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ÍÍndexndex
Dades generals de l’empresa
Selecció
Contractació
Nòmines
Assegurances socials
Gestió de personal



CNAE
◦ Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques
◦ Exemple: 

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics 
i òptics 

…..
262 Fabricació d’ordinadors i equips perifèrics 

2620 Fabricació d’ordinadors i equips perifèrics 

Dades generals de lDades generals de l’’empresaempresa



Conveni col·lectiu
◦ Acord entre treballadors i empresaris.

Es fa entre els representants legals d’ambdós sindicats i organitzacions 
empresarials. Si és d’empresa entre la direcció de l’empresa i els 
representants a l’empresa dels treballadors (comitè d’empresa o delegats 
sindicals)

◦ Tipus de convenis
De sector (nacional, provincial), d’empresa 

◦ En el conveni s’estableix
Categories
Retribucions
Vacances
Jornades laborals
Sancions
Hores extraordinàries
Compensacions socials

Dades generals de lDades generals de l’’empresaempresa



Tipus de contracte
◦ Indefinit
◦ Duració determinada

Ha d’ajustar-se a causa justificada i la duració màxima d’aquest ha de ser de 2 anys

◦ Formació
Diplomats universitaris i de Formació Professional en els 2 últims anys, duració de 2 anys. Es permet 
el cobrament fins un 60% de la retribució de la categoria

◦ Temps parcial. Es contracta una part de la jornada, es pot donar en qualsevol dels anteriors
Calendari
◦ S’estableixen 14
◦ Festius nacionals, s’estableixen cada any pel govern de l’Estat mitjançant decret. Hi ha 8 

fixes, es pot establir un més (per exemple el 6 de gener), que és modificable per les 
comunitats autònomes

◦ Autonòmics. S’estableixen des de les comunitats autònomes, 2 són discrecionals i els altres 2 
a triar entre dates diferents (dijous sant, dilluns de pasqua,..)

◦ Locals, s’estableixen pels ajuntaments i en són 2

Dades generals de lDades generals de l’’empresaempresa



Fases del procés
◦ Determinació de les vacants

Perfils de contractació

◦ Realització de l’oferta
◦ Recepció de sol·licituds
◦ Establiment del barem de selecció
◦ Procés de selecció

Avaluació dels historials
Entrevista personal

◦ Elecció del candidat
Tipus de selecció
◦ Interna
◦ Externa, empreses de selecció de personal
◦ Portals d’ocupació

SelecciSeleccióó de personalde personal



Dades personals
◦ Dades bàsiques
◦ Dades econòmiques: compte de cobrament
◦ Dades familiars

Dades professionals
◦ Titulació
◦ Tipus de contracte
◦ Conveni col·lectiu

Categories
Retribució

Alta en la Seguretat Social
◦ Grup de cotització
◦ Número d’afiliació
◦ Termini d’un dia

ContractaciContractacióó



El salari base 
Complements 
◦ Personals: antiguitat, idiomes, titulació
◦ Lloc de treball
◦ Per tasques de caràcter tòxic, penós, perillós i nocturn
◦ Primes de producció, hores extraordinàries i comissions

Pagues extraordinàries
Salari en espècie 
Percepcions no salarials
◦ Despeses de locomoció, dietes i quebrantament de moneda
◦ Les indemnitzacions per trasllat, suspensió de treball o acomiadament
◦ Prestacions i indemnitzacions de la SS
◦ Altres percepcions no salarials

Percepcions salarialsPercepcions salarials



Encapçalament
◦ dades de l’empresa i del treballador
◦ període de la liquidació, 

nombre de dies naturals del mes
Percepcions salarials i no salarials
Deduccions
Peu del document
◦ Les bases de cotització a la SS
◦ La base subjecta a l’IRPF

Components de la nòminaComponents de la nòmina



Les aportacions del treballador a la SS
Les retencions de l’IRPF
Els acomptes
El valor dels productes rebuts en espècie
Altres deduccions

Enllaç a Nòmina

DeduccionsDeduccions



Règims de la Seguretat Social
◦ Règim general, s’aplica als empleats
◦ Règims especials:

