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CAPITULO 1. SALARIO 
 

 

1.- CONCEPTO DE SALARIO 

O Estatuto dos Traballadores define no seu artigo 26.1 o salario como a totalidade das percepcións 
económicas dos traballadores, en diñeiro ou en especie, pola prestación profesional dos servizos laborais 
por conta allea, xa retribúan o traballo efectivo, calquera que sexa a forma de remuneración, ou os períodos 
de descanso computables como de traballo.  

 

Da presente definición destacamos as seguintes características   respecto do salario: 

-  A remuneración pode ser en diñeiro ou en especie. A remuneración en especie non pode superar o 
30% do total de percepcións salariais. 

- A prestación laboral ten que ser por conta allea. 

− O salario retribúe os días de traballo efectivo e tamén os períodos de descanso legalmente 
establecidos: vacacións, descanso semanal e días festivos, así como os días de permiso recollidos no 
propio ET ou nos convenios colectivos (por  matrimonio, por nacemento de fillo, por traslado de 
domicilio, por enfermidade de familiar...). Tamén serán retribuídos os períodos de inactividade por 
causas imputables ó empresario. 

 

 Outras disposicións  respecto do  salario   recollidas no Estatuto dos Traballadores: 

- Pago inescusable de cargas sociais e fiscais. Todas as cargas da Seguridade Social e fiscais a cargo 
do traballador deben ser satisfeitas por este, sendo nulo todo pacto en contrario (art. 26.4 do E.T.). De 
igual maneira o traballador non poderá asumir o pago das cargas que corresponden ó  empresario. 

- Condición mais vantaxosa. Nas modificacións salariais sempre se respectarán os dereitos, vantaxes e 
situacións mais beneficiosas adquiridas con anterioridade polos traballadores. 

- Compensación e absorción. Os incrementos de salarios acordados (salario mínimo ou de convenio) só 
modifican o salario realmente percibido polo traballador no caso de que este sexa menor que os novos 
importes aprobados (art. 26.5 do E.T.). 

- Igualdade de remuneración por razón de sexo. O empresario esta obrigado a pagar o mesmo salario 
polo mesmo traballo sen que poida haber ningunha discriminación por razón de sexo  (art. 28 do E.T.). 

 

2.- CLASES DE SALARIOS 

Segundo os criterios que utilicemos podemos establecer diferentes clases de salario: 

 

2.1. SEGUNDO O MÓDULO DE FIXACIÓN DO SALARIO 

Salario por unidade de tempo .. O salario establecese en función do tempo traballado. A unidade de 
tempo pode ser mensual e o salario recibe tamén o nome de “soldo ” ou pode ser diaria e o salario recibe 
tamén o nome de “xornal ”. 

Salario por unidade de obra . O salario establecese en función da cantidade e calidade da obra ou 
traballos realizados. A unidade de medida utilizada será, en función do tipo de obra:  unidades, metros 
lineais, metros cadrados... Este tipo de traballo recibe o nome de “a destaxo ”. 

Salario mixto ou con incentivos . O salario componse dunha cantidade fixa por unidade de tempo e 
unha cantidade variable en función das unidades de obra producidas, esta segunda cantidade recibe o 
nome de prima ou incentivo  e remunera a maior ou mellor actividade por parte do traballador. 

Salario proporcional . O salario establecese en función dos ingresos ou recadacións que obteña a 
empresa. Son propios de determinadas ramas de actividade como o comercio. Esta forma  salarial 
coñecese como: comisión  (porcentaxe sobre as vendas realizadas polo traballador), a parte  (propio da 
actividade pesqueira no que o traballador quedase cunha parte do pescado). 
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2.2. SEGUNDO O MEDIO DE PAGO 

Prestacións en metálico . É a forma habitual de pago. 

Prestación en especie . Calquera forma de pago distinta do diñeiro como pode ser: manutención, 
aloxamento, prima de seguro, viaxes de turismo, uso de automóbil, stock optións... Debemos recordar que 
as retribucións en especie non poden superar o 30% do total de prestacións do traballador. 

 

2.3 SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL (SMI) 

O Salario Mínimo Interprofesional é aquela retribución, de fixación anual e establecida legalmente, por 
debaixo da que non pode ser retribuído ningún traballador por conta allea. É unha norma de carácter 
imperativo, polo que será nulo todo convenio colectivo, pacto ou contrato individual que non o respecte. 

O concepto de “mínimo” fai referencia ó total salarial cobrado polo traballador. No caso de redución de 
xornada o importe do SMI redúcese no mesmo importe que a xornada. 

A cualificación como “interprofesional” significa que é de aplicación a todos os sectores e ramas de 
actividade. 

Ademais de ser unha garantía de salario mínimo para os traballadores, tamén é importante o seu papel 
como índice de referencia para o calculo de múltiples prestacións sociais aínda que na maioría dos casos 
foi substituído polo IPREM (indicador público de renda de efectos múltiples). 

O IPREM é un índice de referencia para o calculo do umbral de ingresos a efectos de prestacións e 
axudas sociais: subvencións, desemprego, becas... Foi introducido o 1 de xuño de 2004 en substitución do 
SMI cuxo uso quedou restrinxido ó ámbito laboral (retribución mínima dos traballadores). 

A contía do SMI e do IPREM é fixada anualmente na Lei Xeral de Orzamentos. No ano 2011 son: 

 

CONCEPTO DÍA MES  ANO 

S.M.I. 21,38 641,40 
8979,60 

 (con pagas extras) 

I.P.R.E.M. 17,75 532,51 
6390,13 

(sen pagas extras) 
   

 

3.- COMPOSICIÓN DO SALARIO 

 

As percepcións salariais dos traballadores englóbanse en distintos conceptos. Mediante a negociación 
colectiva ou, no seu defecto, o contrato individual, determinarase a estrutura do salario que deberá 
comprender: 

 

3.1 SALARIO BASE. 

E aquela parte da retribución do traballador fixada por unidade de tempo ou de obra sen atender a 
ningunha outra circunstancia. O seu importe ven establecida para cada unha das categorías, grupos 
profesionais ou niveis retributivos, nos convenios colectivos. 

 

3.2 COMPLEMENTOS SALARIAIS. 

Son cantidades que se suman ó salario base, e que remuneran circunstancias relativas ó traballador, ó 
traballo realizado ou a situación e resultados da empresa. Distinguimos: 

Complementos persoais. 

Son os que se establecen en función das circunstancias, cualidades ou aptitudes do traballador, do seu 
nivel de formación e de calquera condición que mellore o seu traballo. Inclúese neste concepto:  
antigüidade, coñecementos especiais: títulos, idiomas, informática, etc. 
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Complementos do posto de traballo. 

Son os  establecidos en función das características particulares do posto de traballo e só se perciben 
cando se desempeña ese posto concreto. Inclúese neste concepto: penosidade, perigosidade, sucidade, 
por quendas, nocturnidade, responsabilidade, dispoñibilidade, navegación, voo... 

Complementos por calidade ou cantidade do traballo realizado. 

Son os que remuneran a realización dunha maior cantidade ou calidade no traballo. Normalmente van 
asociados a un sistema de retribución por rendemento. Inclúese neste concepto: primas e incentivos, plus 
de actividade, plus de asistencia, horas extras 

Complementos polos resultados da empresa. 

Son os que establecen unha remuneración en función dos resultados que obteña a empresa. A súa 
finalidade é implicar ó traballador no bo funcionamento da empresa, pois recibirá unha parto dos bos 
resultados obtidos. Inclúese neste concepto: paga de beneficios ou outras pagas a maiores das dúas 
legalmente establecidas. 

 

3.3 GRATIFICACIÓNS EXTRAORDINARIAS 

O traballador ten dereito a 2 pagas extraordinarias, unha no mes de decembro e outra no mes que se 
fixe no convenio colectivo, normalmente xuño ou xullo. 

En convenio colectivo pode acordarse que as pagas extraordinarias se rateen nas 12 mensualidades, 
recibíndose dentro da nómina mensual. 

No convenio colectivo poden establecerse outras pagas de carácter extraordinario. 

 

4.- PAGO DO SALARIO 

O Estatuto dos Traballadores regula no seu artigo 29 a forma e condicións en que debe realizarse o 
pago do salario e no seu artigo 32 as garantías que respecto do salario ten o traballador. 

 

4.1 LIQUIDACIÓN E PAGO DO SALARIO 

A liquidación e pago do salario farase puntual e documentalmente na data e lugar convidos ou conforme 
ós usos e costumes.  

O abono do salario debe facerse de forma regular e periodicamente, non podendo exceder o período dun 
mes. O traballador ten dereito  a recibir anticipos a conta do traballo xa realizado.  

Xunto co abono do salario debe entregarse ó traballador un recibo individual que servirá como 
xustificante do pago realizado.   

No caso de que o empresario non abone puntualmente o salario, o traballador ten dereito a cobrar un 
interese de mora do 10% sobre o endebedado. 

A falta de pago ou os atrasos continuados no abono do salario faculta, ó traballador, para a extinción do 
contrato de traballo, con dereito a unha indemnización por despido improcedente, ademais da sanción que 
por tal motivo corresponda abonar á empresa. 

 

4.1.1 Reclamación de salarios impagados 

No caso de impago o traballador debe realizar a reclamación salarial no prazo de 1 ano. Esta 
reclamación ten 2 fases:  

• 1ª fase. Conciliación previa, ante o SMAC (servizo de mediación e arbitraxe) para tentar que as 
partes cheguen a acordo. 

