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OBJECTIUS: 
- Saber tractar les diferents varietats de casos que es puguin donar en una empresa, a l’hora 

de confeccionar els rebuts de salaris. 
- Conèixer la normativa aplicable als salaris en espècies i els beneficis fiscals que aquesta 

forma de remuneració pugui aportar. 
- Conèixer com aplicar les bonificacions establertes en el foment de la contractació indefinida. 
- Saber com interpretar un conveni col·lectiu a l’hora de remunerar als treballadors. 
- Saber distingir i interpretar aquells conceptes del conveni col·lectiu amb caràcter salarial i 

extrasalarial i quina és la forma de pagament de cadascun d’ells. 
 
DESTINATARIS: 
Persones que han assistit prèviament al curs de Nòmines, Seguretat Social i contractació 
laboral, així com qualsevol persona que tenint coneixements bàsics sobre la confecció de 
nòmines, vulguin aprofundir en altres supòsits especials, a l’hora de retribuir als treballadors. 
 
TEMARI: 
1. Breu repàs sobre les normes generals per a confeccionar una nòmina. 

a. Diferents tipus de Conceptes Retributius. 
b. Normes de cotització per a les diferents Contingències de la Seguretat Social. 
c. La Retenció de l’IRPF. Punts a tenir en compte per a la seva correcta aplicació. 
d. Aprofundir en els diferents descomptes aplicables en una nòmina com: 

- Embargament. 
- Bestretes. 
- Préstecs. 

2. Les nòmines en supòsits especials. 
a. Distingir entre pagaments delegats i pagaments directes i obligació de cotitzar en 
cada cas. 

- Malaltia comuna. 
- Accident de treball. 
- Maternitat / Risc d’embaràs. 

b. Els permisos no retribuïts, amb o sense obligació de cotitzar. 
3. La remuneració en espècies. 

- Valor per utilització de cotxe propietat de l’empresa o renting. 
- Imputació de valor d’assegurança mèdica. 
- Com reflectir el pagament d’un Pla de pensions, pagat per l’empresa. 
- L’ingrés a compte del salari en espècie. A càrrec de l’empresa o treballador. 
- Tiquets restaurant. 
- Xec guarderia. 

4. Confecció de quitança. 
5. Aplicació de les bonificacions establertes en el foment de contractació 

indefinida. 
6. Càlcul de bonificacions per a majors de 59 anys. 
7. Saber interpretar un Conveni Col·lectiu. 
8. Calcular indemnitzacions per acomiadament, fi de contracte, falta de preavís, 

etc. 
 
PROFESSORAT: 
Sra. M. Isabel Martínez. 
Graduada Social. Consultora d’empreses. 
 

GESTIÓ AVANÇADA DE LES NÒMINES 
28 hores 



 

DEMARCACIÓ: 
Gallifa · Matadepera · Olesa de · Montserrat · Rellinars · Rubí · Sant Cugat del Vallès · Sant Llorenç de Savall · Terrassa · Ullastrell · Vacarisses · 
Viladecavalls 

 

 

C/ Blasco de Garay, 29-49 
Tel. 93 733 98 32 
Fax. 93 789 11 65 
www.cambraterrassa.org  

DURADA: 
28 hores. 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 
 
 
 
 


