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1. Dades rellevants 
 
 
De l’estudi realitzat, destaquem les següents dades: 
 
 

• A Catalunya, dels 159 convenis col�lectius sectorials (provincials i d’àmbit 

autonòmic català), el 36.4% tenen salaris per sobre els 1.000 euros; és a 

dir, 4 de cada 10 convenis (58 convenis).  
 
 

• El 55.2% del total de persones sota el paraigua dels 159 convenis (més 
d’1 milió de persones) tenen salaris per sobre dels 1.000 euros. 

 
 
• Els increments pactats del 5% i el 6.27% en algunes meses per fer 

possible que algunes categories cobressin 1.000 euros.  
 
 
• Hem aconseguit incloure els 1.000 euros en convenis tant importants en l’àmbit 

sectorial i provincial com els de l’hostaleria o el d’oficines i despatxos de 
Catalunya, així com els de la indústria del metall i el comerç del metall de 
Barcelona.  

 
Aquests quatre convenis afecten gairebé el 30% (546.250 persones) del total 
de persones que estan sota algun dels 159 convenis i nosaltres hem garantit que cap 
d’aquestes persones cobrin menys de 1.000 euros.   

 
 

• El 63.5% del total de convenis revisats (101 convenis) encara tenen 
categories inframileuristes. Els convenis col�lectius d’àmbit provincial són els 
que tenen més convenis amb categories inframileuristes; per aquest motiu és 
necessari seguir apostant pel Marc Català de Relacions Laborals. La UGT de 
Catalunya creu que cal reforçar el marc català i ajustar la negociació col�lectiva a 
la realitat de cada àmbit territorial i sectorial.  

 
 
• A Catalunya queden encara 1.427.7011 persones assalariades que cobren 

per sota dels 1.000 euros. Si tenim en compte que el total de persones 
assalariades a Catalunya és de 3.523.400 persones, estem parlant del 40% del 
total d’assalariats. En aquests 3 anys de campanya hem reduït el col�lectiu 
d’inframileuristes en un 15.5% (al voltant de 260.000 persones menys). 

 

                                                 
1 Aquesta dada ha estat elaborada a partir de les dades de l’Agència Tributària 
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2. L’abans i el després de la campanya 
 
2.1.- Situació de partida 
 

L’1 de febrer del 2007, la UGT de Catalunya engegava una nova 
campanya: “Posa’t a 1000 euros. Cap conveni per sota”; la nostra 
organització es va proposar, arran del mostreig que vam dur a 
terme per conèixer de primera mà quins eren els salaris pactats 
per la negociació col�lectiva, dignificar els salaris de les persones 
treballadores d’arreu del territori català, independentment del 
sector o branca d’activitat on aquestes prestessin serveis. 
 
Per conèixer quina era la situació salarial catalana vam revisar les 
clàusules salarials d’alguns convenis col�lectius de diferents 
àmbits d’aplicació de Catalunya.  

 

 

2.2.- Situació actual 
 
En aquests dos anys llargs de campanya, el compromís i la reivindicació dels 1.000 euros ha 
estat present en moltes de les plataformes negociadores en què la UGT de Catalunya hi ha 
estat present.  
 
Els resultats d’aquesta campanya però, s’han vist afectats inevitablement per les 
circumstàncies actuals de crisi que han afectat el nostre país. Precisament, aquesta situació 
de conjuntura econòmica ha fet que els nostres negociadors optessin, en moltes ocasions, per 
intentar evitar o pal�liar els efectes de la crisi sobre els treballadors i les treballadores en la 
negociació, abans que aconseguir incrementar el salari de les categories més baixes.  
 
L’esforç que hem fet per a dignificar els salaris de les persones treballadores ha donat alguns 
bons fruits. Els resultats obtinguts són els següents: 
 

Dades > 1000 euros < 1000 euros TOTAL
Convenis col�lectius 58              101            159                 
Persones 1.019.526   827.295      1.846.821         

 
• El 36% del total de convenis tenen salaris per sobre dels 1.000 euros (582 

convenis). 
 
• El 55% del total de persones sota el paraigua dels 159 convenis cobren 

salaris superiors als 1.000 euros; és a dir, 1.019.526 persones.   
 

• El 65.5% dels convenis d’àmbit provincial tenen categories inframileuristes 
 

• El 59.6% dels convenis autonòmics tenen categories per sota dels 1.000 
euros.  

