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•	Identificar	la	forma	de	retribució,	
diferenciar	el	salari	mínim	
interprofessional	de	l’IPREM	i	valorar	
les	garanties	del	salari.

•	Analitzar	l’estructura	bàsica	del	rebut	
de	salaris	i	diferenciar	els	imports	
salarials	i	extrasalarials.

•	Identificar	els	imports	que	
s’estableixen	amb	més	freqüència	
segons	les	circumstàncies		
laborals	i	personals.

En aquesta unitat aprendrem a:

•	El	salari	i	les	formes	de	retribució.
•	El	salari	mínim	interprofessional,	

l’IPREM	i	el	Fogasa.

•	El	rebut	de	salaris	i	l’estructura	del	
rebut.

I estudiarem:

El	salari	i	el	rebut	de	salaris

Unitat formativa 2
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 1. El salari
L’article	26.1	de	l’Estatut	dels	treballadors	diu	el	següent:

«Es	consideren	salari	totes	les	percepcions	econòmiques	dels	treballadors,	en	diners	
o	en	espècie,	per	la	prestació	professional	dels	serveis	laborals	per	compte	d’altri,	
tant	si	retribueixen	el	treball	efectiu,	sigui	quina	sigui	la	forma	de	remuneració,	com	
els	períodes	de	descans	computables	com	de	treball.	En	cap	cas	el	salari	en	espècie	
pot	superar	el	30%	de	les	percepcions	salarials	del	treballador.»

L’estructura	salarial	comprèn	el	salari base del grup	o	el	salari de contractació	com	a	
retribució	fixada	per	unitat	de	temps	o	d’obra	i,	si	escau,	els	complements salarials.

Si	no	hi	ha	conveni	 col·lectiu,	el	 salari	base	de	grup	és	el	que	acorden	 l’empresa	 i	
la	representació	 legal	dels	 treballadors	o,	si	no,	el	que	es	pacta	en	el	moment	de	la	
contrac-tació.	En	tot	cas,	però,	no	pot	ser	mai	inferior	al	salari	mínim	interprofessional.

Salari
Totalitat de les percepcions 

econòmiques dels treballadors

Complements salarials
Es	fixen	segons	les	circumstàncies		

personals,	la	feina	feta,	les	condicions	
d’aquesta	feina,	etc.

Salari base del grup o  
salari de contractació

Retribució	per	unitat	de	temps		
o	d’obra

Figura 8.1. Estructura del salari.

 1.1. Formes de retribuir el salari

La	retribució	dels	treballadors	es	pot	classificar	segons	el	mitjà	de	pagament	i	segons	el	
mètode	de	pagament.

Segons el mitjà de pagament:

• Retribució dinerària.	Pot	ser	en	metàl·lic	o	per	altres	mitjans	de	pagament,	com	ara	
xecs	o	transferències.

• Retribució en espècie.	Consisteix	a	lliurar	determinats	béns	o	beneficis	als	treballadors,	
com	ara	habitatges,	vehicles,	assegurances	mèdiques,	subministrament	d’electricitat	o	
carbó.	No	pot	superar	el	30%	del	total	de	les	percepcions	dineràries.

Segons el mètode de pagament:

• Salari per unitat de temps.	Es	 retribueix	 solament	el	 temps	 treballat,	 sense	 tenir	en	
compte	el	rendiment	dels	treballadors.

• Salari per unitat d’obra.	Es	retribueix	la	feina	real	que	s’ha	fet	(per	exemple,	per	
unitats,	per	peces	o	per	metres	quadrats),	amb	independència	del	temps	que	s’hi	ha	
estat.	La	forma	de	retribució	més	extrema	d’aquesta	classe	és	la	feina	a	preu	fet.

• Salari mixt.	El	salari	comprèn	una	quantitat	fixa	per	 temps	 treballat	 i	una	quantitat	
variable	segons	la	feina	feta	(per	exemple,	salari	més	comissions).

Important

Els	 empresaris	 estan	 obligats	 a	
pagar	 per	 la	 prestació	 d’una	
feina	 d’igual	 valor	 la	 mateixa	
retribució,	 satisfeta	 directament	
o	 indirectament,	 amb	 indepen-
dència	 de	 la	 naturalesa	 que	
tingui,	 salarial	 o	 extrasalarial,	
sense que hi pugui haver cap 
discriminació per raó de sexe	
en	cap	dels	elements	o	 les	con-
dicions.

Sabies que…?

La feina a preu fet	és	una	mane-
ra	 de	 contractació	 laboral	 en	
què	es	cobra	en	concepte	de	la	
feina	feta	i	no	del	temps	que	s’hi	
ha	estat.

Aquesta	manera	de	treballar	pot 
afectar la qualitat del producte.	
Hi	ha	moltes	empreses	que	fixen	
penalitzacions	 per	 defectes	 en	
la	qualitat.

Treballar	 a	 un	 ritme	 superior	
al	 que	 és	 normal,	 per	 guanyar	
més	 cèntims,	 comporta	 que	 hi	
hagi	 riscos	 per	 a	 la	 salut	 física	
i	 psíquica	 dels	 treballadors,	 de	
manera	 que	 es	 crea	 un	 clima	
favorable	 perquè	 hi	 hagi	 acci-
dents.
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 2. El salari mínim interprofessional

El	salari	mínim	interprofessional	(SMI)	és	la	quantitat	mínima	que	pot	percebre	una	
persona	 treballadora	 per	 una	 jornada	 de	 quaranta	 hores	 setmanals;	 no	 obstant	
això,	es	pot	millorar	gràcies	als	convenis	col·lectius	i	els	contractes	de	treball.	Quan	
es	treballa	menys	de	quaranta	hores	setmanals,	el	salari	és	proporcional	al	temps	
treballat.

El	Govern	fixa	anualment	el	SMI,	amb	una	consulta	prèvia	a	les	organitzacions	sindicals	
i	les	associacions	empresarials	més	representatives.

El	salari	mínim	es	pot	 incrementar	amb	 l’import	dels	complements	salarials,	com	ara	
l’antiguitat,	les	pagues	extraordinàries	i	de	beneficis,	els	complements	de	lloc	de	treball,	
la	nocturnitat,	la	perillositat	o	la	toxicitat.

El	salari mínim és inembargable,	la	qual	cosa	vol	dir	que	per	fer	front	als	deutes	que	han	
contret	els	 treballadors	només	es	poden	embargar	 les	quantitats	que	superin	 l’import	
del	SMI.	Si	 el	 salari	 real	percebut	 supera	 la	quantitat	mensual	del	SMI,	 la	part	que	
l’excedeix	es	pot	 embargar	de	manera	parcial,	de	conformitat	amb	una	escala	que	
estableix	la	Llei	d’enjudiciament	civil.

Només	es	pot	embargar	el	SMI	com	a	conseqüència	de	no	haver	complert	el	deure	de	
pagament	de	les	pensions	alimentoses	del	cònjuge	o	els	fills.

