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la treballadora de totes les dades
referides a la seva relació laboral
per saber quines quantitats inclou.
La mateixa està dividida en cinc
blocs:
Encapçalament
Percepcions
Deduccions
Bases de cotització
Líquid a percebre

FEM-NOS
FORTES

NNÒÒM
MIINNAA

ENCAPÇALAMENT

DEDUCCIONS

LÍQUID TOTAL A PERCEBRE

És la part on apareixen les dades de

Són aquelles aportacions que fem per

Es calcula de manera molt senzilla

l’empresa i de la treballadora.

cotitzar a la Seguretat Social i a

restant els conceptes de deducció dels

La nostra categoria professional és

hisenda (IRPF). Les cotitzacions a la

de meritacions. Així obtindrem l'import

important per saber si el nostre salari

Seguretat social no varien, excepte en la

total a rebre.

base correspon amb la nostra categoria.

cotització per atur.

Per saber-ho ens hem de dirigir al nostre

Cotitzacions a la Seguretat Social:

conveni col·lectiu!

contingències

comunes,

ENCAPÇALAMENT
DEDUCCIONS

desocupació, formació professional i

PERCEPCIONS
Són tot el que reps per la teva feina. Poden
ser salarials:
Salari base
Complements (de quantitat i qualitat, de
lloc de treball i personals)
Prorrata de pagues extres (si es paga de
forma prorratejada)
I poden ser també no salarials (no cotitzen a
la Seguretat Social):
Dietes
Transport
Indemnitzacions
Baixes

hores extraordinàries.

MERITACIONS

IRPF: l'avançament de la declaració
de la renda. El mínim és 2% i la
mitjana, de 15%.
Bestretes: si reps un avançament de
salari, la deducció apareixerà aquí.
Altres

conceptes

com

a

quotes

sindicals.

BASES DE COTITZACIÓ A LA
SEGURETAT SOCIAL I IRPF
Les bases de contingències comunes,
professionals, atur, etc., són les bases
que es tindran en compte pel càlcul
de cada prestació.

BASES

LÍQUID TOTAL

