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Introducció

Des de temps immemorables, part dels ciutadans exercien activitats, serveis per una altra
persona, en canvi, aquest fet no ha sigut tant fàcil com esmentar-ho sense originar problemes.
Durant al llarg de la història s’han confrontat diferents classes socials pels obstacles pràctics en
les condicions laborals, els salaris i els drets dels treballadors, fins que fou creat el dret laboral
per garantir uns mínims als treballadors.
Com a conseqüència dels conflictes històrics , al llarg del s.XXI la idea de treballar per compte
aliena és associada amb el concepte de rebre una remuneració per part de l’empresari al qual se
li està realitzant el servei.
Doncs, el terme de prestar servei va lligat de manera imprescindible amb la finalitat de rebre
una retribució per poder subsistir i fer front a les despeses familiars, d’aquesta manera tenint en
compte la seva importància, en àmbit constitucional s’ha previst com una condició imminent a
tota persona que exerceixi una professió per compte aliena( art 35 CE), de la mateixa forma s’ha
reconegut en àmbit internacional, no obstant, s’ha de reconèixer que la mencionada regularitat
en els pagaments del salari moltes vegades no és respectada.
Milers de treballadors i treballadores a diferents parts del país inclòs del món es veuen privats
de la seva justa remuneració durant determinats mesos o inclòs anys.
Els endarreriments salarials cada vegada van guanyant més pes en àmbit laboral fins a arribar,
en alguns supòsits, a ser quotidians en la vida del treballador.
Per tant, en moltes ocasiones per causes alienes o no a l’empresa, al arribar al termini en que
s’hauria d’efectuar aquestes prestacions econòmiques no es realitzen, llavors, el treballador té
algun dret per respondre davant d’aquesta situació? Ha d’esperar al pagament per part de
l’empresari o simplement no pot realitzar cap acció davant de l’incompliment empresarial?
Sembla clar i precís respondre a la primera qüestió de manera afirmativa, segons el què
al·legarien la societat actual a que un treballador a canvi de les hores treballades ha de percebre
una quantitat econòmica, però no queda tant evident, nítid que les persones sàpiguen actuar
davant d’aquestes situacions o fins on avarca el seu dret.
Amb aquests aclariments en ment, el problema que desitjo plantejar és, in nucle, el següent:
S’afirma que els treballadors per compte aliena gaudeixen del dret a percebre un salari, però a
qui o a on han de dirigir-se en tal situació? Els hi cobreixen tota l’estructura salarial?
És cert que, quan aquesta idea es veu malmesa entra en joc una sèrie de normativa per fer front a
la protecció del dret a rebre un salari que és la que intentaré explicar al llarg de l’evolució del
treball.
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Per situar-nos en context, caldrà definir el concepte de salari, la seva protecció jurídica les
modalitats o possibles estructures que presenten. A més, les característiques principals que
regeixen sobre el pagament del salari. També faré referència a si el dret en qüestió versa sobre
tota quantitat econòmica incloent pagues extraordinàries i indemnització o si alguna d’elles o
ambdues queden excloses de la protecció jurídica.
I entrant més sobre la matèria, parlaré dels mecanismes que disposen els treballadors de
presentar demanda en el jutjat competent, la possibilitat que es disposa de rescindir el contracte
en supòsits d’impagament, i finalment què passa i qui actua quan l’empresari es troba en
situació d’impagament o concurs i per tant disposa del crèdit econòmic i no pot respondre, fent
especial menció a la funció del Fons de Garantia Salarial.
Llavors,de manera particular, tenint en compte d’una banda la importància que presenta en la
vida gaudir d’aquest dret del salari i què en moltes ocasions és fàcil veure com es menyscabat a
persones properes o a un mateix al llarg de la vida laboral, i per altra banda, personalment en
àmbit familiar ens vam veure submergits en aquest món , el tema escollit per estudiar i
desenvolupar al llarg del treball presenta una inquietud i curiositat rellevant al poder saber tots
els mecanismes que preveu el legislador, així com poder anar a buscar treball o prestar els
serveis en una empresa sabent la normativa bàsica sobre el caràcter fonamental de la relació
laboral, que tot i sigui l’eix fonamental per poder subsistir a les necessitats familiars no ha de
ser una característica que regeixi la decisió d’ acceptar prestar serveis sense que els drets
mínims de cada persona estiguin presents en la relació laboral.
Doncs, em proposo dur a terme el treball i procedir a explicar els drets que gaudeixen els
treballadors en situacions d’incompliments salarials dels empresaris.
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1. El Salari
1.1.Normativa del Salari

Com tot dret, per fer efectiu el cobrament del salari es crea la seva protecció a través de
preceptes legals nacionals i internacionals.

-

Normes laborals nacionals

A) Constitució Espanyola.
La Norma suprema es limita a recollir el dret al treball i la lliure elecció d’aquest, o inclús el
dret a una remuneració suficient en el seu article 35:
1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en
ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
La norma en un principi sembla definida de manera clara no obstant, entrant a una interpretació
dogmàtica, el terme “remuneració suficient per satisfer en les seves necessitats” queda imprecís.
D’acord amb la tesis del jurista Sagardoy el terme “suficient i família” es deixen a
interpretacions subjectives, revestint el precepte com comprensible des d’un punt de vista
formal i aplicable directament, però la impossibilitat relativa a la determinació del seu contingut
el faria ser una norma dirigida als poders públics per poder-lo definir i exigir el dret que
realment empara.1
Per una altra banda, la doctrina han dotat de significat aquests termes, entenent que la regulació
de l’art 35.1CE està concretada en l’article 27 de l’Estatut de Treballadors, regulador del SMI.
És considerat, doncs, com la quantia anual mínima que representa la remuneració suficient.
Aquest SMI sorgeix tenint en compte paràmetres com l’IPC, la productivitat nacional o la
economia nacional, atorgant-li al SMI el caràcter mínim exigit a una renda per poder subsistir i
gaudir de les necessitats mínimes2
El tribunal Constitucional s’ha manifestat diverses vegades sobre el dret que suposa a tot
treballador la retribució.
1

Del Valle Villar, JM. (2002) La Protección legal de la suficiencia del salario ed. Dykinson Alcalá
Laso Noya. F Salario concepto legal 2011 recuperat de
http://franciscolaso.blogspot.com.es/2011/08/el-salario-concepto-legal-complementos.html
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El Tribunal Constitucional (sentència 88/85 19 juliol) des d’un principi va definir la relació del
treballador envers a l’empresari.
En el supòsit pràctic del litigi el sol·licitant interposa recurs d’empara per considerar que se li
havia privat del seu lloc de treball per expressar les seves idees, fet que vulneraria una sèrie de
preceptes normatius com l’art 14 o 20 CErelacionats amb l’art 35 de la Carta Magna.
El Sr. Muncharaz treballava en un psiquiàtric on van emetre un documental televisiu en el qual
ell participava, al revisar el document i observar les paraules del treballador, l’empresa el va
acomiadar per considerar que aquelles paraules implicaven acusacions contra el mateix centre
El Tribunal Constitucional afirma que la celebració d’ un contracte, no implica la privació dels
drets constitucionals per una de les parts contractants com seria el treballador, i si algun dret del
treballador es veu lesionat, es produirà a efectuar la reparació mitjançant el procediment laboral,
en tal cas, al Sr. Mucharaz li van lesionar els drets mencionats, l‘acomiadament ha de ser nul
Per una altra banda, és cert que la idea de treballadar va associada amb el salari, no obstant amb
el recurs d’inconstitucionalitat nº1839-2013 sobre la reforma del reglament de les Corts de
Castella i la Manxa en que es modificava i suprimia els sous fixos dels diputats, sense eliminar
les retribucions indemnitzatòries i les dietes de la professió dóna exaltació al dret d’accedir a
una professió sense la necessitat de tenir un sou fix en el cas dels representats parlamentaris.
El tribunal creu que no hi ha raons suficients per considerar que la reforma legislativa va en
contra de la legalitat per no poder acreditar que el nou règim retributiu origini perjudicis
econòmics al nucli essencial de la funció representativa, la percepció d’un sou fix no forma part
del dret constitucional a accedir en les mateixes condicions que altres en funcions i càrrecs
públics, modificar el sou fix no implica vulnerar o crear perjudici per accedir a aquests càrrecs,
són conceptes diferents.

B) Estatut dels Treballadors RD 2/2015
Seguint l’ordre jeràrquic de les fonts del dret, hi ha un seguit de normes amb rang lleial que
introdueixen característiques més especifiques.
Per excel·lència la llei dels treballadors és l’Estatut dels treballadors RDL 2/2015- referint-nos a
ella com ET durant el cos del treball-, la seva secció quarta és destinada al salari i garanties
salarials, no obstant fora d’aquesta secció, el dret del salari es troba regulat dins d’altres
matèries.3

3

Per exemple: art 47.1ET En supòsits de suspensió del contracte “ es podrà condemnar a l’empresari al
pagament dels salaris deixats de percebre”
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La creació del ET fou sorgida arran la voluntat de regular les diferents normatives estatals
disperses en rangs normatius i així flexibilitzar i produir una efectiva protecció al treballador en
matèria salarial.4
C)Altres lleis amb matèria salarial
Relacionat amb el salari mínim interprofessional, tot i que aquest es trobi definit a l’ET-art.27anualment s’elabora i s’aprova un Real Decret on s’estableix l’import del salari mínim pel
posterior any.5 El RD 742/16 30 de desembre fixa el SMI del 2017
En una vessant més processal, trobem la llei 36/2011 de 10 d’octubre Reguladora de la
Jurisdicció Social i la llei 36/2011 del Procediment Laboral i la Llei d’Infraccions i Sancions en
l’ordre social que preveu algunes disposicions sobre l’incompliment de matèria salarial.
En l’aspecte més econòmic del salari per entrar a protegir el seu pagament disposa els
paràmetres a seguir la llei 22/2003 Concursal6 i finalment, normativa específica en determinats
aspectes del salari com en situacions d’insolvència trobem el Real Decret 505/1985 sobre
l’Organització i funcionament del FOGASA
-

Normes internacionals

L’anàlisi de les normes laborals no s’acaba amb la normativa interna, sinó que a nivell
internacional també s’ha establert disposicions per fer un mandat més exigent.
Els Drets socials són també garantits a nivell europeu a través del Tractat de Funcionament,
especificant el dret a la retribució amb l’aplicació del principi d’igualtat.
Art 157 TFUE“1. Cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad de
retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de
igual valor.
2. Se entiende por retribución, a tenor del presente artículo, el salario o sueldo normal de base
o mínimo, y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero
o en especie, por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo.7
A més, a nivell europeu, antigues directives comunitàries consolidades, com és el cas de la
Directiva 2002/74 han donat pas a nova normativa interna transposada en àmbit laboral.
En el mateix eix, la Directiva 2008/94 sobre la protecció dels treballadors en cas d’insolvència
de l’empresari estableix directrius que hauran de seguir els Estats Membres per garantir el
pagaments dels crèdits impagats al treballador.
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Ramírez Martínez, JM (1994) La reforma del salario y retribuciones (1ª ed.) Valencia. Tirant lo Blanch
12. Real Decret vigent : RD1171/2015, 29 de desembre pel qual es fixa el salari mínim interprofessional
pel 2016
6
Tot i ser una normativa de caràcter mercantil, estableix quan un salari és considerat crèdit i el tipus i el
procediment a seguir dels crèdits salarials. Ex:arts 91 i 176 bis
7

Tractat de Funcionament de Unió Europea DOUE 30 març 2010
6

Fora de la Unió Europea, però continuant en àmbit internacional i sent un punt clau a l’hora de
parlar de normativa laboral trobem la figura de la Organització Internacional de Treball (OIT)8.
L’OIT a través dels seus convenis advoca per la protecció dels drets socials.
El Conveni 95 i la seva Recomanació (número 85) sobre la protecció de salari adoptats en 1949
foren els primers instruments laborals internacionals creats per acordar la major protecció
possible del salari al ser considerat com els guanys dels treballadors, especificant les
característiques del salari i com ha de ser tractar.

Posteriorment es redactà el Conveni 173, el qual tracta la protecció dels crèdits laborals en cas
d’insolvència, establint la consideració del salari com a crèdit privilegiat front altres crèdits dels
què disposi l’empresari amb creditors no privilegiats.
Deixant de banda la normativa interna i internacional, el salari també es trobarà regulat d’una
manera no legislativa, però que no menys important, en els convenis col·lectius i el contracte
laboral signat pel treballador. L’empresari haurà de complir la seva obligació de pagar atenent
aquestes fonts i segons la negociació establerta per les parts, apreciant d’aquest mode l’extensió
i la complexitat de les bases del dret- obligació tant en els convenis col·lectius com en el
contracte individual.
En conclusió, es pot dir que la relació salarial no podrà infringir cap precepte vigent de les
normes nacionals i extranacionals emanades per la UE o per l’OIT, les quals la seva aplicació es
veurà incorporada en els preceptes del propi Estatut de Treballadors.

