 
molt reduïts o pràcticament inexistents (Kuddo et al., 2015; Bodnár et al., 2018; 
OIT, 2015; Ramos i Suriñach, 2016; Lacuesta et al., 2019 IZA, 2017; OCDE, 2015; 
Dube, 2019). L’elasticitat de la demanda de treball observada respecte de 
l’augment del salari mínim, que indica la variació en el nivell d’ocupació quan el 
salari mínim augmenta un 1%, se situa majoritàriament a l’entorn de zero (Airef, 
2018; Lacuesta et al., 2019; Dube, 2019). Els possibles efectes negatius serien 
principalment sobre les ocupacions amb productivitat més baixa, on hi podria 
haver un efecte substitució per treballadors amb més formació.  
 
El possible efecte negatiu sobre l’ocupació es concentra en determinats col·lectius 
que estan sobrerepresentats dins les ocupacions amb remuneracions més baixes. 
Principalment les persones treballadores joves i més en general les que tenen 
nivells de formació baixos (Airef, 2018; Lacuesta et al., 2019; Bodnár et al., 2018). 
Més concretament, gent gran (Galán i Puente, 2012), dones (Banc Espanya, 2019) 
o immigrants (Gónzalez et al., 2012). 
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La intensitat dels impactes sobre l’ocupació també està relacionada amb el cicle 
econòmic, sent més acusada en moments de recessió (Sabia, 2015; Cebrián et al., 
2010), que també és quan les persones afectades pel salari mínim poden estar 
suportant condicions més adverses. Cal destacar que els efectes poden variar 
entre el curt i el llarg termini (Airef, 2018; Lacuesta et al., 2019; OCDE, 2015). 
Alguns d’aquests impactes a més llarg termini poden venir donats per una 
reorganització dels factors productius cap a empreses més productives: és a dir, 
es produiria destrucció d’empreses poc productives que no suportin l’augment 
dels costos laborals en el mig o llarg termini, i també s’eliminarien, com a resultat 
d’un procés d’innovació, llocs de treball que requerien formació baixa (Banc 
Espanya, 2019). Sovint s’argumenta que els efectes a llarg termini sobre 
l’ocupació són més intensos que a curt termini, si bé l’evidència empírica per al 
Regne Unit ho desmenteixen (Dube, 2019). 
 
Els efectes sobre l’ocupació també estan molt condicionats per les institucions del 
mercat de treball, com la negociació col·lectiva o el sistema de prestacions (Airef, 
2018), i pel model productiu o el context socioeconòmic en general. En part és 
per això que l’evidència internacional no és extrapolable a altres casos particulars 
(Lacuesta et al., 2019). 
 
Pel que fa als efectes del salari mínim sobre l’ocupació de les persones joves, tot i 
que hi ha consens en què l’afectació potencial és més alta que en el conjunt de 
treballadors, l’evidència disponible per Espanya (Blázquez et al., 2011; Arellano i 
Jansen, 2014) i el Regne Unit (Low Pay Commission, 2019) no és concloent. 
D’altra banda, la literatura també considera que és un col·lectiu amb més 
probabilitat de mantenir la feina o trobar-ne una de nova en comparació amb els 
grups de més edat, perquè el seu cost de formació acostuma a ser menor (Lacuesta 
et al., 2019; Galán i Puente, 2012; Lordan i Neumark, 2018).  
 
Un altre aspecte en què el salari mínim pot afectar el col·lectiu més jove és 
l’abandonament escolar. Un salari mínim massa elevat per als joves augmenta el 
cost d’oportunitat d’estudiar i això es podria traduir en un augment de 
l’abandonament escolar prematur. Per al cas de Canadà, Montmarquette et al. 
(2007) mostren que la decisió d’abandonar els estudis prematurament està 
condicionada per un salari mínim elevat, l’edat legal d’entrada al mercat laboral, 
i els baixos nivells d’atur. Crofton et al. (2009) troben evidència empírica per a 
l’estat de Maryland (als EUA) que majors nivells del salari mínim tendeixen a 
estar associats a taxes més elevades d’abandonament escolar prematur entre els 
estudiants hispànics, mentre que aquesta relació és inexistent per a altres races o 
grups ètnics.  
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L’establiment d’un salari mínim o l’augment de la seva quantia afecten 
directament a les persones que cobren per sota d’aquest salari. Si només ens 
fixem en l’elasticitat de la demanda de treball total respecte a l’increment del 
salari mínim estem ignorant que hi ha grups de treballadors heterogenis que es 
poden veure afectats pel salari mínim de formes molt diferents (Dube, 2019). Una 
mesura més completa que té en compte aquestes diferències és l’OWE (“own 
wage employment elasticity”), que compara l’elasticitat de l’ocupació respecte al 
salari mínim amb l’elasticitat dels salaris mitjans respecte al salari mínim (Dube, 
2019). Aquest treball recull estudis de diferents països i la mediana de l’OWE 
observada és d’un signe negatiu però alhora la magnitud és molt propera a zero; 
això indica que l’increment del salari mínim ha generat un efecte negatiu molt 
baix en l’ocupació i en canvi seria molt més rellevant el seu efecte positiu en 
l’augment dels salaris mitjans. 
 
Un altre dels efectes indirectes que pot tenir l’augment del salari mínim és la 
pressió a l’alça dels salaris de la resta de la distribució salarial, a través de 
l’anomenat efecte dòmino. Com que els efectes a la distribució dels salaris són 
principalment a la part baixa i mitja, un increment (o la introducció) del salari 
mínim té el potencial de comprimir la distribució salarial i per tant de reduir-ne 
la desigualtat (OCDE, 2015; OIT, 2015, Kuddo et al., 2015; IZA, 2017). En 
conseqüència, també podria comprimir la distribució de la renda (Airef, 2018). 
 
