
STS de 26 de gener de 2022, recurs 89/2020 

Absorció de l’increment del salari mínim interprofessional a l’àmbit de centres 
especials d’ocupació d’una comunitat autònoma (accés al text de la sentència) 

Es planteja la transcendència que l’increment del salari mínim interprofessional (SMI) a 
l’àmbit d’aplicació d’un conveni col·lectiu i, més concretament, al de tallers per a 

persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya. En aquest cas, els treballadors 
del nivell 11 del conveni tenen fixats uns salaris base de quantia inferior a la del 

nou SMI, però perceben també, en alguns casos, quanties en concepte de 
triennis. Es tracta de determinar si la nova quantia de l’SMI obliga en tots els casos els 

centres especials d’ocupació a incrementar els salaris base de tots els treballadors o si, 
per contra, els triennis poden absorbir aquest increment. 

Després d’un examen minuciós de l’anterior jurisprudència i de la legislació aplicable en 
aquests supòsits, el TS conclou que la finalitat de les normes reguladores de l’SMI és 

establir una garantia mínima salarial dels treballadors per compte aliè, fixant una quantia 
anual mínima de caràcter absolut. Si no fos així, l’increment de l’SMI tindria un 

efecte multiplicador sobre tots els convenis col·lectius els salaris base dels 
quals fossin inferiors a l’SMI, que esdevindria, d’aquesta manera, salari base, o salari 

fix per unitat de temps per a tots els treballadors, els salaris base dels quals, determinats 
als conveni o pactats contractualment, fossin inferiors a l’SMI de cada any. Això 

modificaria radicalment la seva naturalesa jurídica i, addicionalment, vulneraria el 

paper de la negociació col·lectiva com a espai natural per a la fixació dels salaris 
(STC 31/1984, de 7 de març) i podria deixar sense contingut l’art. 37.1 de la 

Constitución, en relació amb el Títol III ET, ja que seria el Govern estatal qui decidiria 
aleshores l’import dels salaris base o per unitat de temps, al marge d’allò pactat en 

convenis col·lectius o contractes de treball. 

En conseqüència, en aquells casos en què el salari global d’un treballador d’un 
d’aquests centres especials d’ocupació es trobi per sobre del nou SMI, no s’ha 

de produir necessàriament cap increment, ja que s’absorbirà pels complements 

salarials aplicables en cada cas. 
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