 3. L’indicador públic de rendes d’efectes múltiples
L’indicador	públic	de	rendes	d’efectes	múltiples	(IPREM)	és	un	indicador	o	una	referència	
de	nivell	de	rendes	per	accedir	a	prestacions,	beneficis	o	serveis	públics,	o	per	calcular	
la	quantitat	de	prestacions,	ajuts	i	subvencions	públics,	com	ara	les	beques	d’estudis	o	
de	menjador,	els	límits	per	accedir	a	la	justícia	gratuïta,	les	quantitats	de	la	prestació	i	
del	subsidi	d’atur	o	l’accés	a	habitatges	de	protecció	oficial.

Aquest	indicador	és	d’ús	obligatori	en	les	normes	de	l’Estat	i	és	potestatiu	per	a	les	co-
munitats	autònomes,	Ceuta,	Melilla	i	les	administracions	locals.

L’import	d’aquest	indicador	es	fixa	cada	any	en	la	Llei	de	pressupostos	de	l’Estat,	des-
prés	de	la	consulta	del	Govern	amb	les	organitzacions	sindicals	més	representatives.

1. Busca	en	l’article	607	de	
la	 Llei	 d’enjudiciament	
civil	 l’escala	 aplicable	
per	 embargar	 els	 sous,	
les	pensions,	 les	 retribu-
cions,	etc.,	i	respon	a	la	
pregunta	següent:

	 Quina	 quantitat	 es	 pot	
embargar	al	 treballador	
del	Cas	Pràctic	1?

2. Valent-te	 d’Internet,	 bus-
ca,	per	a	l’any	que	som,	
quin	és:

	 a) 	El	salari	mínim	interpro-
fessional	diari,	mensual	
i	anual.

 b) 	L’IPREM	diari,	mensual	i	
anual.

Activitats

Un	 treballador	que	cobra	un	sou	mensual	de	1	600	€	ha	contret	deutes	per	un	
import	de	7	000	€.

Quina	quantitat	del	sou	li	poden	embargar	si	el	SMI	és	de	700	€	mensuals?

Solució

El	SMI	és	inembargable,	llevat	per	pagar	pensions	per	a	aliments	al	cònjuge	o	als	
fills.

Només	li	poden	embargar	la	quantitat	que	superi	el	SMI:

Quantitat	que	es	pot	embargar:	1	600	–	700	=	900	€	mensuals.

Es	pot	 embargar	 una	part	dels	900	€	mensuals,	 en	 la	proporció	que	estableix	
l’article	607	de	la	Llei	d’enjudiciament	civil.

Cas Pràctic 1
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 4. Garanties del salari
L’Estatut	dels	treballadors	estableix	un	seguit	de	mesures	perquè,	en	els	casos	en	què	
els	empresaris	no	puguin	fer	front	a	les	seves	obligacions	econòmiques,	els salaris dels 
treballadors tinguin preferència sobre altres deutes	dels	empresaris.

El	salari	dels	treballadors	està	garantit	amb	les	mesures	següents:

•	La	quantitat deguda	per	salaris	corresponents	als	darrers trenta dies de treball	té	pre-
ferència	sobre	qualsevol	altre	crèdit,	en	una	quantitat	que	no	superi	el	doble	del	salari	
mínim	interprofessional.

•	Els	crèdits salarials tenen preferència	respecte	a	qualsevol	altre	crèdit	sobre	els	objec-
tes	elaborats	pels	treballadors,	sempre	que	siguin	propietat	de	l’empresa.

•	Els	crèdits	per	salaris	no	protegits	en	els	punts	anteriors	es	consideren	singularment 
privilegiats	en	la	quantitat	que	resulta	de	multiplicar	el	triple	del	SMI	diari	pel	nombre	
de	dies	de	salari	pendents	de	pagament.

•	Les	indemnitzacions per acomiadament	tenen	la	mateixa	consideració	anterior.

En	els	dos	darrers	casos	els	crèdits	salarials	tenen	preferència,	llevat	dels	que	estableixi	
la	Llei	hipotecària.

 5. El fons de garantia salarial
El	 fons	 de	 garantia	 salarial	 (Fogasa)	 és	 un	 organisme	 autònom	 adscrit	 al	 Ministeri
de	Treball	 la	finalitat	del	qual	és	garantir	parcialment	als	treballadors	els	salaris	i	 les	
indemnitzacions	per	acomiadament	o	extinció	de	 la	 relació	 laboral	pendents	de	pa-
gament.

• Salaris.	En	els	casos	d’insolvències	per	declaració	d’insolvència	o	concurs	de	creditors	
dels	empresaris,	la	quantitat	màxima	que	s’ha	d’abonar	és	la	que	resulta	de	multipli-
car	el triple del salari mínim interprofessional diari,	inclosa	la	part	proporcional	de	
les	pagues	extraordinàries,	pel	nombre	de	dies	pendents	de	pagament,	que	no poden 
superar els cent cinquanta.

• Indemnitzacions	per	acomiadament	o	extinció	del	contracte	reconegudes	en	sentència	
judicial	o	resolució	administrativa	amb un límit d’una anualitat,	sobre	la	base	de	tren-
ta	dies	per	any	treballat,	sense	que	el	càlcul	pugui	ultrapassar	el	triple	del	SMI.

Important

El	Fogasa	es	finança	amb	apor-
tacions	dels	empresaris.

Aquestes	 aportacions	 es	 calcu-
len	 aplicant	 un	 percentatge	 del	
0,20%	 sobre	 la	 base	 de	 cotit-
zació	 per	 contingències	 profes-
sionals.

Una	empresària	que	no	ha	pogut	fer	front	als	deutes	con-
trets	ha	estat	declarada	insolvent.	A	l’empresa	hi	treballen	
dues	persones,	a	 les	quals	deu	el	 salari	dels	darrers	 set	
mesos:

El	senyor	Bassols,	que	té	un	salari	de	1	700	€	al	mes.

La	senyora	Arimany,	que	té	un	salari	de	1	800	€	per	mes.

Els	 treballadors	 volen	 saber	quina	quantitat	 els	 abonarà	
el	Fogasa,	si	el	SMI	diari	és	de	26,00	€,	inclosa	la	part	
proporcional	de	les	pagues	extraordinàries.

Solució

Quantitat	deguda	a	cada	treballador:

El	senyor	Bassols:	1	700	×	7	=	11	900	€.

La	senyora	Arimany:	1	800	×	7	=	12	600	€.

El	Fogasa	només	abona,	com	a	 límit	màxim,	 l’import	de	
cent	cinquanta	dies;	per	 tant,	cadascun	dels	 treballadors	
cobrarà	la	quantitat	següent:

26,00	€/dia	×	3	=	78,00	×	150	dies	=	11	700	€.

Cas Pràctic 2
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 6. El rebut de salaris
Les	retribucions	per	la	feina	feta	són	mensuals,	quinzenals	o	setmanals,	segons	el	costum	
de	cada	empresa.

Si	la	remuneració	és	en	efectiu,	es	fa	al	lloc	de	treball;	també	es	pot	fer	amb	un	xec	
nominatiu	o	una	transferència	bancària.

Els	 empresaris	 estan obligats a lliurar als treballadors un rebut de salaris	 en	 què	
s’especifiquin	cadascuna	de	les	percepcions,	i	també	els	descomptes	que	es	facin.

El	model	del	rebut	s’ha	d’ajustar	al	que	estableix	el	Ministeri	de	Treball	(Figura	8.3).

