
           
                      

  
 

 

STS de 18 de febrer de 2010, recurs 87/2009 
 
Revisions salarials referides a l’IPC previst pel Govern: possibilitat de 
reajustaments salarials a la baixa (accés al text de la sentència) 
 
És habitual que els convenis col·lectius regulin l’increment retributiu anual referint-se a 
l’IPC previst pel Govern. Això no obstant el cert és que des de la Ley 23/2001, de 27 de 
diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 el Govern no realitza 
declaracions oficials, en el sentit de formals i expresses, sobre la seva previsió 
d’increment de l’IPC. Aquest fet ha comportat, com en el cas de la present sentència, que 
el TS s’hagi hagut de pronunciar sobre el significat que s’ha d’atribuir a les 
expressions contingudes en els convenis col·lectius quan estableixen que “els 
salaris tindran un increment equivalent al previst per el Govern per a l’IPC”.  
 
Afirma el TS que davant l’absència de previsió oficial de l’IPC per part del Govern, els 
increments previstos pels convenis col·lectius hauran de produir els seus 
efectes sempre que es pugui constatar l’existència d’una previsió real 
acreditada a través de mitjans fiables que l’evidenciïn inequívocament. I així 
succeeix en les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat que, si bé no 
contenen l’antiga declaració formal, si evidencien, amb certesa, la previsió del Govern 
respecte de l’IPC quan inclouen la revalorització de les pensions públiques. Aquesta dada, 
afirma el Tribunal, equival al reconeixement implícit de l’existència d’una previsió real del 
Govern sobre l’increment de l’IPC. 
 
En segon lloc es planteja el TS fins a quin punt els diversos redactats dels convenis 
poden emparar reajustaments salarials a la baixa, quan l’IPC real fos inferior al 
previst, comportant fins i tot l’obligació de retornar part dels salaris ja abonats. El 
Tribunal determina que aquesta possibilitat únicament es pot entendre quan així 
ho hagi establert expressament la redacció del conveni: els reajustaments a la 
baixa exigeixen una redacció clara i contundent i, en cas que de la literalitat del 
precepte no es pogués deduir aquesta possibilitat, sols se sostindria si l’empresa pogués 
acreditar que els negociadors del conveni tingueren present la possibilitat d’aquest 
reajustament a la baixa del IPC real. 
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