1.2 Concepte de Salari.
Al ser el contracte de treball un nexe onerós, el seu contingut queda format per dues
obligacions: el pagament salarial i la prestació de serveis. El dret del treball està en la seva
totalitat construït al voltant de la qüestió de salari, sent aquest el cor de les relacions individuals
i col·lectives del treball.9
Primer de tot, per entrar en matèria, cal definir el concepte de retribució/salari.
És considerat com aquelles percepcions econòmiques dineràries o en espècie que obtenen els
treballadors per les prestacions professionals del seus serveis a compte aliena.

8

Organisme especialitzat de l’ ONU que té com objectius la promoció de la justícia social i el
reconeixement de normes fonamentals en l’àmbit social, i la millora de condicions laborals
9
González Posada, E (2016) Concepto y estructura del salario: El concepto de salario. Goerlich Peset,
JM. Comentarios al Estatuto del los Trabajadores. 1Ed Valencia Ed: Tirant lo Blanch. pg 519-529
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El dret al salari és un dret irrenunciable tal com anuncia l’art 3.5ET, amb aquesta característica
podem fer-nos una mera noció de la importància del dret laboral, en particular del dret a rebre
un salari.
Present també en els primers preceptes de la llei 2/2015 al establir que l’Estatut dels treballadors
s’aplicarà als treballadors que voluntàriament prestin els seus serveis retribuïts per compte
aliena. S’estableix aquí el fet de retribuir a un treballador pel treball realitzant, sent una
característica essencial de tot treballador i una nota definitòria de la relació de treball.
Per continuar en la normativa per excel·lència del dret laboral, l’ET trobem definit el salari en el
seu precepte 26.1 com : “La totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en
dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena,
ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos
de descanso computables como de trabajo”.
Trobem un deure-obligació de la relació laboral, mentre que el treballador ha de dur a terme
serveis específics, l’empresari ha d’abonar una retribució10, ambdues parts són creditors i
deutors recíprocament.
Des d’un punt lingüístic cal diferenciar entre el terme “retribució” i el concepte “salari”, que
poden generar certes confusions.
La retribució és tota percepció econòmica que rep treballador mentre que el salari és una part
d’aquestes percepcions, només les establertes per la llei, a tenor de l’art 26 LET seria la
percepció obtinguda pel servei prestat durant el temps donat i els períodes de descans que li
pertanyin al treballador, el descans setmanal, dies festius i vacacionals11
Llavors, al parlar de sistema de remuneració, és una comprensió més amplia que la del salari,
ens referim a l’estructura salarial i als complements salarials, per tant, constitueix tot el rebut
directa o indirectament.
Ara que tenim un significat més clar de la paraula salari hem d’entrar a estudiar, què no és
considerat salari per així identificar bé quan parlem de salari i quan no.
Com declara Alfredo Montoya en “Derecho del Trabajo12” El treballador pot rebre al marge de
les prestacions salarials, altres quantitats econòmiques destinades a compensar o indemnitzar
despeses o necessitats del treballador, quedant al marge de l’activitat laboral realitzada, aquestes
retribucions reben el nom de prestacions extrasalarials.
10

Definida per la RAE com: “ recompensa o pagament de quelcom”
Llompart Bennàssar, M. (2007) El salario: concepto, estructura y cuantía (1ed) Madrid. La ley. Pg 192
12
Montoya, A. (2002) Derecho del trabajo 1ed Madrid Tecnos
11
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Normalment aquestes percepcions econòmiques queden recollides en Conveni o el treballador
podrà comunicar-les a l’empresari indicant l’origen i la quantia; s’agrupen en tres grans blocs,
les despeses incloent aquí les dietes per viatges o les despeses de transport; les indemnitzacions
i finalment, les prestacions de la seguretat social13
A tenor de la llista de l’art.26.2LET, es desprèn supòsits de percepcions econòmiques no
considerades salaris. Les indemnitzacions per trasllats, suspensions o acomiadaments
improcedents, incloent també les de la Seguretat Social, les despeses realitzades al dur a terme
l’activitat queden fora del concepte de salari.
De la necessitat de diferenciar entre prestacions salarials i extrasalarials han sorgit molts
problemes presentats davant òrgans judicials, entre elles esmentar la STS 601/2016 del 5 juliol.
Dos treballadors, vigilants de seguretat reclamen que el salari percebut no era el correcte,
s’havien de sumar plusos que havien d’ incloure’s al salari per hores extraordinàries referents al
vestuari, transport, torn de nit, festius. Es planteja al tribunal si les gratificacions del transport i
vestuari tenen naturalesa salarial o no.
El Conveni Col·lectiu de Seguretat estipula (…)”Indemnizaciones o Suplidos. a) Plus de
Distancia y Transporte. Se establece como compensación a los gastos de desplazamiento”
El TS reitera que la condició per ser salari o complement extrasalarial no depèn del conveni
col·lectiu sinó de l’imperatiu legal.14
No obstant s’ha d’anar més enllà de la llei i s’haurà de determinar els indicis, les
característiques presentades en la relació laboral; el salari exigirà un caràcter regular, el qual
merita durant tot l’any i per solucionar el cas s’haurà d’entrar a mirar la denominació establerta
en el Conveni de si la reincidència dels conceptes remuneren o no de forma efectiva les
despeses de transport i vestit. Es procedeix a examinar la norma sectorial en la qual les
quantitats econòmiques referents als plusos de transports, vestiments van ser qualificats com
retribucions destinades a indemnitzar, davant tal qualificació no es pot entendre que el seu
caràcter sigui regular per tant no són part del salari i hauran de ser estimades com extrasalarials.
En resum, parlarem de salari al referir-nos a tota percepció en diners o en espècie, rebuda pel
treball realitzat o pels descans considerats com treball, excloent les indemnitzacions, despeses o
altres prestacions estipulades en la llei.
13

Lacalle, G. (2016) Gestión de recursos humanos (1ed) Madrid. Editex pg 176-184
L’imperatiu legal al qual s’ha d’atendre és l’art 26 ET en què tota prestació econòmica que retribueix el
treball de l’empleat serà salari quedant excloses aquelles prestacions originades per compensar despeses
laborals. STS 601/2016
14
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1.3 Modalitats de salaris
Per anar especificant i aprofundint sobre el tema, i arrel de la definició que ens proporciona
l’Estatut dels treballadors, hi ha dos modalitats de salari posat que no solament podrà ser
efectuat en diners sinó en espècie també serà possible.
La primera classe, consisteix en pagar al treballador en metàl·lic, diners de la moneda legal del
país on es trobi, lliurat en efectiu, o qualsevol suport bancari com el taló, transferència, o el xec.
La segona modalitat, el salari en espècie és una forma de pagament sense ser metàl·lic, tot i que
en normativa laboral no consti què entra a formar part del salari en espècie, la llei del IRPF 15
estableix una llista oberta de possibles accions que englobarien el concepte en espècie, com per
exemple: allotjament, entrega de béns,assegurances16, una manutenció, etc.
Aquesta modalitat, presenta una limitació normativa, la percepció del salari en espècie no podrà
superar el 30% del total17, comportant que qualsevol pacte que modifiqui el percentatge serà
declarat nul.
La retribució en espècie, periòdica, pot ser utilitzada per fins particulars i aquesta retribució
haurà de produir-se sempre durant la relació laboral vigent. No s’ha de confondre amb la
percepció extrasalarial les quals no tenen relació directa amb el treball sinó que sufraguen
despeses ocasionades durant la prestació de serveis.
1.4 Principis rectors en matèria salarial
Per poder fer que un concepte abasti de la millor manera la seva finalitat i eficàcia, moltes
vegades s’apliquen determinats preceptes derivats de la relació de treball18.Així apareixen una
sèrie de principis els quals la normativa i els subjectes no poden ignorar fàcilment a l’hora de
fixar el salari
1-Principi de no discriminació

15

Articles 17, 42 LIRPF
El Tribunal Suprem ha considerat en la seva resolució 2d’octubre del 2013 que independentment de la
seva estipulació individual o col·lectiva de l’empresa, la prima que s’abona mensualment als treballadors
com a beneficiaris d’assegurances constitueix una retribució en espècie. L’empresa disposava d’una
assegurança per cada treballador i es discuteix si aquestes prestacions eren considerades salaris o
formaven part de l’art 26.2. El tribunal considera que no pot ser relacionat amb l’art 28.2 doncs en aquest
àmbit quedaria inclosa les indemnitzacions sorgides del benefici del contracte d’assegurances però les
primes no, forma part del salari.
17
Aquesta limitació es va introduir amb la OOS(Ordre Ministerial 22nov de 1973) i quan va ser derogada
va passar a estar regulat en L’estatut dels treballadors, art.26.1
18
Melitón Rodríguez, V. (1994) Salarios y beneficios del trabajo. (1ed) INTEC, pg 59
16
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Consagrat com un dret fonamental de la persona19, el legislador ha considerat adequat fer una
regulació més detallada a l’Estatut dels treballadors a l’art 17.
Tota decisió en matèria de jornada, retribució o altres condicions de treball que doni lloc a una
discriminació directa o indirecta, o les ordres dels empresaris que suposin el tracte desigual,
seran tractades de la mateixa manera, amb l’anul·lació i invalidesa deixant irrellevant el motiu
pel qual es van dur a terme, podent ser molt variat20
El precedent s’ha posicionat sobre aquesta matèria mantenint que el principi d’igualtat no
impedeix la diferència de tracte, sempre que vagi acompanyada d’una justificació objectiva i
raonable. En la STS 22 de setembre 2009 es conclou que la diferència retributiva del personal
funcionari i laboral no vulneren el principi d’igualtat, doncs, existeix una clara diferència entre
els règims jurídics d’ambdós treballadors sense que això suposi una lesió al dret d’igualtat.
El personal laboral de la Conselleria de d’economia d’Andalusia reclamaven la diferència
salarial entre el seu grup professional i els funcionaris que exercien serveis de relació en la
Diputació Provincial. El Tribunal considera que ens trobaríem davant d’un supòsit de
desigualtat si persones del mateix grup rebessin sous diferents i això no és així, la llei sectorial
ha marcat una distinció entre el personal laboral i els funcionaris i aquesta diversitat de personal
es veu reflectida al sistema retributiu en atenció a la dificultat, responsabilitat o incompatibilitat,
llavors existeix una clara diferenciació entre el personal laboral i els funcionari, i la diferència
salarial es trobaria justificada.
- Principi d’ equiparació de salari-funcions
Tot treballador serà assignat a una categoria, nivell o grup retributiu en funció dels serveis que
realitzi per així tenir assimilat d’una manera més equitativa el salari21 a rebre amb la tasca a
desenvolupar, d’aquesta manera es preveu l’augment d’un salari quan el treballador passi a
desenvolupar feina més exigent o de nivell superior, no obstant al mateix legislador ha volgut
protegir al treballador amb el principi “de la condició més beneficiosa” de quan la situació sigui
19

Art.14 CE “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.” Relacionat amb l’article 35.2”derecho a trabajar(…) sin que en ningún caso pueda hacerse
discriminación por razón de sexo”
20
Els diferents motius de discriminació establerts per llei es troben reglats en el precepte 17 LET com
edat, sexe, origen, idees polítiques…
21
No només el TS ha fet la distinció de les categories de treballs per les funcions sinó també es tindrà en
compte el nivell d’educació del treballador. STS1629/08 26 gener. Examina la possible discriminació de
dues categories professionals, Una pèrit no diplomada veu com es modifica el conveni per imposar una
categoria superior a la de perit diplomada. El Tribunal estableix que no tota desigualtat és una infracció si
està justificada “Es evidente que cuando un Convenio Colectivo regula las dos categorías profesionales y
sus respectivas remuneraciones, atribuye la más elevada a la de más elevada Titulación, doncs, no es
considera discriminació perquè la preparació entre ambdues categories era diferent.”
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a la inversa, el treballador que realitzi funcions inferiors mantindrà la retribució original
(art.39.3ET).
Aquesta normativa ha donat pas a diferents litigis jurisprudencials, com és el cas d’Angustia (
sentència de les Illes Canàries 428/2016 20 maig) la qual demanda a l’empresa AENA per
exercir funcions d’una categoria superior a la que li retribueixen. L’actora té reconeguda
formalment la categoria professional d’AAPUC però realitza entre altres funcions pròpies d’una
categoria superior, segons el conveni sectorial.
El Tribunal per considerar què s’entén per grup de treball ha anat més enllà del precepte de
l’ET, establint tres possibles significats22: 1)Element configurador del sistema de classificació
professional 2) Referència per determinar el contingut d’una prestació laboral 3) Com un límit
per la mobilitat funcional ordinària.
En el cas de la Sra. Angustias les funciones exercides per ella queden provades a les d’una
categoria superior, doncs, el Tribunal arriba a la conclusió de reconèixer el dret a consolidar la
categoria professional més elevada i inclusivament el dret a percebre les diferencies salarials
existents entre les dues categories.
3-Principi de condició més beneficiosa- El treballador té dret a mantenir les condicions laborals
que hagi adquirit, sempre que el contingut sigui més beneficiós que l’establert en una norma o
conveni col·lectiu posterior.
4-Principi de proporcionalitat entre salari i jornada.
Tot i que el principi en qüestió no es troba regulat de manera expressa com ho feia en l’Ordre
ministerial de 1973, continua de manera indirecta contemplat tàcitament en diversos preceptes
normatius vigents23.
Aquest principi parteix de la base que l’import d’una jornada ordinària haurà de ser establerta en
les taules del conveni, i seguint la taula, a una jornada inferior li correspondrà proporcionalment
un salari inferior .24