La intensitat de l’efecte dòmino i l’abast de la compressió salarial dependran del 
grau de compliment de la regulació i dels mecanismes de determinació salarial. 
Relacionat amb això últim, s’observa que als països amb una negociació 
col·lectiva més forta i centralitzada, el salari mínim té més potencial d’afectar la 
distribució salarial, mentre que en països amb una negociació col·lectiva més 
feble el salari mínim genera poc efecte dòmino (OIT, 2015). El treball de Dube 
(2019) mostra com aproximadament la meitat dels efectes salarials provenen de 
l’efecte dòmino, i no de l’augment directe del salari mínim. A més, l’efecte és més 
gran com més alt és el nivell del salari mínim. 
 
Com en altres àmbits socioeconòmics, és necessari un enfocament de gènere en 
l’anàlisi del salari mínim. En termes generals, les dones estan sobrerepresentades 
a la part baixa de la distribució salarial, per tant s’espera que la compressió 
salarial beneficiï més a les dones que als homes. Així, el salari mínim pot ser una 
mesura per a reduir la bretxa salarial de gènere a la part baixa de la distribució 
(OIT, 2015; IZA, 2018). 
 
En termes d’equitat i de lluita contra la pobresa s’ha de tenir present que els 
possibles impactes negatius sobre l’ocupació derivats del salari mínim recaurien 
sobre les persones amb salaris més baixos. Tot i els potencials efectes positius 
sobre la distribució salarial en termes agregats, la literatura assenyala que el 
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salari mínim, s’ha de complementar amb altres mesures fiscals i socials perquè 
sigui una política eficaç per a combatre la pobresa o la desigualtat de renda (Airef, 
2018; Kuddo et al., 2015; OCDE, 2015; OIT, 2015; IZA, 2017). Com s’ha comentat 
anteriorment, la raó principal és que el salari mínim només cobreix a les persones 
treballadores, i bona part de les persones en risc de pobresa no tenen accés al 
mercat de treball i, per tant, queden fora de la cobertura del salari mínim 
(Lacuesta et al., 2019; Kuddo et al., 2015).  
 
Un altre efecte del salari mínim és sobre el consum de les persones, ja que 
habitualment el salari és la principal font de renda. Les persones de la part 
mitjana-baixa de la distribució poden veure com la seva capacitat de compra 
millora (Ramos i Suriñach, 2016; Comissió Europea, 2016), i donat que tenen una 
propensió marginal a consumir més alta que les persones amb més ingressos, els 
augments del salari mínim podrien fer augmentar el consum agregat (Lacuesta et 
al., 2019).  
 
Amb tot, aquests efectes dependran de quins canals d’ajust facin servir les 
empreses per abordar l’augment del salari mínim. Així, l’augment del consum 
derivat de la millora en els ingressos es pot veure parcialment compensat si les 
empreses traslladen part de l’augment dels costos laborals als preus (Lacuesta et 
al., 2019; Ramos i Suriñach, 2016; Bodnár et al., 2018). A més, l’augment de 
preus tindria un impacte sobre tots els consumidors, mentre que el salari 
augmentaria sobretot per les persones a la part baixa de la distribució. Una altra 
possibilitat és que els preus augmentin més en els sectors intensius en 
treballadors que cobren el salari mínim (Bodnár et al., 2018). Així doncs, l’efecte 
final sobre els preus dependria de les característiques dels mercats i els seus 
actors, i, per aquest motiu, l’evidència existent presenta resultats diversos (IZA, 
2017).  
 
Un altre dels mecanismes pel qual les empreses poden assumir l’augment del 
salari mínim és la reducció dels beneficis empresarials (Ramos i Suriñach, 2016; 
Dube, 2019). No obstant això, l’evidència sobre aquesta qüestió no és concloent. 
En el cas de no poder transmetre part de l’augment salarial als preus, en un 
primer moment les empreses poden veure reduït el seu marge de benefici 
(Bodnár et al., 2018). A llarg termini, però, l’increment dels costos laborals pot 
incentivar a les empreses a millorar la productivitat i així augmentar els beneficis. 
Aquest comportament és el que observen Riley i Bondibene (2017) per al Regne 
Unit. La millora de productivitat vindria d’un efecte substitució de la força de 
treball per capital, ja que amb un salari mínim més elevat les feines amb 
productivitat més baixa serien menys rendibles i s’hauria de buscar la manera de 
fer-les eficients, per exemple a través de més inversió empresarial en formació, 
en noves tecnologies o en tècniques directives (Kuddo et al., 2015; OIT, 2015). 
D’altra banda, alguns canals suggerits per la literatura pels quals les empreses 
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poden augmentar la productivitat són la motivació més alta de les persones 
treballadores (basat en la teoria del salari d’eficiència, i confirmat per l’evidència) 
o la rotació més baixa de les persones treballadores que permet augmentar la seva 
capacitació i així millorar la productivitat en el mig i llarg termini.  
 
A nivell agregat, la productivitat de l’economia també podria millorar ja que les 
empreses menys productives que no poden assumir els augments del cost laboral 
poden ser expulsades dels mercats i substituïdes per altres de més productives 
(OIT, 2015; Lacuesta et al., 2019; Dube, 2019). Amb tot, els canals concrets de la 
millora productiva són difícils de mesurar (Bernini i Riley, 2016), si bé alguns 
estudis sí que identifiquen millores clares, per exemple a través de l’augment de 
la productivitat total dels factors (Riley et al., 2015). 
 
