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INFO-SAL TARRAGONÈS 

La nòmina és el full de salari rebut que 
justifica que l’empresa ha realitzat el 
pagament del sou. 

Tota empresa està obligada a lliurar-la 
als seus treballadors en el moment de 
pagar-los el salari, ja que és un 
document molt important pels 
següents motius: 

• És una prova de la existència de la 
relació laboral amb l’empresa. 

• És l’única prova que es cobra un 
salari determinat, imprescindible si es 
dóna el cas de reclamar una 
indemnització, sol·licitar l’atur, etc. 

• És imprescindible per presentar 
demanda davant del jutjat social per 
reclamar quantitats. 

• Per la fixació i la reclamació de les 
prestacions econòmiques a càrrec de la 
Seguretat Social (desocupació, 
incapacitat i invalidesa, jubilació, etc.). 

És important saber que el lliurament de 
la nòmina per part de l’empresa al 
treballador no garanteix que aquest 
estigui donat d’alta a la SS., així que tot 
i que el treballador tingui còpia de la 
nòmina convé tenir periòdicament 
informació de la Seguretat Social. 

Per a qualsevol acció que calgués  
emprendre contra l’empresa i per poder 
comprovar dades, és aconsellable 
conservar les nòmines durant 5 anys. 

Parts de la nòmina 

CAPÇALERA: 

Empresa: Nom complet de la persona o 
de la societat i especificar si és S.A., 
S.L., S.A.L., etc. Domicili social: adreça 
completa del domicili de l’empresa. CIF: 
codi d’identificació fiscal. Codi de 
compte de cotització. 

Treballador: Nom i cognoms. NIF. 
Número d’afiliació a la SS. 

Categoria o grup professional: la 
qualificació que l’empresa reconeix al 
treballador i en virtut de la qual li 
atribueix el salari. 

Grup de cotització. 

Data d’antiguitat: data d’ingrés del 

treballador a l’empresa. 

Període liquidació: mesos/dies naturals. 

MERITACIONS: 

Quantitat i detall dels conceptes pels 
quals  cobra el treballador. 

Percepcions subjectes a cotització en el 
règim general de l’SS: quantitats 
rebudes per les quals tant el treballador 
com l’empresa estan obligats a cotitzar. 

Salari Base: part fixa del sou a la qual 
el treballador té dret per estar 
contractat. La seva quantia normalment 
està fixada en el conveni de l’empresa, 
però en el cas que no n’hi hagi es 
considera que aquest és el salari mínim 
interprofessional. 

Complements salarials de caràcter 
personal: 

- Antiguitat. 

- Idiomes i títols. 

- Plus de dedicació plena. Plus de 
conveni i complement personal: hi ha 
empresaris que pacten amb el 
treballador no treballar en cap altra 
empresa simultàniament a canvi de 
compensació econòmica. 

- Toxicitat, penositat, perillositat: 
c o m p l e m e n t s  p e r  c o m p e n s a r 
condicions de perillositat o incomoditat 
en la feina i que no es poden evitar.  

- Nocturnitat: compensació per treballar 
en horari nocturn (entre les 22h i les 6 

hores). Els menors de 18 anys no 
poden fer treballs nocturns. 

- Incentius: si s’obté un determinat 
rendiment s’adjudica una quantitat. 

- Activitat. 

- Assistència/Absentisme: quantitat que 
es paga quan l’índex personal 
d’absentisme del treballador no supera 
el nivell marcat o falta més d’un nombre 
determinat de dies. 

- Hores Extres: la llei n’autoritza 80/any. 

- Gratificacions extraordinàries: en 
alguns convenis es pot acordar que les 
pagues extres es prorrategin en els 
dotze mesos de l’any i per tant es 
liquiden cada mes. 

- Salari en espècie: remuneració en 
forma de manutenció, allotjament... 

 Percepcions no salarials excloses de 
cotització en el règim general de l’SS. 
Són les quantitats percebudes pel 
treballador per les quals no es cotitza a 
l’SS i que  no tenen descomptes. 

- Indemnitzacions i bestretes.  

- Prestacions i indemnitzacions de l’SS. 

- Indemnitzacions per  t ras l lats , 
suspensions o acomiadaments. 

Deduccions. 

Les deduccions per l’impost general de 
la renda de les persones físiques o per 
bestretes cobrades.  