22

El concepte de “grup professional” no comporta estar davant de tres conceptes diferents , sinó davant
d’un concepte jurídic amb tres funcions diferents.
23
Vegis a mòdem d’exemple l’art 12.4 apartat d llei ET. Directiva 97/81 configura el principi “pro rata
temporis” en que el treball a temps parcial podrà ser proporcional en funció del temps de treball
24
Ángel (2016) Los principios inspiradores que configuran el salario. Principios de máxima importancia
y de gran litigiosidad. Recuperat de l’adreça http://www.tuasesorlaboral.net/categorias-de-estudio/temasjuridicos/572-los-principios-inspiradores-que-configuran-el-salario-principios-de-maxima-importancia-yde-gran-litigiosidad
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1.5 Estructura del salari
Per estructura del salari com fa referència GONZALEZ POSADA,E “és la forma ordenada de
distribució, per raó de la seva naturalesa i espècie, de les diferents partides salarials”.25
Amb la definició del concepte de salari com aquella suma de diners que rep un treballador de
forma periòdica o esporàdica en supòsits de serveis determinats i únics, incloem dos elements
configuradors per la seva estructura, el salari base i els complements salarials.
Aquesta estructura s’establirà mitjançant la negociació col·lectiva o subsidàriament en el
contracte individual derivat del pacte efectuat entre treballador i empresari. Cito textualment el
precepte que recull el deure d’establir l’estructura salarial per evitar possibles problemes futurs
entre les parts contractants. “Art.26.3 ET. Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, el
contrato individual, se determinará la estructura del salario, que deberá comprender el salario
base, como retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y, en su caso, complementos
salariales fijados en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del
trabajador, al trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, que se calcularán
conforme a los criterios que a tal efecto se pacten. Igualmente se pactará el carácter
consolidable o no de dichos complementos salariales, no teniendo el carácter de consolidables,
salvo acuerdo en contrario, los que estén vinculados al puesto de trabajo o a la situación y
resultados de la empresa.”
La llei el que intenta és evitar una excessiva dispersió al remetre l’estructura del salari a
negociació col·lectiva establint les pautes generals que hauran de seguir les parts.
Fent un anàlisis de la norma, es considera salari base la quantitat fixa que guanya el treballador
per unitat de temps o d’obra, el primer s’obté d’acord amb la durada de treball en la unitat que
es consideri, i el salari per unitat d’obra és l’obtingut pel treballador en la seva prestació
laboral26
Mentre el salari base constitueix la part més important de la nòmina a efectes pràctics, sobre la
base salarial s’hi sumaran els demés complements salarials27 tinguda en compte per calcular la
base cotitzadora de la prestació d’atur.

25

González, E. (1984) La determinación y estructura del salario. Revista de Política Social Núm. 141.pg
29- 48
26
Alarcón Caracuel, MR. (2000) Dret del treball i de la Seguretat Social (1ed) Madrid. Tecnos
27
El precepte només estableix la obligatorietat del salari base, deixant lliure voluntat a les parts per
reconèixer o no complements salarials. No obstant, en cas de concretar complements ,la norma exigeix un
nexe causal, que ha de projectar-se en les funcions personals del treballador, el treball realitzat o a la
situació i resultat de l’empresa.

13

A més, presenta una relació amb el salari mínim interprofessional però no són sinònims, el
salari base podrà coincidir amb el SMI que estableix l’Estat si així ho estableix l’empresari o
podrà ser major, en tot cas mai podrà ser inferior al salari mínim interprofessional.
En canvi les complements salarials no seran fixes, s’adhereixen al salari base per formar la
remuneració total,variaran atenent unes circumstàncies relatives:
-

Les condicions personals dels treballadors: Valoren qualificacions personals del
treballador, per exemple: antiguitat, formació de la persona.

-

Complements vinculats al treball: segons el lloc de treball, quantitat o qualitat i
gratificacions extraordinàries. Tals com la perillositat, el horari.

-

La situació de l’empresa: I per últim per raó de qualitat o quantitat de treball els quals
depenen dels resultats econòmics de l’empresa com els incentius, o la puntualitat, entre
altres, d’aquesta manera la retribució dependrà de criteris aliens a la del factor de
treball.

Per altra banda, com el legislador no ha creat una llista exhaustiva de complements, es podran
establir altres complements salarials si així ho acordessin les parts en la negociació col·lectiva,
també establiran si els complements salarials tenen caràcter consolidable o no. Al estar marcat
per aquest caràcter suposarà la permanència del cobrament del complement salarial tot i que es
presentin modificacions en la seva relació laboral .L’actual art.26.3 permet la mateixa llibertat
per establir l’estructura del salari a la normativa sectorial com la de pactar el caràcter
consolidable28
En tot cas si no s’estableix en el conveni col·lectiu el caràcter consolidable del complement
salarial, es considerarà que aquest no el té, és a dir en defecte de pacte, els complements no són
consolidables, però la llei fa una limitació, aquesta consideració de “no consolidable” excepte
pacte vincula només als complements salarials originats a raó de la situació de l’empresa i al
lloc de treball. Però aquí amb la vaguetat de la norma, podria entrar en dubtes, què passa amb la
resta de complements salarials? Es podria entendre, segons la subjectivitat de la persona, que al
no ser establerts en la matisació del precepte doncs la solució és la contrària, és a dir si no
s’estableix altra cosa, els complements personals tenen caràcter consolidables.

28

Castro Conte, M. (2007)“El sistema normativo del salario: ley, convenio colectivo, contrato de trabajo
y poder del empresario.” (1ed) Madrid. Dykinson pg 178 -180
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Fent un resum de l’article 26 esmentat fins ara trobem definit el salari i les parts tindran lliure
elecció per establir el què consagrarà el salari base i els complements salarials, que en tot cas el
salari total mai podrà ser inferior al pactat o en defecte, al salari mínim professional.
Ara bé, què passa en el supòsit de que el treballador cobri un salari superior a l’indicat en el
conveni i tot i així en la normativa sectorial s’elevi el salari mínim? Per exemple: Que el salari
establert en el Conveni sigui 690 i el sou del treballador consta en el seu contracte de 750€. Si el
salari mínim del conveni augmentés, hauria d’augmentar respectivament el sou del treballador?
La llei estableix una solució amb el què es denomina “compensació i absorció”. Farem una breu
referència a aquesta qüestió sense entrar en detalls posat que no és un tema rellevant a la matèria
d’aquest treball.
Tots els increments salarials posteriors quedaran absorbits de manera automàtica i neutralitzats
pel salari major que ja venia percebent el treballador, i d’aquesta manera l’increment no es veu
repercutit en els salaris ja superiors existents, sempre hi quan els caràcters siguin homogenis.
Per tant és un mecanisme que implica que els increments d’origen legal o convencional no faci
augmentar el salari que rep el treballador; Si aquest salari ja fos superior, els increments seran
compensats i absorbits pel salari, la quantia de la qual restarà idèntica o augmentarà només la
part que excedís dels increments efectuats.
El legislador aclareix en el precepte 26.5 LET que la determinació per saber si el sou és superior
s’haurà de valorar en el seu conjunt i en còmput anual.
1.6 La fixació del salari i la seva modificació
A) La fixació salarial
Un cop determinada l’estructura del salari s’haurà de fixar el salari en alguna base per quedar
constància del sou que haurà de percebre cada treballador.
Tot dret i obligacions dels treballadors hauran de ser recollides en alguna de les fonts del dret
laboral, tenint en compte en tot moment la jerarquia que es desprèn de l’art 3 de l’ET. L’orde a
seguir serà les disposicions lleials, convenis col·lectius i els contractes de treball i en cap cas
una font inferior, tot i ser pactada per les parts, podrà establir condicions menys favorables pels
treballadors o contràries a les fonts de rang superior. Si sorgeix un conflicte s’aplicarà al
treballador el precepte que més el pugui beneficiar.
És cert, que l’Estat estableix anualment a través d’una imperatiu legal una quantía minima com
a salari, però en quant a salaris fixats normalment, poden i solen ser millorats en convenis
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col·lectius o per decisió unilateral del contractant. A la pràctica es pot veure com la majoria de
les retribucions venen sent superiors als mínims imposats29
En tot cas, les parts pactaran en el seu contracte el seu contingut i objecte, la categoria
professional i els nivells retributius, si bé normalment existeix una estructura salarial
predeterminada que fixarà el salari base per la categoria professional.
L’empresari haurà de complir les obligacions emanades i sinó comportarà posar en joc una sèrie
de mecanismes per protegir els drets sorgits del contracte de treball.
B)Clàusules despenjament salarial
El salari no roman immutable en el temps sinó que es modifica en funció a diverses raons,
durant la relació laboral.30 Al parlar de la fixació salarial no podem ometre esmentar les
clàusules de despenjament salarial.
El fet de ser font de les relacions laborals, els convenis col·lectius, obliguen a tots els
empresaris i treballadors al seu compliment durant el temps en que es trobi vigent, no obstant en
cas de que concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció31 es podrà
inaplicar el conveni, fet conegut com “l’aplicació les clàusules de despenjament salarial”.
Regulades en l’art82.3ET suposen de manera excepcional que l’empresari no apliqui les
condiciones salarials previstes en el conveni col·lectiu. L’empresa podrà decidir aplicar aquesta
clàusula, amb previ acord del propi empresari i dels representants dels treballadors, en
situacions de crisis que puguin comprometre la viabilitat del seu negoci; i amb aquesta visió
procedir a inaplicar les condicions del treball previstes en el conveni ajustable que cregui
convenient.
Art.82.3“Els convenis col·lectius obliguen als empresaris i treballadors durant la seva vigència.
Sense perjudici de l’anterior, quan concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o
de producció, es podrà inaplicar en l’empresa les condicions de treball previstes en els
convenis”
El resultat de l’acord produirà els mateixos efectes que un conveni col·lectiu, l’acció de poder
inaplicar el conveni no es produeix solament davant de matèria salarial, sinó d’altres més
diverses com la jornada de treball, l’horari o fins i tot el règim de torns.