Un salari mínim relativament baix permet l’existència d’ocupacions amb 
productivitat baixa i dificulta la innovació en aquests llocs de treball (Sabia, 
2015). Lordan i Neumark (2018) i Lordan (2018) observen que augments del 
salari mínim generen una reducció en el nombre de feines amb risc 
d’automatització dutes a terme per persones amb formació baixa. Tot i això, cal 
tenir present que la innovació i la millora de productivitat a les empreses no és 
neutral i beneficiaria més a les persones amb formació alta (skill-biased 
technology).  
 
Finalment, cal tenir en compte que un possible mecanisme d’ajust podria ser el 
desplaçament de treballs poc remunerats de l’economia formal a la informal per 
evitar el compliment de la regulació sobre el salari mínim. Els estudis consideren 
que això té rellevància bàsicament a països en desenvolupament degut al pes que 
hi té l’activitat econòmica informal (OIT, 2015). L’evidència existent no ofereix 
resultats concloents sobre aquesta qüestió (Kuddo et al., 2015).  
 

3.2. Efectes dels canvis en el salari mínim a Espanya 

Com s’ha comentat, els impactes del salari mínim tenen molt a veure amb les 
especificitats de cada economia, és a dir, el model productiu, les institucions del 
mercat de treball i el context socioeconòmic, entre d’altres. En aquest apartat 
s’ofereix una síntesi dels treballs que estudien l’impacte del salari mínim a 
l’economia espanyola. 
 
Els estudis que analitzen l’impacte de l’SMI a Espanya a la dècada del 90 detecten 
efectes pràcticament nuls en el conjunt de l’ocupació i algun efecte negatiu en 
l’ocupació juvenil6 (González et al., 2012). En el cas de les dones els efectes són 

                                                   
6 Cal recordar que fins l’any 1998 existia un salari mínim diferenciat del dels adults. 
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negatius però pràcticament nuls. Els efectes reduïts s’expliquen en part per la 
poca incidència de l’SMI, ja que en molts casos la negociació col·lectiva ja eleva el 
salari de manera significativa respecte a l’SMI.  
 
Els estudis que analitzen l’impacte de l’SMI durant la primera dècada dels 2000 
arriben a conclusions similars: no hi ha efectes significatius sobre el total de 
l’ocupació (Cebrián et al., 2010), però sí que n’hi podrien haver sobre l’ocupació 
dels joves o la gent gran (Galán i Puente, 2012). González et al. (2012) analitzen 
l’impacte sobre l’ocupació dels immigrants i observen un impacte negatiu reduït 
sobre aquest col·lectiu. Banyuls et al. (2011) estudien l’afectació sobre la 
remuneració en sectors de salaris baixos (hostaleria, comerç i neteja) i no 
observen cap relació directa amb l’SMI per al conjunt de treballadors, si bé alguns 
col·lectius com els llocs més baixos de l’escala professional sí que podrien haver 
estat afectats. En conjunt, la baixa proporció de persones treballadores que en 
aquell moment percebien l’SMI (és a dir, la incidència) determinava que no hi 
hagués impactes rellevants en termes d’ocupació o remuneració. La majoria 
d’estudis també assenyalen que a més incidència de l’SMI més possibilitats 
d’efecte dòmino a la distribució salarial i majors efectes sobre l’ocupació (Cebrián 
et al., 2010; Galán i Puente, 2012). 
 
Amb la recuperació econòmica iniciada el 2014 i la devaluació salarial durant la 
crisi, en els darrers anys ha tornat a ressorgir l’interès per l’SMI, després d’anys 
amb un nivell pràcticament congelat. Arran dels increments de l’SMI durant el 
període 2017-2019, s’han realitzat diversos estudis per quantificar el seu impacte, 
bàsicament estimant la seva incidència i l’impacte potencial sobre l’ocupació. 
 
Archonda et al. (2017) conclouen que l’increment de l’SMI aplicat pel govern 
espanyol el 2017 tindria impactes negatius en l’activitat econòmica i l’ocupació, 
tot i que a causa de la baixa incidència del salari mínim els efectes serien dèbils. 
Els més afectats serien els col·lectius amb remuneracions més baixes (dones, 
joves, persones estrangeres, i persones amb nivell formatiu baix). Els autors 
consideren que els impactes podrien ser econòmicament rellevants si l’augment 
de l’SMI es traslladés a la resta de la distribució salarial. Amb dades de l’Enquesta 
d’estructura salarial del 2014 obtenien una incidència de l’1,2% dels treballadors 
el 2016 i del 2,3% el 2017. 
El Banc d’Espanya (2017), amb dades de la Mostra contínua de vides laborals 
(MCVL) del 20157, arribava a unes conclusions similars: l’impacte agregat seria 
reduït ja que degut a la baixa incidència, la pèrdua d’ocupació seria reduïda (del 
0,1% en el total), mentre que l’impacte seria més significatiu per a col·lectius com 
els joves o la gent més gran. El treball també apunta a que els efectes podrien ser 
                                                   
7 L’estudi fa servir només els treballadors a temps complet que hagin treballat durant tot el mes 
de referència. Per tant, exclou una part important de les persones que serien susceptibles de 
cobrar el salari mínim. 
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més grans si l’augment de l’SMI es traslladés a la resta de la distribució salarial. 
La incidència estimada pel Banc d’Espanya era del 3,1% en el conjunt de 
treballadors, del 15,72% per als joves de 16 a 25 anys, i de l’1,27% per als 
treballadors de més edat. Tot i això, els resultats mostren que la probabilitat de 
perdre la feina és més baixa en el cas dels treballadors joves i, en canvi, és més 
alta per als treballadors grans. En un estudi més recent, el Lacuesta et al. (2019) 
estima, amb la MCVL del 2017, que la incidència el 2017 estaria a l’entorn del 
2,4% del total de treballadors (l’1,6% amb dades de l’EPA). L’estudi quantifica 
una reducció de 12.000 llocs de treball degut a l’augment de l’SMI el 2017 (una 
caiguda de l’ocupació del 0,1%). 
 
