
 

Apunt laboral. Montse Cerqueda 

TRANSPARÈNCIA EN LA 
RETRIBUCIÓ PER A  UNA IGUALTAT 
RETRIBUTIVA EFECTIVA 
 
El Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre, 
d'igualtat retributiva entre dones i homes, 
complementa la regulació continguda en el Reial 
decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es 
regulen els plans d'igualtat i el seu registre, 
desenvolupant un nou marc normatiu entorn al 

principi d'igualtat i no discriminació en les relacions laborals. 
 
Per a complir amb la norma, i cosa que és més important, fer efectiva aquesta 
igualtat retributiva li indiquem uns punts que ha de tenir en compte en la seva 
empresa: 
 
 1. Aplicació un sistema de valoració de llocs de treball amb perspectiva de 
gènere. 
 2. Defineixi i assigni els conceptes retributius amb criteris objectius i neutres.  
 3. Porti un registre amb els valors mitjans dels salaris i garanteixi la transparència 
salarial.  
 4. Realitzi una auditoria salarial. incorpora-la al diagnòstic del seu pla d'Igualtat 
per a garantir la Igualtat de retribució entre dones i homes en la seva empresa.  
 5. Estableixi mesures per a combatre la Bretxa Salarial. 
 6. Realitzi el seguiment i avaluació de les mesures contra la Bretxa Salarial 
 7. Incorpori i difongui la Igualtat Retributiva com a principi bàsic de l'empresa. 
  



 
 
Apunt jurídic. Elisabet Farrà  

QUE COBREIX EL CONSORCI DE 
COMPENSACIÓ DE D’ASSEGURANCES 
(CCS)? 
 
Quan es contracta una assegurança, no tots els riscos 
estan coberts per l'entitat asseguradora contractada. Hi ha 
algunes situacions extraordinàries que queden cobertes pel 
Consorci de Compensació d'Assegurances (CCS). 
El CCS és una entitat pública empresarial que depèn del 
Ministeri d’Economia i té personalitat jurídica pròpia, això 

vol dir que es tracta d'una asseguradora a qui la resta d'entitats asseguradores paguen 
una part dels diners que ingressen de les primes.  
 
El CCS cobreix riscos provocats per situacions extraordinàries com ara una 
catàstrofe o fenòmens naturals, que no poden cobrir les asseguradores privades, a 
causa de la gran quantitat de diners que haurien d'aportar a indemnitzacions. 
Les situacions extraordinàries que cobreix el consorci de compensació d'assegurances, 
són les següents: 
 
• Fenòmens naturals, en particular, els terratrèmols, sismes submarins, erupcions 
volcàniques, inundacions extraordinàries, caigudes de meteorits, tempestat ciclònica 
atípica, vents les ràfegues dels quals siguin superiors a 120 km/h i tornados. (No estaran 
coberts altres fenòmens de la naturalesa no esmentats anteriorment).  
• Assumeix la cobertura d'assegurances d'automòbil no cobertes per les asseguradores 
privades. 
• Assumeix les indemnitzacions provocades per automòbils sense assegurança, robats 
o desconeguts. 
• Sinistres provocats per fets violents com són els actes de terrorisme o fets 
extraordinaris que afectin un gran nombre d'assegurats. 
 
Per  estar cobert en aquestes situacions és imprescindible tenir subscrita una 
assegurança, ja bé sigui una assegurança automobilística, de vida o de la llar.  
 
El consorci aconsegueix el finançament a través d'una taxa que es cobra a les persones 
subscrites a una assegurança no considerada de risc extraordinària, i que paguen quan 
fan l'abonament de la prima. Amb la quantitat de diners reunits per la taxa pagada, es 
crea un fons de diners, que s’utilitza per cobrir les indemnitzacions de les situacions 
cobertes per aquesta entitat. 
 
Per fer la reclamació, cal que us poseu en contacte amb el CCS el beneficiari, l'assegurat, 
el prenedor o els seus representants legals. 
En conclusió, cada vegada que pagues la teva assegurança, ja sigui de llar, cotxe, vida 
o un altre no considerat de risc extraordinari, una part pararà a finançar aquesta entitat 
pública. 
 
 



 

 

Apunt Fiscal. Joan Viaña  

LES DESPESES D’ESTUDIS DE 
L’AUTÒNOM 

Està clar que si, com a empresari, pago un curs a 
un treballador per fer de manipulador d’aliments, de 
carreter o d’instal·lador, per la meva empresa és 
una despesa deduïble i, per al treballador no és una 
retribució en espècie. 

En canvi, si comencem a complicar-ho en el 
pagament de matrícules universitàries, màsters, 
postgraus, etc., la cosa no és tan senzilla. Els criteris 
deixen de ser tant clars i cal provar per a cada cas 

la idoneïtat del curs amb la tasca a realitzar pel treballador. 