29

Segons l’Institut nacional d’estadística a Espanya a l’any 2012 la proporció de treballadors que
percebien una remuneració igual o inferior al SMI era d’un 12.3%
30
Ureste García, C. El salario. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales nº38 pg 95-121
31
Definides per l’art 47ET i pel propi article 82.3, les quals poden arribar a significar la suspensió del
contracte
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Tot i que aquesta clàusula no s’apreciï textualment en el conveni, l’Estatut preveu el mecanisme
per aquells supòsits no determinats en la norma sectorial, per tant podem veure com es pretén
garantir aquesta inaplicació del conveni i que sempre sigui possible dur-la a terme considerant
que el silenci de les parts sobre aquesta part suposa assumir-ho tàcitament.
En cas de que el propi conveni fixi el “despenjament”, es determinarà allà el procediment per
fixar nous salaris, degut a que els salaris fixats anteriorment ja no regeixen per l’empresa i no
existiria base jurídica per reclamar-los en cas del no cobrament d’aquests. I en cas de no haver
previst tal acció anteriorment, ara negociaran les noves quanties salarials.
Cal fer un incís en tenir en compte que les normes sobre el SMI continuen en vigor i per tant la
nova situació de l’empresa no pot vulnerar la quantitat econòmica establerta per l’Estat.
En resum, atenent les diferents formes podrem procedir a manifestar que existeix un una SMI,
un salari professional establert pels convenis col·lectius i un salari contractual individual fixat,
moltes vegades modificats per aquesta clàusula de despenjament.32
Continuant en el marc d’una possible modificació del salari, es podria produir una alteració de
la quantitat a percebre33 no essent un element del contracte inalterable, l’empresa podrà procedir
a reduir el salari fins l’import establert en el Conveni.34
La iniciativa de reducció individual del salari correspon en exclusiva a l’empresari i es
notificarà quinze dies abans, per escrit al treballador i als seus representants.
Les postures del treballador front la modificació del seu salari podran ser diverses, mostrar-se
conforme amb la modificació i per tant acceptar-la, o des de l’altre visió, podrà rescindir del
contracte rebent una indemnització si resultes perjudicat o podia impugnar la decisió
empresarial davant dels jutjats de la jurisdicció social , els quals hauran de resoldre si la
modificació era justificada.
Podem concloure que la reforma laboral del 2012 va donar més flexibilitat a les empreses per
poder reduir el salari als seus treballadors de manera legal, establint dues vies per fer-ho efectiu,
la d’introduir modificacions sempre complint els límits establerts per l’article 41 ET.35,

32

Ramírez Martínez, JM i Alfonso Mellado, C. (1994)El salario. Valencia. Tirant lo Blanch pg 43-50
Art 41ET L’empresa podrà modificar el règim de retribució i la quantia salarial quan existeixin raons
provades que afectin a la competitivitat, productivitat o organització del treball; la modificació podrà ser
individual o col·lectiva.
34
La possibilitat de reduir el salari es va introduir amb la reforma laboral del 2012, abans només era
possible modificar el sistema de remuneració i no la quantia salarial. “Mecanismos para la reducción de
salario” Recuperat de http://www.datadiar.com/pdf/supuestos/laboral.pdf
33
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2.Pagament del salari: lloc, temps i documentació
L’Ordenament Jurídic vetlla per fer complir les obligacions i els drets imposats, d’aquesta
manera creà el Dret del treball com l’encarregat per fer efectiva la percepció salarial,
considerant com el principal mitjà de subsidència del treballador i la seva família.
D’aquí sorgeixen les garanties regulades pel precepte 29 de l’ET respecte al lloc, temps i
manera d’efectuar el pagament del salari.
- Lloc: Haurà de ser el lloc que hagin fixat les parts de manera col·lectiva o individual i en
defecte de pacte els que marquin els usos i les costums. Habitualment per alguns experts
s’ha considerat el lloc propi on s’exerceix el treball, si és cert que l’article de l’Estatut
no preveu de manera expressa aquesta circumstància però les antigues lleis36 si ho
establien, a més s’ha de tenir en compte el Conveni nº95 de l’OIT relatiu a la protecció
de salari establint també la prohibició d’efectuar el pagament en un lloc distint al del
treball.
Ara bé, avui en dia els mitjans bancaris de pagament són els més usuals per realitzar el
pagament del salari i seria dubtós que l’article 29 mantingués el mateix caràcter respecte
al lloc per pagar al treballador fos on la prestació de serveis. SERRANO, MARTIN , en
“Lugar, tiempo y forma del salario de Estudios sobre el salario”37 considera que el
mitjà en qüestió mantindria la vigència en l’actual redacció de l’article però per aquelles
formes de pagament que no fossin les bancàries.
- Temps: El legislador va crear normes dirigides a garantir la percepció de la quantia salarial i la
seva puntualitat, contemplant diversos supòsits a dur a terme: el primer d’ells, deixant
marge de discrecionalitat a les parts per a que puguin establir la data i el lloc, així haurà
d’abonar-se el salari puntualment en la data convinguda en contracte o conveni, fins i
tot considerant la possibilitat d’estimar les dates marcades pel dret consuetudinari a falta
de conveni; Però el legislador marca un segon supòsit sense deixar discrecionalitat a les
parts, podent ser considerat un límit, és el cas del abonament de les retribucions
35

L’acord entre ambdues parts tindria empara a l’art 3ET quan estableix que els drets i obligacions d’una
relació laboral es regularan, a més a més de les disposicions legals i reglamentaries o els convenis
col·lectius, per les voluntats de les parts, plasmant-ho en el contracte de treball, considerant el seu objecte
lícit sempre que no estableixin condicions menys favorables pel treballador que siguin contràries a la llei
o al conveni sectorial.
36
L’antiga Llei de Contractes de Treball de 1948 i la Llei de Relacions Laborals de 1976 ja establien
expressament la prohibició de que el pagament dels salaris s’efectués en determinats llocs excepte que
fossin els establiments de treball en els que prestessin serveis els treballadors.
37
Martin Serrano AL. Lugar, tiempo y forma del salario. Estudios sobre el salario ACARL Madrid 1993
pg 751-755
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periòdiques i regulars, el qual aquest pagament mai podrà excedir d’un mes (Art
29.1ET).
Un especial benefici pel treballador és el tema de les bestretes, podent excepcionalment
demanar que s’avanci el pagament pel treball ja realitzat, abans del dia assenyalat.
En cas oposat a l’anticipi, sobre la inpuntualitat del pagament del salari ( no de les
percepcions extrasalarials) fa que l’empresari incorri en mora, sancionable amb el
pagament d’un interès de mora, computades a un 10% del càrrec.
Davant aquest supòsit el treballador està facultat per reclamar el deute principal
juntament amb l’interès de mora i podrà instar la resolució judicial contra el contracte
rebent la indemnització corresponent per acomiadament improcedent (art50.1.b)
En la Sentència 615/2016 5 maig del TSJ de Castella la Manxa examina el cas d’un
treballador que planteja el reconeixement de l’abonament de l’interès anual del 10% de
la quantitat salarial d’un mes anterior i una paga extraordinària que no l’havien abonat.
D’acord amb l’acordat a l’ET i al Codi Civil referent a l’interès de mora serà vàlid
reclamar tal interès doncs aquesta demora

és considerada com una indemnització

necessària per concedir al creditor una protecció judicial completa dels seus drets. No
només s’ha d’entregar la quantitat endeutada sinó també els interessos que sufraguin els
possibles danys produïts durant el temps en que no es percebia el salari.
-Forma: S’ha volgut crear un mitjà probatori per fer constar el compliment de l’obligació que té
l’empresari, a través de l’exigència d’entregar un rebut individual i justificatiu del
pagament així ho estableix l’article 29 ET
El justificant haurà de ser el model previst per la norma sectorial, el sorgit per acord de
les parts el qual serà clar i constarà de manera específica les diferents percepcions i les
deduccions legals; subsidiàriament

el Ministeri d’Ocupació i SS aprovarà un

exemplar38 que podrà ser seguit per qui desitgi.
L’entrega del rebut constitueix doncs una obligació de fer i l’omissió d’aquest tràmit
formal fa que l’empresari pugui ser exposat davant de responsabilitat administrativa39

38

Model contemplat en l’ànnex1
Llei 5/2000 sobre Infraccions i Sancions en l’ordre social, considera com a infracció lleu el fet de no
entregar puntualment el rebut del salari o no utilitzar el model del justificant oficial o el pactat. En canvi
aquesta normativa és més exigent a l’hora d’incorporar totes les quantitats abonades al treballador en el
justificant del salari doncs en cas de no fer-ho l’empresari incorrerà en infracció greu. (art 6.2 i 7.3) La
infracció podrà comportar una sanció de multa de 60 a 6250€
39
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El legislador en el mateix article 29.4 ha volgut preveure dues maneres d’efectuar el pagament,
ja sigui per la moneda legal de l’Estat o mitjançant xec o altres pagaments d’entitats bancàries
sempre que s’informi al comitè d’empresa o als delegats de personal, aquestes modalitats
40

comporten que la documentació del pagament sigui o bé signada pel treballador que acredita la

seva percepció- no la seva conformitat-41 quan rebi el salari o a que consti el comprovant
bancari de l’operació, el qual substituirà la signatura del treballador.
Ara bé, l’art 29ET no obliga que el format d’entregar el rebut sigui mitjançant únicament un
document material en paper, sinó que seria lícit transmetre-ho per mitjans econòmics, incloent
el correu electrònic, sempre i quan es tingui en compte que es tracta d’un document personal i
confidencial que ha de gaudir de les característiques necessàries per ser reservat al seu subjecte
concret.42
El precedent s’ha manifestat sobre la forma del salari anant més enllà de l’art 29 ET. L’objecte
en debat, en el litigi 41/2015 15 abril es crea respecte la forma de la nòmina i el rebut justificant,
l’empresa argumenta que al abonar el salari per transferència bancària ja no cal que el
treballador signi el justificant en paper i en conseqüència ja compleix amb l’obligació d’entregar
rebut i es nega a efectuar-li un justificant al subjecte. Els treballadors en canvi, sostenen que
amb l’evolució tecnològica no pot eludir-se el compliment de la llei i el dret que tenen ells a
rebre la nòmina en paper amb el desglossament del salari i amb la signatura i segell de
l’empresa, aquest dret no es veu respectat amb la còpia de la transferència degut a que no consta
ni el segell ni la signatura. L’Audiència nacional declara que l’existència d’un rebut justificant
que contingui el segell i la signatura de l’empresa és degut a la seva vocació com element
probatori tant de l’import abonat dels concrets conceptes salarials com de la suma total i si en el
justificant no consta aquests dos elements la decisió empresarial priva al treballador del
mecanisme de prova davant la llei si no li efectua el justificant exigit, l’òrgan falla a favor el
treballador
En summa, és adient dir que el legislador ha volgut dotar al treballador diferents drets que van
aparellats a l’abonament del salari per recolzar la idea d’un cobrament puntual i segur.
40

El TS en la sentencia 5/11/01 argumenta que de l’article 29 ET es desprèn que l’opció entre decidir per
l’abonament metàl·lic o el pagament a través d’una intervenció d’una entitat de crèdit resideix en la
voluntat del treballador doncs si no fos així el legislador no hagués imposat l’obligació d’informar
prèviament als delegats de personal. A més, resolent el litigi del supòsit en que versava sobre examinar si
la transferència bancària podia ser un mitjà de pagament o no, la treballadora així ho volia, el tribunal
conclou que és un mitjà de pagament adient doncs té major seguretat, i l’efectuament del pagament per
transferència substituirà la signatura que hauria d’estar en la nòmina ja que consta com provat.
41
Al no garantir la conformitat del treballador, no s’exclou la possibilitat de que el treballador
posteriorment reclami les quantitats salarials que ell consideri adequades i que no se li van lliurar
adequadament.
42
Cruz Villalón, J. (2003) Estatuto de los trabajadores comentado. (1ed) Madrid. Tecnos pg 129-140
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3.Protecció jurídica del salari
Al llarg del treball hem observat les principals característiques del salar, ara bé, qué succeeix
quan l’empresari no executa la seva obligació d’abonar la percepció econòmica? Quins drets li
concedeix la normativa estatal al treballador per fer front a aquesta situació?
L’ordenament jurídic estableix algunes regles dirigides a garantir-ne la percepció, totalment o
parcialment. Mentre algunes garanties es dirigeixen a assegurar que l’empresari compleixi la
seva obligació ( lloc, temps i forma), d’altres procuren la protecció del salari, bé davant dels
creditors de l’empresari a través del caràcter inembargable del salari, o bé davant l’empresari
insolvent o en situacions de força major donant pas a l’actuació del Fons de Garantia Salarial.
3.1 Caràcter privilegiat del crèdit salarial
La preferència consisteix en la qualitat atribuïda al crèdit de ser satisfet abans que un altre, el
legislador ha determinat directament la preferència al salari a través de la llei(art 32 ET) però
tenint en compte l’aparició en la Llei Concursal dels crèdits salarials, doncs trobem un doble
sistema de prelació (quan els crèdits actuen en concurs s’aplicaran les disposicions de la Llei
Concursal i fora de concurs regirà l’ET.)43
Aquest caràcter significa que en cas de que l’empresari sigui insolvent i tingui una concurrència
de creditors als que no pugui satisfer els crèdits, la llei imposa una jerarquia dels diferents
crèdits que constitueixen la massa passiva de l’empresari. Amb aquest ordre, el dret li assigna al
salari un caràcter privilegiat, preferent per ser satisfet al treballador a càrrec de la massa activa
que disposa el deutor.
A) Les preferències salarials fora de concurs.
-Privilegi general extraordinari o denominat també el superprivilegi salarial
El règim legal determina que tot crèdit salarial referent als últims 30 dies de treball gaudiran de
la preferència davant altres crèdits, de manera que queda exclòs el salari que no ha sigut
retribuït en els dies indicats. Però el crèdit no pot superar el doble del SMI del moment a exercir
la preferència i si excedeix aquesta quantia, aquella part no serà considerada preferent.