Es	consideren	ajustats	al	model	oficial	els	rebuts	de	salaris	que,	sense	eliminar	cap	dels	
conceptes	que	conté	el	model	que	estableix	el	Ministeri	de	Treball	ni	alterar-ne	la	de-
nominació,	contenen	modificacions	purament	formals	o	inclouen	elements	addicionals	
d’informació	als	treballadors	sobre	la	retribució	percebuda.

Les	empreses	han	d’arxivar i conservar els rebuts de salaris,	juntament	amb	els	butlletins	
de	cotització	a	la	Seguretat	Social,	durant	com a mínim quatre anys,	a	fi	de	permetre	
les	comprovacions	oportunes.

 6.1. Estructura del rebut de salaris

L’estructura	del	model	de	rebut	oficial	de	salaris	és	la	que	consta	en	la	Figura	8.2.

Fig. 8.2. Estructura del rebut de salaris.

Capçalera Hi	consten	les	dades d’identificació	de	l’empresa	
i	del	treballador

Cos	inferior

Estructura del rebut de salaris

Cos	central

Meritacions.	 Són	 les	percepcions	dels	 treballa-
dors	 tant	 per	 salari	 base	 com	 per	 altres	 con-
ceptes,	com	ara	hores	extraordinàries,	pagues	
extraordinàries	i	diversos	complements

Deduccions.	 Són	 quantitats	 que	 es	 treuen	 del	
salari	brut,	sobretot	per	dos	conceptes:
•	Cotitzacions	a	la	Seguretat	Social
•		Retencions	 a	 compte	 de	 l’Impost	 sobre	 la	

Renda	de	les	Persones	Físiques	(IRPF)

Aquest	espai	es	fa	servir	per calcular les bases 
de cotització	a	 la	Seguretat	Social	 i	 la	base	a	
la	 qual	 s’aplica	 el	 percentatge	 de	 retenció	 a	
compte	de	l’IRPF

Sabies que…?

Els	treballadors	tenen	dret,	si	ho	
sol·liciten,	 a	 signar	 el	 rebut	 de	
salaris	en	presència	d’una	perso-
na	representant	sindical	o,	si	no,	
d’un	company	o	una	companya	
de	feina.

La	 signatura	 del	 rebut	 dóna	 fe	
que	 els	 treballadors	 han	 perce-
but	 unes	 determinades	 quanti-
tats,	sense	que	això	impliqui	que	
hi	estan	d’acord.
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Fig. 8.3. Model oficial de rebut de salaris.



143

8El	salari	i	el	rebut	de	salaris

De	l’observació	de	l’imprès	del	rebut	de	salaris	i	de	la	Figura	8.3,	es	dedueix	que	el	
salari	líquid	que	perceben	els	treballadors	surt	de	descomptar	de	l’import	total	meritat	
un	seguit	de	conceptes	anomenats	deduccions	(Figura	8.4).

Total que s’ha 
de percebre
(Salari	net	

que	s’ha	de	
percebre)

=

Deduccions
(Retenció	a	compte	de	l’IRPF,	
cotitzacions	a	la	Seguretat	

Social	i	conceptes	
de	recaptació	conjunta)

—

Total meritat
(Salari	brut,		

suma	de	totes		
les	percepcions)

Figura 8.4. Obtenció de l’import que s’ha de percebre.

 A. Capçalera del rebut de salaris

En	aquest	apartat,	hi	consten	les	dades	que	identifiquen	l’empresa	i	els	treballadors.	Els	
conceptes	als	quals	s’ha	de	dedicar	més	atenció	són	els	següents:
• Categoria o grup professional.	Els	treballadors	estan	classificats	en	grups	professionals	

segons	les	funcions	que	fan	i	les	titulacions	o	els	coneixements	que	han	adquirit	por-
tant	a	cap	la	seva	professió	(es	poden	consultar	en	la	Taula	9.3	de	la	unitat	9).

• Grup de cotització.	Tots	els	treballadors	estan	inclosos	en	un	dels	onze	grups	de	cotit-
zació	a	la	Seguretat	Social	establerts	segons	les	categories	professionals	que	consten	
en	la	Taula	9.3	de	la	Unitat	9.

 B. Cos del rebut de salaris

El	cos	principal	del	rebut	es	divideix	en	dos	apartats:	meritacions i deduccions.

 7. Meritacions
Les	meritacions	són	les	quantitats	que	percep	la	persona	treballadora	per	diversos	con-
ceptes.	Es	divideixen	en	percepcions	salarials	i	percepcions	no	salarials	(Figura	8.5).

Figura 8.5. Composició de les meritacions.

No	salarials

Salarials

•	Indemnitzacions	i	bestretes
	 —		Dietes	de	viatge
	 —		Despeses	de	locomoció
	 —		Plusos	de	transports	i	distàncies
	 —		Despeses	per	contractes	de	treball
	 —		Percepcions	per	comprar	roba	de	feina
	 —		Menyscapte	de	diner
•	Prestacions	de	la	Seguretat	Social
•	Indemnitzacions
•	Altres	percepcions	no	salarials
•	Assignacions	assistencials

•	Salari	base
•	Complements	salarials
	 —		Complements	personals
	 —		Complements	de	lloc	de	treball
•	Hores	extraordinàries
•	Hores	extraordinàries	de	força	major
•	Gratificacions	extraordinàries
•	Participació	en	beneficis
•	Salari	en	espècie

Meritacions

Important

A	 l’efecte	 de	 cotització	 a	 la	
Seguretat	 Social,	 les categories 
professionals es divideixen en 
onze grups de cotització.

Els	grups	de	l’u	al	set	comprenen	
bases	 de	 cotització	 mensuals	
(sempre	cotitzen	per	trenta	dies).

Els	grups	del	vuit	a	l’onze	es	refe-
reixen	a	 les	bases	de	cotització	
diàries,	és	a	dir,	els	treballadors	
inclosos	en	aquest	grup	cotitzen	
pels	dies	naturals	que	 té	el	mes	
que	es	liquida.
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•	Percepcions salarials.	En	la	retribució	del	treball	s’ha	de	distingir	el	salari	base,	els	

complements	salarials,	les	hores	extraordinàries,	les	gratificacions	extraordinàries	i	el	
salari	en	espècie	(Taula	8.2).

Salari base de grup.	És	la	part	de	la	retribució	fixada	per	unitat	de	temps	o	d’obra,	establerta	per	
a	cada	categoria	professional,	en	els	convenis	col·lectius	o	en	els	contractes	individuals.

Complements 
salarials. Són els 
conceptes que no 
s’han valorat quan 
s’ha determinat el 
salari base. Aquests 
complements poden 
estar regulats en les 
lleis o en els convenis 
col·lectius, o els pot 
haver establert o 
pactat la direcció de 
l’empresa.

Complements perso-
nals.	S’estableixen	per	
les	 condicions	 perso-
nals	dels	 treballadors	
que	 no	 s’han	 tingut	
en	compte	a	l’hora	de	
fixar	el	salari	base.

Antiguitat.	Plus	establert	depenent	del	temps	
que	fa	que	es	treballa	a	l’empresa.	Els	perío-
des	per	cobrar	aquest	plus	solen	ser	biennis	
(dos	anys),	triennis	(tres	anys),	quinquennis	
(cinc	anys)	o	sexennis	(sis	anys).