I encara es complica més si és l’autònom qui realitza directament els cursos. Per 
exemple, si un mecànic o un ramader realitzen un curs d’anglès i se’l dedueixen, el 
més probable és que Gestió Tributària els hi suprimeixi de les despeses desgravables 
amb l’argumentació de que no ho necessiten, que no tenen clients o proveïdors a 
l’estranger, etc. Fa poc, a un company assessor li van treure el curs d’anglès; tot i 
que ha acreditat que té algun client estranger i realitza alguna declaració de no 
residents, han considerat que aquestes no son significatives i que, “probablement” el 
no resident parla castellà. Potser semblaria més defensable per un cambrer o 
restaurador per fer-se entendre amb els guiris. 

No hi ha normes clares en aquest sentit però, el criteri que veig que té Hisenda és 
que, si fas algun curs clarament vinculat o que és un lleu progrés en la teva matèria, 
i el curs no es molt car, val. En canvi si ja pretens progressar molt i el curs és agosarat 
o bé, canvies de matèria i a més es car... doncs ho tens malament. 

 

 

  



 
 

Apunt FLC.  Lucía López Alé, gerent 

“LA FUNDACIÓ LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ VA 
FORMAR L’ANY PASSAT A CATALUNYA PROP DE 
10.000 PROFESSIONALS DEL SECTOR, UN 35,7% 
MÉS QUE EL 2020” 

 

Sota el títol 'Ets el que construeixes', la Fundació Laboral 
de la Construcció ha presentat la Memòria d'activitats 
corresponent a l'any 2021, que, com l'any anterior, només 
estarà disponible en format digital, a través de l'url: https: 
//memòria2021.fundacionlaboral.org/ 

“Al llarg de l'any 2021, des de la Fundació Laboral de la Construcció seguim apostant 
per la transformació del sector a través dels nostres quatre eixos estratègics: la 
formació, la seguretat i la salut, l'ocupació i la digitalització. Tot plegat amb l'objectiu 
d'impulsar una activitat cada dia més innovadora i sostenible. Treballem en estreta 
col·laboració amb les empreses i les persones que conformen el sector perquè la 
construcció segueixi sent un dels motors econòmics del país i una font d'ocupació per 
a joves i dones.”, arrenca el primer capítol de la Memòria anual de l'entitat paritària, 
formada per la Confederació Nacional de la Construcció (CNC), CCOO de l'Hàbitat, i la 
Federació d'Indústria, Construcció i Agro d'UGT (UGT FICA). 

Balanç de formació 

Les xifres del 2021 tornen a superar les d'anys anteriors. La Fundació Laboral de la 
Construcció va formar l’any passat a Catalunya un total de 9.973 treballadors/es de la 
construcció, un 35,72 % més que el 2020 ; va impartir 299.612 hores de formació, un 
32,62% més que l'any anterior, i va desenvolupar 1.260 cursos, un 40,47 % més que 
el 2020. Per Comunitat Autònoma, Catalunya va ser la regió que més alumnes va 
formar de tota Espanya, després de Andalusia. A nivell nacional, l'entitat paritària va 
impartir formació a 88.066 treballadors/es de la construcció, un 22,6 % més que l'any 
anterior, a través de 4.253.525 hores de formació (un 28,12 % més) i de 10.880 cursos 
(un 30,5 % més). 

Pel que fa als cursos més demandats, el 64,4 % dels alumnes i les alumnes (6.423 
treballadors/es) va triar formació relacionada amb la prevenció de riscos laborals 
(PRL), davant d'un 33,37 % (3.328 alumnes) que va optar per una especialització en 
Oficis i professions del sector, i un 2,23 % (222 treballadors/es) que va triar matèries 
transversals de Gestió (ofimàtica, idiomes…). Pel que fa a la modalitat formativa, un 
90,58% dels alumnes es va decantar per formació presencial (9.034). 

https://www.fundacionlaboral.org/
https://www.fundacionlaboral.org/
https://memoria2021.fundacionlaboral.org/
https://memoria2021.fundacionlaboral.org/
https://www.cnc.es/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://habitat.ccoo.es/
https://habitat.ccoo.es/
https://www.ugt-fica.org/
https://www.ugt-fica.org/


 

 

 

Èxit de la formació gratuïta online 

Menció a part mereixen els cursos online gratuïts, de curta durada, sobre diverses 
matèries relacionades amb la innovació i les bones pràctiques al sector. Des que, el 
2016, la Fundació Laboral de la Construcció posés a disposició dels i les professionals 
i empreses del sector aquestes accions, ja són prop de 60 els cursos oferts i més de 
97.000 les inscripcions realitzades; 26.087, el 2021. 

