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1.239 euros és
molt o poc?

Des de la Generalitat es proposen
els 1.239euroscomaobjectiude
salarimínim.Unimportcalculat
seguintlesrecomanacionseuro

pees, que el salari mínim assoleixi el 60%
del salari mitjà. L’import del salari mitjà a
Catalunya se situa en quarta posició, dar
rere de –casualitat?– el País Basc,Madrid i
Navarra.
La relativa especialització industrial de

Catalunyaexplica la sevaposicióen termes
de salari mitjà: el salari brut anual mitjà de
la indústria és al 2017 (darreres dades dis
ponibles)un 19%superior aldel conjuntde
l’economia.Ésmés,entre l’inicide lacrisial
2008 i el 2017, el salari mitjà ha crescut un
16%en la indústria–el sectormésobert a la
competència internacional– inomésun6%
en la construcció i serveis. Sembla per tant
poc real que un augment del salari mínim
com el que propugna el Govern resti com
petitivitat.Mésaviatposaenqüestiódeter
minats serveis personals que a casa nostra
encara són molt assequibles en relació als
països europeus gràcies als baixos salaris
ques’hipaguen:desdelarestauracióil’hos
taleriaal comerç iel repartimentdemerca
deries,desdelacuradelespersonesfinsala
perruqueria i l’estètica. Molts d’aquests
llocsdetreballelscobreixlaimmigracióex
tracomunitària. És en aquests sectors on té
més impacte qualsevol augment del salari
mínimionpotser 1.239euros sónmolts.
Però teòricament tothom està a favor de

reorientar el nostremodel productiu cap a
activitats de més valor afegit. Que cal que
els salaris guanyin poder adquisitiu per
consolidar lademandainterna.Que labret
xasalarialhaaugmentatdurantlacrisi.Que
si noméspaguemsalaris baixos, nogenera
remproucotitzacionsper finançar lespen
sions. Que no podem tenir treballadors a
temps complet pobres. Que aquests treba

lladors mai no aportaran, en impostos di
rectes o indirectes, una part mínimament
rellevant del salari social de què gaudim
tots –educació, sanitat, pensions...–. I 1.239
eurosenaquest sentit encara sónpocs.
Ara, sigui perquè la iniciativa no ha estat

prou consensuada amb els agents socials,
sigui perquè aquests no creuen que tingui
recorregutjaquelaGeneralitatnotéaraper
ara capacitat normativa en aquest àmbit,
noméshemsentitalgunacríticaenmigd’un
eixordadorsilencigeneral.
Evidentment,perquèelnousalarimínim

català sigui alguna cosamés que unbrindis
al sol caldrà que el Govern exerceixi un li
deratge tan imprescindible com inèdit fins
ara.Caldrà que la fita d’un salarimínimde
cent esdevingui un objectiu comú per als
agents socials i per al conjuntde la societat.
Icaldràassegurarsequeelsalarimínimvi
gentlegalment,encaraqueinferior,escom
pleixi inoenstrobemambmartingalescom
lesdeprorratejar lespaguesextresperarri
barhi i escamotejar el 8,6%de l’importmí
nim legalment establert. I el control d’irre
gularitats d’aquest tipus és la primera res
ponsabilitat del Govern de Catalunya en
matèriadesalarimínim.

Cal que la fita d’un salari
mínim decent esdevingui un
objectiu comú per als agents
socials i tota la societat
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