43

Aquestes garanties estan adequades a la normativa internacional: Conveni 173 OIT sobre protecció de
crèdits laborals en cas d’insolvència i la Directiva 2002/74 relativa al mateix tema.
Blasco Pellicer, A. (2016) Comentarios al Estatuto de los Trabajadores: Garantías del Salario. (1ed )
Madrid. Tirant lo Blanch
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El privilegi concedeix al crèdit la característica de ser satisfet amb caràcter absolut i ser satisfet
anteposant-se a altres crèdits inclosos els que estiguessin gravats amb penyora o hipoteca.44
Els crèdits dels últims 30 dies s’hauran de satisfer de manera immediata, mentre que els altres
s’aniran efectuant als seus respectius venciments a no ser que l’administració concursal alteri la
regla.
En àmbit pràctic, el Tribunal Superior de Justícia de Navarra en la sentència266/2004 30 juliol
estableix una delimitació dels termes de l’art 32.1 ET
El litigi sorgeix entre el treballador Jesús M. El qual prestava serveis al banc de Vasconia i
reclamava una quantitat corresponent als últims 30 dies treballats amb caràcter privilegiat
El banc interposa recurs perquè considerà que la quantitat reclamada dels últims 30dies de
treball era superior a la marcada per llei, la qual quedaria limitada al límit establert al precepte
normatiu 32. i 33.ET Acredita que tal article fa referència a una quantia que no superi el doble
del SMI i sobre els salaris corresponents als últims 30 dies.
El tribunal fa una interpretació i precisa el contingut de cada terme. D’acord amb l’art 32 els
salaris pertanyent als últims 30 dies de treball gaudeixen de preferència i privilegi al crèdit
salarial front altres crèdits. Aquest privilegi no pot ser desconegut ni per tribunals ni altres
òrgans relacionats amb els procediments d’insolvència o impagaments.
La doctrina científica ha considerat aquest <<superprivilegi>> com una preferència general
extraordinària i ha de ser considerat com un privilegi pròpiament dit i no com una garantia, a
més es manifesta la seva relació amb els altres béns i s’interposa a altres garanties reals, en
quant al terme <<trenta dies>> són els ubicats en una trentena i no 30 dies corresponents a un
lapse de temps major com seria en cas de treballadors eventuals. Atenent a les proves
presentades el Tribunal acaba decidint que el càlcul era el correcte.
- Privilegi especial ordinari
Els crèdits gaudiran de preferència sobre altres crèdits respecte dels objectes elaborats pels
treballadors mentre siguin de l’empresari o estiguin sota la seva possessió.
D’entrada significa que els salaris que no s’incloïen en l’art 32.1, és a dir el salari restant als 30
últims dies tenen el caràcter consistent en satisfer el treballador amb objectes de l’empresari.45

44

BOE Article 32.1 ET i Montoya, A (2002). Derecho del Trabajo. Madrid. Ed:Tecnos pgs 391-396
BOE 32.2 ET

45
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- Privilegi general ordinari
Aquest caràcter es esdevingut pels crèdits que no estan compresos en les dues categories
anteriors i a les indemnitzacions per acomiadament. Amb aquest privilegi general ordinari la
preferència és relativa, ja que la prioritat dels crèdits cedeix davant d’aquells crèdits assegurats
per un dret real preferent per atribució legal, a més està limitat a una quantitat la qual no podrà
superar el doble del SMI pel número de dies pendents de ser abonats.
En quan a la prescripció del privilegi salarial, la llei ha volgut establir en l’apartat quatre de
l’article 32 ET, un límit temporal per poder exercitar el dret de preferència de salari en un any, a
contar des del moment en que s’hauria d’haver efectuat el salari.
B) Preferències salarials en concurs
En el supòsit que l’empresari es trobi en concurs, segons disposa l’article 32.5ET serà
d’aplicació les disposicions de la llei Concursal relatives a la classificació de crèdits i a les
execucions i constrenyiment, podem fer una distinció entre crèdits contra la massa( els generats
després de la declaració de concurs i els corresponent als últims 30 dies abans del concurs) i
crèdits concursals que configuren la massa passiva46
1- Crèdits privilegiats especials i ordinaris.
Els de caràcter especial queden al marge del conveni47 suscitat en concurs, o quedaran
vinculats a ell si han votat a favor del conveni o s’hagin vinculat. Si no s’ha adherit al
conveni, la declaració de concurs no produeix efecte i el creditor tindrà llibertat per
promoure accions de reclamació48. Per tant una vegada aprovats el conveni, els crèdit
salarials tindran a compte l’establert en ell, i en quant al privilegi general haurà
d’iniciar-se de nou un procediment declaratiu i posterior a l’execució.
En quant als crèdits ordinaris: La seva primordial característica és la d’estar subjecte al
conveni concursal el qual afecta a tots els creditors amb l’excepció dels que tinguessin
dret d’abstenció. El conveni implica que tals crèdits estan subjectes als termes establerts

46

Rios Salmerón, B. Garantias del Salario y el Fondo de Garantia Salarial: el privilegio y la institución
de garantía como mecanismos de protección del credíto laboral. Revista del Ministerio y trabajo sociales
nº38 pgs 145-157
47
El conveni concursal és un acord generat durant el procediment judicial entre deutor i creditors i amb
efecte erga omnes, té com objectiu satisfer els crèdits concursals alhora que negocien els interessos de la
manera que els hi sembla convenients.
48
El convenio concursal “Derecho Mercantil” 19 febrer 2015
recuperat de
http://www.derechomercantil.info/2015/02/convenio-concursal.html
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i negociats durant el conveni i per tant s’hauran d’abonar en la forma i el termini previst
allà.
Sorgeix un dubte respecte els salaris de tramitació, on els situaríem? A crèdits contra la massa o
crèdits concursal amb privilegi, depenen de les circumstàncies del supòsit la jurisprudència ha
anat debatent i expressant la seva opinió. Un exemple és el de la STS 1/2015 Madrid de 19
desembre.
En 2012 l’empresa “Alcorimp” dedicada a la construcció va procedir a extingir tota la seva
plantilla de quinze treballadors, entre ells a les parts del litigi, Rubén, Daniel i JM ja que no
tenia activitat laboral a desenvolupar, no obstant l’empresa no va indemnitzar els treballadors i
posteriorment fou declarada en concurs. Els treballadors demanen la corresponen indemnització
d’acomiadament com un crèdit de privilegi general i el reconeixement de crèdits contra la
massa pels salaris de tramitació.
El tribunal analitza el reconeixement dels salaris de tramitació com crèdits contra la massa
establint i considerant la doctrina. S’estudia si són considerats com crèdits contra la massa o
com crèdit concursal privilegiat general i per definir-ho ha d’atendre’s al caràcter del crèdit.
S’estableix un caràcter indemnitzatori dels crèdits de tramitació amb privilegi general ja que no
poden ser considerats crèdits contra la massa per la definició feta en la llei- a tenor de l’Estatut
de Treballadors i l’art 84 Llei Concursal s’atorga la consideració de crèdits contra la massa a
aquells generats després de la declaració de concurs – Queda provat que varen sorgir després de
la declaració en concurs, cal destacar el fet que l’empresa no tenia activitat des de 6 mesos
abans de l’acomiadament dels treballadors, per tant, i en el cas d’ “Alcorimp” no es va poder
realitzar cap crèdit després del concurs, per tant no poden sorgir crèdits contra la massa, per això
els salaris de tramitació han de ser definits com crèdits amb privilegi general. En conclusió, es
reconeix com crèdit amb privilegi les indemnitzacions d’acomiadaments i de la mateixa manera
als salaris de tramitació.
3.2 Inembargabilitat del salari
El Salari inembargable és la part del sou que no pot embargar-se per estar destinat a cobrir les
necessitats bàsiques de la vida del treballador, sobre aquesta part del sou no podrà prevaldre un
interès creditor.49

49

Solsona, I. (2015) Salario inembargable. Recuperat http://www.laboroteca.com/2015/02/salarioinembargable-2015.html

24

El salari serà inembargable en la quantia equivalent al SMI.( 655.20€ mensuals). Els que siguin
superiors al SMI gaudiran del caràcter d’inembargables d’una manera relativa, ja que la part que
excedeixi podrà ser embargada (art 27 ET i 607.2 LEC)

Aquesta característica del salari suposa que si retenen qualsevol bé inembargable serà nul de ple
dret podent acudir al jutjat perquè ho resolguin a través del secretari judicial o un recurs
ordinari50
No obstant la llei estableix una excepció a la inembargabilitat, no serà d’aplicació en els
supòsits que es condemni a una prestació alimentària derivada d’un procés de divorci51
Sembla clar establir que la inembargabilitat dels salaris ve regulada per la LEC i l’ET però no es
diu res sobre com s’ha de realitzar en els mesos en els que el treballador rep una paga
extraordinària.
Per una banda, el TSJ de les Illes Balears, a 30 de setembre de 2010 nº485/2008estableix que en
els mesos que aquest pagament és abonat computa com inembargable dos salaris mínims, per
tant a termini anual hi ha 14 pagaments inembargables.
D. Guillermo manté un deute amb Hisenda i li procedeixen a embargar el salari, i en els mesos
de juny i desembre li efectuen l’ingrés corresponent a les pagues extraordinàries, i durant
aquells mesos la quantia embargable és el doble que les anteriors. El recurrent discuteix que es
puguin calcular dos SMI en les pagues extraordinàries.
El tribunal considera que s’ha de fer una suma i aplicar-se a cada mes la quantia inembargable,
distingint les prestacions rebudes en mes de juny i desembre per fer un càlcul diferent. Durant
aquests mesos s’haurà de tenir en compte la quantia del SMI i del salari restant computar a
partir del tant per cent que representa la paga extraordinària i d’allà extreure la quantia que
també representaria el SMI, per tant suposa un total de 14pagues anuals (12 de mesos ordinaris i
dos de pagues extraordinàries) que corresponen a 14 quanties de SMI absolutament
inembargables.

50

BOE Article 607 Llei 1/2000 de Enjudiciament Civil (LEC) tot i la reforma del 2015 d’aquesta llei
aquest article no ha variat. i 27.2 Llei 2/2015 Estatut dels treballadors
51
BOE Article 608LEC
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En canvi, altres tribunals mantenen una altra posició, el terme de pagues extraordinàries no es
veu compresa dins del concepte de SMI i per tant, en cas de percebre dues pagues a l’any,
només seria inembargable la quantia mensual del SMI i el que excedeixi d’aquesta quantia es
veuria subjecte a l’escala que estableix la LEC, és a dir, el càlcul del SMI s’haurà d’efectuar
sobre les sumes percebudes mensualment.
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4.Reclamació dels salaris pendents.
Quan l’empresa no paga al treballador, aquest pot actuar de dues formes: reclamar la quantitat
que li deuen a través dels jutjats o en cas d’insolvència o concurs de l’empresa el treballador es
podrà dirigir al FOGASA, el qual farem referència més endavant; o per un altre banda, es podrà
demanar l’extinció del contracte que regeix la relació laboral.
A) Reclamació de quantitat laboral
El treballador podrà dirigir-se a l’òrgan jurisdiccional per reclamar una quantitat la qual hauria
d’haver estat abonada per l’empresa i l’empresari ha incomplert l’obligació.
Podrà reclamar els salaris, en el termini d’un any a través d’un procediment ordinari, presentant
una “papareta de conciliació” davant el Servei de Mediació Arbitratge i Conciliació i si no hi ha
acord, es presentarà demanda davant el jutjat.
També es podrà iniciar el procediment de reclamació de quantitats endeutades en el Procés
Monitori52, sempre i quan sigui front reclamacions a empresaris que no es trobin en situació de
concurs, en quantitats vençudes, exigibles, determinades i individuals, quedant excloses les de
caràcter col·lectiu; i per últim les quantitats que no excedeixin de 6000€53
Amb l’acte de conciliació s’intentarà arribar a un acord negociant el treballador amb l’empresa
sense la necessitat de la intervenció el jutge.
El procediment s’iniciarà amb la presentació del model oficial, anomenada Papareta de
Conciliació, davant dels Serveis de Conciliació, on consti la identitat completa de l’empresari
deutor, i les quanties reclamades de manera desglossada, acompanyada sempre de la copia del
contracte, rebuts dels altres salari i altres documents anàlogues, sempre complint els requisits
exigits per la llei, art.63-68 Llei reguladora de la Seguretat Social. Una vegada interposada, el
servei de Conciliació citarà al treballador i a l’empresa a acudir a l’acte de conciliació indicant
dia i hora.
L’acte pot acabar de diverses maneres: que el treballador no es presenti i la causa s’arxivi; “amb
avinença” quan s’hagi arribat a un acord; intentada però sense efecte en els supòsits que
l’empresa no es presenti i per acabar, “sense avinença” quan no hi ha acord entre les parts, i el
treballador haurà de presentar la demanda davant del jutge.
52

Procés introduït en la reforma de l’any 2011 de la Llei 36/2011 en el seu precepte 101 per procurar
garantir un procediment judicial com un instrument més ràpid per la satisfacció dels crèdits salarials ja
sigui per part de pagament o embargament de bens.
53
Procedimientos para la reclamación de salarios al empresario 2015. Madrid. Recuperat de
https://www.legalitas.com/abogados-para-particulares/actualidad/articulosjuridicos/contenidos/Procedimientos-para-la-reclamacion-de-salarios-al-empresario
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En el supòsit de que s’arribi a un acord, es farà pagar la quantia a l’empresari, doncs, aquest
acord de conciliació és d’obligat compliment i si l’empresa no el compleix, el treballador es
podrà dirigir al Jutjat per reclamar el compliment54
Si la part demandant decideix interposar demanda finalment, el jutge en vista dels mitjans de
prova decidirà si procedeix o no l’abonament i fixarà la quantitat, en cas de que el deute no es
satisfaci de manera voluntària, el treballador podrà sol·licitar l’execució de la sentència.