El perfil de l'alumne/a 

El perfil del treballador/a que es va formar a la Fundació el 2021 és molt semblant al 
d'anys anteriors. Es tracta d'un home (88,3%), entre 36 i 45 anys (30,7%). Tot i això, 
va continuar creixent el nombre d'alumnes ocupats/des que es van formar amb l'entitat 
paritària (57,7 % del total), superant el nombre de treballadors/res en situació d'atur, 
representant el 42,3 % del total . Així mateix, el percentatge d'alumnes estrangers/res 
es va situar en un 45,8% del total. 

Foment de la Prevenció a través de visites a obres i noves eines 

L'any 2021, la Fundació Laboral va dur a terme 20.987 visites a peu d'obra, amb 
l'objectiu d'assessorar en matèria preventiva treballadors i empreses. D'aquestes, un 
total de 14.580 (un 69,4%) van ser realitzades a través de l' Organisme Paritari per a 
la Prevenció a la Construcció (OPPC). Així mateix, l'OPPC va organitzar l'any passat 56 
jornades, a diferents punts del territori nacional, a les quals van assistir més de 792 
persones, amb l’objectiu d’informar i apropar les novetats en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 

Pel que fa al portal de referència en seguretat i salut de la construcció, Línia Prevenció, 
va renovar completament la seva imatge el 2021, ampliant tots els seus continguts i 
recursos per oferir de forma gratuïta a professionals i empreses documents 
informatius, fulletons, cartells, etc. Aquest portal, amb prop de 130.000 visites web 
(un 12,8% més que l'any anterior), compta amb més de quinze anys a l'esquena. El 
2021, el seu servei gratuït d'assessorament en PRL va aconseguir atendre 10.700 
consultes telefòniques, un 22% més que el 2020. 

Més de 28.000 persones van rebre orientació laboral el 2021 

Des de ja fa uns quants anys, l'àrea d'Ocupació de l'entitat paritària ha cobrat un 
protagonisme especial, fomentant la millora de l'ocupabilitat i donant suport a 
l'ocupació de qualitat. Així, es troba Construyendoempleo.com, el portal de referència 
per a la recerca d'oportunitats laborals a la construcció: una web que va publicar 6.154 
vacants va registrar 3.978 candidats i va assolir les 902 empreses inscrites. 

 

https://www.lineaprevencion.com/
https://www.lineaprevencion.com/
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage


 

 

L'entitat paritària també disposa de serveis d'orientació laboral que duu a terme com 
a Agència de Col·locació a 32 Centres de Formació repartits per tota Espanya. El 2021 
es van atendre gairebé 11.000 persones (526 a Catalunya), de les quals 217 van trobar 
feina (61 en el cas de Catalunya). Així mateix, desenvolupa programes integrals 
d'ocupació juntament amb diferents administracions públiques gràcies als quals s'ha 
arribat a atendre, el darrer any, més de 28.000 persones. 

Innovació i projecció internacional 

Així mateix, l'entitat paritària continua any rere any ampliant la seva trajectòria 
internacional i sumant noves iniciatives a l'àmbit de la formació i la prevenció, per a la 
transformació d'un sector més innovador, sostenible i digital. 

Durant el 2021, la Fundació Laboral va participar en 20 projectes internacionals, 
liderant-ne 7, en el marc de sis programes europeus (Erasmus+, Horitzó 2020, AMIF , 
UIA , Interreg Poctefa , Easi Progress), juntament amb altres 93 institucions 
procedents de 19 països: Naturbuild (2022-2024), Blueprint (2019-2023), Green 
Growth (2020-2023), RCdiGREEN (2019-2022), Construeix 2020+ (2019-2021) i 
Health and Safety Blueprint (2018-2021) 

 

Pots veure aquí el VÍDEO resum de la Memòria 2021 

                     
 

https://www.fundacionlaboral.org/proyectos/formacion/estudios/naturbuild-2022-2024-programa-erasmus
https://constructionblueprint.eu/
https://greengrowthproject.eu/
https://greengrowthproject.eu/
https://www.fundacionlaboral.org/proyectos/formacion/recursos-didacticos/rcdigreen-2019-2022-programa-interreg-poctefa
http://construye2020plus.eu/
https://www.fundacionlaboral.org/proyectos/formacion/recursos-didacticos/health-and-safety-blueprint-2018-2020-licitacion-easme
https://www.youtube.com/watch?v=JrzaxFXOu3w
https://www.youtube.com/watch?v=JrzaxFXOu3w
https://www.youtube.com/watch?v=JrzaxFXOu3w