Felgueroso (2018), amb dades de la MCVL del 2017, estima que la incidència de 
l’SMI el 2017 a l’economia espanyola estaria a l’entorn del 2,5-3%. L’autor fa 
servir les mateixes dades, suposant un augment salarial mitjà del 2%, per a 
simular la taxa d’incidència tenint en compte l’SMI per al 2018 (10.302,6 euros) 
i 2019 (12.600 euros). La incidència el 2018 per al cas espanyol se situaria en el 
3,2-3,8%, mentre que augmentaria fins el 7,6-8,9% el 2019. L’autor fa aquestes 
mateixes simulacions per comunitats autònomes, i en el cas de Catalunya la taxa 
de cobertura se situaria a l’entorn del 2,4% i el 6,1% els anys 2018 i 2019 
respectivament, sempre per sota de la mitjana espanyola. Les simulacions per a 
Espanya mostren una cobertura especialment elevada per als treballadors joves 
d’entre 18 i 24 anys (del 12,3% el 2018 i el 22,4% el 2019) i per als treballadors 
sense qualificació professional (9% i 18,3% respectivament). 
 
Les simulacions que van elaborar l’Airef (2018) i Lacuesta et al. (2019) quan es 
va anunciar l’increment del 22,3% de l’SMI pel 2019 estimaven, amb dades de la 
MCVL del 2017, que amb el nou SMI pel 2019 la incidència se situaria a prop del 
6,2% dels treballadors (Lacuesta et al.) i del 8% (Airef). En el cas de l’estudi de 
Lacuesta et al., amb dades dels treballadors a temps complet que van treballar 
durant tot el mes de referència, la incidència superava el 20% pels joves de 16-24 
anys. L’estudi quantificava en uns 125.000 llocs de treball, el 0,8% de l’ocupació, 
el potencial impacte negatiu sobre l’ocupació derivat de l’augment de l’SMI. Per 
la seva part, l’Airef va quantificar l’impacte del nou SMI en una pèrdua d’uns 
24.000 llocs de feina, un 0,15% de l’ocupació a temps complet. A més, els dos 
estudis avaluaven l’impacte sobre el total de rendes salarials. Lacuesta et al. 
consideraven que l’efecte total seria neutre, ja que l’increment salarial dels que 
mantindrien el lloc de treball es compensaria amb la pèrdua salarial dels que 
perdrien el lloc de treball. L’Airef estimava que la remuneració dels assalariats 
augmentaria aproximadament en un 0,3%. 
 
Alguns d’aquests estudis han estat molt preliminars, i caldrà esperar a disposar 
d’informació més completa per tal d’avaluar el possible efecte de la pujada de 
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l’SMI sobre l’ocupació, tot i que els exercicis més recents suggereixen pocs efectes 
negatius immediats sobre l’ocupació (Airef, 2019). 
 
Per acabar, CCOO (2019), amb dades de la MCVL del 2017, estimava que un 7% 
dels treballadors assalariats a temps complet estarien coberts per l’SMI del 2019. 
En el cas de Catalunya la incidència se situaria en el 4,8% dels assalariats a temps 
complet, i en el 13,3% pels joves de 16 a 24 anys. L’informe també fa servir dades 
de l’EPA del 2017 per valorar la incidència en el total de treballadors: en el cas 
d’Espanya la cobertura se situaria en el 7,4-7,9%, i a Catalunya en el 5,9% dels 
treballadors. 
 
En resum, els estudis dels últims anys mostren una baixa incidència de l’SMI a 
Espanya i Catalunya, que augmentaria significativament amb l’increment de 
l’SMI del 22,3% el 2019. Tot i això la incidència continuaria lleugerament per sota 
del 10% en el cas espanyol i a l’entorn del 5-6% en el cas català. La poca afectació 
directa de l’SMI fins al moment fa que els seus efectes en variables econòmiques 
com l’ocupació o els salaris hagin estat limitats, si bé a mesura que el nivell 
augmenta i la incidència creix, aquests efectes podrien ser més rellevants i per 
tant caldrà avaluar-los. 
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4. El salari mínim de referència català 

4.1. Quantificació del salari mínim de referència 

Segons la resolució 2008/2034 (INI) del Parlament Europeu, el salari mínim de 
referència hauria de representar el 60% del salari mitjà d’un territori. Una opció 
alternativa, en línia amb les recomanacions del Comitè Europeu de les Regions, 
és utilitzar com a referència la mediana salarial8. Com s’ha esmentat en apartats 
anteriors, prendre com a referència el salari mitjà o medià de Catalunya en lloc 
del salari mitjà o medià estatal permet recollir de forma més fidedigna les 
circumstàncies econòmiques pròpies del territori, com la major productivitat, un 
nivell de preus més elevat o l’existència de diferències en la qualificació dels 
treballadors o en l’estructura productiva. Així doncs, seguint les recomanacions 
esmentades, el salari de referència català (SMR) seria el 60% de la mediana o 
mitjana salarial de Catalunya. 
 