Coneixements especials.	 Les	 persones	 tre-
balladores	poden	percebre	aquest	comple-
ment	quan	fan	servir	determinats	coneixe-
ments,	com	ara	idiomes	o	títols,	sempre	que	
no	s’hagin	tingut	en	compte	quan	s’ha	fixat	
el	salari	base.

Complements de lloc 
de treball.	 Es	 perce-
ben	 per	 les	 caracte-
rístiques	especials	del	
lloc	que	el	diferencien	
del	 treball	corrent.	Es	
deixen	 de	 percebre	
quan	s’acaba	la	feina	
que	origina	el	comple-
ment.

Plus de feina penosa, plus de feina tòxica, 
plus de feina perillosa, plus de feina per 
torns, plus de feina d’altura.	 Es	 perceben	
quan	 ho	 estableix	 el	 conveni	 col·lectiu	 o	
l’autoritat	 laboral,	 quan	 el	 lloc	 de	 treball	
reuneix	 aquestes	 característiques	 i,	 sola-
ment,	pels	dies	reals	treballats.

Plus de nocturnitat.	El	treball	nocturn	té	una	
retribució	específica	que	es	determina	en	la	
negociació	col·lectiva.

Plus de residència.	És	un	complement	que	
reben	els	treballadors	de	la	Península	que	
van	 a	 les	 Balears,	 les	 Canàries,	 Ceuta	 i	
Melilla,	o	viceversa.

Complements per qua-
litat o quantitat de tre-
ball.	Es	perceben	per	
haver	 fet	més	 feina	o	
per	haver	arribat	a	un	
nivell	de	qualitat	supe-
rior	al	que	és	normal.

Incentius, activitat.	 Es	 perceben	 quan	
s’exigeix	als	treballadors	un	rendiment	supe-
rior	al	que	es	considera	mitjà.

Assistència, puntualitat.	Amb	aquests	com-
plements	es	tracta	d’evitar	l’absentisme	labo-
ral.	Es	perceben	quan	el	nivell	d’absentisme	
és	inferior	al	que	marca	l’empresa.

Hores extraordinàries.	En	els	convenis	col·lectius	o,	si	no,	en	el	contracte	individual,	es	pot	establir	
l’opció	d’abonar	les	hores	extraordinàries	en	la	quantitat	que	es	fixa,	que	en	cap	cas	ha	de	ser	
inferior	al	valor	de	l’hora	ordinària,	o	bé	compensar-les	pel	temps	equivalent	de	descans	retribuït.

Gratificacions extraordinàries.	Els	treballadors	tenen	dret	a	dues	gratificacions	extraordinàries	
a	l’any:	una	per	Nadal	i	l’altra	al	mes	en	què	es	fixa	per	conveni	col·lectiu	o	per	acord	entre	
l’empresa	i	els	representants	legals	dels	treballadors.	També	s’ha	de	fixar	per	conveni	col·lectiu	la	
quantitat	de	les	gratificacions.

Participació en beneficis.	És	una	gratificació	anual	potestativa	que	s’estableix	segons	els	beneficis	
de	l’empresa,	o	una	quantitat	fixa	pactada	en	el	conveni	col·lectiu	amb	independència	dels	bene-
ficis	que	s’obtenen.

Salari en espècie.	Consisteix	en	la	valoració	econòmica	dels	béns	o	serveis	que	presta	l’empresa	
als	treballadors,	com	ara	allotjament,	vehicle	o	productes.	No	ha	de	ser	superior	al	30%	de	les	
percepcions	salarials.

Taula 8.2. Percepcions salarials.

Claus i consells

Els	 incompliments o els retards 
en el pagament dels salaris	que	
han	de	 fer	els	empresaris	 tenen	
les	conseqüències	següents:

Un	 interès per morositat	 en	 el	
pagament	del	salari	del	10%	de	
la	quantitat	deguda.

La	falta	de	pagament	o	els	retards	
continuats	 en	 l’abonament	 del	
salari	 constitueixen	 incompli-
ments	 empresarials,	 i	 els treba-
lladors poden sol·licitar l’extinció 
del contracte	 amb	 dret	 a	 una	
indemnització	 de	 quaranta-cinc	
dies	de	salari	per	any	de	servei,	
amb	 prorrateig	 per	 mesos	 dels	
períodes	inferiors	a	un	any	i	fins	
a	 quaranta-dues	 mensualitats	
com	a	màxim.
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Calcula	el	prorrateig	mensual	de	 les	pagues	extraordinàries	d’una	 treballadora	
que	cobra	un	salari	base	de	1	400	€	mensuals.	Li	corresponen	dues	gratificacions	
extraordinàries,	cadascuna	del	mateix	import	que	el	salari	base.

Calcula	el	prorrateig	diari	de	les	pagues	extraordinàries	d’una	treballadora	que	
cobra	dues	pagues	extraordinàries	de	1	200	€	cadascuna	i	una	paga	de	beneficis	
de	1	500	€.

Solució

La	treballadora	té	dret	a	dues	pagues	extraordinàries.	Per	tant:

		 1	400	×	2
								Prorrateig	mensual	=	—————————	=	233,33	€

	 12

El	prorrateig	diari	és	el	següent:

	 1	200	×	2	+	1	500	
					Prorrateig	diari	=	—————————————	=	10,68	€

	 365

Cas Pràctic 3

3. Un	treballador	fa	disset	anys	i	quatre	mesos	que	treballa	en	una	empresa.	Per-
cep	un	salari	de	1	900	€	i	li	correspon	un	complement	d’antiguitat,	acordat	
per	conveni	col·lectiu,	del	5%	del	salari.	Respon	a	les	preguntes	següents:

	 a) Quants	triennis	té	el	treballador?
	 b) Quants	biennis	té	el	treballador?
	 c)  Calcula	l’import	del	complement	en	els	casos	anteriors.

4. Quin	és	el	prorrateig	de	les	pagues	extraordinàries	del	treballador	de	l’activitat	
anterior	si	les	pagues	extraordinàries	són	del	sou	base	més	l’antiguitat	i	si	a	
més	cobra	una	paga	de	beneficis	de	1	000	€?

5. Una	treballadora	té	dret	de	percebre	tres	pagues	anuals	a	l’any,	cadascuna	
de	1	300	€,	i	a	més	una	paga	de	beneficis	de	1	200	€.	Calcula	el	prorrateig	
mensual	i	el	diari.

6. Servint-te	d’algun	cercador,	com	ara	http://convenios.juridicas.com/convenios-
sectores.php, o	del	Butlletí	Oficial	de	l’Estat	www.boe.es/aeboe/consultas/
bases_datos,	busca	el	conveni	col·lectiu	d’oficines	i	despatxos	de	la	teva	comu-
nitat	autònoma	i	fes	el	treball	següent:

	 a)	 	Mira	de	saber	quin	salari	base	correspon	de	cobrar	a	una	persona	que	
comença	a	treballar	en	una	categoria	professional	semblant	a	la	que	tin-
dràs	quan	acabis	els	estudis.

 b)	 Quins	complements	salarials	hi	ha?
 c) 	 Quantes	pagues	extraordinàries	corresponen	a	l’any?	De	quin	import?
 d)	 Com	es	retribueixen	les	hores	extraordinàries?