Treballadors autònoms
Agrari
Treballadors de la mar
Mineria del carbó
Empleats de la llar

Seguretat SocialSeguretat Social



El pagament a la Seguretat Social s’estableix respecte  
d’una base de cotització
◦ La base de cotització s’estableix amb la suma del salari brut total 

més el prorrateig de les pagues extraordinàries
Prorrateig pagues extraordinàries /12
Hi ha dues pagues extraordinàries, per conveni pot haver-ne més, 
pot existir paga de beneficis. També pot no haver-hi pagues 
extraordinàries i per tant 12 pagues anuals

◦ La base és el sou mensual del treballador, amb un valor mínim i 
màxim segons la categoria professional

A partir de la base s’apliquen unes quotes a càrrec:
◦ De l’empresa
◦ Del treballador

Seguretat SocialSeguretat Social



BASES MÍNIMES I MÀXIMES,
SEGONS CATEGORIES PROFESSIONALS, PER A 2010

GRUP DE COTITZACIÓ CATEGORIES PROFESSIONALS BASES MÍNIMES BASES MÁXIMES

Euros/mes Euros/mes

1 Enginyers i llicenciats. Personal 
d’alta direcció no inclòs en l’article 
1.3.c. de l’Estatut dels 
Treballadors

1.031,65 3.198,00

2
Enginyers tècnics, pèrits i ajudants 
titulats 855,99 3.198,00

3 Caps administratius i de taller 744,51 3.198,00

4 Ajudants no titulats 738,90 3.198,00

5 Oficials administratius 738,90 3.198,00

6 Subalterns 738,90 3.198,00

7 Auxiliars administratius 738,90 3.198,00

Bases de cotitzaciBases de cotitzacióó a la Seguretat a la Seguretat 
SocialSocial



CONTINGÈNCIES EMPRESA TREBALLADORS TOTAL

C.Comuns 23,60 4,70 28,30

Hores extraordinàries per 
força major 12,00 2,00 14,00

DESOCUPACIÓ

Tipus general (1) 5,50 1,55 7,05

Contractes de duració
determinada a temps 
complet

6,70 1,60 8,30

Contractes de duració
determinada a temps parcial 7,70 1,60 9,30

FOGASA 0,2 0,2

FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,60 0,10 0,70

TIPUS DE COTITZACITIPUS DE COTITZACIÓÓ AL RAL RÈÈGIM GIM 
GENERAL(%) GENERAL(%) 



Es calcula en base:
Salari anual
Situació familiar. Càrregues familiars
Situació personal. Discapacitats

RetenciRetencióó de lde l’’IRPFIRPF



Càlcul de la base
Càlcul del mínim personal i familiar
Càlcul del tipus de retenció
Càlcul de la quota
Certificat anual de retencions

CCààlcul de la retencilcul de la retencióó IRPFIRPF





Hi ha diferents tipus i cadascun suposa unes 
repercussions diferents en el pagament de quotes
L’empresa es descompta de la liquidació a la 
Seguretat Social les despeses que suposa no disposar 
del treballador
Els tipus fonamentals són:
◦ Contingències comunes
◦ Malaltia i accident laboral

GestiGestióó de baixes i altes malaltiade baixes i altes malaltia



Baixa mèdica per contingències comuns
◦ Malaltia comuna o accident no laboral
◦ Realitzat pels serveis mèdics de la Seguretat Social
◦ Treballador ha de presentar en 3 dies
◦ L’empresa l’ha de comunicar en un termini de 5 dies
◦ S’hi estableix la duració prevista

Part de confirmació de baixa mèdica per 
contingències comunes
◦ Els terminis i el procediment que cal seguir, són els mateixos 

que pel  tractament de la baixa mèdica

Part d’alta
◦ Realitzat pels serveis mèdics de la Seguretat Social

GestiGestióó de baixes i altes malaltiade baixes i altes malaltia



Els mínims legals durant una baixa són els següents:
Els tres primers dies de la baixa el treballador no rep cap 
percepció
Del 4 al 21 rep el 60% de la base de cotització
I des del 21 el 75 %
Aquests cobraments els assumeix l’empresa
Després l’empresa resta aquestes quantitats en la 
liquidació de les quotes de la Seguretat Social
Per conveni col·lectiu els treballadors poden arribar a 
rebre la quantitat del salari, però l’empresa només es 
descomptarà les quantitats indicades