• 2ª fase. Demanda escrita ante o xulgado do social solicitando que se condene ó empresario ó pago 
dos salarios endebedados. 
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4.2 GARANTÍAS DO SALARIO 

O salario constitúe para moitas familias o seu  único medio de subsistencia. Por este motivo a 
lexislación, artigo 32 do E.T., establece unha serie de dereitos preferentes que garanten, ó traballador, o 
cobro dos salarios debidos cando a súa empresa estea nunha difícil situación económica, e establece un 
límite máximo a embargabilidade dos salarios cando os traballadores deban facer fronte a débedas 
contraídas. 

 

4.2.1 Garantías do salario fronte a outras débedas da empresa. 

Ten preferencia  a  calquera  outro crédito: 

- As débedas por salarios correspondentes ós últimos 30 días traballados, ata un importe que non supere 
o dobre do SMI. 

- Os créditos salariais respecto dos produtos elaborados polos traballadores, mentres sexan propiedade 
do empresario. 

Ten a condición de créditos singularmente privilexi ados , o que significa que ten preferencia sobre 
outros créditos, excepto sobre os hipotecarios; os créditos salariais, non incluídos no apartado anterior, e 
ata o importe de multiplicar o triplo do SMI polo número de días de salario pendente de pago. 

Exemplo  

Un empresario pecha a empresa por problemas económicos deixando as seguintes débedas: 

Débedas pendentes  Débedas por orde de preferencia 

 
 

Unha hipoteca sobre a nave industrial 

Debe ós traballadores as 3 últimas nóminas 

Un crédito bancario de carácter persoal 

Debe ós provedores 

 

 

 

 

Nóminas do último mes (con límites) 

Resto de nóminas (de existir produtos 
elaborados polos traballadores que poidan 
ser vendidos) 

Crédito hipotecario 

Resto de nóminas (de existir cantidades 
pendentes de pago) 

Débedas cos provedores 

 

 

4.2.2 Inembargabilidade  do salario 

O SMI é inembargable na súa totalidade (art. 27.2 ET). 
Cando o salario supere o SMI será embargable parcialmente 
segundo a escala  do recadro. 

 

 

 

 

Exemplo  

Marta Xelmirez  ten unha débeda con un banco polo que este 
solicita e obtén unha orde de embargo sobre o seu salario. 
Marta é solteira e recibe un salario mensual de 2.300 €. ¿Que 
importe lle poden embargar?. 

 

4.3 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) 

É un organismo Autónomo dependente do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais que garante e abona 
ós  traballadores o importe dos salarios pendentes de pago a causa de insolvencia, concurso de acredores 
ou quebra dos empresarios. 

Finánciase coas achegas dos empresarios. 

Salario 

 2.300 € 

Contía embargable 

% Contía 

641,40 

641,40 

641,40 

375,80 

0 % 

30 % 

50 % 

60 % 

0,00 

192,42 

320,70 

225,48 

Total         738,60                      

% EMBARGABLE% EMBARGABLE% EMBARGABLE% EMBARGABLE    

 

Ata   1    SMI   0% 

De 1 a 2 SMI 30% 

De 2 a 3 SMI 50% 

De 3 a 4 SMI 60% 

De 4 a 5 SMI 75% 

Mais de 5 SMI 90% 
 

Estas cantidades poden variar entre un 
10 e un 20% en función das cargas 
familiares do executado 
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5.- O RECIBO DE SALARIOS  

O pago do salario debe facerse documentalmente. Este documento recibe o nome de “recibo individual 
xustificativo do pago do salario”, de forma abreviada “recibo de salarios ” ou tamén “nómina ” e ten unha 
dobre finalidade: 

• Serve como xustificante do pago do salario por parte do empresario. 
• Reflexa os conceptos polos que é retribuído o  traballador e as deducións que se practican. Deste 

xeito o traballador sabe canto cobra  e como se acada esa cantidade.   

Modelo 

O recibo de salario debe axustarse ó modelo oficial (O.M. 27 decembro 1994, pola que se aproba o 
modelo oficial de recibo individual de salarios, BOE 13/01/1995) ou o modelo que acorden a empresa e os 
representantes dos traballadores.  

Valor probatorio. 

O recibo de salario debe ser asinado polo traballador e pola empresa,  tendo valor probatorio do pago do 
salario. No caso de non existir recibo de salario a empresa pode demostrar, mediante calquera dos medios 
de proba admitidos en dereito (testigos, talóns, cheques...), a realización efectiva do pago do salario. 

Conservación. 

Deben ser arquivados xunto cos boletíns de cotización á S.S. e clasificados na orde en que aparezan os 
seus titulares na relación de cotizantes deses  boletíns. Esta documentación debe ser conservada  durante 
un período de 5 anos. 

 

6.- ESTRUTURA DO RECIBO DE SALARIOS 

O recibo de salarios debe incluír: 

• Encabezamento 

• Período de liquidación 

• Devengos 

• Deducións 

• Determinación das Bases Cotización á S.S. e de base suxeita a retención de IRPF 

• Liquido a percibir 

 

6.1 ENCABEZAMENTO 

No encabezamento deben figurar os datos da empresa e do traballador. 

6.1.1 Datos da empresa: 

• Nome ou razón social. 

• Domicilio da empresa ou do centro de traballo cando este non coincida co da empresa. 

• Código de Identificación Fiscal (CIF) 

• Código conta cotización (CCC). O empresario debe inscribir a  empresa na S.S. e solicitar, en ese 
momento, a apertura dunha Conta de Cotización na Dirección Provincial da Tesourería Xeral da SS da 
provincia en que realice súa actividade. O empresario solicitará tantas Contas de Cotización como 
actividades desenvolva na provincia ou modalidades de cotización teña recoñecidas en función dos 
contratos de traballo existentes na empresa. A cada conta de cotización á SS asignaralle un Código de 
Conta de Cotización, tamén denominada número patronal, que esta formado por 11 díxitos (os dous 
primeiros son o código de provincia, os sete seguintes o número asignado e os dous últimos son díxitos de 
control).  

 

6.1.2 Datos traballador : 

• Nome e apelidos 

• Número de Identificación Fiscal (NIF) 
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• Número de afiliación á S.S..  

• Categoría ou grupo profesional: está definida nos convenios e delimita as funcións a desempeñar 
polos traballadores. Por exemplo: técnicos, administrativos, obreiros e subalternos. 

• Grupo de cotización. En función da categoría profesional, a S.S. ten establecidos 11 grupos de 
cotización. Ver táboa 5 do anexo 

 

6.2 PERÍODO DE COTIZACIÓN 

Neste apartado débese reflexar o total de días naturais que ten o mes que se liquida (28,29,30 ou 31), 
incluíndo no só os días traballados, senón tamén os festivos comprendidos no período de que se trate. 
Debemos ter en conta que: 

• Si o traballador recibe retribución mensual, o recadro correspondente ó total de días cumpriméntase 
poñendo 30, con independencia do número de días que teña o mes.  

• Si o traballador recibe retribución diaria, o recadro correspondente ó total de días cumpriméntase 
poñendo o total de días que teña o mes de que se trate. 

• Si o traballador non traballou o mes completo,  o recadro correspondente ó total de días recollerá os 
efectivamente traballados. 

 
Exemplo  
Indica, en cada caso, o período de liquidación e o total de días que deben figurar no recibo de salarios: 

− Traballador con retribución mensual que está de alta todo o mes de maio de 2008.  
Solución : período de liquidación: 1de maio ó 31 de maio de 2008. Total días: 30 

− Traballador con retribución diaria que está de alta todo o mes de maio de 2008. 
Solución : período de liquidación:  1 de maio ó 31 de maio de 2008. Total días: 31 

− Traballador con retribución mensual que inicia a actividade laboral o 12/08/2008. 
Solución : período de liquidación: do 12 de agosto ó 31 de agosto de 2008. Total días: 20 

 

6.3 DEVENGOS 

Entendese como devengos  a suma total de cantidades que percebe o traballador polos diferentes 
conceptos. Debemos distinguir entre as percepcións salariais e as non salariais ou extrasalariais.  A 
diferenza entre ambas está en que: 

- As percepcións salariais derivan da prestación dun servizo laboral e cotizan á Seguridade Social. 

- As percepcións non salariais non están directamente relacionadas coa prestación do servizo laboral e non 
cotizan á Seguridade Social. 

 

6.3.1 Percepcións de carácter salarial 

Retribúen o traballo efectivo do traballador. Están compostas polo salario base e os complementos salariais 
do mesmo. Os seus importes deben ser acordados en convenio  colectivo ou, no seu defecto, contrato de 
traballo. Son percepción salariais: 

 

Salario base 

É aquela parte da retribución do traballador fixada por unidade de tempo ou de obra sen atender a 
ningunha outra circunstancia. O seu importe ven determinado, para todas e cada unha das categorías ou 
grupos profesionais, nos convenios colectivos. Ten a mesma consideración que o salario base:  

• Plus de convenio. É un complemento salarial que se abona, de forma similar ó salario base, en 
función das categorías ou grupos profesionais. É recibido por todos os traballadores e non esta 
relacionado con ningunha circunstancia do traballador ou do posto de traballo. 

• Plus voluntario. Incremento voluntario co que o empresario mellora a retribución do traballador. Unha 
vez recoñecido perde o carácter discrecional, adquirindo natureza da salario base.   
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Complementos salariais: 

Persoais .  

Son aqueles que se derivan das condicións persoais do traballador, que melloran o contido e calidade do 
traballo desenvolvido, e que non foron consideradas ó calcular o salario base. Estes complementos ó estar 
relacionados co traballador teñen carácter consolidable para toda a vida laboral. Son complementos 
persoais: 

• Antigüidade. O tempo de permanencia do traballador na empresa  recompensase cun complemento 
“plus de antigüidade” , cuxo importe calculase en función de trienios, cuadrienios, quinquenios... que 
se remuneran cunha cantidade fixa ou un porcentaxe do salario base cada un. 

• Coñecementos especiais: idiomas, títulos.. É o complemento que recibe o traballador cando a 
empresa se beneficia de determinados coñecementos específicos que el posúe. 