Per calcular el salari mitjà de Catalunya s’han utilitzat les dades de l’Enquesta 
anual d’estructura salarial de l’IDESCAT, atès que és l’operació estadística sobre 
salaris amb una mostra més àmplia i que a la vegada aporta informació de la 
retribució anual. El darrer any amb informació disponible és el 2017. Segons 
aquestes dades, a Catalunya el salari mitjà anual d’un treballador a jornada 
completa era de 28.921,3 euros, que repartit en catorze pagues mensuals, 
equivaldria a un salari mensual brut de 2.065,8 euros.  
 
Pel que fa a la mediana salarial dels treballadors a temps complet, aquesta és una 
informació que no es publica de manera oficial. No obstant, les microdades de 
l’Enquesta d’estructura salarial, que permetrien obtenir la mediana salarial, 
només estan disponibles amb periodicitat quadriennal. Així doncs, l’últim any 
amb dades disponibles és el 2014. A partir d’aquesta informació s’obté que la 
mediana salarial dels treballadors a temps complet el 2014 a Catalunya va ser de 
24.072,08 euros. Si aquest import s’actualitza fins l’any 2017 fent servir la 
variació del salari mitjà dels treballadors a temps complet durant el període 2014-
2017, s’obté que l’estimació de la mediana salarial dels treballadors a temps 
complet el 2017 a Catalunya va ser de 24.735,77 euros, que repartit en catorze 
pagues mensuals equivaldria a un salari mensual brut de 1.766,84 euros. 
 
D’acord amb les xifres anteriors, el salari mínim de referència hauria de 
representar el 60% dels valors esmentats, i això equivaldria als següents imports: 

                                                   
8 Dictamen (2015/C 051/04) del Comitè de les Regions Europeu sobre «Normes mínimes de 
remuneració de l’ocupació a la UE». 
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• un salari mínim mensual brut de 1.239,5 euros a 14 pagues per un treball 
a jornada completa durant tot l’any en el cas de prendre el salari mitjà com 
a referència. En termes anuals, el salari mínim de referència s’establiria en 
17.353,0 euros. 

• un salari mínim mensual brut de 1.060,1 euros a 14 pagues en el cas de 
fer servir la mediana salarial. En termes anuals, el salari mínim de 
referència s’establiria en 14.841,4 euros. 

 
Cal tenir en compte que el salari mínim interprofessional estatal establert per a 
l’any 2019 és de 12.600 euros anuals (900 euros mensuals a 14 pagues). Per tant, 
l’increment del salari mínim de referència català respecte l’SMI estaria entre el 
17,8% (si l’SMR es calcula en base a la mediana salarial) i el 37,7% (en base al 
salari mitjà). A la Taula 6 queden resumides les principals xifres esmentades en 
aquesta secció. 
 
Taula 6. Quanties potencials del salari mínim de referència català 

60 % del salari 
mitjà

60% de la 
mediana salarial*

Quantitat anual (€) 17.352,8 14.841,5

Quantitat mensual (14 pagues) (€) 1.239,5 1.060,1

Increment respecte l'SMI del 2019 (12.600€) (%) 37,7 17,8
 

* S'ha fet servir la variació del salari mitjà dels treballadors a temps complet entre el 2014-2017 per a 

actualitzar la mediana salarial dels treballadors a temps complet del 2014. 

Nota: La mitjana i mediana salarial fan referència als contractes de treball a temps complet. 

Font: elaboració a partir de l'Enquesta anual d'estructura salarial (Idescat) i les microdades de l'Enquesta 

quadriennal d'estructura salarial del 2014 (INE). 

 

4.2. Incidència directa potencial  

A continuació es presenta una estimació de la incidència potencial, en termes de 
percentatge de treballadors afectats, que tindria un salari mínim català de 
referència amb les quantitats esmentades (1.239,50 euros o 1.060,10 euros 
mensuals a 14 pagues). Per fer-ho s’ha utilitzat la Mostra Contínua de Vides 
Laborals (MCVL) de la Seguretat Social per a Catalunya i per a l’any 20189. Una 

                                                   
9 La MCVL és una font de dades procedent de registres administratius no tractats. Per eliminar 
possibles errors s’ha dut a terme una anàlisi de robustesa a partir de l’exclusió de registres 
atípics, com ara els extrems de la distribució. Addicionalment, també s’ha realitzat una anàlisi 
de robustesa excloent els individus amb jornades parcials o amb jornades parcials que no hagin 
treballat tot l’any ja que és on els errors dels registres administratius poden ser més rellevants. 
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font de dades alternativa són les microdades de l’Enquesta anual d’estructura 
salarial però, com ja s’ha explicat, aquestes dades només estan disponibles cada 
quatre anys i les més actuals són del 2014. 
 
La MCVL proporciona informació salarial procedent de les bases de cotització 
anuals, que és la que s’ha fet servir per a l’estudi. Si bé les bases de cotització tenen 
topalls màxims i mínims que amaguen informació dels extrems de la distribució 
salarial, el topall mínim coincideix amb el salari mínim actual10. La MCVL també 
proporciona informació salarial procedent de fonts fiscals que no s’ha considerat 
perquè pot incloure elements retributius que no s’haurien de computar en la 
quantia del salari mínim. 
 
L’anàlisi s’ha realitzat pel conjunt de persones assalariades del Règim General de 
la Seguretat Social, i s’han exclòs del càlcul el personal funcionari o amb 
contractes de pràctiques o formació, i tampoc s’han tingut en compte els 
treballadors de la llar. Per interpretar els resultats del càlcul de la incidència de 
l’SMR cal tenir present que l’ús de la MCVL del 2018 (la més actual) fa que s’hagin 
de fer dos supòsits. D’una banda, s’assumeix que la distribució del temps de 
treball del 2018 es manté constant. I d’altra banda, la distribució salarial també 
s’assumeix que es manté inalterada. Les bases de cotització s’han ajustat a partir 
del temps de treball, de manera que tots els individus treballin els 365 dies de 
l’any a temps complet. En base a aquests supòsits, s’ha considerat que un individu 
està cobert pel salari mínim quan la seva retribució es troba a un nivell equivalent 
o inferior al salari mínim més un marge del 2,5%. 
 