Hi ha cinc grups de deduccions: 

- Aportació del treballador a les quotes 
de l’SS. Cada any s’ha d’aplicar un 
percentatge per als conceptes de 
contingències comunes, desocupació, 
formació professional i hores extres. 

- Retenció a compte de l’impost sobre 
el rendiment de les persones físiques 
(IRPF). Retenció que efectua l’empresa 
per compte d’Hisenda i a compte del 
total de l’impost que anualment 
liquidarà el treballador. Es pot apujar si 
ho demana el treballador. 

- Bestretes. Si l’empresa ha avançat 
alguna quantitat a compte del salari. 

- Valor dels productes rebuts en 
espècie. 

- Altres deduccions. Com per exemple, 
la quota sindical, la manutenció, etc.● 

LA NÒMINALA NÒMINA  
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Des de fa uns mesos el Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
facilita diferents gestions als 
demandants de feina.  Si bé 
abans s’havien de fer les llargues 
cues que habitualment véiem a 
les oficines de l’atur ara si 
disposeu d'Internet teniu diferents 
opcions per les quals no caldrà 
fer cua: la renovació de la 
demanda d’ocupació, la consulta 
del currículum vitae, la sol·licitud 
d’informes i la sol·licitud per 
donar-se de baixa del SOC. 

A continuació us detallem 
aquestes accions concretes: 

- Renovar la demanda amb 
certificat digital. Donar que a la 
targeta de demandant figuren les 
dates de renovació, per estalviar 

temps i desplaçaments  podreu 
renovar-la identificant-vos amb el 
certificat digital. Aquest sistema 
té la mateixa validesa que la 
renovació presencial, si bé, 
prèviament s’ha d’aconseguir el 
certificat digital (consultar la web 
de l’oficina de treball a l’apartat 
“tramitació on line”, on hi figuren 
els passos a seguir). 

- Renovar la demanda amb PIN. 
A la targeta hi figura un codi 
d’usuari  i  un codi PIN. 
Identificant-vos amb les vostres 
dades accediu a la renovació de 
la targeta DARDO. Igual que el 
sistema anterior té la mateixa 
validesa que la renovació 
personalment a l’oficina. 

- Consultar el currículum. Si 
voleu saber quines dades heu 
incorporat al sistema i quines no, 
podeu consultar el vostre CV i 

així verificar si el teniu actualitzat 
correctament per a la recerca de 
les ocupacions sol·licitades. 

- Sol·licitar informes. Es tracta 
de poder accedir a les 
ocupacions demandades, la 
situació actual de demandant, 
etcètera. 

- C a n v i a r  l a  s i t u a c i ó 
administrativa. Una vegada ja 
dona ts  d ’a l ta  a l  Serve i 
d’Ocupació de Catalunya, si 
trobeu una feina i voleu donar-
vos de baixa del sistema ho 
podeu fer també via Internet. 

En aquest enllaç trobareu tota la 
informació: 

http://oficinatreball.net/socweb/
opencms/socweb_ca/ciutadans/
tramits_online/index.html ● 

 

Diccionari de les ocupacions:                                                                           

Animació d’activitats físiques i esportives                                                                        

Animació d’activitats físiques i esportives és un Cicle Formatiu de 
Grau Superior.  

S’hi pot accedir a través de Batxillerat, COU, FP II o de la prova 
d’accés a majors de 20 anys i acreditar experiència laboral similar. 

La formació és de 2.000 hores, 1.590 hores en el centre educatiu i 
410 hores en el centre de treball durant el període de pràctiques. 

Les competències d’un/una animador/a d’activitats físiques i esporti-
ves, com el nom diu, són: ensenyar i dinamitzar activitats d’aquest 
tipus de forma individual i en equip; Programar, organitzar i controlar activitats físiques esportives; Posar en pràctica 
jocs i activitats recreatives, activitats d’entrenament, metodologies per assolir uns nivells de satisfacció del usuaris; 
adaptar les característiques de les activitats a l’entorn i als participants; tenir tècniques per assolir un nivell competi-
tiu de qualitat, etc. 

Les possibles sortides laborals poden ser empreses de serveis 
esportius, patronats d’esports o entitats esportives municipals, 
clubs i associacions esportives, empreses turístiques (hotels, bal-
nearis, càmpings...), centres de caràcter social o geriàtrics, federa-
cions esportives i culturals i altres organismes públics d’esports 
com diputacions, etc. 

