
           
                      

  
 
STS d’11 de juny de 2012, recurs 2620/2011 
 
Determinació de l’import de les hores extraordinàries (accés al text de la sentència) 

 
La qüestió de la determinació de l’import que ha de tenir l’hora extraordinària, 
relacionada amb el càlcul dels conceptes salarials que han de ser computats a aquests 
efectes, ha estat llargament debatuda. El TS resol una situació en què hi ha 
conceptes salarials peculiars, molt vinculats a les condicions en què es 
desenvolupen determinats llocs de treball. 
 
En aquest cas, els treballadors entenen que no s’ha calculat correctament el preu 
de l’hora extraordinària, doncs el seu import, en alguns casos, resulta inferior al 
de les hores ordinàries, fet pel qual s’infringiria allò establert a l’ET en aquesta 
matèria. Aquests treballadors reclamen el pagament de les diferències derivades del 
càlcul de les hores extraordinàries, de manera que no resulti una quantitat inferior a la 
que determina el de les hores ordinàries. 
 
En anteriors sentències ja s’havien resolt clarament 2 qüestions: d’una banda, l’hora 
extraordinària té com a mínim retributiu el preu de l’hora ordinària, concloent 
que en cap cas pot el preu de la primera ser inferior a la segona; de l’altra, per al 
còmput del preu de l’hora ordinària a efectes d’actuar com a mínim de 
l’extraordinària, s’han d’excloure els conceptes extrasalarials. 
 
El que es planteja el TS en aquest cas és si en el càlcul  s’han de computar o no 
aquells conceptes retributius que, tenint caràcter salarial, retribueixen 
circumstàncies concretes de la prestació de treball (festius, nocturn, perillositat, 
etc.), arribant a la conclusió que aquests complements no es tindran en compte per 
al càlcul de l’hora ordinària com a mínim per a l’extraordinària per dos raons 
fonamentals:  
 
 Que lart. 5.B) del Decreto 2380/1973, de 17 agosto, de ordenación del salario, 

enumera els denominats "complements de lloc de treball, tals com increments per 
penositat, toxicitat, treball nocturn...", indicant que el complement es percep 
únicament si es realitza el treball en las condicions que exigeix la norma per 
a percebre el mateix. 

 
 Que es clara la irraonabilitat de retribuir el treball prestat en hores 

extraordinàries amb una quantitat inferior a la corresponent al mateix 
treball prestat durant la jornada ordinària, entenent per “mateix treball” el  
prestat en les mateixes condicions. 
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