Abans d’estimar la incidència potencial de l’SMR és convenient observar la 
incidència directa que té l’SMI del 2018 i el més recent, del 2019, en els ocupats 
a Catalunya. Amb dades de la MCVL del 2018, un 0,92% dels treballadors aquell 
any percebien una remuneració que estaria afectada directament per l’SMI del 
201811. Si es considera la quantia de l’SMI estatal que es va establir per al 201912, 
el percentatge de treballadors potencialment afectats seria d’un 6,27% 
(mantenint la distribució del temps de treball i la distribució salarial del 2018). 
Pel que fa a la incidència del salari mínim de referència, si es considera l’import 
de 1.239,5 euros mensuals (o 17.353 euros anuals), el percentatge de treballadors 
que l’any 2018 percebrien una remuneració igual o inferior a aquesta xifra 

                                                   
També s’ha fet una anàlisi des del punt de vista de les relacions laborals en comptes dels 
individus (un mateix individu pot tenir diverses relacions laborals). Els resultats obtinguts són 
molt semblants als presentats i estan a disposició de les persones interessades. 

10 Com que l’objectiu és aproximar el percentatge de treballadors amb nivells salarials 
equivalents o per sota d’un valor salarial que és superior a l’SMI, els topalls no afecten a l’estudi. 

11 L’SMI de l’any 2018 equival a 10.302,60 euros anuals, 735,90 euros mensuals a 14 pagaments. 

12 L’SMI de l’any 2019 equival a 12.600 euros anuals, 900 euros mensuals a 14 pagaments. 
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representaria un 31,0% del total de la mostra. I si es considerés un salari mínim 
de referència de 1.060,1 euros mensuals (o 14.841,4 euros anuals), el percentatge 
seria d’un 16,0% del total de la mostra.  
 
Cal interpretar aquests resultats amb cautela perquè si bé l’estimació de la 
incidència de l’SMI del 2018 correspon a un percentatge efectiu de persones que 
percebien l’SMI aquell any, les tres darreres xifres presentades són estimacions 
potencials amb el supòsit que els salaris i el temps de treball es mantenen 
inalterats entre el 2018 i l’actualitat. És important recordar que, segons els 
indicadors més recents, l’any 2019 els salaris han variat a l’alça i, a més, l’augment 
hauria estat especialment intens en les remuneracions més baixes degut a 
l’increment del 22,3% de l’SMI. En conseqüència, s’espera que la incidència de 
l’SMR estigui lleugerament sobreestimada. 
 

Com es pot constatar a la Taula 7, la diferència entre la incidència de l’SMR 
calculat en base al salari mitjà o a la mediana salarial és considerable i s’explica 
en bona part perquè hi ha molts individus amb nivells salarials propers al salari 
mínim -en particular en el cas de les dones-. És a dir, les dones estan més 
representades que els homes en els nivells salarials baixos i menys representades 
en els nivells salarials alts, i això explica un salari mitjà inferior al dels homes. 
Això també explica que la incidència directa potencial per a les dones, d’un 38,2% 
o d’un 19,7%, sigui força més alta que per als homes, d’un 24,4% o d’un 12,7%. En 
aquest cas, el canvi respecte de l’SMI actual seria molt significatiu.  
 
Taula 7. Incidència directa potencial del salari mínim de referència català  
(% d’assalariats)     p   ( )

Salari mitjà
(17.353 €)

Mediana salarial 
(14.841,5 €)

Total 31,0 16,0
  Homes 24,4 12,7
  Dones 38,2 19,7

               

                   
     

 

Nota: s’ha estimat la incidència fent el supòsit que la distribució salarial i la del temps de treball són les del 2018. 

Font: elaboració pròpia a partir de la MCVL 2018 del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. 

 

El càlcul de la incidència potencial també apunta a una incidència més alta per 
als treballadors més joves, tal i com es mostra a la Taula 8. Els menors de 25 anys 
presenten taxes d’incidència molt per sobre de la mitjana. També s’observa una 
incidència lleugerament superior a la mitjana pels treballadors de 25 a 29 anys, 
mentre que a partir dels 30 anys els grups d’edat mostren incidències inferiors a 
la mitjana i més similars entre els grups. Addicionalment, si s’analitza la relació 
entre els grups d’edat i els individus que han tingut la seva primera relació amb 
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la Seguretat Social el 2018 (aproximació a l’any d’accés al mercat laboral) 
s’observa, com és d’esperar, que la major part dels treballadors menors de 18 anys 
són primers entrants al mercat de treball. Aquesta proporció cau a mesura que 
avança l’edat. Cal tenir en compte, però, que la quantitat de treballadors menors 
de 18 anys és força inferior a la de treballadors de 18 a 21 anys, per tant, tot i que 
el 81,0% de treballadors menors de 18 anys són primers entrants al mercat 
laboral, aquests només representen el 10,0% del total d’individus que van accedir 
al mercat de treball durant el 2017. Per contra, hi ha un 35,2% de treballadors de 
18 a 21 anys que són nous entrants, i els treballadors d’aquest rang d’edat 
representen un 45,3% del total de treballadors que van accedir al mercat de 
treball durant el 2017 .  
 