B) Possible extinció del contracte
Una altra opció i dret del treballador en quan els retards i impagaments del salari són continuats,
és la d’extingir el contracte de treball conforme l’article 50.1.b de l’Estatut de Treballadors.
Podran rescindir de la relació laboral amb dret a la mateixa indemnització que els hi
correspondria per acomiadament improcedent.55
La majoria de les empreses justifiquen la situació de retard o impagament al·legant la situació
econòmica negativa en la que es troben, per el contrari el Tribunal Suprem considera indiferent
la causa que ha arribat a fer que l’empresa es trobés en tal situació, sinó que el treballador podrà
sol·licitar una extinció de contracte independentment de la situació de l’empresa, ja que aquest
impagament ja és una causa justa per finalitzar la relació.56
Cal que l’ impagament o retard sigui greu o transcendent en el vincle laboral considerant com a
tal els greus retards de pagament al llarg d'un any, sempre que sigui un comportament continuat
i persistent per part de l'empresari o la manca de pagament de tres o quatre mensualitats
impagades .

54

55

Danés J, De las Heras O, “La Papeleta de Conciliación” 2016 Blog: citapreviainem
El pagament del salari no només genera drets als treballadors sinó que el seu incompliment també

imposa sancions a la part deutora.
L’empresari podrà incórrer en responsabilitat empresarial conseqüentment per l’impagament de salari o el
retard al ser considerat com una infracció molt greu, segons els preceptes normatius 8 i 40 de la llei
5/2000 LISS pot ésser sancionat amb una multa des de 6251 a 25000€ segons la graduació de la infracció.
56

Sentència del TS 24 març 1992 Uns treballadors percebien el salari fora del termini establert degut a la
mala situació econòmica de l’empresa i demanaven l’extinció del contracte, el tribunals de primera
instancia argumentava que la dificulta econòmica enerva l’acció. El TS interpreta la qüestió establint que
“La mala situación económica de la empresa no exime de culpabilidad al empresario, que puede optar
por soluciones alternativas”El requisit legal de la gravetat és la concurrència del incompliment
contractual i no es precís que la demora o el no pagament sigui degut a la mala situació sorgida en
l’empresa
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Quan es desitgi fer ús d’aquest dret s’haurà de realitzar o acte de conciliació o bé s’interposarà
demanda; cal esmentar la possible realització de realitzar conjuntament l’acció d’extinció i la de
reclamació de quantitat constant en un sol document davant l’òrgan judicial o el Servei de
Mediació.
A la pràctica es presenta un problema a l’hora d’interpretar l’article esmentat, ha de continuar la
relació laboral fins que es dicti sentència o es podrà finalitzar el servei abans? La Jurisprudència
s’ha manifestat diverses vegades sobre el tema. Al llarg dels anys, la doctrina es van posicionar
en que el contracte havia d’estar vigent en el moment de dictar-se sentència i era a partir de la
resolució judicial que finalitzava el contracte. Altres tribunals en canvi, consideraven la relació
ja extingida degut a l’incompliment empresarial. Finalment al 2015 el Tribunal Suprem unifica
la doctrina en la sentència 28 d’octubre de 2015 nº2621
En la sentència en la qual sorgia el litigi per l’extinció del contracte per part del treballador pels
crèdits salarials que li havia d’abonar l’empresa, però al interposar demanda l’organisme
jurisprudencial de primera instància considera que és imprescindible que la relació laboral no
estigui extingida per poder pronunciar-se sobre la resolució.
Doncs bé, el Tribunal Suprem examina la qüestió argumentant que l’incompliment del
pagament és una infracció greu per part de l’empresari i per tant no s’hauria d’exigir al
treballador que mantingui unes condicions laborals fins el moment de dictar sentència ja que si
continua exercint, es podrà veure perjudicat patrimonialment o podrà perdre opcions
professionals.
La situació analitzada pel Tribunal falla el supòsit considerant-lo com incompliment greu de
l’empresari i com a conseqüència, no es pot obligar al treballador a mantenir la seva relació
laboral que tot i no ser contrària a la seva dignitat poden implicar un greu prejudici econòmic o
professional
Una altre qüestió sorgida a l’interpretar l’article 50.1 ET és la de delimitar l’impagament o el
retard fins al moment de presentar demanda o de celebrar el judici.
El Sr. Edmundo treballava a l’empresa “Fuertes Melón Nueva Comunicación”. Posteriorment el
treballador demanda a la empresa al·legant que se li ha reduït la categoria professional i que
venia percebent el salari pactat amb retard( els salaris de juny a desembre del 2010 van ser
pagats al gener i febrer del 2011) i per tant l’actor vol extingir la relació laboral d’acord amb
l’article 50 ET. No obstant, l’empresa va pagar els salaris acreditats dies abans de la data de
judici
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Es presenta una qüestió davant del Tribunal Suprem la qual resoldrà al llarg de la sentència:
Quina és la data límit en que ha d’haver ocorregut aquest retard o impagament per poder
demanar l’extinció del contracte? En el moment de la demanda o de la celebració de judici? Si
és en el moment de la sentència, el Sr. Edmundo no podria extingir el contracte doncs li van
efectuar el pagament abans del judici però després de que interposes demanda.
El Tribunal Suprem examina el litigi i marca les pautes d’una doctrina unificadora doncs la
jurisprudència anterior era contradictòria.
És evident que el retard continuat i prolongat durant un llarg espai temporal és un incompliment
greu per part de l’empresari considerant que el salari és la font principal per satisfer les
necessitats bàsiques del treballador, per valorar aquesta gravetat ha de tenir-se en compte segons
un criteri temporal ( ha de ser continuat i persistent en el temps) i un quantitatiu , per tant es
dóna tal gravetat quan el retard del salari deixa de ser esporàdic.
Referent al temps límit de la falta de salari, el tribunal exposa que en un sentit processal s’ha
d’entendre que les peticions de les parts no es troben de manera suspesa fins el dia de judici, de
tal mode que les variacions produïdes al llarg del procediment judicial han de tenir-se present
per jutjar excepte que es produeixi indefensió
Els pagaments ulterior no han de deixar sense efecte l’incompliment empresarial greu que
existia si aquest era superior a tres mesos ja que vulneraria el dret del treballador, per
consegüent, la data límit a tenir en compte la demora en el pagament de salaris pot extendres a
judici excepte en els supòsits d’indefensió . Procedeix a extingir-se el contracte si el retard
excedeix de tres mesos sense que el pagament ulterior a la demanda deixi sense efecte
l’incompliment empresarial. Per tant, la relació contractual del Sr. Edmundo ha de entendres
extingida doncs els retards van ser fins a set mesos
Aquesta sentència disposa d’un vot particular del magistrat J.M López el qual considera que els
termes “d’impagament salarial” i “demora en el seu pagament” són confosos al llarg de la
resolució al comparar dues sentències que -al seu entendre eren contradictòries- Mentre que el
primer acredita un simple impagament, el segon requereix incorre en un aplaçament continuat i
aquesta distinció és fonamental a l’hora de resoldre.
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5. Fons de Garantia Salarial
Mitjançant la Llei de Relacions Laborals de 1976 fou introduït en l’ordenament jurídic laboral la
tècnica de garantir els crèdits laborals a través d’un organisme amb naturalesa asseguradora,
sent a dia d’avui el Fons de Garantia Salarial.
Fins i tot en àmbit comunitari començà a sorgir la necessitat d’implantar un mecanisme per
garantir el dret al salari dels treballadors, Conveni 173 OIT o Directiva 2008/94 sobre protecció
dels crèdits dels treballadors en cas d’insolvència empresarial, a mode d’exemple; per tant des
d’un principi podem observar com és un dels principals mecanismes i drets que poden recórrer
els treballadors davant d’impagament empresarial.
5.1 Concepte:
És un organisme autònom i administratiu, inscrit en el Ministeri de Treball, el qual disposa de
personalitat jurídica.
Fou creat per garantir i anticipar als treballadors les remuneracions corresponents que estan
pendents de ser pagades en cas d’insolvència o fallida de les empreses.
Respecte a la seva composició, el Fons de Garantia Salarial (FOGASA d’ara endavant) té dos
òrgans centrals, el consell rector i la secretaria general, i es troba regulat primordialment en la
llei 2/2015 i RD 505/1985 sobre l’Organització i funcionament.
Aquest organisme és conferit com un instrument legal que afavoreix al treballador i alhora
també permet que l’empresari amb dificultats econòmiques pugui mantenir la continuïtat de
l’empresa i els llocs de treballs derivats d’aquí, al poder concedir-li prestacions sense necessitat
que realment existeixi insolvència total, per tant contribueix en el manteniment dels llocs de
treball i estabilitat de les empreses a més de protegir els treballadors davant d’impagaments57
5.2 Acció protectora
L’òrgan va ser creat doncs amb la finalitat de cobrir riscos relacionats amb la carència de
pagament del salari i les indemnitzacions de l’empresari, intervenint ell en aquells casos en que
el treballador es vegi malmès.
Analitzant la seva finalitat, hem d’assenyalar la primera funció i la més important, l’abonament
dels imports pendents de pagament per causes d’insolvència o concurs de l’empresa.
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Roqueta Buj, R. (2009) El fondo de Garantia Salarial Ed. La ley pgs 9-15
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És a dir, la llei en el seu primer precepte (33.1 ET) planteja i aclareix que només abonarà si es
troba l’empresa en alguna d’aquestes dues situacions.
En quant a la seva subvenció hem de dir que es finança mitjançant les quotes que l’empresari
abona per cada un dels treballadors que té contractats, en altres paraules, de les cotitzacions a la
Seguretat Social de les empreses amb treballadors per compte aliena.
Concretament, quan un empresari dóna d’alta a un treballador cotitza per contingències comuns,
i un 0.20 d’aquestes contingències van destinades al fons del FOGASA, a més, també estan
previstes altres aportacions o transferències del pressupost general de l’Estat, quantitats
obtingudes per subrogació o Rendes del patrimoni o patrimoni de l’Estat adscrit al Fons.58
D’acord aquesta finalitat, l’organisme podria considerar-se que respon subsidiàriament o
directament, tenint sempre la consideració de part en els tràmits del procediment arbitral.
Les accions del FOGASA quan respon subsidiàriament segons l’art 33 ET són:
-

Abonar al treballador els salaris pendents de pagament per causa d’insolvència59 o
concurs, no obstant s’ha d’aclarir quins salaris entren a ser protegits perquè no tots
gaudeixen d’aquesta garantia. Els salaris reconeguts en conciliació o resolucions
judicials juntament amb els salaris de tramitació en els supòsits que legalment
procedeixin, amb una quantia màxima a abonar: la quantitat resultant de multiplicar el
doble del SMI diari (incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries) per el
número de dies s de satisfer el salari (màxim de 120)60

-

Indemnitzacions reconegudes per causes d’acomiadaments o extincions dels contractes
previstos en els arts 50,51,52 ET o 6461 Llei concursal, també serà possible demanar les
prestacions indemnitzatòries a determinats supòsits per extinció de contractes
temporals.

