
COM LLEGIR UNA NÒMINA?

No és una feina fàcil saber llegir i interpretar una nòmina. Per aquest motiu, a continuació trobeu

un exemple gràfic comentat dels principals conceptes que ha de tenir una nòmina.

EMPRESA Treball digne, S.L. TREBALLADOR/A Joan Puig Vicentell

ADREÇA C/Rocacorba 280 NIF 32467891C Nº S.S 80025498022

CIF G4558230 CATEGORIA AUX. ADMINISTRATIU

CCC 8142667543 GRUP COTITZACIÓ      5

Període de liquidació Nº dies: 30

I: MERITACIONS TOTALS

1. Percepcions salarials

Salari base 807,51

Complements salarials

Per ex: Complement idiomes 174,21

Complement nocturnitat 41,74

(el treball realitzat i les condicions en què s'ha efectutat)

Hores extraordinàries (3 hores) 28,71

Pagues extres 134,58

2. Percepcions no salarials

Per ex: Plus Transport: 25,31

A. TOTAL MERITAT 1212,06 0

II. DEDUCCIONS
1. Aportacions del trebrallador a les cotitzacions a la S.S i recaudació conjunta

Percentatge

Contingències comuns 1158,04 4,7% 54,42 0

Atur 1186,75 1,6% 18,98 0

Formació Professional 1186,75 0,1% 1,19 0

TOTAL APORTACIONS 74,59

1.IRPF (el 8% de 1212,06) 1212,06 8,00% 96,96

B. TOTAL A DEDUIR 171,55 0

LÍQUID TOTAL A PERCEBRE (A-B) 1040,51 0

Signatura i segell Empresa Data: 31 oct. 2008 Rebut

DETERMINACIÓ DE LES BASES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL I IRPF
1. Base de cotització per contingències comunes

Remuneració mensual 1023,18

Part Proporcional Pagues Extres 134,58

TOTAL 1158,04

2. Base de cotització per contingències professionals

    i recaudació conjunta 1186,75

3. Base subjecta a retenció de l'IRPF 1212,06

(*1) Consultar www.seg-social.es.
(*2)Conveni Col·lectiu: Pacte entre l'empresa i els representants del treballadors que té com a finalitat regular el contingut dels contractes de treball. 
Per cercar els Convenis Col·lectius has de visitar www.gencat.cat/treball/ambits/relacions_laborals/negociacio/cercador/index.html.
(*3) Per obtenir la part proporcional de les pagues cal multiplica l'import de la paga pel número de pagues l'any i dividir-ho per dotze mensualitats.

  

Els dies treballats al mes al mes al que correspon

la nòmina (per ex: 1 oct - 31 oct)

P.ex.: Si durant el mes has 
treballat només 15 dies, en aquest 
apartat apareixeran els dies 
efectivament treballats.
Com a regla general, seran 30 dies, 
excepte en professions molt 
concretes.

Es fixen d'acord amb les circumstàncies personals, el treball realitzat i 
les condicions en què s'ha efectuat. P.ex.: antiguitat, complement 
idiomes, perillositat, etc 

Retribució en funció de la categoria professional, la qual vindrà 
determinada en Conveni Col·lectiu (*2). 

Com a mínim te les han de pagar igual que una hora ordinària o 
compensar-te-les en temps de descans.

Has de gaudir, com a mínim, de dues a l'any. Poden ser prorratejades 
(incloses en la nòmina mensual) o no. La quantitat i nombre de pagues vindran 
determinades per Conveni Col·lectiu.

Són aquells conceptes que no tenen la consideració de salari i estan excloses 
de la base de cotització a la Seguretat Social. P.ex.: dietes de viatge, 
depeses de locomoció, plus transport, etc.

Existeixen 11 grups de cotització de la Seguretat Social 
establerts en funció de la categoria professional (*1). 

Depén de les funcions realitzades i de les titulacions o 
coneixements adquirits en l'exercici de la professió. 

Suma total dels conceptes 
anteriors.

La cotització per aquest concepte cobreix les situacions de malaltia 
comuna, maternitat i accident no laboral.

La cotització per aquest concepte cobreix les situacions d'atur.

Aquesta aportació es destina a la formació i reciclatge dels 
treballadors/ores.

Suma de totes les 
aportacions anteriors.

És la suma de les Aportacions a la 
Seguretat Social i de l'IRPF

El percentatge d'IRPF es calcula informàticament en funció 
dels ingressos bruts anuals i el nombre de descendents a 
càrrec del treballador/ora.

És la quantitat neta que percebrà el treballador/a.

És molt important que la nòmina estigui sempre sellegada per 
l'empresa i signada pel treballador/a.

S'obté de la suma de la remuneració mensual més la part 
proporcional de pagues extres (*3).

Cal tenir present que tot i que no cobressim mensualment la part proporcional de pagues extres, 
aquestes sempre cotitzen a la Seguretat Social.

Aquesta base és el resultat de sumar a la Base de Cotització per 
Contingències Comuns les hores extres realitzades.

Aquesta coincideix amb la remuneració total que rep el treballador. Sobre 
aquesta base s'aplica el percentatge corresponent d'IRPF.  