Taula 8. Incidència directa potencial per grups d'edat i la relació de l'edat amb l'accés al 
mercat de treball  
(% d’assalariats) 

Salari mitjà
(17.353 €)

Mediana 
salarial 

(14.841,5 €)

% de primers 
entrants al mercat 

de treball*
de cada grup

% de cada grup 
entre els primers 

entrants al mercat 
de treball*

Menys de 18 anys 70,6 53,9 81,0 10,0
De 18 a 21 anys 61,2 36,5 35,2 45,3
De 22 a 24 anys 50,4 27,1 9,8 12,9
De 25 a 29 anys 37,6 19,5 5,1 12,9
De 30 a 34 anys 30,2 15,1 2,8 7,5
De 35 a 44 anys 25,4 12,8 1,2 8,1
De 45 a 55 anys 25,7 12,8 0,4 2,3
De 55 a 64 anys 26,3 12,4 0,3 0,9
65 anys o més 27,5 12,5 0,4 0,1
Total 31,0 16,0 4,2 100,0

Relació entre els primers entrants al 
mercat laboral i l'edat

 

*El primer registre d'afiliació de l'individu a la Seguretat Social és del 2018. 

Nota: s’ha estimat la incidència fent el supòsit que la distribució salarial i la del temps de treball són les del 2018. 

Font: elaboració a partir de la MCVL 2018 del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. 

 
Si ens centrem en els primers entrants al mercat laboral, aquests presenten una 
incidència directa del 58,3% o del 37,4%, segons la referència utilitzada. És a dir, 
incidències molts superiors a la incidència mitjana. D’altra banda, la incidència 
de l’SMR també depèn del tipus de jornada laboral. Com es veu a la Taula 9, els 
treballadors amb jornada completa presenten una incidència (24,6% o 12,8%) 
força menor que els treballadors amb jornades parcials (45,4% o 23,2%). Això no 
hauria de ser així, ja que el salari mínim a cobrar depèn del temps de treball i, per 
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tant, aquest resultat indicaria que les feines amb jornades a temps parcial són de 
menor remuneració que les jornades a temps complet.  
 
Taula 9. Incidència directa potencial per accés al mercat laboral i tipus de jornada  
 (% d’assalariats) 

Salari mitjà
(17.353 €)

Mediana salarial 
(14.841,5 €)

Entrada al mercat de treball (sistema de la Seguretat Social)
  Primer accés durant el 2018* 58,3 37,4
  Primer accés en anys previs al 2018 29,8 15,1
Per tipus de jornada
  Temps complet 24,6 12,8
  Resta de jornades 45,4 23,2  

*El primer registre d'afiliació de l'individu a la Seguretat Social és del 2018. 

Nota: s’ha estimat la incidència fent el supòsit que la distribució salarial i la del temps de treball són les del 

2018. 

Font: elaboració a partir de la MCVL 2018 del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. 
 
Pel que fa als grups de cotització, a la Taula 10 es mostra que els que tenen una 
incidència potencial més elevada són el grup dels subalterns (38,1% o 19,1%), el 
dels oficials de tercera i especialistes (43,4% o 21,9%), el dels auxiliars 
administratius (49,0% o 26,9%), i el dels treballadors sense qualificació 
professional (56,7% o 30,1%).  
 
Taula 10. Incidència directa potencial per grup de cotització  
(% d’assalariats) 

Salari mitjà
(17.353 €)

Mediana salarial 
(14.841,5 €)

Enginyers, llicenciats i direcció 3,4 1,2
Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats 4,5 1,8
Caps administratius i de taller 4,9 1,9
Ajudants no titulats 24,3 11,9
Oficials administratius 19,4 9,3
Subalterns 38,1 19,1
Auxiliars administratius 49,0 26,9
Oficials de primera i segona 21,4 10,7
Oficials de tercera i especialistes 43,4 21,9
Sense qualificació professional 56,7 30,1  

Nota: s’ha estimat la incidència fent el supòsit que la distribució salarial i la del temps de treball són les del 

2018. 

Font: elaboració a partir de la MCVL 2018 del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. 
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A la Taula 11 s’analitzen les diferències sectorials i es pot veure que algunes 
branques d’activitat presenten incidències que se situen molt per sobre de la 
resta. Així, les branques d’activitat que presenten incidències més elevades i que, 
per tant, es poden veure afectades de manera més intensa són l’agricultura, 
ramaderia i pesca (66,4% o 45,4%), els altres serveis13 (58,8% i 45,0%), les 
activitats administratives i auxiliars (47,8% i 22,5%), les activitats artístiques i 
d’entreteniment (45,6% i 26,5%), les activitats immobiliàries (44,0% o 31,7%) i el 
comerç i la reparació de vehicles (42,6% i 25,2%). 
 
Taula 11. Incidència directa potencial per branques d'activitat  
(% d’assalariats) 

Salari mitjà
(17.353 €)

Mediana salarial 
(14.841,5 €)

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 66,4 45,5
Indústries manufactureres 15,9 7,5
Subministrament d'aigua; i sanejament, gestió 
de residus i descontaminació 10,4 3,4

Construcció 17,6 6,7
Comerç a l'engròs i al detall; reparació de 
vehicles de motor i motocicletes 42,6 25,2

Transport i emmagatzematge 20,2 11,3
Hostaleria 33,7 11,3
Informació i comunicacions 14,5 8,1
Activitats financeres i d'assegurances 9,2 4,9
Activitats immobiliàries 44,0 31,7
Activitats professionals, científiques i tècniques 23,8 13,7
Activitats administratives i serveis auxiliars 47,8 22,5
Administració pública, Defensa i Seguretat 
Social obligatòria 19,4 11,0

Educació 29,1 13,2
Activitats sanitàries i de serveis socials 30,0 14,2
Activitats artístiques, recreatives i 
d'entreteniment 45,6 26,5

Altres serveis 58,8 45,0  

Nota: s’ha estimat la incidència fent el supòsit que la distribució salarial i la del temps de treball són les del 2018. 