Do posto de traballo 

Súa percepción depende exclusivamente do desempeño dun determinado posto de traballo. Están 
asociados ó posto de traballo e non son, por tanto, consolidables. Cando o traballador cambia de posto de 
traballo deixa de recibir estes complementos. Son complementos do posto de traballo: 

• Penosidade, toxicidade, perigosidade. Remunera unha situación de especial risco no desempeño 
dun posto de traballo de forma que, aínda adoptando medidas de protección, sempre existe un risco 
adicional e superior ó normal. 

• Turnicidade. Compensa a maior incomodidade do traballo en quendas rotatorias. 

• Responsabilidade. En aqueles postos de traballo que supoña ou requiran unha superior adicación 
e/ou responsabilidade 

• Nocturnidade. Remunera as horas de traballo comprendidas entre as 22 e as 6 horas polo maior 
incomodo que estas horas teñen para a realización dun traballo. Este plus devengase por día 
traballado e non se cobra nos períodos de descanso.  

• Dispoñibilidade. Compensa o compromiso do traballador de estar localizado fora da xornada laboral, 
a fin de incorporarse ó traballo por necesidades de servizo.  

Por calidade ou cantidade de traballo 

Complementos que recibe o traballador por unha maior cantidade ou unha mellor calidade do traballo. 

• Incentivos e primas de produción. É un complemento salarial ligado  o rendemento do traballador. 
Súa finalidade é obter rendementos superiores ós considerados como normais, recompensando 
economicamente ós traballadores. 

• Asistencia e puntualidade. Remunera a dilixencia do traballador no cumprimento dunha obriga 
laboral: a asistencia e a puntualidade. Este incentivo pode entenderse como contraditorio, pois 
valora e premia o que, en si mesmo, é unha obriga. Unha das súas finalidades pode ser reducir o 
absentismo laboral.  

• Horas extraordinarias e complementarias. Remunera as horas que o traballador realiza unha vez 
rematada a  xornada ordinaria de traballo 

 

De vencemento periódico superior ó mes 

Son as percepcións de carácter periódico, non esporádicas, que se reciben en períodos superiores ó 
mes. Comprende: 

• Pagas extraordinarias. O traballador ten dereito a dúas pagas extras, unha en Nadal e outra cando 
se fixe en convenio, normalmente xuño ou xullo. Pode acordarse que estas pagas se rateen 
mensualmente, de forma que o traballador reciba  xunto coa nómina mensual o importe proporcional 
da paga extra. 

• Participación en beneficios ou outras gratificacións. O traballador pode recibir outras pagas de 
carácter extraordinario recollidas en convenio ou derivadas dunha concesión graciable do 
empresario. A participación en beneficios pode calcularse como unha porcentaxe sobre as 
ganancias do exercicio anterior aínda que, na práctica, é mais corrente que a paga de beneficios 
sexa por un importe fixo con independencia dos resultados da empresa. 
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Percepcións en especie 

Son percepcións en especie de carácter salarial a utilización, consumo ou obtención para fins 
particulares de bens ou servizos de forma gratuíta ou por prezo inferior ó normal, cuxa entrega por parte da 
empresa se realiza en virtude de convenio colectivo ou contrato de traballo. O seu importe non poderá 
superar o 30% das retribucións totais do traballador. Entre outras ten consideración de retribución en 
especie as seguintes: 

• Utilización de vivenda 

• Utilización ou entrega de vehículo automóbil 

• Préstamos con tipo de interese inferiores ó legal do diñeiro 

• Prestacións en concepto de manutención, hospedaxe, viaxe de turismo ou similares 

• Primas e cotas satisfeitas pola empresa en virtude de contrato de seguro ou plan de pensión 

• Gastos de estudos dos traballadores, cando non son consecuencia da formación continua. 
 

Percepcións por residencia 

Remuneran a prestación de traballo nun lugar xeograficamente determinado, sempre que o traballador 
teña fixado en el súa residencia.  É aplicable a traballadores en Ceuta, Melilla, Canarias... 

 

6.3.2  Percepcións de carácter non salarial ou extr asalarial 

Son aquelas retribucións que recibe o traballador como consecuencia  da relación de traballo, pero que 
non remuneran nin o traballo efectivo realizado nin os períodos de descanso que se computan como si de 
traballo efectivo se tratase. 

Estas percepcións non teñen a consideración legal de salario e non cotizan, por tanto, ó réxime xeral da 
Seguridade Social nin, nalgúns casos, ó Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF), e sempre que 
non superen determinados importes. 

Dentro das percepcións non salariais distinguimos: 

 

Indemnizacións ou suplidos 

 Son compensacións económicas polos gastos realizados polo traballador como consecuencia da súa 
actividade laboral. Os convenios colectivos recollen os importes que por este motivo poden recibir os 
traballadores. As indemnización e suplidos poden ser por: 

• Quebranto de moeda. Compensación que resarce ó traballador dos desaxustes de saldo de caixa 
derivados do manexo continuo de diñeiro. 

• Desgaste de ferramentas. Son percepcións polo desgaste de útiles ou ferramentas propias do 
traballador. O normal é que sexan do empresario polo que este concepto non é frecuente nos 
recibos de salarios 

• Prendas de traballo. Cando corresponde ó traballador aportar as prendas para a realización do 
traballo. Tamén pode ser o empresario quen aporte as prendas non existindo, neste caso, dereito a 
percibir ningún importe por este concepto.  

• Gastos de locomoción. Resarce ó traballador dos gastos normais por desprazarse fora da fábrica ou 
centro de traballo para realizar a prestación laboral en outro centro de traballo do mesmo ou 
diferente concello. Este concepto pode consistir en satisfacer o importe do custo do desprazamento 
(xustificado documentalmente) ou estar establecido como un prezo por quilómetro recorrido. 

• Dietas de viaxe. Compensa polos maiores gastos en que incorre o traballador cando debe comer ou 
durmir fora do seu domicilio por razón do seu traballo. Denominase dieta cando inclúe a necesidade 
de durmir fora e media dieta cando non a inclúe.  

• Plus de distancia ou de transporte. Cantidades que deben aboarse ó traballador polo 
desprazamento dende a súa residencia ata o centro habitual de traballo. Só se recibe cando, 
efectivamente, existe desprazamento e, en consecuencia, non se percibe nos períodos de 
vacacións. 

• Compensación por gastos de traslado. Aquelas ás que ten dereito o traballador que é trasladado 
con carácter definitivo a un centro de traballo que esixa cambiar de residencia. 
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Indemnizacións por traslados, suspensións ou despid o 

• Por traslado. A percepción que recibe o traballador que, ante un traslado que esixe cambio de 
residencia, decide extinguir a relación laboral. A indemnización que lle correspondería é de 20 días 
da salario por ano de servizo, rateándose por meses os períodos de tempo inferiores ó ano e con un 
máximo de 12 mensualidades. 

• Por despido ou cese. Recolle as indemnizacións a que ten dereito o traballador nos casos de 
extinción da relación laboral. 

• Por suspensión do contrato. Comprende os complementos da prestación de desemprego outorgados 
pola empresa ós traballadores afectados por un expediente de regulamentación de emprego con 
suspensión temporal dos contratos de traballo. 

 

Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social: 

Son prestacións de carácter económico, con cargo á seguridade Social, as que ten dereito o traballador 
cando non pode prestar os seus servizos laborais polas seguintes causas: 

• Incapacidade temporal (IT) 

• Risco durante o embarazo 

• Maternidade 

• Paternidade 

• Risco durante a lactancia natural 

• Indemnizacións por lesións permanentes non invalidantes, por incapacidade permanente parcial e 
por incapacidade permanente total. 

 

Outras prestacións non salariais 

• Melloras voluntarias nas prestacións da Seguridade Social: ampliación da prestación por IT 

• Asignacións asistenciais concedidas polas empresas: gastos de estudios para reciclaxe dos 
traballadores, entrega de produtos a prezos rebaixados, prestación do servizo de comedor, médico 
de empresa, garderías de empresa, economato, becas de estudo, percepción por matrimonio ou por 
nacemento de fillo,  entrega dos propios produtos da empresa sen custo ou a prezo rebaixado...  

• Regalos (cesta Nadal, xoguetes), propinas, premios de xubilación. 

• Produtos en especie concedidos voluntariamente  pola empresa: vivenda, coche, préstamos a 
interese inferior ó do mercado.  

 
Exemplo  
¿Que tipo de percepcións son as seguintes?: 
Idiomas, trienios, quebranto de moeda, dietas, plus de distancia, nocturnidade, primas de produción, 

horas extras, indemnización por extinción do contrato, paternidade, indemnización por traslado, 
incapacidade temporal, paga extraordinarias, vivenda,préstamo a un tipo inferior ó legal do diñeiro.  

Solución: 

Idioma: Percepción salarial, complemento persoal 

Trienios: Percepción salarial, complemento persoal, antigüidade 

Quebranto de moeda: Percepción non salarial, indemnización ou suplido 

Dietas: Percepción non salarial, indemnizacións ou suplidos 

Plus de distancia: Percepción non salarial, indemnizacións ou suplidos 

Nocturnidade: Percepción salarial, complemento do posto de traballo 

Primas de produción: Percepción salarial, complemento por calidade ou cantidade de traballo 

Horas extras: Percepción salarial, complemento por calidade ou cantidade de traballo 

Indemnización por extinción do contrato: Percepción non salarial, indemnización por despido 
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Paternidade: Percepción non salarial, prestacións e indemnizacións da seguridade social 

Indemnización por traslado: Percepción non salarial, indemnización por traslado 

Incapacidade laboral: Percepción non salarial, prestacións e indemnizacións da seguridade social 

Paga extraordinaria: Percepción salarial, de vencemento superior ó mes  

Vivenda: Percepción salarial, percepción en especie 

Préstamo a un tipo inferior ó legal do diñeiro: Percepción salarial, percepción en especie 

 

 

6.4 BASES COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL  

A base de cotización, para todas as continxencias, esta constituída pola remuneración total, calquera 
que sexa súa forma ou denominación, que mensualmente teña dereito a recibir o traballador ou a que 
realmente perciba, de ser esta superior, pola realización do traballo que realice por conta allea.  