Activitats
Sabies que…?

En	els	convenis	col·lectius	es	pot	
acordar	 que	 les	 gratificacions	
extraordinàries	 es	 prorrategin	
(pagar	 una	 part	 proporcional)	
entre	 les	 dotze	 mensualitats,	
de	 manera	 que	 cada	 mes	 es	
cobra	 la	 part	 proporcional	 de	
les	pagues.
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• Percepcions no salarials.	Es	 tracta	de	percepcions	que	no	tenen	la	consideració	de	

salari	i	que	estan	excloses	de	cotització	a	la	Seguretat	Social	(Taula	8.3).

Indemnitzacions o bestretes.  
Són compensacions econòmiques per 

les despeses que han fet els treballadors  
a conseqüència de la seva feina. 

L’empresa està obligada  
a reintegrar-los aquestes despeses 
avançades, que eren necessàries  

perquè poguessin fer la feina.

Dietes	de	viatge.	

Despeses	de	locomoció.

Plus	de	transport	urbà	i	plus	de	distància.

Despeses	 del	 contracte	 de	 treball	 (les	 ha	 de	 pagar	
l’empresa,	llevat	d’un	pacte	en	contra).

Percepcions	per	comprar	i	mantenir	roba	de	feina.

Percepcions	per	comprar	eines.

Menyscapte	de	diner	 (errors	en	cobraments	 i	paga-
ments	o	pèrdues	involuntàries).

Prestacions i indemnitzacions de la 
Seguretat Social. Són quantitats que 

l’empresa paga als treballadors i per les 
quals després l’INSS la compensa en les 
seves cotitzacions a la Seguretat Social.

Incapacitat temporal	derivada	d’una	malaltia	comuna	
o	professional,	un	accident	i	períodes	de	descans	per	
maternitat	o	adopció.

Atur parcial.	El	perceben	les	persones	treballadores	a	
les	quals	es	redueix	 la	 jornada	laboral	ordinària	en	
la	tercera	part	com	a	mínim,	i	el	seu	salari	es	redueix	
també	en	una	proporció	semblant.

Indemnitzacions.	Són	quantitats	que	es	perceben	a	conseqüència	de	trasllats,	acomiadaments	o	
suspensions	del	contracte	de	treball.

Altres percepcions  
no salarials.

Millores de l’acció protectora de la Seguretat Social.	
Els	 treballadors	 les	 poden	 negociar	 en	 els	 convenis	
col·lectius	 o	 en	 els	 contractes	 individuals,	 o	 bé	 les	
empreses	poden	millorar	voluntàriament	les	prestacions	
de	la	Seguretat	Social.

Productes en espècie que concedeixen de manera 
voluntària les empreses.	 Consisteix	 en	 la	 valoració	
econòmica	dels	productes	en	espècie	que	concedeixen	
aquestes	empreses	sense	estar-hi	obligades	legalment,	
com	ara	paneres	de	Nadal,	regals,	productes	de	fabri-
cació	pròpia	o	plaça	de	garatge.

Assignacions assistencials.	En	aquest	apartat	es	poden	englobar	les	despeses	d’estudi	que	exigeix	la	
feina,	el	menjar,	les	primes	d’assegurança,	el	lliurament	d’accions	de	manera	gratuïta,	etc.

Taula 8.3. Percepcions no salarials.

Important

No	 totes	 les	 percepcions	 sala-
rials	 estan	 excloses	 de	 cotitzar	
totalment	a	la	Seguretat	Social.

Algunes	de	les	percepcions	sala-
rials	 estan	 excloses	 de	 fer-ho,	
però	dins	 un	 límit,	 traspassat	 el	
qual	estan	subjectes	a	cotització.

La	relació	de	percepcions	exclo-
ses	 de	 cotitzar	 totalment	 o	 par-
cialment	és	 la	que	consta	en	 la	
Taula	9.1	de	la	unitat	9.

Un	empresari	individual,	titular	d’una	fleca,	decideix	de	lliurar	una	gratificació	de	
100	€	amb	motiu	de	la	commemoració	dels	deu	anys	de	creació	de	l’empresa.	
Aquesta	gratificació	cotitza	a	la	Seguretat	Social?

Solució

No	cotitza	a	la	Seguretat	Social	perquè	és	una	millora	voluntària,	no	periòdica,	
que	no	està	vinculada	directament	a	la	feina	i	que	no	requereix	que	els	treballadors	
l’acceptin.

Cas Pràctic 4
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 8. Deduccions
Als	imports	íntegres	que	hem	vist,	s’hi	ha	d’aplicar	un	seguit	de	deduccions	per	obtenir	
d’aquesta	manera	la	quantitat	neta	que	percebran	finalment	els	treballadors	(Taula	8.4).

Aportacions dels treballadors a les 
cotitzacions de la Seguretat Social i 

conceptes de recaptació conjunta. Els 
treballadors i els empresaris estan 
obligats a cotitzar a la Seguretat 

Social, però, a més, els empresaris 
estan obligats a deduir en els rebuts de 
salaris dels treballadors les quotes que 
corresponguin en concepte de quota 
obrera de cotització a la Seguretat 

Social.

Contingències comunes.	La	cotització	per	aquest	con-
cepte	està	destinada	a	cobrir	les	situacions	de	malaltia	
comuna,	maternitat	i	accident	no	laboral.	En	el	càlcul	
d’aquesta	 base,	 no	 s’hi	 inclouen	 les	 hores	 extraor-
dinàries.

Atur i formació professional.	Les	quotes	es	destinen	a	la	
cobertura	del	risc	d’atur,	la	formació	i	el	reciclatge	dels	
treballadors.	En	el	càlcul	d’aquestes	cotitzacions,	s’hi	
han	d’incloure	les	hores	extraordinàries.

Hores extraordinàries.	A	l’efecte	de	cotització	es	divi-
deixen	en:

•	Hores	extraordinàries.
•	Hores	extraordinàries	de	força	major.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).	Quan	els	empresaris	paguin	rendiments	del	
treball	o	prestacions	per	compte	de	la	Seguretat	Social	(en	cas	de	baixa	per	malaltia,	per	exemple)	
estan	obligats	a	retenir	uns	determinats	percentatges	a	compte	de	la	liquidació	anual	de	l’IRPF.

El	percentatge	de	retenció	que	s’hi	ha	d’aplicar	depèn	de	diversos	elements:	l’import	anual	de	les	
retribucions,	l’estat	civil,	el	nombre	de	descendents,	l’edat	d’aquests	descendents,	si	el	cònjuge	tre-
balla	i	l’import	anual	de	les	retribucions	del	cònjuge	i	els	ascendents	discapacitats.

Bestretes.	En	aquest	apartat,	hi	han	de	constar	les	quantitats	que	han	rebut	els	treballadors	a	compte	
de	la	feina	que	ja	han	fet,	i	que	els	empresaris	els	les	han	de	deduir	en	el	rebut	de	salaris	del	mes	
corresponent.

Valor dels productes en espècie.	Es	dedueix	la	valoració	dels	productes	en	espècie	que	han	percebut	
els	treballadors	i	que	surten	consignats	en	el	cos	central	del	rebut	de	salaris.