 
Convenis
Àmbit > 1000 euros < 1000 euros TOTAL
Autonòmic 23-40,3% 34-59,6% 57     
Provincial 35-34,3% 67-65,6% 102    

                                                 
2 D’aquest total de 58 convenis cal tenir en compte que gairebé el 19% dels convenis (11 convenis) ja 
tenien sous per sobre els mil euros abans de l’inici d’aquesta campanya.  
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Per intentar reduir el nombre de convenis provincials amb categories inframileuristes 
és necessari seguir apostant pel Marc Català de Relacions Laborals. En 
aquest sentit, des de la UGT de Catalunya creiem que cal reforçar el marc 
català i ajustar la negociació col�lectiva a la realitat de cada àmbit 
territorial i sectorial.  

 
• Hem aconseguit incloure els 1.000 euros en convenis tant importants en l’àmbit 

sectorial i provincial com els de l’hostaleria i oficines i despatxos de Catalunya o 
els de la indústria del metall i el comerç del metall de Barcelona.  
Aquests quatre convenis afecten a gairebé el 30% (546.250 persones) del 
total de persones que estan sota algun dels 159 convenis i nosaltres hem garantit que 
cap d’aquestes persones cobrin menys de 1.000 euros.   

 
• En alguns convenis (com els del metall per províncies), els increments salarials 

que s’han pactat amb l’empresa han suposat entre el 5% i el 6.27% 
d’increment. En el cas del conveni de la indústria siderometal�lúrgica de Tarragona 
hem aconseguit incrementar el sou entre un 6.08% i un 6.27% de més de 10.500 
persones i que per tant, aquestes cobrin més de 1.000 euros al mes. 

 
• En d’altres ocasions, hem fet extensiu aquest salari mínim a la totalitat de les 

categories del conveni; per exemple, en el conveni col�lectiu de confiteria, pastisseria 
i brioxeria de Barcelona es preveu que de la vintena de categories amb sous 
inferiors als 1.000 euros totes passin a cobrar com a mínim 1.000 euros al 
mes de salari.  

Convenis on s'han inclòs els 1000 euros

CC de les indústries siderometal�lúrgiques de Barcelona
CC de les indústries siderometal�lúrgiques de Tarragona
CC de bugaderies industrials de Catalunya
CC de les indústries siderometal�lúrgiques de Girona
CC pont de centres sociosanitaris de Catalunya
CC d'hoteleria i turisme de Catalunya
CC de càmpings de Barcelona
CC de les sales d'exhibició cinematogràfica Girona, Lleida i Tarragona
CC de les indústries siderometal�lúrgiques de Lleida
CC de confieteria, pastisseria i brioxeria de Barcelona
CC d'equipaments públics
CC dels serveis de prevenció aliens
CC d'oficines i despatxos de Catalunya
CC de supermercats i autoserveis de Barcelona
CC del comerç del metall de Barcelona
CC del comerç d'òptiques de Barcelona
CC de locals d'espectacles de Catalunya
CC de mercaderies i logística de Tarragona
CC del comerç en general de Girona
Acord dels figurants de Catalunya
Acord pels policies locals en període de formació
Aquests convenis afecten a un total de 624.050 persones i gràcies a  
la nostra campanya cap cobra per sota els 1.000 euros

Mostra d'alguns convenis col�lectius d'àmbit d'empresa
CC de Port Aventura
CC de Kentucky Fried Chiken
CC de Nostrum
CC de Bocatta

Convenis col�lectius d'àmbit sectorial (provincial i català)
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Situació general del mileurisme3 
 
A Catalunya, el 40% de la població assalariada és inframileurista. És a dir,  
1.427.701 persones assalariades cobren menys de 1.000 euros. Si comparem 
aquesta dada amb la del 2006 observem que les persones que cobren menys de 
1.000 euros s’han reduït en aquests anys de la Campanya; concretament, tenim al 
voltant de 260.000 persones menys amb sous per sota dels 1.000 euros.   

 
 
Encara ara: 

 
� El 49% de les dones ocupades són inframileuristes (784.441 dones).  
 