  Computan na Base de Cotización: 

− As retribucións salariais, en diñeiro ou especie, que reciba mensualmente ó traballador. 

− As retribucións extrasalariais, cando excedan dos importes  excluídos de cotización 

− A parte proporcional das pagas extras e demais percepcións de vencemento superior ó mensual. 
 

 

Conceptos incluídos na Base d e Cotización  

Concepto Importe computable 

Salario base Importe total 

Complementos salariais Importe total 

RETRIBUCIÓNS EN 
ESPECIE 

 
- Por norma, 

convenio colectivo 
ou contrato de 
traballo. 

 
- Para fins 

particulares 

VIVENDA 
5 ou 10 por 100 do valor catastral, en función 
de que se teña modificado ou non dito valor, 
co límite do 10% das remuneracións 

VEHÍCULO 

Entrega Custo adquisición para a empresa 

Uso 
Propiedade da empresa 20% anual do custo de adquisición 

Non propiedade da empresa 20% valor mercado vehículo novo 

Uso e posterior entrega Valor de mercado resultante uso anterior 

PRÉSTAMOS con tipo de interese inferior ó legal do diñeiro Diferenza entre os tipos de interese 

MANUTENCIÓN, VIAXES TURISMO E SIMILARES Custo para o empresario 

PRIMAS de contratos de seguro, excepto de A.T. e Resp. Civil Custo para o empresario 

CONTRIBUCIÓNS plans de pensións ou sistemas de 
previsión social alternativa a plans de pensións Importe satisfeito polos promotores 

GASTOS DE ESTUDOS E MANUTENCIÓN (incluídos 
familiares) excepto estudos esixidos polo traballo Custo para o empresario 

DEREITOS ESPECIAIS, que se reserven os promotores 
dunha sociedade como remuneración (% s/ beneficios) 

Mínimo 35% valor equivalente do capital social 
que permita particip. s/ beneficios 

OUTROS 

PRAZA  
GARAXE 

Propiedade da empresa Valor mercado 

Aluguer Custo para o empresario 

BOLSA DE NADAL Custo para o empresario 

XOGUETES Custo para o empresario 

ETC. Custo para o empresario 

 

 

 

  



 12

 Non computan na Base de Cotización 

 As percepcións de carácter extrasalarial, sempre que cumpran as condicións sinaladas legalmente 
para súa exclusión e non superen os topes cuantitativos que para algunhas se establecen. 

Conceptos excluídos da Base de Cotización  

Concepto Importe exento (2009) Importe computable 

GASTOS DE 
ESTANCIA  

E 
MANUTENCIÓ

N 
 

(Dietas) 

Gastos de estancia Importe xustificado -  

Gastos de 
manutención 

Pernocta 
En España 53,34/día 

O exceso de tales 
cantidades 

No estranxeiro 91,35/día 

 
Non 

pernocta 

En España 26,77/día 

No estranxeiro 48,08/día 

Persoal de voo 
En España 36,66/día 

No estranxeiro 66,11/día 

GASTOS DE 
LOCOMOCIÓN 

Segundo factura ou equivalente (transporte público) Importe xustificado - 

Remuneración global (sen xustificar importe) 
0,19 €/km recorrido mais 

gastos de peaxe e 
aparcamento 

O exceso de dito 
importe 

PLUS DE TRANSPORTE URBANO E DE DISTANCIA Ata 20% IPREM 
 (en conxunto) 

O exceso do 20% do 
IPREM (en conxunto) 

QUEBRANTO DE MOEDA, DESGASTE FERRAMENTAS, ADQUISICIÓN E 
MANTEMENTO ROUPAS DE TRABALLO (gastos efectivamente realizados) 

Ata 20% IPREM 
 (en conxunto) 

O exceso do 20% do 
IPREM (en conxunto) 

INDEMNIZACIÓNS POR FALECEMENTO, TRASLADOS, SUSPENSIÓNS, 
DESPIDO E CESES Importe -  

PRODUTOS  
EN ESPECIE 

CONCEDIDOS 
VOLUNTARIA

MENTE 
 
(Non por 
norma, 
convenio 
colectivo  ou 
contrato de 
traballo) 

VIVENDA 

Ata 20% IPREM  
(en conxunto) 

O exceso do 20% do 
IPREM  

(en conxunto) 

VEHÍCULOS 

PRÉSTAMOS con tipo de interese inferior ó legal do diñeiro 

MANUTENCIÓN, VIAXES DE TURISMO E SIMILARES 

PRIMAS de contratos de seguro, excepto de A.T. e 
Responsabilidade Civil 

CONTRIBUCIÓNS plans de pensións ou sistemas de previsión 
social alternativa a plans de pensións 

GASTOS DE ESTUDOS E MANUTENCIÓN (incluídos familiares) 
excepto estudos esixidos polo traballo 

DEREITOS ESPECIAIS, que se reserven os promotores dunha 
sociedade como remuneración (% s/ beneficios) 

OUTROS 

PRAZA GARAXE 

BOLSA NAVIDADE 

XOGUETES 

PERCEPCIÓNS POR MATRIMONIO Importe - 

PRESTACIÓNS SEGURIDADE SOCIAL E SÚAS MELLORAS Importe - 

 
ASINACIÓNS 

ASISTENCIAIS 

GASTOS ESTUDO ESIXIDOS POLO TRABALLO Importe - 

ENTREGA PRODUTOS A PREZOS REBAIXADOS (comedores 
empresa, economatos, cantinas...) Ata 9 €/día O exceso de tales 

importes 

UTILIZACIÓN DE BENS DESTINADOS A SERVIZOS SOCIAIS 
E CULTURAIS DE PERSOAL 

Importe - 

ENTREGA GRATUÍTA OU A PREZO INFERIOR Ó DE 
MERCADO DE ACCIÓNS  DA EMPRESA OU EMPRESAS DO 
GRUPO 

Ata 12.000 €/ano O exceso de tales 
importes 

PRIMAS DE CONTRATO DE SEGURO DE A.T. OU RESP. 
CIVIL Importe - 

PRIMAS DE CONTRATOS DE SEGURO PARA ENFERMIDADE 
COMÚN DO TRABALLADOR E FAMILIARES 500 € cada un deles O exceso de tales 

importes 

NOTA: A zona de sombra inclúe os conceptos que, ademais, non computan para a base de retención por IRPF 
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Exemplo  

Indica si computan na Base de Cotización á Seguridade Social e ata que importe: 

Salario base, vivenda, préstamo con interese inferior ó legal do diñeiro, contribucións a plans de 
pensións, dietas, gastos locomoción, desgaste de ferramentas, trienios, vivenda concedida voluntariamente 
polo empresario, maternidade, plus de transporte, nocturnidade 

 Solución:  

 Concepto     Computa Importe que computa 

Salario base Si Importe total 
Vivenda Si Importe total 
Préstamo con interese inferior ó 
legal do diñeiro Si Diferenza entre os tipos de interese 

Contribucións a plans de 
pensións 

Si Importe satisfeito polo empresario 

Dietas Non, ata uns límites O que supere os límites 
Gastos de locomoción Non, ata uns límites O que supere os límites 

Desgaste de ferramentas Non, ata 20% IPREM 
Diferenza entre o importe e o 20% 
IPREM 

Trienios Si Importe total 
Vivenda concedida 
voluntariamente polo empresario 

Non, ata 20% IPREM 
Diferenza entre o importe e o 20% 
IPREM 

Plus de transporte Non, ata 20% IPREM 
Diferenza entre o importe e o 20% 
IPREM 

Nocturnidade Si Importe total 
 

6.4.1 Calculo das Bases de Cotización 

No cálculo da base de cotización distinguimos entre os traballadores que reciben a súa retribución de 
forma mensual e quen a recibe de forma diaria. A forma en que un traballador recibe a súa retribución ven 
definida no convenio colectivo de aplicación á empresa na que traballa e/ou nos grupos de cotización á 
Seguridade Social (os grupos 1 a 7 teñen retribución mensual e os grupos 8 a 11 diaria). Ver táboa 5 

Neste apartado estudaremos o calculo das bases de cotización cando o traballador recibe as súas 
retribucións de forma mensual . 

Base cotización por continxencias comúns 

• Compútanse as retribucións devengadas no mes , excluídos os 
conceptos non computables indicados anteriormente e as 
horas extraordinarias. 

• Ás retribucións computadas engádese a parte proporcional das 
gratificacións extraordinarias e de aqueles outros conceptos 
retributivos que teñan unha periodicidade superior á mensual 
ou que non teñan carácter periódico e se satisfagan dentro do 
ano.  

Para o calculo da parte proporcional que corresponden ó mes, 
o importe anual estimado de ditas gratificacións extraordinarias 
e demais conceptos retributivos dividirase entre 12.   

• Comprobamos que a suma está comprendida entre a base 
máxima e a base mínima correspondente ó grupo de 
clasificación da categoría profesional do traballador (táboa 5):   

− Se está comprendida entre a base máxima e a base 
mínima, esta suma será a base de cotización por 
continxencias comúns .  

− Se a suma fose inferior á base mínima, a base de cotización  por continxencias comúns será a 
base mínima.  

