
 

Apunt laboral. Montse Cerqueda 

NORMES GENERALS SOBRE EL 
REGISTRE RETRIBUTIU 
 
El Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat 
retributiva entre dones i homes,. Normes generals 
sobre el registre retributiu. 
 
1. Segons l'article 28.2 de l'Estatut dels Treballadors, 
totes les empreses han de tenir un registre retributiu 
de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i els 

alts càrrecs. Aquest registre té per objecte garantir la 
transparència en la configuració de les percepcions, de manera fidel i actualitzada, i un 
adequat accés a la informació retributiva de les empreses, al marge de la seva grandària, 
mitjançant l'elaboració documentada de les dades fetes una mitjana d'i desglossades.  
 
2. El registre retributiu haurà d'incloure els valors mitjans dels salaris, els complements 
salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla desagregats per sexe i distribuïts 
conforme al que s'estableix en l'article 28.2 de l'Estatut dels Treballadors. A tals efectes, 
hauran d'establir-se en el registre retributiu de cada empresa, convenientment 
desglossades per sexe, la mitjana aritmètica i la mitjana del realment percebut per 
cadascun d'aquests conceptes en cada grup professional, categoria professional, nivell, 
lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable. Al seu torn, aquesta informació 
haurà d'estar desagregada en atenció a la naturalesa de la retribució, incloent-hi salari 
basi, cadascun dels complements i cadascuna de les percepcions extrasalarials, 
especificant de manera diferenciada cada percepció. 
 
3. Quan se sol·liciti l'accés al registre per part de la persona treballadora per inexistència 
de representació legal, la informació que es facilitarà per part de l'empresa no seran les 
dades fetes una mitjana de respecte a les quanties efectives de les retribucions que 
consten en el registre, sinó que la informació a facilitar es limitarà a les diferències 
percentuals que existissin en les retribucions fetes una mitjana de de homes i dones, 
que també hauran d'estar desagregades en atenció a la naturalesa de la retribució i el 
sistema de classificació aplicable. En les empreses que comptin amb representació legal 
de les persones treballadores, l'accés al registre es facilitarà a les persones treballadores 
a través de la citada representació, tenint dret aquelles a conèixer el contingut íntegre 
d'aquest.  
 
4. El període temporal de referència serà amb caràcter general l'any natural, sense 
perjudici de les modificacions que fossin necessàries en cas d'alteració substancial de 
qualsevol dels elements que integren el registre, de manera que es garanteixi el 
compliment de la finalitat prevista 
 
6. La representació legal de les persones treballadores haurà de ser consultada, amb 
una antelació d'almenys deu dies, amb caràcter previ a l'elaboració del registre. Així 
mateix, i amb la mateixa antelació, haurà de ser consultada quan el registre sigui 
modificat. 
  



 
 
Apunt jurídic. Marta Montserrat  

FORMACIÓ EN PRL 
 
En data 23 de març de 2022 per part de la Sala 
Contenciós Administrativa de l’Audiència Nacional es va 
dictar la Sentència per la qual s’entra a conèixer sobre 
un Recurs d’apel·lació interposat per una entitat de 
prevenció contra la TGSS.  
 
El cas objecte del recurs es la bonificació per part de 
l’empresa de formació obligatòria en matèria de 
prevenció de riscos laborals i la formació transversal de 
més de 6 hores de duració.  

 
Segons és criteri establert per la Sentència dictada per l’Audiència Nacional que la 
bonificació  en formació únicament pot aprofitar a aquella formació per a la ocupació 
prevista a l’article 23 .d) de l’Estatut dels Treballadors considerant-se aquella que 
respon a les necessitats específiques de les empreses i persones treballadores  i està 
integrada per les accions formatives de les empreses i els permisos individuals de 
formació. Solament aquesta formació es finançarà mitjançant l’aplicació d’un 
sistema de bonificacions en les quotes de la Seguretat Social que ingressen les 
empreses.  
 
En conclusió, s’exclou de la bonificació la formació obligatòria en matèria 
de PRL i la formació transversal de més de 6 hores de duració.  

 
  



 
 

 

Apunt Fiscal. Joan Viaña  

DESGRAVACIÓ DELS SALARIS DELS 
AUTÒNOMS SOCIETARIS 

El Tribunal Suprem ha dictat un criteri que admet que 
les empreses es puguin deduir el salari dels autònoms 
societaris i la resta de socis en l’Impost sobre 
Societats. A les sentències de data 6 i 11 de juliol de 
2022, el Tribunal entén que aquests salaris no són una 
liberalitat i, per tant, un repartiment encobert de 
beneficis – dividends – i no deduïble. 

 

S’entén que aquests sous i salaris són deduïbles, tant si són de treballadors o de 
socis. I es demana el mateix que per qualsevol altra despesa: que estigui 
degudament justificat – és a dir, que hi hagi hagut un treball efectiu – i que 
estigui comptabilitzat. 

En principi, Hisenda no hauria de tombar aquestes deduccions si no és que pugui 
provar que el treball no ha existit. “L’important és la realitat de la prestació del 
servei, la seva efectiva retribució i la correlació amb l’activitat empresarial.” 

Es demana, per tant: 

- Que es compleixi el principi d’inscripció comptable. És a dir, que s’hagi 
imputat la despesa al compte de pèrdues i guanys de l’any en el qual s’està 
declarant. 

- Que el treball s’hagi efectuat realment i que, a poder ser, el pagament 
s’hagi efectuat mitjançant transferència bancària. 

- Que el soci treballador estigui donat d’alta al règim corresponent de la 
Seguretat Social. 