� L’edat també és una variable que condiciona el ser o no ser inframileurista: 

 
o El 88.7% (24.055) dels joves de menys de 18 anys cobren per sota 

els 1.000 euros. 
 
o El 72.5% (339.075) dels joves entre 18 i 25 anys són inframileuristes 

 
� El tipus d’activitat que es desenvolupa també condiciona el salari que reben les 

persones treballadores. El 42.2% del total de persones que presten serveis a 
l’hostaleria, al comerç i a la construcció són inframilueristes. Concretament: 

 
o A l’hosteleria:El 67% (150.067) són inframileuristes.  
o A la construcció: El 43% (183.218) són inframileuristes. 
o Al comerç: El 47.8% (298.042) cobren per sota els 1.000 euros. 

 
� El 67.3% d’estrangers ocupats assalariats (345.783) cobren per sota els 1.000 euros. 

 
 

És per totes aquestes persones que la UGT de Catalunya seguirà liderant la campanya 
dels 1.000 euros per garantir un salari digne universal. 

 
 

                                                 
3 Dades pròpies elaborades a partir de les dades de l’Agència Tributària. 
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2. Annex 
 

CONVENIS COL·LECTIUS < 1000 €UROS  Nº per  CONVENIS COL·LECTIUS > 1000 €UROS  Nº per  PENDENTS 
    Pendents < 1.000 euros Pendents > 1.000 euros 
Centres especials disminuïts físics            600    Educació especial de Catalunya        2.100    Trans de viatgers de Barcelona 8.000 Administració Gene de Cat 38.000 

Tallers per a disminuïts psíquics de Catalunya           500    Ensenyament privat de Catalunya      35.500    Fruites i verdures de Barcelona 4.000 Bombers de la Gen de Cat 2.000 
Indús. Confecc. De Pell de Catalunya        5.000    Personal docent i investigador d'universitats        1.800    Farmàcies de Barcelona 7.300 Diput de Tarragona (laborals) 900 
Empleats de notaries de Catalunya        3.000    Residències i centres de dia        1.600    Maj i min de joguines de Bcn 1.500 Empreses org del joc 2.500 

Hostesses i promotors de venda de Cat        2.500    Exhibició cinematogràfica de Gir, Llei, Tarr        1.000    Laboratoris fotogràfics de Bcn 3.000 Xarxa hospitalària de Cat 18.000 

Perruqueries i centres d'estètica i bellesa        9.000    Figurants de Catalunya        1.600    Comerç de la pell de Barcelona 3.000   
Piscines i clubs de natació de Catalunya        1.600    Administració de justícia de Catalunya        3.500    Indústries de flequeria de Lleida 3.300   
Empaquetat      14.000    Atenció precoç Catalunya           500    Pastisseria, bolleria de Lleida 2.000   

Fruites i verdures de Catalunya        4.000    Generalitat de Catalunya (laborals)      17.000    Xocolates, bombons de Girona .300   

Indústries del pa de Lleida        3.300    Hoteleria de Catalunya    100.000        

Licors de Barcelona        2.000    Entitats privades gestores d'equip públics           500        

Majoristes i minoristes de joguines Catalunya        1.500    CC de bugaderies industrials Catalunya        3.000        

Distribució de gas butà de Barcelona        1.600    Oficines i despatxos de Catalunya    120.000        

Transport de viatgres de Barcelona        8.000    Aigües de Girona           250        

Agropecuari de Catalunya      28.000    Aigües de Lleida           234        

Fruits Secs de Catalunya        4.000    Aigües de Tarragona           378        

Masses congelades de Catalunya        2.500    Consorci d'aigües de Tarragona             80        

Xocolates, bombons, caramels de Catalunya        2.000    Depuració i tractament d'aigües de Bcn        2.000        

Productes dietètics i preparats alimentaris        3.000    Exhibició cinematogràfica de Barcelona        1.000        

Torradors de cafè i succedanis de Catalunya        1.500    Dipu de Barcelona (Gestió tributària)           400        

Casinos de Catalunya        1.200    Dipu de Barcelona (laboral de G. Tributària)           350        

Comerç del vidre i ceràmica        2.800    Diputació de Girona (funcionaris)           800        

Comerç del moble de Catalunya      20.000    Pastes alimentàries        3.000        

Comerç en general de Catalunya    115.000    Magatzemistes de fusta de Tarragona        1.100        

Assoc. Centres de formació        1.000    Construcció i obres públiques de Tarragona      30.000        

Ante i napa de Catalunya        7.000    Construcció i obres públiques de Barcelona    158.000        

Cuirs, marroquineria i similars de Catalunya        6.800    Construcció i obres públiques de Girona      35.000        

Empreses i treballadors d'atenció domiciliària        3.000    Construcció i obres públiques de Lleida      20.000        