− Se a suma fose superior á base máxima, a base de cotización  por continxencias comúns será 
a base máxima . Táboa 1 

Base cotización por 
continxencias comúns 
(retribución mensual) 

 

Salario base 

+ 

Complementos salariais 

+ 

Percepcións extrasalariais 
computables 

+ 

Parte proporcional pagas extras 

(importe anual pagas/12) 
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Base cotización por continxencias profesionais e co nceptos de 
recadación conxunta  (desemprego, formación profesional e fondo 
de garantía salarial) 

A base de cotización correspondente a cada mes será igual á suma 
dos conceptos empregados para calcular a base de cotización por 
continxencias comúns mais o importe das horas extraordinarias que 
se realizasen no mes. É dicir: 

• Compútanse as retribucións devengadas no mes , excluídos os 
conceptos non computables indicados anteriormente e as horas 
extraordinarias. 

• Ás retribucións computadas engádese a parte proporcional das 
gratificacións extraordinarias e de aqueles outros conceptos 
retributivos que teñan unha periodicidade superior á mensual ou 
que non teñan carácter periódico e se satisfagan dentro do ano.  

Para o calculo da parte proporcional que corresponden ó mes, o 
importe anual estimado de ditas gratificacións extraordinarias e 
demais conceptos retributivos dividirase entre 12.   

• Engádese, tamén, o importe das horas extras realizadas polo 
traballador durante o mes, sexan estas de carácter ordinario ou 
de forza maior. 

• A base así calculada debe estar comprendida entre o tope 
máximo e mínimo establecido, con independencia do grupo 
profesional que teña o traballador.   

− Se está comprendida entre o tope máximo e o tope mínimo, esta suma será a base de 
cotización por continxencias profesionais .  

− Se a suma fose inferior ó tope mínimo, a base de cotización  por continxencias profesionais 
será o  tope mínimo.  

− Se a suma fose superior ó tope máximo, a base de cotización  por continxencias profesionais 
será o tope máximo .  

Nota: O tope máximo é igual á base máxima que corresponde ó grupo de cotización 1 e o tope 
mínimo é igual á base mínima que corresponde ó grupo de cotización 7. 

 

Base cotización adicional por horas extraordinarias  

A remuneración por horas extraordinarias está suxeita a unha cotización adicional destinada  a 
incrementar os recursos da Seguridade Social por parte de empresarios e traballadores. En función do 
carácter das horas extraordinarias realizadas, distinguimos: 

 

Base cotización adicional por horas extras ordinari as 

Comprende o importe das horas extras ordinarias traballadas durante o mes.  

 

Base de cotización adicional por horas extras de fo rza maior  

Comprende o importe das horas extras por forza maior traballadas durante o mes.  

 
 
 
 
Exemplo   
Calcula as bases de cotización dun traballador, con retribución mensual e categoría profesional 3, 

correspondente ó mes de maio si as súas retribucións foron: 
     Salario base: 700 €      Antigüidade:  70€  

    O traballador ten dereito a 2 pagas extras por importe de salario base mais antigüidade. 
 

Base de cotización por 
continxencias profesionais, 
desemprego, FP e FOGASA 

 

Salario base 

+ 

Complementos salariais 

+ 

Percepcións extrasalariais 
computables 

+ 

Parte proporcional pagas extras 

(importe anual pagas/12) 

 

+ 

Importe horas extras 
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Solución : base cotización por continxencias comúns 
1. Retribucións computables 

Salario base        700,00 €    
Antigüidade        70,00 €   

        770,00 € 
2. Parte proporcional (rateo) das pagas extraordinarias 

(2 pagas * (700 + 70)) / 12 =    128,30€ 
Suma                 898,30 € 
 

3. Comprobamos que a suma obtida esta comprendida entre a base máxima e mínima correspondente 
á categoría profesional do traballador.  Na táboa 5 vemos que para a categoría 3 son:  
Base máxima = 3230,10  Base mínima =  754,20 
Como  898,30  está entre os valores que corresponden á base máxima e mínima: 
A base de cotización de continxencias comúns do mes de maio é:  898,30 euros. 

 
Solución : base cotización por continxencias profesionais 
1. Retribucións computables 

Salario base        700,00 €    
Antigüidade        70,00 €   

        770,00 € 
2. Parte proporcional (rateo) das pagas extraordinarias 

(2 pagas * (700 + 70)) / 12 =    128,30 € 
  
 Importe  horas extras        00,00 € 
 

Suma       898,30 € 
 

3. Comprobamos que a suma obtida esta comprendida entre o tope máximo e mínimo correspondente 
á categoría profesional do traballador.  Na táboa 1 vemos que para a categoría 3 son:  
Tope máximo = 3230,10  Tope mínimo =  748,20 
Como  898,30  está entre os valores que corresponden ó tope máximo e mínimo: 
A base de cotización de continxencias profesionais do mes de maio é:  898,30 euros. 

 
Solución : base cotización adicional por horas extras 
 Como durante o mes de maio non se realizaron horas extras, a base será igual a “0”. 
 
 

6.5  DEDUCIÓN POR COTAS Á SEGURIDADE SOCIAL 

Do salario recibido, o traballador debe 
facer, de forma obrigatoria, achegas á 
seguridade social.  

O empresario descontará ós  
traballadores, no momento de facer 
efectivas súas retribucións, a achega que 
corresponda a cada un.  

O importe da dedución  é o resultado 
de aplicar sobre as bases de cotización á 
seguridade social os tipos que 
correspondan por cada concepto. 

 

COTA = BASE COTIZACIÓN  x  TIPO 

 

No momento de ingresar as cotas na 
seguridade social a empresa xuntará ás 
achegas dos traballadores, ás achegas 
que lle corresponden como cota 
empresarial polos diferentes conceptos 
recollidos na táboa. 

Concepto Base 
Porcentaxes 

Empresa Traballador Total 

Continxencias comúns BCC 23,6 4,7 28,3 

Continxencias profesionais 

A tarifa de primas para a cotización por AT 
e EP esta recollida na disposición final 
oitava da Lei de Orzamentos Xerais do 
Estado para 2011 

Horas extraordinarias     

- Forza maior BAHE 12 2 14 

- Resto BAHE 23,6 4,7 28,3 

Desemprego     

- Tipo xeral BCP 5,5 1,55 7,05 

- C.D.determ. t. completo BCP 6,7 1,6 8,3 

- C.D.determ. t. parcial BCP 7,7 1,6 9,3 

Fondo Garantía Salarial BCP 0,2  0,2 

Formación Profesional BCP 0,6 0,1 0,7 
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Exemplo  

Para o exemplo anterior calcula a dedución á Seguridade Social: 

- A dedución por cotas do traballador: total e por conceptos. 

- A achega que debe facer o empresario á Seguridade Social: total e por conceptos. 

- Total que debe ingresar o empresario 

Nota: consideramos que o traballador  ten un contrato indefinido a tempo completo.  

 

 Importe 
Base  

Cota empresario  Cota traballado r Cota 
Concepto Base Tipo Cota Tipo Cota Total 

Continxencias comúns BCC 898,30 23,60 212,00 4,70 42,22 254,22 
C. Profesionais (AT e EP)  
        IT BCP 898,30 2,45 22,01   22,01 
        IMS BCP 898,30 2,00 17,97   17,97 
Desemprego BCP 898,30 5,50 49,41 1,55 13,92 63,33 
Formación profesional BCP 898,30 0,60 5,39 0,10 0,90 6,29 
Fondo garantía salarial BCP 898,30 0,20 1,80   1,80 
Horas extraordinarias BAHE 0,00 23,60  4,70   

TOTAL    308,58  57,04 365,52 
 

A tarifa de primas para a cotización por AT e EP esta recollida na disposición final oitava da Lei de 
Orzamentos Xerais do Estado para 2011: a reparación de coches corresponde a actividade económica de 
“mantemento e reparación de vehículos a motor” con epígrafe 45.2, que ten os seguintes tipos: IT (2,45%) e 
IMS (2,00%) 

 

 

6.6  RETENCIÓN POR I.R.P.F. 

O empresario esta obrigado a efectuar retención, a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 
(IRPF), das retribucións que abona ós seus traballadores. Estes ingresos son efectuados polo empresario 
pero constan a cargo do traballador. O empresario actúa como encargado de recadar o imposto e ingresalo 
en Facenda. 

Estas retencións son ingresos realizados polo traballador como pago anticipado da liquidación que, nos 
meses de maio e xuño do ano seguinte, debe realizar o traballador con Facenda en concepto de IRPF. 

A contía da retención é o resultado de aplicar á base suxeita a retención a porcentaxe de retención que 
corresponda ó traballador. 

 

CONTÍA RETENCIÓN  =  BASE SUXEITA A RETENCIÓN  x  PORCENTAXE DE RETENCIÓN 

 

6.6.1 Base suxeita a retención 

. Para o calculo da base suxeita a retención considéranse rendementos do traballo  todas as 
contraprestacións, calquera que sexa súa denominación ou natureza, que se deriven do traballo. En 
particular, considéranse rendementos do traballo: 

• Os salario base e os complementos salariais. 

• As remuneracións en especie 

• As remuneracións en concepto de gastos de representación 

• As dietas e asignacións para gastos de viaxe, cando excedan dos límites establecidos legalmente. 
(recollidos, en sombreado, no cadro de conceptos excluídos da base de cotización) 

• As achegas satisfeitas polos promotores de plans de pensións. 
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6.6.2 Porcentaxe de retención a aplicar 

A porcentaxe que corresponde ó traballador esta en función da situación persoal e familiar do traballador 
e dos seu ingresos totais. 

Para calcular o tipo de retención (porcentaxe) a axencia tributaria facilita anualmente ós empresarios 
unha aplicación informática que podemos obter en www.aeat.es  

A aplicación esta formada por varias pantallas: 

- Na primeira  debemos introducir os datos persoais do traballador:  

o NIF (debe ser un número real, en caso contrario o programa o rechaza) 

o Ano de nacemento 

o Grao de discapacidade do traballador, de ser o caso 

o Situación familiar (distingue entre 3 tipos de situacións): 

� Situación 1: solteiro, viuvo, divorciado ou separado con fillos menores de 18 anos. 