En definitiva, la finalitat del FOGASA és ser el responsable legal subsidiari dels empresaris i
d’aquesta manera no quedar als treballadors desemparats. Conseqüentment podrà ser part dels
processos judicials en reclamació de quantitats en els que el FOGASA pugui esdevenir
58

Garantia del salario (2016) Recuperat de http://www.tusalario.es/main/leys-laborales/seguridadlaboral/derechos/garantia-del-salario i Recuperat de http://www.fogasa.net/
59
Existirà insolvència quan una vegada s’hagi instat que s’executi a l’empresari no es veuen satisfets els
crèdits laborals, conseqüentment l’autoritat dictarà una resolució on consti la declaració d’insolvència.
60
Montoya, A. (2009) Derecho del trabajo Ed. Tecnos Madrid pg 396-400
61
Aquestes causes són les següents: acomiadaments per voluntat del treballador per modificacions de les
condicions de treball, per l’impagament o retard del salari, o qualsevol altre incompliment greu; en
supòsits d’acomiadament col·lectiu o per causes objectives o per les mateixes causes però sorgides una
vegada declarada el concurs.
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responsable subsidiari, és a dir quan l’empresari hagi sigut declarat insolvent, en concurs, o es
trobi desaparegut.
En canvi, és possible que es posicioni com responsable directa en determinats supòsits, sense
que hi hagi insolvència empresarial:
-

De les indemnitzacions per extinció del contracte de treball derivada de força major,
sempre que l’autoritat administrativa constati que la causa exonera l’empresari.

-

Cal fer un breu esment, de la reforma introduïda al 201462, en que s’elimina la
responsabilitat directe que tenia l’organisme a l’hora d’efectuar el pagament del 40% de
les indemnitzacions dels acomiadaments col·lectius quan l’empresa tingués una
plantilla de menys de 25treballadors, sense necessitat de declarar la insolvència63

En termes del naixement de la responsabilitat del FOGASA s’ha deixat a interpretació dels
tribunals, a esmentar com a mode d’exemple la sentència del Tribunal de Sevilla, 551/2016
D. A. C. L, R.C.R i JM. R. C a l’any 2013 va sol·licitar prestacions al FOGASA i posteriorment
es va reconèixer una quantia als actors. Els actors interposaren demanda de quantitat al 2011 i
dos anys mes tard l’empresa es va declarar en situació d’insolvència.
Durant aquests anys els actors van anar reben part de la quantitat, no obstant reclamen una
major quantia per entendre que la legislació en la qual s’han de basar ha de ser en la vigent en el
moment de l’acomiadament (2011) i no en el d’insolvència (2013), criteri que no es compartit
pel Fons de Garantia.
Per tant la qüestió és dilucidar quina legislació és l’aplicable, si l’Estatut vigent abans del 2012
o el reformat en 2012 i vigent en el moment de la manifestació d’insolvència.
L’Estatut dels treballadors en 2013 establia una quantia corresponent a : màxim diari del doble
del SMI abonant màxim 150 dies.
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Reforma introduïda al 2014 que ha suprimit l’antic art33.8 que regulava el pagament directe de 8 dies
als treballadors, per tant s’iguala la situació sobre les indemnitzacions per acomiadament per empreses
menors de 25 treballadors i els de major plantilla. Aquesta modificació es sumà a les realitzades al 2012
en disminuir de 150 a 120 dies del nombre de dies impagats i el càlcul del salari el qual ha disminuït del
triple al doble, podem veure com les diferents reformes han perjudicat als treballadors al oferir una
quantia inferior a la inicial establerta en l’Estatut.
63
Arrabe Assessors. 2014 El Gobierno elimina el pago directo de 8 días de indemnización por el
FOGASA recuperat de http://www.arrabeasesores.es/noticias/detalle/eliminar-indemnizacionfogasa-8dias
i http://www.citapreviainem.es/fogasa/
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Tal i com declara el TS en 2007 la responsabilitat del FOGASA ve determinada amb la
declaració d’insolvència ja que és la condició necessària perquè aquest òrgan actuí i no el mer
fet del impagament salarial. Només des de la notificació del document d’insolvència neix al
treballador el dret de projectar els crèdits al Fons de Garantia i si s’apliqués llei anterior a la del
moment s’estaria en un procés de irretroactivitat, principi que no es contempla ja que parlaríem
de responsabilitat del FOGASA abans de que l’empresa fos declarada en insolvència, llavors no
ens trobaríem dins de l’àmbit d’actuació d’aquest. Per tant, com la seva insolvència va ser
declarada a 2012 els límits de la seva actuació seran els establerts pel RD 20-2012 i no l’Estatut
anterior.
5.3 Organització i gestió
La seva estructura organitzativa està composta com hem esmentat abans pels Consell Rector i la
Secretaria General com òrgans centrals i en àmbit perifèric trobem uns altres.
-Òrgans centrals: Consell Rector: És un òrgan col·legiat de direcció el qual està compost per un
president, 4 representants de les Administracions Públiques, 5 representants de les
Organitzacions

Sindicals,

5

representants

de

les

Organitzacions

empresarials

més

representatives i 1 secretari.
Les seves funcions són les d’elaborar els criteris d’actuació que haurà de seguir el FOGASA,
conèixer l’evolució econòmica així com aprovar un avantprojecte dels pressupostos i liquidació
i finalment aprovar la memòria anual d’activitat, per concloure defineix i imposa les bases
general per l’actuació de l’organisme.
- Respecte a la Secretaria General, és l’òrgan permanent de gestió i direcció encarregat
d’executar els acords del Consell Rector, autoritza i ordena les despeses i els pagaments,
executa les funcions directives, administratives i de gestió, resol en primera instància els
expedients administratius de la sol·licitud de prestacions, exerceix els drets i accions judicials i
extrajudicials per fer eficaç la subrogació dels crèdits laborals.64
-Òrgans perifèrics: El reconeixement de les prestacions comporta un seguiment previ i unes
gestions encomanades als òrgans administratius següents: Les Unitats Administratives
Perifèriques (UAP).
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Del Rey Guanter, S. (2007) Estatuto de los Trabajadores Comentado y con jurisprudencia (2ed) Ed: La
ley. Madrid pg 591-595
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Hauran d’instruir els expedients administratius de les sol·licituds de prestacions presentades i
informar a la Secretaria, aquests òrgans administratius representen el FOGASA en els
procediments judicials i extrajudicials.
Les UAP es troben a cada província i exerciran en el seu àmbit territorial la representació i
defensa de l’organisme.
5.4 Les prestacions. Àmbit subjectiu i objectiu
a)Àmbit subjectiu:
Per obtenir les prestacions del FOGASA és requereix un àmbit específic, el ser titular d’un dret
de crèdit de salari i indemnitzacions sempre que l’empresari hagi estat declarat en concurs o en
insolvència.65
És a dir, els treballadors vinculats per relació laboral retribuïts per compte aliena es troben
protegits per aquest organisme (art 13 RD 505/85), també els esportistes, els artistes inclosos en
relació laboral especial, minusvàlids que treballin en centres especials i els estibadors portuaris,
de la mateixa manera els treballadors que intervinguin en les operacions mercantils sense
assumir risc i ventura.
Podent incloure en la categoria de beneficiaris, entre altres, als treballadors nacionals com
estranger, els nacionals desplaçats temporalment a àmbit internacional66, els treballadors
sotmesos a contractes de duració indefinida o temporal, els que es troben en període de proba o
inclòs els que foren regits per un contracte laboral nul67 Doncs, la llei fa beneficiari a tot
treballador68 ja sigui per una relació laboral de caràcter comú o especial, que dins d’una
empresa petita, mitjana o gran.
En aquest aspecte cal fer una petita referència que a l’any 2016 les empreses petites van ser les
que es trobaven més en situacions de concurs i insolvència i els seus treballadors es veien
protegits pel Fons davant la dificultat d’efectuar el salari que es presentava a l’empresari.
65

Afige (2013) Regulación y reforma del Fondo de Garantía Salarial. Revista jurídica y financera
Ref.694700
66
El Fons proporciona protecció a tot treballador que hagi exercit en Espanya o quan l’empresa desplegui
activitat en àmbit europeu i al territori espanyol sempre que concerneixin dues característiques: que
s’hagi sol·licitat l’obertura d’un procediment col·lectiu basat en la insolvència i que l’autoritat hagi
acreditat tal obertura o hagi comprovat el tancament o la insufiència de la massa activa de l’empresa.
Article 33.9 Estatut de Treballadors.
67
García Viña, J. “El Fondo de Garantía Salarial” (2013) Revista General de Derecho de Trabajo y de la
Seguridad Social 34
68
Aquesta redacció del concepte treballador ens condueix a l’art 1.1 ET considerat com a tal, aquells que
voluntàriament prestin serveis retribuïts per compte aliena i dins de l’àmbit de direcció i organització
d’una persona jurídica.
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Les empreses de 0 a 49 treballadors van presentar 124584expedients, fet que configura un 84%
del total d’expedients presentats i resolts. Les empreses de 50 a 99 treballadors, en canvi,
representen un 6.08% del total i les superiors un 9%. 69
Cal fer un incís sobre a qui es reclamarà l’abonament de les prestacions, sembla contundent que
si l’empresa és d’un empresari, serà ell qui respondrà, no obstant si la constitució de l’empresa
està formada per diversos empresaris el treballador a qui es dirigirà?
En els supòsits d’obligacions solidàries, els treballadors han de dirigir i esgotar la seva
reclamació davant tota les persones obligades de manera solidària, ja que la naturalesa del
FOGASA requereix que neixi una vegada s’hagi constatat la insolvència de tots; Però aquesta
obligació es flexibilitza quan els treballador no tinguin els coneixements de la relació existents
entre els socis de l’empresa, i en tal cas serà suficient interposar demanda contra el que ostenti
l’aparença de la titularitat de l’empresa.
En canvi, quan la responsabilitat és subsidiària, el naixement de la responsabilitat es produirà
simultàniament amb el naixement de la responsabilitat del Fons, ja que es considera que no
s’interposen altres possibles responsables.
Respecte a una exclusió de l’àmbit dels beneficiaris, parlem dels consellers o administradors
socials, els quals no tenen dret a ser considerats com possibles beneficiaris als efectes de
percebre les prestacions del Fons.
D’aquesta manera configuren l’àmbit d’exclusió els socis de cooperatives de treball associat, els
treballadors al servei de la llar, així com els administradors i consellers de societats mercantils
assimilats a treballadors per compte aliena a termes exposats en els articles 136.1c del TGSS i
1.3 ET.
B)Àmbit objectiu:
Com hem pogut veure anteriorment amb l’acció protectora, El FOGASA garanteix tant
prestacions salarials com indemnitzatòries.
•Salaris: Abonament als treballadors del salaris incloent pagues extraordinàries, salaris de
tramitació, pendents de pagament per declaració d’insolvència, suspensió de pagament o
concurs de l’empresa. No obstant, tot i voler garantir el dret del salari la llei ha establert un límit
quantitatiu a satisfer, la quantia màxima que abonarà el FOGASA, es la despresa de multiplicar
el doble del SMI diari, incloent la part proporcional a les pagues extraordinàries, pel número
pendent de pagament amb un màxim, 120dies.
69

Dades extretes de les estadístiques del FOGASA, Annex 3i següents
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•Indemnitzacions: El FOGASA abonarà la quantitat procedent d’indemnitzacions reconegudes
en Sentència, interlocutòries o Resolucions de l’Autoritat Laboral, les quals estiguin derivades
de l’acomiadament, extinció de contractes de causa justa, acomiadament col·lectiu o per causes
econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, també estaran garantides les
indemnitzacions degudes a causes majors.
L’import límit de les indemnitzacions serà diferent a la de les prestacions salarials, el límit
màxim serà d’una anualitat, sense que el salari base diari excedeixi del doble del SMI, incloent
la part de les pagues extraordinàries.70
Davant de supòsits d’acomiadament o extinció de contracte d’acord amb l’art50 ET la quantia
es calcularà sobre una base de 30 dies per any treballat, sense que el salari diari sigui superior al
doble del SMI.