Neteja d'edificis i locals de Catalunya      25.000    Indústria del metall de Girona      12.050        

Sector del lleure educatiu i sociocultural      12.000    Indústria metall de Lleida      11.000        

Arqueologia i la paleontologia de Catalunya           600    Indústria metall de Barcelona    240.000        

Establiments sanitaris      21.000    Indústria metall de Tarragona      13.200        

Personal laboral d'universitats        3.000    Consignataris de bucs de Tarragona            500        

Indústria metal·logràfica de Catalunya      20.000    Empreses d'autotaxis i lloguers de vehicles      12.000        
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Aparcaments, estacionaments i garatges        2.500    Trans de mercaderies per carretera Tarr        6.300        

Trans de malalts i accidentats en ambulància        1.800    Estiba i desestiba de Barcelona        1.850        

Begudes refrescants de Barcelona        3.000    Serveis de prevenció aliens Catalunya        1.000        

Fruites i verdures de Girona        1.500    Estibadors portuaris           750        

Fruites i verdures de Lleida        4.000    Pràctics del port de Barcelona             70        

Fruites i verdures de Tarragona        4.500    Remolcadors del Port de Barcelona           214        

Fruits secs de Tarragona        1.800    Begudes refrescants de Lleida        1.700        

Galetes de Barcelona        3.000    Oli de Lleida           700        

Galetes de Tarragona        2.600    Oli de Tarragona        1.000        

Indústria de l'oli de Barcelona        1.200    Pastisseria de Barcelona        4.000        

Indústria del pa de Girona        4.000    Càmpings de Barcelona        5.000        

Indústria del pa de Tarragona        3.800    Comerç en general de Girona      20.000        

Indústria vinícola de Vilafranca        1.100    Centres sociosanitaris i de salut mental Cat        1.000        

Indústria vinícola de Tarragona        1.800    Acord pels policies locals      11.000        

Indústria del pa de Barcelona        4.000    Locals i espectacles de Catalunya      10.000        

Pastisseria, bolleria Girona        3.000    Supermercats i autoserveis de Barcelona      10.000        

Pastisseria, bolleria de Tarragona        3.100    Comerç del metall de Barcelona      50.000        

Vins de Barcelona        2.500    Comerç al detall d'òptiques de Barcelona        3.400        

Emmagatzemistes d'olis comestibles Bcn           800    Diputació de Girona (laborables)           700        

Transport de viatgers de Tarragona        1.800          

Comerç al detall d'òptiques de Tarragona        8.000          

Comerç de l'art fotogràfic        1.100          

Comerç General de Lleida      16.000          

Comerç del metall de Tarragona        6.000          

Comerç tèxtil de Barcelona      18.000          

Comerç tèxtil de Tarragona      12.000          

Comerç material construcció de Barcelona        6.000          

Comerç material construcció de Tarragona        3.000          

Detallistes alimentació Barcelona      15.600          

Detallistes alimentació Tarragona      10.900          

Majoristes alimentació Barcelona        2.135          

Majoristes alimentació Tarragona        2.300          

Peix fresc i congelat de Barcelona        7.125          

Transport de viatgers de Lleida        2.500          

Cofraria de Pescadors de Tarragona             90          

Serveis fúnebres Barcelona        2.500          

Serveis fúnebres de Girona           400          

Tintoreries i bugaderies de Barcelona        2.600          
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Emmagatzemistes de fusta de Tarragona           300          

Construcció i obres públiques Tarragona      30.000          

Construcció i obres públiques Barcelona    158.000          

Construcció i obres públiques Girona      35.000          

Construcció i obres públiques Lleida      20.000          

Derivats del ciment de Barcelona        2.000          

Derivats del ciment de Girona           900          

Derivats del ciment de Tarragona        1.200          

Indústries de la fusta de Barcelona        1.100          

Indústries de la fusta de Girona           780          

Indústries de la fusta de Tarragona        1.700          

Indústries de la fusta de Lleida        1.900          

Indústries manufactureres de Barcelona           525          

Indústria d'imagineria religiosa de Girona           140          

Consignataris de bucs de Barcelona        1.000          

Transport de mercaderies de Girona        7.900          

Transport de mercaderies de Barcelona      11.000          

Cava i vins espumosos de Cat        6.000          

Transport de mercaderies de Lleida        5.400          

Transport de viatgers de Girona        5.000          

 

 

 