Font: elaboració a partir de la Mostra contínua de vides laborals del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. 

 

Finalment, la Taula 12 ens mostra la incidència per províncies. La incidència més 
alta s’observa a Lleida (47,0% i 23,5%). En segon lloc, si prenem el salari mitjà 

                                                   
13 La branca “altres serveis” inclou les activitats associatives, la reparació d'ordinadors i articles 
d'ús personal i domèstic i altres activitats de serveis personals ncaa. 
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com a referència, se situa Girona (40,3%), mentre que si fem servir la mediana 
salarial s’hi situa Tarragona (20,8%). Fent servir el salari mitjà, Tarragona se 
situa en tercer lloc (38,2%), mentre que amb la mediana salarial com a referència 
és Girona qui es col·loca en tercera posició (17,3%). En ambdós casos Barcelona 
és la província que presenta una incidència més reduïda (27,6% i 14,6%), si bé la 
dimensió del seu mercat laboral fa que el nombre absolut d’afectats sigui molt 
superior que a la resta de províncies. 
 

Taula 12. Incidència directa potencial per províncies  
(% d’assalariats) 

Salari mitjà
(17.353 €)

Mediana salarial 
(14.841,5 €)

Província de Barcelona 27,6 14,6

Província de Girona 40,3 17,3

Província de Lleida 47,0 23,5

Província de Tarragona 38,2 20,8  

Nota: s’ha estimat la incidència fent el supòsit que la distribució salarial i la del temps de treball són les del 2018. 

Font: elaboració a partir de la MCVL 2018 del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. 
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5. Conclusions 

El present treball ha quantificat el salari mínim de referència català (SMR), 
ajustant-se a les recomanacions del Parlament de Catalunya i de diverses 
institucions europees com el Parlament Europeu i el Comitè Europeu de les 
Regions. Tenint en compte aquestes recomanacions, l’SMR hauria de representar 
com a mínim el 60% de la mitjana o la mediana salarial de Catalunya, per tal de 
garantir un salari digne i limitar les disparitats salarials. D’acord amb aquest 
criteri, s’obtindria un SMR mensual de 1.239,5 euros (a 14 pagues) per un treball 
a jornada completa si el càlcul es fa en base al salari mitjà a Catalunya i de 1.060,1 
euros si es fa en base a la mediana salarial. 
 
El plantejament d’un salari mínim de referència superior a l’SMI que s’aplica al 
conjunt d’Espanya ve motivat pel fet que Catalunya té un nivell de preus i salaris 
que difereixen considerablement de la mitjana estatal. Això fa que l’SMI espanyol 
representi un percentatge força baix del salari mitjà català (un 39%), allunyat del 
60% recomanat, i que l’SMI sigui insuficient per a garantir una vida digna a 
Catalunya. 
 
En aquest treball s’ha presentat evidència que la caiguda dels salaris que va 
permetre l’economia catalana guanyar competitivitat en costos i facilitar la 
sortida de la crisi econòmica, va ser especialment intensa pels treballadors amb 
remuneracions més baixes, fet que es va traduir en un augment de la desigualtat 
salarial. La informació presentada també mostra com, en línia amb l’experiència 
d’altres països avançats, les rendes del treball han anat perdent pes de forma 
progressiva en l’economia i com aquesta disminució de la participació dels salaris 
en el total de la renda és més acusada en el col·lectiu amb salaris més baixos. En 
altres paraules, els guanys de competitivitat en costos van ser en detriment del 
progrés i el benestar de la societat catalana.  
 
El deteriorament de les condicions laborals, juntament amb un augment del cost 
de la vida, ha comportat que tenir una ocupació no garanteixi avui en dia la 
inclusió social a Catalunya: el 2018 un 14,4% de les persones ocupades es troben 
en risc de pobresa. Com queda palès en aquest treball, el salari mínim és una de 
les mesures clau per garantir una remuneració justa. El salari mínim pot 
augmentar el poder de negociació dels treballadors amb remuneracions més 
baixes alhora que té efectes indirectes que poden contribuir a reduir la desigualtat 
salarial.  
 
L’aplicació i actualització del salari mínim en el context europeu té casuístiques 
molt diverses. Conèixer els diferents marcs normatius que determinen els salaris 
mínims en països de l’entorn pot orientar el debat sobre com s’hauria 
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d’implementar el salari mínim de referència català. De la mateixa manera, la 
revisió de la literatura sobre els impactes del salari mínim serveix per anticipar 
els efectes potencials que l’SMR podria tenir en el mercat laboral català, el nivell 
de consum o l’abandonament escolar, entre d’altres. L’impacte de l’SMR estarà 
en bona part determinat per la seva incidència potencial. Els resultats presentats 
en aquest treball mostren que, independentment de quin criteri es fa servir per 
calcular l’SMR, la incidència és superior per a les dones, els joves, les persones 
que entren per primer cop al mercat de treball i les persones sense qualificació 
professional. A més, el sector productiu que concentraria la major incidència és 
el sector primari. 
 
El present treball ha de permetre orientar l’Administració i els agents socials per 
avançar cap a una Catalunya més pròspera, amb unes condicions laborals dignes 
que contribueixin a un creixement sostenible i inclusiu, en línia amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible establerts per les Nacions Unides. 
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