Any

SMI diari

Doble

Límit anual per

Límit per les

SMI+prorrateig

les prestacions

prestacions

d’extres

de les

salarials (120

indemnitzacions

dies)

2015

21,62

50,35

18377,75

6042,00

2016

21,84

50,86

18563,90

6103,20

2017

23,59

54,94

20053,10

6592,80

Font: www.empleo.gob.es/fogasa/

Podem observar la variació de la quantia límit que abonava o abonarà el FOGASA dels darrers
tres anys, incloent l’actual.
El SMI diari entre el 2015 i 2016 va variar molt poc, per tant les prestacions salarials i les
indemnitzatòries d’un any a l’altre augmentaven progressivament però de manera lenta, en un
any la quantia salarial varia aproximadament uns 60€. No obstant, i positivament a l’any 2017
s’ha augmentat amb èmfasi doncs el SMI ha pujat un 8% respecte l’any anterior, això afecta
directa i conseqüentment a l’abonament del Fons de Garantia de manera que proporciona mes
protecció als treballadors front l’insolvència o concurs de l’empresa. Però cal fer un apunt
negatiu doncs les prestacions del Fogasa no cobreixen tot el salari del treballador, doncs per
exemple el màxim ronda als 6000€ i si un treballador es troba front un impagament anual es
quedarà sense cobrir part de la quantia. Aquest mètode establert perjudica als treballadors que
rebin un sou major ja que els hi quedarà més quantia sense protegir.
70

Lacalle, G.(2016) Gesitón de recursos humanos.El salario y su abono Ed. Editex. Madrid pg 185
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En quant al total de les prestacions efectuades pel FOGASA analitzant diferents anys 2007,
2010, 2013-2016 la quantia i el nombre d’expedients del 2007 al 2015 presenten una creixement
molt notable passant a gairebé al triple el nombre de supòsits resolts, de manera que els
treballadors durant aquest anys han vist més perjudicats el seu dret, una possibilitat que incita a
pensar la causa del fet és deguda a la crisis econòmica patida a l’Estat que fa minvar la
situacions de les empreses i conseqüentment la impossibilitat d’aquestes d’efectuar el pagament
del salari als seus treballadors. No obstant cal dir que l’any més perjudicial va ser el 2014 i a
partir d’aquí decreix de manera conseqüent, per tant la situació va sent més favorable71
• Matèria exclosa del FOGASA:
Indemnitzacions reconegudes en conciliació, prestacions de plus de caràcter extrasalarial com el
de distància, transport, vestuari, menyscapte de moneda, dietes, complements d’incapacitats
temporals i qualsevol altre complement de naturalesa indemnitzatòria72
5.5Procediment
El procediment de sol·licitud de prestacions al Fons de Garantia Salarial podrà iniciar-se d’ofici
per la Secretaria General o la Unitat Administrativa Perifèrica, o a instància dels interessats.
La sol·licitud s’haurà de fer constar en un model oficial73 exigit de manera complimentada i
signada, acompanyat de la següent documentació: fotocopia del DNI excepte en els casos en
que l’individu autoritzi a l’organisme perquè l’obtingui; en els supòsit d’actuar mitjançant un
representant caldrà la copia o l’original del DNI i el document en el qual s’acrediti la
representació.
Les prestacions salaris hauran de constar en l’acte de conciliació, certificat de l’Administració
concursal o Sentència del Jutjat Social, en cas de demanar l’abonament de salaris de tràmits no
serà suficient presentar només la conciliació administrativa.
En quant a sol·licitar el pagament de les indemnitzacions caldrà adjuntar a la sol·licitud, l’acte
de conciliació judicial, interlocutòria, sentència o la Resolució Administrativa que autoritzi el
cessament del contracte laboral,

i un document on es quantifiquin les indemnitzacions

corresponents.
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Dades contemplades en l’annex 2 i següent
“Guia laboral: Retribución de los trabajadores por cuenta ajena y su garantía” web: ministerio de
empleo y SS
73
Podeu trobar un exemplar del model oficial del FOGASA de Girona a l’annex 4
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Finalment, en quant la causa petendi, si es va sol·licitar execució laboral, el treballador haurà de
documentar la declaració d’insolvència dictada pel Jutjat Social, acompanyada de l’escrit instant
l’execució, l’acte d’execució i/o la resolució acordada per fer possible l’acumulació
d’execucions.
No obstant, si l’empresa es troba en curs de procediment concursal, s’haurà de presentar el
document de la declaració de concurs, el certificat detallat dels crèdits en concurs ja siguin
crèdits contra la massa o concursals.
Si l’empresa està sotmesa a procediment concursal i s’inicia a instància dels treballadors sense
que la sol·licitud estigui subscrita a l’empresa o als òrgans gestors del concurs, el Fons la
traslladarà a l’empresa o al jutjat competent en un termini de 10 dies perquè les parts es
manifestin.
5.6 Termini de sol·licitud
El termini per presentar la sol·licitud és d’un any contat des de la data en que es va dictar o
celebrar Acte de Conciliació, Sentència, Interlocutòria o Resolució de l’Autoritat Laboral
reconeixen el salari o les indemnitzacions pendents de pagament.
No obstant, el termini esmentat s’interromprà per l’exercici de les accions executives o de
reconeixement de crèdits en el procediment concursal, així com per les altres formes admeses en
dret. 74
5.7 Lloc de presentació de la sol·licitud
Si el procediment va ser iniciat a instància dels interessats, la sol·licitud es presentarà en la
Unitat Administrativa Perifèrica corresponent a la província on es trobi el centre de treball o si
l’empresa es troba sotmesa a concurs, la UAP encarregada de tramitar l’expedient serà la de la
ciutat on tingui la seu el jutjat mercantil encarregada del concurs.
També es podrà presentar davant dels registres d’algun òrgan administratiu que pertanyi a
l’Administració General de l’Estat, de la Comunitat Autònoma o Local, sempre que estigui
subscrit a un conveni.75
Si l’interessat no pot personar-se davant l’oficina corresponent, podrà dirigir la sol·licitud a
través de Correu a la UAP competent o bé, així mateix a través del Registre electrònic del
FOGASA, complimentant les dades exigides es podrà realitzar el formulari.
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Normativa, prestaciones 2012 pg 1-4 Recuperat de
http://www.empleo.gob.es/fogasa/impresos/Prestaciones_procedimiento.pdf
75
Manual Práctico sobre el despido. Recuperat de Derecho.com Pg 22-23
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I per últim, en cas que el treballador no es trobi en àmbit nacional, podrà cursar a l’estranger la
sol·licitud davant de la representació diplomàtica o consular espanyola.
5.8 Abonament de la prestació
Un cop tramitada la sol·licitud, el Secretari General del FOGASA dictarà resolució76 en el
termini màxim de tres mesos notificant-se sempre a l’interessat o al seu representant en el
domilici designat anteriorment.
En cas que sigui estimatòria la resolució, la Secretaria del FOGASA remetrà l’ordre de
pagament a l’entitat financera col·laboradora la qual efectuarà una transferència bancària amb la
quantitat a abonar. De manera excepcional, es podrà efectuar el pagament per xec nominatiu i
autoritzat pel Secretari General del Fons.
Si no es creu que la resolució sigui l’avinguda, es podrà impugnar la resolució interposant
demanda davant del Jutjat Social competent en el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent de la notificació de la resolució.
Per finalitzar el procediment, una vegada efectuat el pagament de la prestació al beneficiari, el
FOGASA es subrogarà en els drets i accions corresponents als treballadors davant de l’empresa
deutora, conservant d’igual manera, els privilegis salarials que li correspondrien als crèdits
recentment abonats. Queden excloses de la subrogació, les prestacions de responsabilitat directa
derivades de l’art 33.8 ET
És cert, realçant la idea esmentada en línies anteriors que el FOGASA ha de dictar resolució en
termini de tres mesos, però si s’extralimita del termini tindrà algun efecte la resolució? Per
resoldre la qüestió cal citar la sentència del Tribunal Suprem 16 març 2015
El Sr. Estaban presentà sol·licitud al FOGASA en març de 2011 perquè li abonessin el 40% de
la indemnització derivada de l’extinció del contracte d’acord amb l’art 33.8ET, en juliol del
mateix any s’emet resolució en la qual se li denega la prestació.
El demandant considera que l’acte és contrari al dret per haver-se dictat en un transcurs superior
a tres mesos des de la sol·licitud, el termini màxim establert en el RD 505/85 art 28.7
La qüestió debatuda és determinar si correspondria determinar com silenci positiu la resolució
desestimatòria emesa després del termini legal exigit .
Examinant l’article 28 del RD 505/1985 es veu com no s’estableix cap excepció o particularitat
respecte a la seva aplicació i davant la falta de regulació legal ha d’acudir-se a la normativa de
76

Trobareu par del model de la resolución a l’annex 5
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la llei reguladora de les Adm Públiques, concretament al precepte on s’estableix “respecto de
los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, que el vencimiento del plazo máximo sin
haberse notificado resolución expresa produce la estimación de la misma por silencio
administrativo, excepto en los supuestos en que una norma con rango de ley o una norma de
Derecho Comunitario establezcan lo contrario”.
El tribunal continua unificant la doctrina expressant que en cas de que l’Administració dicti
resolució posterior al silenci no podrà anar en contra d’aquest i conseqüentment el TS no troba
una altra solució que aplicar el silenci positiu tal com disposa la llei reguladora de les
Administracions
En conclusió, el tribunal considera que procedeix l’estimació del recurs interposat, reconeixent
el dret a la prestació sol·licitada per silenci positiu i com a conseqüència la resolució expressa
queda sense eficàcia
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6.Conlusions
Per concluir, queda acreditat que el fonament bàsic de la relació laboral i la característica
principal és la retribució econòmica que ha de lliurar l’empresari al treballador, doncs és
considerada com l’eix que regirà la vida econòmica i familiar del treballador; creant el
legislador una sèrie de mecanismes jurídics que protegeix al treballador en cas d’incompliment
empresarial.
Aquests mecanismes els podem dividir en tres grans grups, serà possible interposar demanda
davant la jurisdicció social reclamant la quantitat més la corresponent indemnització demora i
així solventant el conflicte, en determinats supòsits on concorrin els requisits exigits, el
treballador podrà rescindir de la relació laboral percebent la corresponent indemnització, per
considerar com a justa causa de l’extinció el mer fet de no abonar o abonar-ho amb retard
continuat les degudes prestacions econòmiques.
El tercer supòsit previst pel legislador que protegeix als treballadors serà el Fons de Garantia
Salarial encarregat d’abonar una part de la quantia del crèdit salarial sempre que l’empresa es
trobi en situació de concurs o insolvència.
Explicat a grans termes aquest mecanisme, sembla raonable dir que la llei garanteix amb un
gran abast als treballadors durant aquesta lesió del dret, no obstant fent un examen més detallat
podem establir que malgrat la protecció existent, la pròpia legislació estableix uns límits deixant
certs supòsits o les quanties que sobrepassin al límit legal sense protecció.
És cert que el treballador podrà extingir el contracte quan esdevingui un retard a l’impagament
però sempre que sigui considerat com un retard caracteritzat per la gravetat i la continuïtat
durant uns tres mesos. El límit de tres mesos en moltes ocasions pot fer que el treballador es
vegi perjudicat o que la seva voluntat sigui la de finalitzar el contracte però no ho pugui fer,
l’obligació del treballador és efectuar el pagament en termini, lloc i document adequat sense que
pugui ser superior a un mes, llavors per un simple retard ja no ho compleixen i depenent de les
situacions econòmiques dels creditors ja no es complirà amb l’objectiu de remuneració suficient
per sufragar les despeses mínimes familiars.
D’igual manera passa amb les quantitats abonades pel Fons de Garantia, òrgan d’especial
rellevància en aquesta matèria, que no cobreixen la totalitat i les reformes legislatives han anat
minvant la protecció. L’activitat de l’organisme en qüestió ha augmentat considerablement en
els últims anys com expressa les dades extretes pel mateix òrgan, degut a l’elevat nombre de
treballadors que es troben desemparats. La crisis ha tingut un fort impacte en la destrucció de
l’ocupació, milions de treballadors van ser acomiadats pel tancament d’empreses o la reducció
de personal.
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Aquesta realitat amaga una altra realitat, les milers de sol·licituds de nomines i liquidacions per
impagaments que el FOGASA va haver d’atendre.
Aquest fet indica la greu i quotidiana situació que presenta avui en dia trobar-se front un
empresari que no pugui abonar el salari o altres retribucions.
Per altra banda, tot i que el dret no empari l’ impagament en la seva totalitat, exigeix mesures i
obligacions als empresaris per evitar que es donin les possibles situacions i li confereix al salari
una protecció jurídica privilegiada amb la característica d’inembargabilitat i caràcter privilegiat
davant altres deutes.
Doncs, la protecció del salari va relacionada directament amb el salari mínim interprofessional,
el qual ha de tenir-se en compte en moltes ocasions durant el procés, per demanar la
inembargabilitat del salari, per la quantia del FOGASA, entre altres. Aquesta especial atenció
que li dóna la llei al SMI és deguda a com esmentava abans, a la consideració que se dóna per
cobrir els mínims de la vida personal.
Per finalitzar i analitzant el treball, la llei estableix una protecció al dret del salari, fet positiu per
la ciutadania, no obstant la jurisprudència o la mateixa llei ha anat puntualitzant i fent
interpretacions més detallades sobre fins on avarca el dret, fet que moltes ocasions limita en cara
més els mecanismes de protecció. Però cal ressaltar l’importància del salari i els grans
mecanismes que presenten per cobrir-los tot i ser limitada el treballador queda cobert a priori
per una quantia a determinar.
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