� Situación 2: casado e non separado, cuxo conxugue non teña rendas superiores a 
1.500 euros anuais 

� Situación 3: situación distinta das anteriores (por exemplo: solteiro sen fillos, casado 
cuxo conxugue teña rendas superiores a 1500 euros anuais...) 

o Empregado ou traballador en activo (indicar o tipo de relación laboral): 

� Xeral: contrato de duración superior a 1 ano 

� Contrato de duración inferior a 1 ano 

� Outros, non usuais 

- Na segunda  debemos introducir os ascendentes e descendentes cos que conviva o traballador. 

- Na terceira  introducimos os datos económicos: 

o Ingresos anuais ou retribucións totais 

o Gastos deducibles: cotizacións á seguridade social 

o Outros conceptos pouco usuais 

- A cuarta , datos de regularización 

- A quinta , resultados , danos o porcentaxe a aplicar ó traballador en función dos datos introducidos 
nas pantallas anteriores. 

Deber de comunicación de datos persoais e familiare s 

O traballador debe comunicar ó empresario a súa situación persoal e familiar, para que este poida ter en 
conta eses datos no momento de calcular a retención a practicar. Esta notificación realizase no modelo 145. 

 

Pasos para descargar o programa de axuda:   www.aeat.es 

Na opción a un clic: descargar programas de axuda  

- Renda e patrimonio 

o Exercicio: o que queremos usar (por exemplo 2011) 

� Retencións IRPF  2011: descarga 

• ATENCIÖN: Descarga e instalación maquina virtual java (pode ser que xa estea 
descargada) 

• Programa de axuda: seleccionar a descarga en función do programa operativo 
(normalmente Windows). Pinchar “clic para descargar” 

• Gardar arquivo: este arquivo é un programa de instalación 

• Activar o arquivo gardado: comeza a instalación. Seguir os pasos que nos indica. 

- Unha vez instalada debemos buscala no noso ordenador. Aparece, normalmente, no directorio de nome “axencia 
tributaria”:   retencións 2011: 
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Exemplo  

Unha traballadora ten a seguinte situación persoal: nacida no ano 1970, solteira con un fillo nacido no 
ano 1995 e contrato indefinido na empresa. 

  
A súa remuneracións mensual durante todo o ano é: 

Salario base: 950 €  Nocturnidade: 200 €    Horas extras ordinarias en maio: 120 € 

Horas extraordinarias: estimase que no ano o importe a recibir  será de 500 € 

Pagas extraordinarias: 3 pagas por importe do salario base 
 

- Calcula a porcentaxe de retención  do IRPF a aplicar. 
- Calcula a base suxeita a retención e a cota a reter no mes de maio.  

 

Solución: 

Porcentaxe de retención a aplicar: 
No programa da axencia tributaria introducimos: 
- Datos persoais do traballador:  

o NIF (debe ser un número real, en caso contrario o programa o rechaza) 

o Ano de nacemento: 1970 

o Grao de discapacidade do traballador:  

o Situación familiar: 

� Situación 1: solteiro, viuvo, divorciado ou separado con fillos menores de 18 anos. 

o Empregado ou traballador en activo (indicar o tipo de relación laboral): 

� Xeral: contrato de duración superior a 1 ano 

- Ascendentes e descendentes cos que conviva o traballador. 

o Engadir 1 descendente: ano nacemento 1995 

Computa por enteiro 

- Datos económicos: 

o Ingresos anuais ou retribucións totais: 

Salario base:   950 * 15 (12 pagas mensuais e 3 extraordinarias) = 14.250 
Nocturnidade:     200 * 12 (12 pagas mensuais) =            2.400 
Importe estimado de horas extraordinarias no ano =                500 

               Total       17.150 
o Gastos deducibles: cotizacións á seguridade social 

Gastos deducibles: as cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 
17.150 * 6,35  (4,7 C. Comúns + 1,55 desemprego + 0,1F. Profesional)  =                1.089,01 

- Resultados , da un tipo de retención a aplicar do  9,00%. 

 

Base suxeita a retención  para o mes de maio:  Retención por IRPF no  mes de maio: 
 
Salario base  950 €   
Nocturnidade 200 €  .    Cota = Base * Tipo  =  1.270  *  9,00  = 114,30 € 
Horas extras 120 €   
 
Base retención       1270 € 
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6.7  DEDUCIÓNS 

As deducións son as cantidades que se restan do total devengado, obtendo así o liquido total a percibir. 
O salario bruto, unha vez descontadas as deducións, convertese en salario neto. 

 

Deducións que se poden incluír no recibo de salario s: 

• Por cotas do traballador á Seguridade Social, visto anteriormente. 

• Por retencións por IRPF, visto anteriormente. 

• Por cantidades anticipadas: anticipos a conta recibidos no mes ou amortización de préstamos 
concedidos pola empresa ó traballador 

• De carácter sindical: cando a empresa desconta a cota sindical do salario do traballador e a ingresa 
ó seu sindicato. Require a conformidade por parte do traballador. 

• Por razón de indemnización por danos: cando o traballador extinga o seu contrato por abandono, 
sen previo aviso, o empresario pode descontarlle os días de preaviso establecidos legalmente en 
concepto de danos e prexuízos. 

• Por razón de mandamentos xudiciais de embargo: cando o xuíz autorice o embargo do salario para 
o pago de débedas do traballador ou pago de alimentos en caso de separación ou divorcio. Debe 
terse en conta que o SMI é inembargable e que as cantidades que superen a este son parcialmente 
inembargables segundo estudamos anteriormente. 

• Por pagos indebidos: cando a empresa, por error, pagou salarios en exceso en meses anteriores. 

• Do valor dos produtos recibidos en especie: os produtos recibidos en especie aparecen valorados 
nas cantidades devengadas como ingreso salarial pero non se reciben de forma monetaria. Por este 
motivo é necesario deducilos do importe do recibo de salarios. 

• Por ausencias non xustificadas: no caso de falta de asistencia ó traballo ou de falta de puntualidade 
no acceso ó traballo. No desconto practicado por ausencias non xustificadas pode incluírse tamén a 
parte proporcional do descanso semanal. Procede, tamén, o desconto nas pagas extraordinarias e 
nas vacacións anuais da parte proporcional que corresponda. 

• Por sanción disciplinaria: cando o traballador é sancionado con suspensión de emprego e soldo, o 
empresario deducirá eses días do recibo de salario 

• Por folga ou peche patronal: procede o desconto dos días de folga ou peche patronal. Tamén 
procede o desconto proporcional das pagas extraordinarias polos días de folga do traballador. 

• Por vacacións gozadas en exceso: o período de vacacións é de 30 días por ano de traballo, pero si 
o traballador tivo vacacións por 30 días e, posteriormente, non traballo o ano completo, pódenlle ser 
descontados os días que gozou en exceso. 

 

 

6.7 LIQUIDO A PERCIBIR 

É a diferenza entre o total devengado e o total a deducir. Tamén se denomina salario neto. 

 

SALARIO NETO = SALARIO BRUTO - DEDUCIÓNS 
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CAPITULO 2.- PRÁCTICA DE RECIBO DE SALARIOS 
 

1.- RETRIBUCIÓN MENSUAL E CONCEPTOS QUE COMPUTAN 

Os traballadores cuxa categoría profesional estea comprendida nos grupos 1 a 7  da táboa 5 do anexo 
(de bases de cotización por continxencias comúns), recibirán os seus salarios en unidades mensuais. Os 
traballadores cuxa categoría profesional estea comprendida entre os grupos 8 a 11 recibirán os seus 
salarios en unidades diarias, se ben a empresa pode optar por utilizar como unidade de retribución a 
mensual. 

No recibo de salarios con retribución mensual o número de días do mes  considerase que son 30, con 
independencia dos días naturais que ten o mes. 

Nas bases de cotización  inclúense: 

- Base por continxencias comúns :  o salario base,  os complementos salariais e a parte 
proporcional das pagas extraordinarias. 

a) Retribucións mensuais computables 

     - Salario base     
     - Complementos salariais 
 + 
b) Rateo pagas extras        

O rateo das pagas extras será igual ó importe total recibido durante o ano por pagas extras dividido 
entre os 12 meses do ano.        

A base por continxencias comúns obtida debe estar comprendida entre a base máxima e a base 
mínima que corresponda o seu grupo de cotización. De non ser así, a base por continxencias 
comúns será a base máxima, no caso de que a supere, ou a base mínima, no caso de que non a 
alcance.  

As bases máximas e mínimas son as que corresponden á categoría profesional do traballador. Ver 
táboa 5 do anexo 

 

- Base por continxencias profesionais : o salario base, os complementos salariais, a parte 
proporcional das pagas extraordinarias e agregase o importe das horas extras realizadas no mes 

a) Retribucións mensuais computables  

     - Salario base     
     - Complementos salariais 

 + 

b) Rateo pagas extras 

 + 

c) Horas extraordinarias 

A base por continxencias profesionais obtida debe estar comprendida entre o tope máximo e o tope 
mínimo. De non ser así, a base por continxencias profesionais será o tope máximo, no caso de que 
o supere, ou o tope mínimo, no caso de que non o alcance.  

Os topes máximos e mínimos son os mesmo para calquera categoría profesional que teña o 
traballador. O tope máximo será igual á base máxima establecida para os traballadores con 
categoría profesional  1  e o tope mínimo será igual á base mínima establecida para os traballadores 
con categoría profesional 7. Ver táboa 5 

 

- Base adicional por horas extraordinarias : a base está constituída polo importe das horas 
extraordinarias realizadas no mes. 