Pagaments en nòmina durant una Pagaments en nòmina durant una 
baixa per contingbaixa per contingèències comunsncies comuns



Accident de treball o malaltia professional
◦ Presentació en 5 dies
◦ Casos molt greus en 24 hores

Accident de treball o malaltia professional sense baixa
◦ Presentació en 5 dies

GestiGestióó de baixes i altes especialsde baixes i altes especials



En alguns casos s’estableixen bonificacions 
diferents:
◦ Per realització de contractes fixos en alguns 

col·lectius de treballadors:
Dones
Joves
Discapacitats
Trasformació de contractes de formació en fixos

◦ Per cursos de formació als treballadors
◦ Per pagaments a desocupats

Bonificacions a les quotes de la Bonificacions a les quotes de la 
Seguretat SocialSeguretat Social



Per a fer les liquidacions a la Seguretat Social es fan els butlletins següents:
◦ TC1

Butlletí per treballador

◦ TC2
Llistat de tots els treballadors

Els butlletins disposen de les parts següents:
◦ Capçalera dades generals de l’empresa
◦ Dades de les diferents cotitzacions de l’empresa i del treballador
◦ Pagaments diferits i bonificacions
◦ Liquidació

Els butlletins es presenten mensualment
◦ Impressos
◦ Pel sistema xarxa
◦ Liquiden mensualment

Butlletins de cotitzaciButlletins de cotitzacióó













1. SELECCIONAR
CONTRATAR





Fitxatge
◦ Es comprova l’assistència horària al centre de treball
◦ Alternatives: rellotge, accés a compte d’usuari, control de 

presència…
Baixes
◦ Les baixes dels treballadors es cobreixen en part per la 

Seguretat Social i és necessari reflectir-les en les liquidacions de 
les quotes

Permisos
◦ Hi ha de tipus diferent: canvi de residència, defunció de 

familiars, matrimonis, lactància
Vacances

Control dControl d’’assistassistèència al centre de ncia al centre de 
treball treball 



No cotitzen a la SS ni en l’IRPF fins una certa quantitat
S’estableixen de tipus diferent:
◦ Dieta de manutenció s’assigna una quantitat diària, fins un límit sense 

cotització:
Amb pernocta 53,34 €/dia en territori espanyol o 91,35 €/dia a 
l’estranger 
Sense pernocta serien 26,67€/dia o 48,08 €/dia. 

◦ Per despeses d’estància, els imports que es justifiquen, sense 
límit

◦ Despeses de locomoció
Quilometratge, indemnització per la utilització d’automòbil propi del 
treballador, s’estableix una quantitat por Km. límit 0,19 €/Km.
Sense límits en cas d’utilització de transports públics, pagament de 
peatges, aparcaments…

GestiGestióó de despeses per de despeses per 
despladesplaççament provisionalament provisional



Sistemes de Gestió de Continguts (CMS)
◦ Intranet, Extranet
◦ Wikis, Documentació …

Formació:
◦ Planificació de cursos. Es necessitaran de sistemes 

que gestionen:
Calendari de cursos
Matrícula i assistència als cursos

◦ Deduccions de quotes de la Seguretat Social.
Càlcul del màxim que cal deduir
Càlcul mensual de la deducció

FormaciFormacióó i gestii gestióó del del 
coneixementconeixement



Document de liquidació
◦ Nòmina especial

Pagament dels dies treballats
Part proporcional de vacances i pagues extraordinàries
Indemnització, segons tipus d’acomiadament i contracte

Des de 6 a 45 dies per any treballat
Amb un màxim de 24 mensualitats
Les quantitats percebudes per indemnització estan exemptes
de càrregues socials (pagament a la Seguretat Social) i no 
tributen a l’IRPF

Comunicació a la Seguretat Social
◦ Baixa del treballador en l’empresa
◦ Inscripció en el Servei d’Ocupació

ProcProcééss de de baixabaixa
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