
LLEGIR
UNA
NÒMINA.
EL SALARI I LA NÒMINA

El salari és el pagament que un treballador o treballadora rep per realitzar una feina. Aquest pot ser
amb quantia monetària (el més normal) i una part en espècies (béns o contraprestacions no 
monetàries).

L’empresariat està obligat a donar una nòmina als seus treballadors i treballadores. Una nòmina és
el document on queda plasmat el que cobrem a canvi del treball realitzat.

La nòmina no conté només una quantitat final, sinó que és molt important tenir en compte que té
diversos elements que ens expliquen el total del que hem cobrat. És per això que s’ha d’entendre
correctament. 

Saber-la entendre és una eina més per a nosaltres, ja que podem veure el que ens estan pagant i
podem identificar si és correcte o no. 

Totes les nòmines estan fetes sobre el mateix patró, tot i que no ens hem d’estranyar si veiem que
d’una empresa a una altra són diferents.



COM ENTENDRE UNA NÒMINA

Totes estan dividides per tres grans blocs: l’encapçalament, les percepcions salarials i no salarials 
(el que rebem), i com a últim les deduccions (el que ens resten per pagar, Seguretat Social, IRPF…).

ENCAPÇALAMENT  

A l’encapçalament hi han de constar les dades de l’empresa i les nostres.

Com a dades de l’empresa hi hem de trobar: 
● El nom de l’empresa
● L’adreça
● El número d’inscripció a la Seguretat Social 
● El CIF o NIF (codi o número d’identificació fiscal)

Com a dades del treballador o treballadora hem de trobar:
● Nom i cognoms
● DNI
● Número de la Seguretat Social
● Lloc de treball
● Categoria professional  
● Antiguitat

I com a altra informació hi trobem:
● El període de liquidació

PERCEPCIONS SALARIALS I NO SALARIALS

Percepcions salarials 
● Salari base: és la retribució mínima que rebem; està marcat per conveni segons la 

categoria laboral que es tingui.
● Complements salarials: és tot el que complementa el salari base (plus conveni, 

antiguitat, formació, idiomes, perillositat, etc.).
● Hores extraordinàries: són les hores que fem de més, tant si són voluntàries com si no.
● Gratificacions extraordinàries: en els casos en què en comptes de catorze pagues en paguin

dotze ens han d’abonar cada mes la part proporcional de la paga extra  (la suma de les dues
pagues extres dividida entre dotze mesos).



Percepcions no salarials
Són pagaments que no tenen consideració salarial i que, per tant, no cotitzen a la Seguretat Social.

Podem trobar-hi:
● Indemnitzacions o abonaments de despeses al treballador o treballadora (dietes, transport,

locomoció).
● Prestacions o indemnitzacions de la Seguretat Social, el que rebem quan estem de baixa.
● Indemnitzacions per trasllat de centre de treball, suspensió de contracte o acomiadament.

DEDUCCIONS   

● IRPF: és l’impost sobre la renda de les persones físiques, és a dir, el que paguem a    
l’Agència Tributària cada mes. Amb el que ens hagin tret haurem de fer la declaració de la 
renda. Si l’IRPF és baix el més segur és que ens sortirà que hem de pagar; en canvi, si és més
alt és més segur que no haguem de tornar res o que ens tornin diners.

● Contingències comunes: és el que cada mes ens treuen per donar cobertura a situacions de
necessitat, com la incapacitat laboral temporal (accident no laboral o malaltia comuna),  
jubilació, permís de maternitat i paternitat, riscos durant l’embaràs, etc. Ens treuen un 
4,7% del salari base total.

● Cotització addicional: a les hores extraordinàries, a part de la deducció del 4,7%, se’ls ha de
deduir un 4,7% addicional si és una hora extraordinària voluntària. En cas que fos de força 
major la deducció seria del 2%.

● Desocupació: és el que cada mes aportem per poder rebre la prestació de l’atur quan ens
quedem sense feina. Es resta un 1,55% del salari base total de les persones indefinides i un
1,6% en els contractes temporals. 

● Formació professional: és el descompte per al finançament de les accions formatives que fa
l’Estat. Es resta un 0,1% del salari base total.



COSES QUE S’HAN DE SABER

Cost empresarial
El cost empresarial és la part que paga l’empresa a l’Estat pel treballador o treballadora.
Normalment no apareix a les nòmines encara que alguna empresa ho fa.

Què és el salari brut?
El salari brut és la suma de totes les percepcions salarials. Hem de tenir present que aquesta no és
la quantitat que ens quedarà.

Què és el salari net?
El salari net és el resultat de restar totes les deduccions al salari brut. Aquesta ja és la quantitat final
que rebem.

Més informació : acciojove@ccoo.cat 
Via Laietana, 16 
93.4812724
twitter @Joves_CCOO 
www.facebook.com/acciojove.ccoo

Amb la col•laboració de...