Altres deduccions.	S’hi	inclou	qualsevol	altra	deducció	que	es	fa	als	treballadors,	com	ara	la	devolu-
ció	de	préstecs	que	han	percebut	de	l’empresa.

Taula 8.4. Deduccions que es practiquen en la nòmina.

Web

L’Agència	Tributària,	a	través	del	
portal	 www.aeat.es,	 facilita	 un	
programa	per	calcular	en	línia	el	
percentatge	de	retenció	a	comp-
te	de	l’IRPF	que	s’ha	de	practicar	
a	les	nòmines	dels	treballadors.

Sabies que…?

Els	 treballadors	 tenen	 dret	 de	
percebre,	 abans	 d’arribar	 al	
dia	assenyalat	per	al	pagament,	
bestretes a compte de la feina 
que ja han fet.

La	 quantitat	 de	 les	 bestre-
tes	 s’estableix	 en	 els	 convenis	
col·lectius	 o	 en	 els	 contractes	
individuals	de	treball.

7. En	l’activitat	6	has	buscat	el	conveni	col·lectiu	d’oficines	i	despatxos	de	la	teva	
comunitat	autònoma.	Ara	fes	el	treball	següent:

	 a)	 Busca	si	tens	dret	a	bestretes	i	de	quin	import.

	 b)	 Tens	dret	a	préstecs	de	l’empresa?	De	quin	import?	A	quin	tipus	d’interès?

	 c)			 Tens	dret	de	percebre	algun	producte	en	espècie?

8. Entra	al	web	de	l’Agència	Tributària	(www.aeat.es)	i	busca	el	programa	per	
calcular	les	retencions	a	compte	de	l’IRPF	de	l’any	en	curs	i	després	baixa-te’l.

 El	procediment	és	el	següent:	

	 A	un	clic
	 —	Baixada	de	programes	d’ajuda.
	 —	IRPF.
	 —	Retencions	a	compte	del	201_.

Activitats
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 9. Cos inferior del rebut de salaris

En	aquest	apartat	s’ha	de	deixar	constància	de	 les	bases	que	serveixen	per	calcular	
les	diverses	deduccions	a	què	està	subjecte	el	salari	dels	treballadors:	cotitzacions	a	la	
Seguretat	Social	i	retenció	a	compte	de	l’IRPF.

En	 les	unitats	següents	es	desenvolupa	de	manera	pràctica	el	càlcul	de	 les	bases	de	
cotització	i	de	les	quotes	que	resulten	d’aplicar	els	tipus	corresponents	a	cada	base.

El	darrer	apartat	del	rebut	de	salaris	es	reserva	a	determinar	les	bases	de	cotització	
a	la	Seguretat	Social	i	els	conceptes	de	recaptació	conjunta	i	de	la	base	subjecta	a	
retenció	de	l’IRPF.

Vocabulari

Bonus.	 Bonificació	 que	 fa	
l’empresa	 als	 treballadors	 per	
retribuir	 el	 compliment,	 total	 o	
parcial,	 dels	 objectius	 que	 ha	
marcat	l’empresa.

L’import	 d’aquesta	 bonificació	
sol	ser	variable	i	el	pagament	es	
fa	per	anys	vençuts.

Claus i consells

És aconsellable que els tre-
balladors conservin totes les 
nòmines	 per	 provar	 que	 han	
treballat	 i	 cobrat,	 per	 estudiar	
errors	administratius,	 si	 n’hi	 ha,	
i	 per	 prevenir	 els	 efectes	 de	
possibles	fraus	de	les	empreses.

Exemple	de	càlcul	de	les	deduccions	en	les	nòmines:

DEDUCCIONS

1.	 	Aportació	del	treballador	a	les	cotitzacions	a	la	Seguretat	Social	i	concep-
tes	de	recaptació	conjunta:	 %

Contingències	comunes	..…	(1	400)	………….	4,70	...…........	65,80
Atur	…………………………	(1	500)	………….	1,55	.....…......	23,25
Formació	professional	.……	(1	500)	………….	0,10	......….....		 1,50
Hores	extraordinàries	.……...	(100)	………….	4,70	......….....		 4,70
Hores	extraordinàries	de	força	major	 .......…								..............

TOTAL D’APORTACIONS	 ..............................................	 95,25

2.	 	Impost	sobre	la	Renda	de	les	Persones	Físiques	..….	8	.................	96,00

3.	 	Bestretes	 	 ……………………………………………………………….	 _____

4.	 	Valor	dels	productes	rebuts	en	espècie	……………………………….	_____

5.	 	Altres	deduccions	……………………………………………………….	_____

B. TOTAL PER DEDUIR ....................................................	191,25

DETERMINACIÓ DE LES TAXES DE COTITZACIÓ A  
LA SEGURETAT SOCIAL I CONCEPTES DE RECAPTACIÓ  

CONJUNTA I DE LA BASE SUBJECTA A RETENCIÓ DE L’IRPF

1.	 Base	de	cotització	per	contingències	comunes

Remuneració	mensual	………………………………….……….	1	200
Prorrata	de	pagues	extraordinàries	…	(1	200	x	2)	/	12	……		 	200
TOTAL	 ..……………………………………..…………………..	 1	400

2.	 	Base	de	cotització	per	contingències	professionals	(AT	i	MP)	i	con-
ceptes	de	recaptació	conjunta	(atur,	formació	professional,	fons	de	
garantia	salarial)		....................................................................	 1	500

3.	 Base	de	cotització	addicional	per	hores	extraordinàries	……………		 	100

4.	 Base	subjecta	a	retenció	de	l’IRPF	…………………………………….	1	200

Cas Pràctic 5
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Síntesi

Salari Totalitat	de	les	percepcions	econòmiques	percebudes	pels	treballadors,	en	diners	
o	en	espècie,	per	la	prestació	professional	dels	serveis	laborals	per	compte	d’altri

Estructura del rebut  
de salaris

Document	 en	 què	 consten	 les	 percepcions	 dels	 treballadors	 i	 els	 descomptes	 que	
donen	lloc	a	aquestes	percepcions

Cos	central

Cos	inferior

Deduccions

•	Aportacions	a	la	Seguretat	Social
•	IRPF
•	Bestretes
•	Valor	dels	productes	en	espècie
•	Altres	deduccions

Meritacions

•	Indemnitzacions	o	bestretes
•		Prestacions	 de	 la	 Seguretat	

Social
•	Indemnitzacions
•		Millores	de	l’acció	de	la	Segure-

tat	Social
•	Productes	en	espècie	(voluntaris)
•	Assignacions	assistencials

•	Salari	base
•		Complements	 salarials	 (perso-

nals,	de	lloc	de	treball,	per	qua-
litat	o	quantitat	de	treball)

•	Hores	extraordinàries
•	Pagues	extraordinàries
•	Pagues	de	beneficis
•	Salari	en	espècie

No	salarials

Salarials

Organisme	 la	 finalitat	del	qual	és	garantir	parcialment	als	 treballadors	els	 salaris	 i	
les	indemnitzacions	per	acomiadament	o	extinció	de	la	relació	laboral	pendents	de	
pagament

Fons de garantia salarial  
(Fogasa)

Quantitat	mínima	que	han	de	percebre	els	treballadors	
per	una	jornada	de	quaranta	hores	setmanals

Salari mínim interprofessional  
(SMI)