De tota manera, pensin que aquestes sentències només tracten el tema de la 
deduïbilitat en Societats. Continuem pensant que cal fer constar als estatuts la 
remuneració del càrrec d’administrador i complir els requisits per gaudir 
d’exempcions en l’Impost sobre Patrimoni i en successions i donacions. 

 

 

  



 
 

Apunt FLC.  Lucía López Alé, 
gerent 

LA FUNDACIÓ SEGUEIX APOSTANT 
PER LA INNOVACIÓ APLICANT LA 
TECNOLOGIA 360º 
 
L'entitat paritària a Catalunya, amb l'objectiu 
d'impulsar la innovació continua apostant per la 
inclusió de nova tecnologia i digitalització 

implementant les seves formacions amb nous recursos didàctics . 
 
La Fundació Laboral de Catalunya presenta una nova eina didàctica que integra 
la innovació aplicant la tecnologia 360º 
 
La digitalització en format fotografia interactiva 360º del Centre de Pràctiques 
Preventives de Badalona ofereix diversos escenaris en matèria de prevenció de 
riscos, on el professional trobarà proves per interactuar i identificar elements de 
seguretat i de riscos 
 
A través d'un entorn virtual 360º s'ha recreat el Centre de Pràctiques 
Preventives (CPP) amb què compta l'entitat paritària al seu Centre de 
Formació de Badalona, on es representen diferents parts d'una obra de 
construcció, a través d'un entorn virtual, creat per ser utilitzat com eina 
didàctica per a la capacitació i sensibilització, en matèria de seguretat i salut, dels 
professionals del sector de la construcció. La digitalització del Centre de 
Pràctiques Preventives de la Fundació Laboral de la Construcció de 
Catalunya, en format fotografia interactiva 360º, ofereix 8 escenaris diferents 
en matèria de prevenció de riscos laborals . 
 
A cadascun d'aquests escenaris l'usuari trobarà diferents proves on poder 
interactuar i identificar elements de seguretat, riscos específics, etc. , i on rebrà 
en cadascun dels diferents apartats amb què es vagi trobant, comentaris 
explicatius i enllaços a diferents recursos didàctics complementaris en aquestes 
matèries de la Fundació Laboral. 
 
Amb aquesta eina es complementa la formació pràctica dels usuaris en matèria 
de prevenció de riscos  laborals, resultant de gran utilitat tant per docents 
, tècnics , professionals i empreses del sector. 
 
Aquest aplicatiu,  que el pots trobar a Lineaprevencion.com  també permetrà 
ampliar diferents escenaris i adaptar-los a diferents tipologies d'obra . 
 
Escenari 1 - Muntatge de bastides 
Elements de seguretat en diferents tipologies de bastides 
 

https://catalunya.fundacionlaboral.org/formacion/centro/badalona
https://catalunya.fundacionlaboral.org/formacion/centro/badalona
https://catalunya.fundacionlaboral.org/formacion/centro/badalona
https://catalunya.fundacionlaboral.org/formacion/centro/badalona
https://catalunya.fundacionlaboral.org/
https://catalunya.fundacionlaboral.org/
https://www.lineaprevencion.com/recursos/centro-de-practicas-preventivas-360


 
Escenari 2 - Proteccions col·lectives 
Tipus de protecció de vora i sistemes de xarxes de seguretat 
 
Escenari 3 - Treballs a cobertes 
Elements de seguretat a cobertes planes i inclinades 
 
Escenari 4 - Treballs en espais confinats 
Elements tècnics i de gestió per minimitzar els riscos en aquest tipus d'espais 
 
Escenari 5 - Treballs en alçada 
Solucions preventives en treballs temporals en alçada 
 
Escenari 6 - Equips de treball 
L'escenari es divideix en equips de treball amb risc de tall , caiguda a diferent 
nivell i atropellament/ bolcada . 
 
Escenari 7 - Riscos generals 
Es plantegen 7 situacions de riscos generals en obres de construcció 
 
Escenari 8 - Treballs a altes temperatures 
S'identifiquen 8 normes per minimitzar els treballs exposats a altes temperatures i 
les mesures d'organització i planificació  
  
Centres de pràctiques preventives (CPP)  
 
Els centres de formació de Badalona i Tarragona disposen d’un CPP que són, 
estructures d'edificis en construcció, equipats amb els mitjans i elements 
principals de les obres per facilitar l’aprenentatge en un entorn real. A nivell 
estatal l’entitat compta amb 23 centres de pràctiques preventives. 
 
El CPP de Badalona compta amb una superfície de 355 m2, distribuïts en tres 
plantes . Així mateix, la seva estructura es divideix en tres mòduls : el primer 
simula una construcció de forjats d'edificació, construïts en formigó armat in situ; 
el segon una construcció industrial metàl·lica; i el tercer, una construcció 
prefabricada de formigó i estructura metàl·lica. 
 
La seva part exterior està dedicada al muntatge de diferents tipologies de 
bastides tubulars, aprofitant tota la façana de fins a 12 metres d’alçada. 
 
Sala d'exposició i utilització d'equips de protecció individual (EPI) 
 
Un espai de 36 m2 on es mostren gran quantitat d'aquests mitjans relacionats 
amb la seguretat i salut laboral posats a disposició dels alumnes, per tal que els 
puguin conèixer i familiaritzar-se amb la utilització de les proteccions necessàries 
en el seu treball diari . 
 
Servei de la Fundació Laboral de la Construcció format per un ampli equip 
multidisciplinari de professionals, amb experiència en prevenció i en l'àmbit de la 
construcció, orientats a prestar assistència a empreses , treballadors i tècnics . 
 
Informació al telèfon 932 213 353 o catalunya.fundacionlaboral.org 

https://catalunya.fundacionlaboral.org/