Nas horas extraordinarias debemos distinguir entre as de carácter ordinario e as de forza maior. 
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PRÁCTICA 1.-  TRABALLADOR CON RETRIBUCIÓN MENSUAL 

Manuel Fernández Reiriz con categoría profesional de enxeñeiro, NIF 35353535Z, Nº S.S. 
360000000001, presta servizos na empresa dende 01/01/2004 mediante contrato de traballo de carácter 
indefinido a tempo completo. As retribucións mensuais en xuño de 2011  son: 

- Salario base 1680 € 

- Antigüidade 3% por trienio 

- Idioma     111 € 

Recibe tres pagas extraordinarias ó ano por importe do salario base, antigüidade e idiomas. 

Situación persoal e familiar: nacido en 1970, casado e con 1 fillo nacido no ano 2000. A súa conxugue 
ten rendas por unha contía anual de 15.000 €. 

Empresa: INGSA que se dedica a enxeñería civil, con CIF A22222222 e CCC 36000000002 e domicilio 
en rúa Alexandre Bóveda 36001 Pontevedra 

Solución 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado      1.891,80 € 

1.1.1 Percepcións salariais   1.891,80 € 

Salario base  1.680,00 €   
Antigüidade     100,80 €   
Idiomas      111,00 €  

1.1.2 Percepcións non salariais 

Antigüidade: 
Para cumprir un trienio o traballador debe ter unha antigüidade na empresa de 3 anos, traballados de forma 
continua ou descontinua. Paulatinamente, cada 3 anos xera dereito a outro trienio, así: unha antigüidade de 
3 anos xera 1 trienio, de 6 anos xera 2 trienios, de 9 anos xera 3 trienios... 
A antigüidade tamén pode vir expresada en cuadrienios, que se xeran cada 4 anos de antigüidade, 
quinquenios, que se xeran cada 5 anos de antigüidade, etc. 
O traballador foi contratado o 01/01/2004. A 01/06/2011 ten unha antigüidade na empresa de 7 anos e 5 
meses, ou sexa 2 trienios. 
Cada trienio importa:  3% 1680 = 50,4 €  Importe  trienios:   2 * 50,4 = 100,80 € 
 

2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns  

a) Retribucións mensuais computables: 1.891,80 € 

- Salario base  1.680,00 €   
- Antigüidade     100,80 €   
- Idiomas     111,00 €  

b) Rateo pagas extras:       472,95 €   

O rateo das pagas extras será igual ó importe total recibido durante o ano por pagas extras dividido entre os 
12 meses do ano: 3 pagas extras por importe de salario base, antigüidade e idiomas cada unha.    
    3 * (1680 +100,80+111) / 12 = 472,95 € 

c) Base de cotización por continxencias comúns calculada: 

É a suma das retribucións mensuais computables e o rateo das pagas extraordinarias:  

1891,80 + 472,95 = 2364,75 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 1, categoría de enxeñeiros e licenciados, a base mínima e a base máxima son 
1045,20 € e  3230,10 €, respectivamente. A base calculada, 2364,75 €, está comprendida entre a mínima e 
máxima. 
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Base de cotización por continxencias comúns:  2.364,75 € 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

A base obtense sumando ós conceptos anteriores, que corresponden ó calculo da base de cotización por 
continxencias comúns, o importe das horas extraordinarias realizadas no período. 

a) Retribucións mensuais computables: 1.891,80 € 

- Salario base  1.680,00 €   
- Antigüidade     100,80 €   
- Idiomas     111,00 €  

b) Rateo pagas extras:       472,95 €   

O rateo das pagas extras será igual ó importe total recibido durante o ano por pagas extras dividido entre os 
12 meses do ano: 3 pagas extras por importe de salario base, antigüidade e idiomas cada unha.    
    3 * (1680 +100,80+111) / 12 = 472,95 € 

c) Horas extraordinarias:        0.00 € 

d) Base de cotización por continxencias profesionais calculada: 

É a suma das retribucións mensuais computables, o rateo das pagas extraordinarias e o importe percibido 
por horas extraordinarias realizadas no período:  

1891,80 + 472,95 + 0,00  = 2364,75 € 

Como durante este mes o traballador non cobra por horas extraordinarias, esta base coincide coa base de 
cotización por continxencias comúns. 

e) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: 

Os topes mínimos e máximos son os mesmo para calquera categoría profesional que teña o traballador. O 
tope máximo será igual á base máxima establecida para os traballadores con categoría profesional  1  e o 
tope mínimo será igual á base mínima establecida para os traballadores con categoría profesional 7. 

O tope mínimo e máximo son 748,20 € e  3230,10 €, respectivamente. A base calculada por continxencias 
profesionais, 2364,75 €, está comprendida entre o tope mínimo e máximo. 

Base de cotización por continxencias profesionais:  2.364,75 € 

 
2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   2.364,75 * 23,60% =  558,06 € 
- A cargo do traballador:    2.364,75 *   4,70% =  111,14 € 

Para continxencias profesionais 

- A cargo do empresario exclusivamente. A enxeñería civil ten o epígrafe de actividade económica 42 
e as primas de cotización son:  IT (3,35%) e  IMS (3,35%) 

Por IT:    2.364,75 * 3,35% =  79,22 € 
Por IMS:  2.364,75 * 3,35% =  79,22 € 

Para desemprego 

- A cargo do empresario:   2.364,75 *  5,50% =   130,06 € 
- A cargo do traballador:    2.364,75 *  1,55% =     36,65 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   2.364,75 * 0,20% = 4,73 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   2.364,75 * 0,60% =   14,19 € 
- A cargo do traballador:    2.364,75 * 0,10% =     2,36 € 
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3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

O tipo de retención que se aplica ó traballador dependerá das súa retribucións anuais e da súa situación 
persoal e familiar. Para o seu calculo utilizamos o programa que, a tal efecto, suministra a axencia tributaria: 

No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 3 

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo 

 Contrato ou relación: xeral 

- Descendentes: 1 fillo, ano 2000 

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

- Salario base:  1.680,00 * 15 (12 meses e 3 pagas) = 25.200 

- Antigüidade:           100,80 * 15 (12 meses e 3 pagas) =   1.512 

- Idiomas:       111,00 * 15 (12 meses e 3 pagas) =  1.665           

                                                                                          28.377 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 
       - 28.377 * 6,35% (4,7 C. Comúns + 1,55 desemprego + 0,1F. P.)  = 1.801,94 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de 16,00% 

 

3.2 Base retención por IRPF 

Na base de retención entran todos os conceptos retributivos, salariais e extrasalariais, excepto as contías 
recibidas en concepto de dietas, gastos de locomoción e indemnizacións que estean exentas. Estas 
excepcións serán estudadas mais adiante. 

Salario base  1.680,00 € 
Antigüidade     100,80 € 
Idiomas                  111,00 €  

                1.891,80 € 

 

3.3 Importe da retención 

O importe da retención a practicar ó traballador é o resultado de aplicar sobre a base suxeita a retención o 
porcentaxe de retención calculado anteriormente. 

Importe = base * tipo 

Importe = 1.891,80 * 16,00%  = 302,69 € 
 

4. Total a deducir         452,85  € 

 Aportacións á S. Social      150,16 € 
 - Continxencias comúns       111,14 € 
 - Desemprego          36,65 € 
 - Formación profesional           2,36 € 
 - H. Extras normais 
 - H. Extras forza maior 
 Retención IRPF       302,69 € 

5. Liquido a percibir       1.438,95 € 

 Total devengado  1.891,80 € 
 Total a deducir      452,85 € 
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EMPRESA TRABALLADOR MANUEL FERNÁNDEZ REIRIZ
DOMICILIO NIF 35353535Z
CIF CATEGORÍA ENXEÑEIRO
POBOACIÓN Nº S.S 360000000001
CCC GRUPO COTIZACIÓN 1

Período liquidación Nº días 30
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 1.680,00
Complementos salariais

100,80
111,00

Horas extraordinarias ordinarias
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 1.891,80

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 111,14
Desemprego 1,55% 36,65
Formación Profesional 0,10% 2,36
Horas extraordinarias Normais 4,70% 0,00
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 150,16

2. Irpf 16,00% 302,69
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 452,85
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 1.438,95
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

30/06/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual 1.891,80
Rateo pagas extras 472,95

TOTAL 2.364,75 2.364,75
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 2.364,75
3. Base de cotización por horas extras normais 0,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 1.891,80

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 1
INGSA
ALEXANDRE BÓVEDA
A22222222
PONTEVEDRA
36000000002

do 1 ó 30 de xuño de 2011

Antigüidade
Idiomas
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PRÁCTICA 2.- TRABALLADORA CON RETRIBUCIÓN MENSUAL 
 
 
Confeccionar a nómina do mes de febreiro de 2011 de MARTA MONTES SENRA, con NIF 35652532C e 

NAS 36/6598945685, nacida en 1960 e que presta servizos na empresa dende 1/1/2009 con un contrato 
indefinido a tempo completo, coa categoría de licenciada, grupo de cotización á seguridade social 1.  

Situación familiar: casada e con 3 fillos de 3, 5 e 9 anos de idade. O seu conxugue ten unhas rendas 
anuais de 22.000 €. 

As retribucións mensuais son: 

 - Salario base:  1.750 € 

 - Plus produtividade:      240 € 

 Ten recoñecidas dúas pagas extras por importe do salario base cada unha. 

E efectos de cotización por AT e EP, a traballadora realiza traballos exclusivos de oficina, ocupación “a”.   

Datos da Empresa: TALLERES PATIÑO SA que se dedica a reparación de coches, con domicilio en rúa 
Montecelo 44, 36004 Pontevedra, CIF A25255566 e CCC 36/987654321. 
 