S’ha	d’ajustar		
al	model		

que	estableix	el		
Ministeri	de	Treball

Rebut de salaris

Hi	consten	les	dades	d’identificació	de	l’empresa	i	dels	treballadorsCapçalera

S’hi	deixa	constància	de	les	bases	de	cotització	a	la	Seguretat	Social,	
els	conceptes	de	recaptació	conjunta	i	la	base	subjecta	a	l’IRPF
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Test  de repàs

1. El	salari:
a) És	la	totalitat	de	les	percepcions	econòmiques	dels	

treballadors,	en	diners	o	en	espècie.
b) Són	les	percepcions	rebudes	en	metàl·lic	i	prou.
c) Són	les	percepcions	econòmiques,	incloses	les	des-

peses	per	causa	de	la	feina.
d) Són	 les	percepcions	 salarials,	 extrasalarials	 i	 en	

espècie.
2. L’estructura	del	salari	comprèn:

a) El	salari	base	del	grup	i	les	deduccions	salarials.
b) El	salari	base	del	grup	i	el	salari	en	espècie.
c) El	salari	base	del	grup	i	els	complements	salarials.
d) El	salari	base	del	grup	i	els	complements	salarials	i	

no	salarials.
3. El	salari	mínim	interprofessional	l’estableix:

a) El	Govern,	els	sindicats	i	la	patronal.
b) La	patronal	i	els	sindicats.
c) El	Govern.
d) El	Consell	de	la	Unió	Europea.
e) El	Consell	Econòmic	i	Social.

4. Quin	percentatge	màxim	de	les	percepcions	salarials	
dels	treballadors	es	poden	cobrar	en	espècie?
a) 18%.
b) 25%.
c) 20%.
d) 30%.

5. L’IPREM	serveix	per	calcular:
a) El	salari	mínim	interprofessional.
b) Les	prestacions	del	Fogasa.
c) El	subsidi	d’atur.
d) Les	revisions	salarials	anuals.

6. El	Fogasa	abona	als	treballadors	els	salaris	adequats	
en	cas…
a) d’insolvències	dels	empresaris,	suspensió	de	paga-

ments	i	fallida.
b) que	l’empresa	no	pagui	puntualment	el	salari.
c) que	 els	 sindicats	 representatius	 considerin	 que	

l’empresa	té	pèrdues.
d) que	l’empresa	degui	als	 treballadors	el	 triple	del	

SMI,	amb	cent	cinquanta	dies	com	a	màxim.
7. El	Fogasa	garanteix	parcialment	els	salaris	dels	treba-

lladors	durant	com	a	màxim…
a) un	any.
b) un	mes.
c) cent	cinquanta	dies.
d) tres	mesos.

8. El	Fogasa	garanteix	les	indemnitzacions	per	acomia-
dament	amb	el	límit…
a) de	cent	vint	dies.
b) de	cent	cinquanta	dies.
c) d’una	anualitat.
d) de	quaranta-cinc	dies	per	any	treballat.

9. Els	rebuts	salarials	s’arxiven	i	es	guarden	a	les	empre-
ses	durant	com	a	mínim…
a) cinc	anys.
b) quatre	anys.
c) deu	anys.
d) No	és	obligatori	guardar-los.

10. Les	empreses	poden	imposar	els	seus	propis	models	de	
rebuts	de	salaris?
a) Sí,	poden	utilitzar	els	seus	propis	models	diferents	

de	l’oficial.
b) Sí,	si	s’ajusten	al	model	oficial.
c) No	poden	canviar	el	model	oficial.
d) Sí,	si	ho	autoritza	la	Inspecció	de	Treball.

11. Què	no	es	considera	un	complement	salarial?
a) Les	hores	extraordinàries.
b) La	nocturnitat.
c) El	complement	de	puntualitat.
d) Les	dietes	de	viatge.

12. En	el	rebut	de	salaris	no	es	practiquen	deduccions	per…
a) les	cotitzacions	per	atur.
b) les	cotitzacions	per	hores	extraordinàries	de	força	

major.
c) la	devolució	de	bestretes.
d) les	dietes	de	viatge.

13. Les	bases	de	cotització	a	la	Seguretat	Social	i	a	l’IRPF	
serveixen	per…
a) calcular	les	deduccions	per	aquests	conceptes.
b) calcular	l’import	de	les	percepcions	extrasalarials.
c) calcular	l’import	de	les	hores	extraordinàries.
d) calcular	les	prestacions	del	Fogasa.

14. L’import	de	la	devolució	d’un	préstec	es	consigna	en	
l’apartat	del	rebut	de	salaris	que	correspon	a…
a) imports,	percepcions	salarials.
b) imports,	percepcions	no	salarials.
c) deduccions,	altres	deduccions.
d) devolució	de	préstecs.
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Comprova el  teu aprenentatge

Identificar la forma de retribució, diferenciar el salari mínim 
interprofessional de l’IPREM i valorar les garanties del 
salari.

1. Quins	elements	fonamentals	destacaries	de	la	definició	
del	salari	que	es	fa	en	l’Estatut	dels	treballadors?

2. En	quina	norma	s’estableixen	el	salari	base	i	els	com-
plements	salarials?	On	és	establerta	la	quantitat	a	la	
qual	no	pot	ser	inferior	el	salari	base?

3. Quines	normes	vulnera	el	fet	de	fixar	imports	diferents	
en	els	complements	salarials	per	a	persones	de	sexe	
diferent	que	fan	la	mateixa	feina?	Raona	la	resposta.

4. Una	manera	de	fixar	el	salari	és	per	unitat	d’obra,	i	la	
manera	més	extrema	d’aquesta	classe	és	treballar	a	
preu	fet.	Respon	de	manera	raonada	a	les	preguntes	
següents:
a) Què	vol	dir	treballar a preu fet?
b) Quins	avantatges	i	desavantatges	té	fixar	aquesta	

forma	de	salari?

5. Respon	a	les	preguntes	següents	sobre	el	salari	mínim	
interprofessional:
a) Què	és	el	salari	mínim	interprofessional?
b) Qui	el	fixa?	Cada	quan?
c) Què	vol	dir	que	el	salari	mínim	interprofessional	és	

inembargable?

6. Un	treballador	ha	contret	deutes	i,	per	sentència	judi-
cial,	 li	han	embargat	el	sou.	Quina	quantitat	 li	han	
embargat	 si	 el	 seu	 salari	mensual	 és	 de	1	900	€	 i	
si	 considerem	 un	 salari	 mínim	 interprofessional	 de	
750	€?

7. Respon	a	les	preguntes	següents	relatives	a	l’IPREM:
a) Què	volen	dir	les	sigles	IPREM?
b) Per	a	què	serveix	l’IPREM?
c) Qui	l’estableix?	
d) Cada	quan?
e) Quina	diferència	hi	ha	amb	relació	al	SMI?

8. Respon	a	les	preguntes	següents	relatives	al	Fogasa:
a) Què	vol	dir	l’acrònim	Fogasa?
b) Per	a	què	serveix	el	Fogasa?
c) Quina	part	del	salari	garanteix	el	Fogasa	en	cas	

d’insolvència?
d) Quina	part	de	les	indemnitzacions	per	acomiada-

ment	garanteix	el	Fogasa?