Les ocupacions requerides per aquesta titulació són: animador/a, 
promotor/a o monitor/a d’activitats físiques esportives, coordina-
dor/a d’activitats poliesportives. 

És important tenir coneixements de tècniques de conducció 
d’equips de treball, pedagogia i primers auxilis● 

ACTUALITATACTUALITAT  

DADES D’INTERÈS 

ON ES POT CURSAR:  
IES Cal·lipolis 
Autovia de Salou, s/n.  
CP 43006 Tarragona.  
Tel. 977544202 / Fax 977550482 
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El fet que a Catalunya hi hagi dues llengües 
oficials, el català i el castellà, fa que sigui 
necessari tenir un ampli coneixement 
d’ambdues per accedir al món laboral. 

Les administracions públiques catalanes 
demanen als seus treballadors el coneixement 
d’aquestes dues llengües, i en els seus 
processos de selecció de personal, gairebé 
sempre és un requisit imprescindible. El castellà 
moltes vegades es dóna per sobreentès, però 
el català cal acreditar-lo mitjançant la 
presentació d’un certificat oficial o bé superant 
una prova eliminatòria. 

No obstant, el català no només és necessari 
per accedir a l’Administració, sinó que moltes 
empreses el valoren a l’hora de contractar 
personal.  

Pel que fa als nivells exigits, no sempre es 
demanen els mateixos nivells de català. 
Habitualment es demana un coneixement de la 
llengua d’acord amb la feina que s’ha de 
desenvolupar. 

Donada la importància del català per 
promocionar-se professionalment, tot seguit 
t’informem d’alguns dels diferents llocs on 
s’imparteixen cursos de formació: 

∗ EOI. Rambla Nova, 105 Tarragona CP 
43001. Tel. 977226936. 

∗ Servei Lingüístic de la URV (http://
www.linguistic.urv.net/formacio/oferta-
cursos0809.pdf), i  

∗ Escoles d'adults de Tgna (http://
e b r e . f c e p . u r v . e s / m o d u l e s . p h p ?
name=pec&func=totes&_pagi_pg=19).  

També volem fer esment del programa que es 
va engegar ja fa uns quants anys anomenat 
“Voluntaris per la llengua”.  Aquesta és una 
iniciativa  del Centre de Formació d’Adults 
Manuel Sacristan i del Servei Lingüistic i que 
funciona a CC.OO i a altres entitats culturals i 
de voluntariat. És una campanya impulsada per 
la  Generalitat  de Catalunya. La seva finalitat 
és promoure l’ús del català, especialment de les 
persones nouvingudes, per ajudar en la seva 
integració a la nostra societat. Els participants 
han de disposar d’una hora a la setmana durant 
un mínim de 10 setmanes per parlar de 
qualsevol tema en qualsevol lloc amb una altra 
persona inscrita al programa. Es tracta d’una 
forma d’aprofundir en la llengua i conèixer la 
cultura catalana i poder interactuar i conèixer 
altres persones i cultures.  

Els interessats en participar en aquest 
programa es poden posar en contacte amb el 
Servei Lingüístic, amb l’Elena Salinas de CCOO 
Tarragona mitjançant el telèfon 977 22 83 96 o 
el e-mail snl-tarragona@ccoo.cat. 

Com a notícia relacionada amb el tema i que 
pot ser del vostre interès, TV3 va estrenar el 
dilluns 29 de setembre una sèrie titulada “10 
cites” que consta de 13 capítols que ensenya 
13 històries de convivència entre parelles 
lingüístiques, extretes del programa Voluntariat 
per la Llengua● 

TORNEM A LES TARDES!!! 

HORARI PIJ, PUNT DE SUPORT UOC I  

AULA D’ORDINADORS  

DE 9:30 A 19:30H DE DILLUNS A DIJOUS 
I DE 9:30 A 14:30H ELS DIVENDRES 

HORARI DEL SAL 

DE DILLUNS A DIJOUS DE 16 A 19:30H 

ES RECOMANA CONCERTAR CITA 

Si teniu algun dubte o suggeriment contacteu amb nosaltres al Tel. 
977244500 o bé a joventut@tarragones.org o sal@tarragones.org 

RECURSOS LABORALS 

OFICINA DE SERVEIS A LA JOVENTUT                
DEL TARRAGONÈS 
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