
 

 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA - MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) SOBRE 

L'ESTABLIMENT D'UN SOSTRE SALARIAL VINCULAT AL SALARI MÍNIM 

EN RELACIÓ D'1:12 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

A l’octubre del 2008, a l’inici de la crisi econòmica, Nicolas Sarkozy, llavors 

President de torn de la Unió Europea, anuncià l’acord unànime dels líders dels 

vint-i-set per a la refundació del sistema capitalista mundial. Des d’aleshores, 

s’han imposat una sèrie d’anomenades reformes estructurals, que en el cas 

dels Estats més endeutats ha suposat retallades de drets i serveis socials, així 

com de drets laborals i econòmics, especialment per a les classes populars.   

 

Tanmateix, les limitacions i les retallades no han afectat, en la justa correlació, 

les classes més benestants que, lluny de retallar els seus beneficis, han vist 

com aquests s’han eixamplat. D’aquesta manera, si al 2007 els alts directius de 

les empreses de l’IBEX 35 guanyaven 23 vegades més que els seus 

treballadors, avui cobren 25 vegades més. Segons altres xifres, les de 

l’Enquesta d’Estructura Salarial de l’INE, la diferència salarial mitjana entre 

directius i persones no qualificades s’eixamplà de 44.075’17€ a 64.712’98€ en 

el període de 2008 a 2014, indicant una tendència que es manté. 

 

En altres paraules, els discursos d’austeritat, sacrilegis i d’apretar-se el cinturó 

per part de les classes dirigents semblen realitzar-se verticalment i eximint a 

aquestes mateixes classes dirigents, que cada vegada són més riques –en 

termes absoluts i relatius– mentre que la gran majoria de la població 

s’empobreix.  

 

Una de les propostes que es plantegen a diferents Estats europeus per frenar 

aquest tendència desigual és la limitació dels salaris dels directius, vinculant-los 

proporcionalment al salari mínim en el si d’una mateixa empresa. En aquest 

sentit, a Suïssa va nàixer la proposta 1:12, segons la qual es pretén limitar 

constitucionalment que una persona pugui guanyar en un mes més del que un 

treballador de la mateixa empresa guanya en un any. Cal esmentar que 

algunes empreses, com el banc ètic Triodos, ja estableix aquesta tipologia de 

limitació salarial. 

 



Si bé a priori la reforma proposada podria semblar complexa, la seva lògica en 

matèria de política redistributiva rau en què la limitació s’estableix empresa a 

empresa, és més, fins i tot podria establir-se en nuclis més acotats. En 

qualsevol cas, l'ordenament jurídic permetria una modificació d’aquest tipus 

amb una petita reforma de l’article 26 del Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 

de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 

Cal recordar, en aquest sentit, que la regulació laboral a l’Estat espanyol ha 

pretès protegís sempre (com a la majoria de països) els drets mínims 

indisponibles dels treballadors i que, per això, una limitació de màxims no 

contravindria aquesta tradició en matèria de dret social.  

 
 

 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal 

de Sant Cugat del Vallès acordi: 

PRIMER.- Instar al Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat de 

Catalunya que estableixin un sostre salarial màxim brut vinculat al salari més 

baix en relació d'1:12 dins d'una mateixa empresa a la futura legislació laboral 

catalana. Aquesta proporció ha d'incloure el salari fix i els possibles bons, 

incentius, complements i qualsevol forma de retribució directa o indirecta.   

SEGON.- De forma subsidiària, i mentre no culminem el procés constituent 

català, instar al Govern espanyol a impulsar les reformes legislatives oportunes 

amb la finalitat d'establir un sostre salarial màxim brut vinculat al salari més baix 

en relació d'1:12 dins d'una mateixa empresa. Aquesta proporció ha d'incloure 

el salari fix i els possibles bons, incentius, complements i qualsevol forma de 

retribució directa o indirecta.  

TERCER.- Instar al Govern espanyol a impulsar les reformes legislatives 

oportunes per tal d'establir aquesta mateixa vinculació salarial entre el salari 

màxim i mínim en relació d'1:12 entre tots els salaris del sector públic de 

qualsevol tipus, entenent com a tal tant l'administració i les institucions de 

l'Estat així com aquelles altres institucions, organitzacions, empreses, 

fundacions o altres formes organitzatives en què existeixi participació pública 

directa o indirecta, bé sigui en el seu capital, en els seus òrgans d'administració 

o mitjançant l'aportació de recursos.  

QUART.- Comunicar l'adopció d'aquests acords al Govern de la Generalitat de 

Catalunya, al Govern espanyol i als grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat.   

 

 

 