9. Una	empresària	ha	estat	declarada	insolvent	i	no	pot	fer	
front	als	deutes,	inclosos	els	salaris	que	han	deixat	de	
percebre	els	treballadors.	A	l’empresa	hi	treballen	dues	
persones	a	les	quals	deu	el	salari	dels	darrers	set	mesos:
•	 El	 senyor	 Rafael	 Puntí	 Graupere,	 que	 té	 un	 sou	

mensual	de	1	500	€.
•	 La	senyora	Laia	Gomis	Moles,	que	té	un	sou	men-

sual	de	2	000	€.
•	 Aquests	 treballadors	 volen	 saber	 quina	quantitat	

els	abonarà	el	Fogasa	si	el	SMI	diari	és	de	25	€	
inclosa	la	part	proporcional	de	les	pagues	extraor-
dinàries.

Analitzar l’estructura bàsica del rebut de salaris i diferen-
ciar els imports salarials i extrasalarials.

10. Respon	a	les	preguntes	següents:
•	 Què	és	un	rebut	de	salaris?
•	 Com	se’n	diu,	també,	del	rebut	de	salaris?
•	 Durant	quant	temps	han	de	conservar	els	rebuts	de	

salaris	les	empreses?
•	 Qui	ha	establert	el	model	de	 rebut	de	 salaris	al	

qual	s’han	d’ajustar	totes	les	empreses?

11. Quina	diferència	 fonamental	hi	ha	entre	els	comple-
ments	salarials	i	no	salarials	respecte	a	les	cotitzacions?

12. Dels	conceptes	que	s’enumeren	tot	seguit,	indica	els	
que	no	són	salarials.
•	 Salari	base.
•	 Incentiu.
•	 Indemnització	per	trasllat.
•	 Dietes	de	viatge.
•	 Hores	extraordinàries.
•	 Plus	de	distància.
•	 Complement	d’antiguitat.
•	 Salari	en	espècie.
•	 Complement	de	transport.
•	 Complement	de	nocturnitat.
•	 Assignacions	assistencials.
•	 Paga	extraordinària.
•	 Complement	de	puntualitat.	
•	 Complement	de	toxicitat.
•	 Complement	de	locomoció.
•	 Paga	de	beneficis.
•	 Prestació	de	la	Seguretat	Social	per	accident.	
•	 Productes	en	espècie	que	concedeix	l’empresa	de	

manera	voluntària.
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Comprova el  teu aprenentatge

Identificar els imports que s’estableixen amb més freqüèn-
cia segons les circumstàncies laborals i personals.

13. Calcula	el	complement	d’antiguitat	que	cobrarà	una	
treballadora	en	les	circumstàncies	següents:
•	 Percep	un	salari	mensual	de	1	800	€.
•	 Té	una	antiguitat	a	l’empresa	de	vint-i-quatre	anys	

i	tres	mesos.
•	 Té	un	complement	d’antiguitat,	acordat	per	conve-

ni	col·lectiu,	del	4%	del	salari.
•	 Té	dret	de	percebre	triennis.

14. Continuant	l’activitat	anterior,	quin	és	l’import	del	com-
plement	 salarial	 si	 aquesta	 treballadora	 percebés	
sexennis?

15. Un	treballador	que	fa	nou	anys	i	onze	mesos	que	tre-
balla	en	una	empresa	té	dret	de	percebre	un	comple-
ment	salarial	d’antiguitat.	El	seu	salari	mensual	és	de	1	
100	€.	Calcula	el	complement	d’antiguitat	en	els	casos	
següents:
a) Si	cobrés	biennis,	al	2%	cada	bienni.
b) Si	cobrés	quinquennis,	al	6%	cada	quinquenni.

16. Respecte	a	les	gratificacions,	respon	a	les	preguntes	
següents:
a) Quantes	gratificacions	extraordinàries	 tenen	dret	

de	cobrar	els	treballadors?
b) En	quins	moments	de	l’any?
c) Quant	cobraran?
d) Què	vol	dir	que	les	pagues	es	poden	cobrar	pro-

rratejades?

17. Calcula	el	prorrateig	mensual	de	les	pagues	extraor-
dinàries	que	corresponen	a	una	treballadora	en	les	
circumstàncies	següents:
•	 Té	dret	de	percebre	el	nombre	mínim	de	pagues	

extraordinàries	que	estableix	la	llei.
•	 L’import	de	cada	paga	extraordinària	és	de	900	€.

18. Calcula	el	prorrateig	mensual	de	les	pagues	extraor-
dinàries	que	corresponen	a	un	treballador	en	les	cir-
cumstàncies	següents:
•	 El	salari	base	és	de	900	€.
•	 Té	un	complement	d’antiguitat	de	90	€.

•	 Li	corresponen	dues	gratificacions	extraordinàries,	
cadascuna	del	mateix	 import	 que	 el	 salari	 base	
més	l’antiguitat.

•	 Cobra	una	paga	de	beneficis	de	600	€.

19. Calcula	 el	 prorrateig	 diari	 de	 les	 pagues	 extraor-
dinàries	 d’una	 treballadora	 basant-te	 en	 les	 dades	
següents:
•	 Té	les	pagues	extraordinàries	que	estableix	l’Estatut	

dels	treballadors,	de	1	300	€	cadascuna.
•	 Un	complement	d’antiguitat	de	100	€	que	s’inclou	

en	les	pagues	extraordinàries.
•	 Cobra	una	paga	de	beneficis	de	500	€.
•	 El	prorrateig	mensual	és	de	150	€.

20. Respecte	a	les	hores	extraordinàries,	respon	a	les	pre-
guntes	següents:
a) En	 quines	 categories	 es	 divideixen	 les	 hores	

extraordinàries	a	l’efecte	de	cotització	a	la	Segu-
retat	Social?

b) Quines	tenen	més	percentatges	de	cotització,	les	
normals	o	les	de	força	major?

c) A	partir	de	quin	nombre	d’hores	a	 l’any	cotitzen	
les	hores	extraordinàries	de	força	major	com	les	
normals?

d) En	el	càlcul	de	quines	bases	de	cotització	no	s’han	
d’incloure	les	hores	extraordinàries?

21. Quina	condició	especial	tenen	els	complements	de	lloc	
de	treball	com	ara	el	de	perillositat,	el	de	toxicitat	o	el	
de	nocturnitat	per	poder-los	cobrar?

22. Servint-te	d’algun	cercador,	com	ara	http://convenios.
juridicas.com/convenios-sectores.php,	o	del	Butlletí	Ofi-
cial	de	 l’Estat	 (www.boe.es/aeboe/consultas/bases_
datos/otras_disposiciones), busca	el	conveni	col·lectiu	
nacional	 de	 banca	 i,	 respecte	 als	 treballadors	 que	
duen	a	terme	feines	administratives,	extracta	la	infor-
mació	següent:
a) Indica	quins	són	els	conceptes	retributius.
b) Com	es	retribueix	l’antiguitat?
c) Com	són	les	gratificacions	extraordinàries	i	la	parti-

cipació	en	beneficis?
d) Com	es	retribueixen	les	hores	extraordinàries?
e) Quins	plusos	hi	ha?	Com	està	establert	el	plus	per	

qualitat	de	treball?