Solución 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado      1.990,00 € 

1.1.1 Percepcións salariais   1.990,00 € 

Salario base  1.750,00 €   
Produtividade     240,00 €   

1.1.2 Percepcións non salariais 

 
 
2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns  

a) Retribucións mensuais computables: 1.990,00 € 

- Salario base  1.680,00 €   
- Produtividade     240,00 €  

b) Rateo pagas extras:        291,67 €   

O rateo das pagas extras será igual ó importe total recibido durante o ano por pagas extras dividido entre os 
12 meses do ano: 2 pagas extras por importe de salario base:  2 * 1.750,00 / 12 = 291,67 € 

c) Base de cotización por continxencias comúns calculada: 

É a suma das retribucións mensuais computables e o rateo das pagas extraordinarias:  

1990,00 + 291,67 = 2281,67 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 1, categoría de enxeñeiros e licenciados, a base mínima e a base máxima son 
1045,20 € e  3230,10 €, respectivamente. A base calculada, 2281,67 €, está comprendida entre a mínima e 
máxima. 

Base de cotización por continxencias comúns:  2.281,67 € 
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2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

a) Base de cotización por continxencias profesionais calculada: 

É a suma das retribucións mensuais computables, o rateo das pagas extraordinarias e o importe percibido 
por horas extraordinarias realizadas no período:  

No caso de que o traballador non cobre horas extraordinarias, esta base coincide coa base de cotización 
por continxencias comúns, non sendo necesario repetir os cálculos:   2.281,67 € 

 

b) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: 

Os topes mínimos e máximos son os mesmo para calquera categoría profesional que teña o traballador. O 
tope máximo será igual á base máxima establecida para os traballadores con categoría profesional  1  e o 
tope mínimo será igual á base mínima establecida para os traballadores con categoría profesional 7. 

O tope mínimo e máximo son 748,20 € e  3230,10 €, respectivamente. A base calculada, 2281,67 €, está 
comprendida entre o tope mínimo e máximo. 

Base de cotización por continxencias profesionais:  2.281,67 € 

 
2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   2.281,67 * 23,60% = 538,47 € 
- A cargo do traballador:    2.281,67  *  4,70% = 107,24 € 

Para continxencias profesionais 

- A cargo do empresario exclusivamente. Cadro II, traballos exclusivos de oficina “a”.  
Por IT:      2.281,67  * 0,65% =  14,83 € 
Por IMS:   2.281,67  * 0,35% =    7,99 € 

Para desemprego 

- A cargo do empresario:   2.281,67  *  5,50% =   125,50 € 
- A cargo do traballador:    2.281,67  *  1,55% =     35,37 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   2.281,67   * 0,20% = 4,56 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   2.281,67   * 0,60% =   13,70 € 
- A cargo do traballador:    2.281,67   * 0,10% =     2,28 € 

 

3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

O tipo de retención que se aplica ó traballador dependerá das súa retribucións anuais e da súa situación 
persoal e familiar. Para o seu calculo utilizamos o programa que, a tal efecto, suministra a axencia tributaria: 

No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 3  

- Situación laboral:  empregado ou traballador en activo 

   Contrato ou relación: xeral 

- Descendentes: 3 fillos, anos 2008, 2006 e 2002 
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- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

- Salario base:   1.750,00 * 14 (12 meses e 2 pagas)  = 24.500,00 € 

- Plus produtividade:             240,00 * 12 (12 meses)          =   2.880,00 € 

                                                                                                    27.380,00 € 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 
       - 27.380,00 * 6,35% (4,7 C. Comúns + 1,55 desemprego + 0,1F. P.)  = 1.738,60 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de 12,00% 

 

3.2 Base retención por IRPF 

Na base de retención entran todos os conceptos retributivos, salariais e extrasalariais, excepto as contías 
recibidas en concepto de dietas, gastos de locomoción e indemnizacións que estean exentas.  

Salario base  1.750,00 € 
Produtividade                 240,00 €  

                 1.990,00 € 

 

3.3 Importe da retención 

O importe da retención a practicar ó traballador é o resultado de aplicar sobre a base suxeita a retención o 
porcentaxe de retención calculado anteriormente. 

Importe = base * tipo 

Importe = 1.990,00 * 12,00%  = 238,80 € 
 
 

4. Total a deducir         383,69 € 

 Aportacións á S. Social      144,89 € 
 - Continxencias comúns       107,24 € 
 - Desemprego          35,37 € 
 - Formación profesional           2,28 € 
 Retención IRPF       238,80 € 
 
5. Liquido a percibir      1.606,31 € 

 Total devengado  1.990,00 € 
 Total a deducir      383,69 € 
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EMPRESA TRABALLADOR MARTA MONTES SENRA
DOMICILIO NIF 35652532C
CIF CATEGORÍA LICENCIADA
POBOACIÓN Nº S.S 366598945685
CCC GRUPO COTIZACIÓN 1

Período liquidación Nº días 30
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 1.750,00
Complementos salariais

240,00

Horas extraordinarias ordinarias
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 1.990,00

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 107,24
Desemprego 1,55% 35,37
Formación Profesional 0,10% 2,28
Horas extraordinarias Normais 4,70% 0,00
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 144,89

2. Irpf 12,00% 238,80
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 383,69
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 1.606,31
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

28/02/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual 1.990,00
Rateo pagas extras 291,67

TOTAL 2.281,67 2.281,67
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 2.281,67
3. Base de cotización por horas extras normais 0,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 1.990,00

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 2
TALLERES PATIÑO SA
MONTECELO  44
A25255566
PONTEVEDRA
36987654321

do 1 ó 28 de febreiro de 2011

Produtividade
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2.- RECIBO DE SALARIOS CON HORAS EXTRAORDINARIAS 

As horas extraordinarias cotizan de forma independente e non entran no cálculo da Base de Cotización por 
Continxencias Comúns, pero si na Base por Continxencias Profesionais. 

Cando se perciben horas extraordinarias debemos calcular a base de cotización adicional por horas 
extraordinarias e as cotas de cotización correspondentes. 

Para o calculo da cota de cotización á Seguridade Social debemos distinguir entre horas extraordinarias 
ordinarias e horas extraordinarias de forza maior, xa que o tipo de cotización que se aplica é distinto.  

 Empresario Traballador 
 H. extras ordinarias 23,60% 4,70% 
 H. extras forza maior 12,00% 2,00% 

 

PRÁCTICA 3.-  TRABALLADOR CON RETRIBUCIÓN MENSUAL E HORAS EXTRAS 

Ramón Estevez Fernández coa categoría profesional de arquitecto, NIF 35353535Z, Nº S.S. 
360000000001, presta servizos na empresa dende 01/01/2007 mediante contrato de traballo de carácter 
indefinido a tempo completo. As retribucións mensuais en maio de 2011  son: 

- Salario base 1502,53 € 

- Incentivos     360,61 € 

- Horas extras    300,00 € 

Recibe dúas pagas extraordinarias ó ano por importe de 1502,53 € cada unha. 

Situación persoal e familiar: nacido en 1960, casado e con 2 fillos nacidos no ano 2000 e 1995. A súa  
conxugue non ten rendas. 

Empresa: PROMOSA que se dedica á construción de edificios, con CIF A22222222 e CCC 
36000000002 e domicilio en rúa Alexandre Bóveda 36001 Pontevedra  
 

Solución 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado      2.163,14 € 

1.1.1 Percepcións salariais   2.163,14 € 

Salario base  1.502,53 €   
Incentivos     360,61 €   
Horas extraordinarias    300,00 €  

1.1.2 Percepcións non salariais 

2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns  

a) Retribucións mensuais computables: 1.863,14 € 

- Salario base  1.502,53 €   
- Incentivos     360,61 €   

b) Rateo pagas extras:       250,42 €   

O rateo das pagas extras será igual ó importe total recibido durante o ano por pagas extras dividido entre os 
12 meses do ano: 2 pagas extras por importe de salario base cada unha.       
    2 * 1502,53 / 12 = 250,42 € 

c) Base de cotización por continxencias comúns calculada: 

É a suma das retribucións mensuais computables e o rateo das pagas extraordinarias:  

1863,14 + 250,42 = 2113,56 € 
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d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 1, categoría de enxeñeiros e licenciados, a base mínima e a base máxima son 
1045,20 € e  3230,10 €, respectivamente. A base calculada, 2113,56 €, está comprendida entre a mínima e 
máxima. 

Base de cotización por continxencias comúns:  2.113,56 € 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

a) Retribucións mensuais computables: 1.863,14 € 

- Salario base  1.502,53 €   
- Incentivos     360,61 €   

b) Rateo pagas extras:        250,42 €   

O rateo das pagas extras será igual ó importe total recibido durante o ano por pagas extras dividido entre os 
12 meses do ano:  2 * 1502,53 / 12 = 250,42 € 

c) Horas extraordinarias:      300.00 € 

d) Base de cotización por continxencias profesionais calculada: 

É a suma das retribucións mensuais computables, o rateo das pagas extraordinarias e o importe percibido 
por horas extraordinarias realizadas no período:  

1863,14 + 250,42 + 300,00  = 2413,56 € 

e) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: 

O tope mínimo e máximo son 748,20 € e  3230,10 €, respectivamente. A base calculada por continxencias 
profesionais, 2413,56 €, está comprendida entre o tope mínimo e máximo. 

Base de cotización por continxencias profesionais:  2.413,56 € 

2.1.3 Base cotización adicional por horas extras or dinarias:  300 € 

  
2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   2.113,56 * 23,60% = 498,80 € 
- A cargo do traballador:    2.113,56 *   4,70% =   99,34 € 

Para continxencias profesionais 

- A cargo do empresario exclusivamente. A construción de edificios ten o epígrafe de actividade 
económica 41 e as primas de cotización son:  IT (3,35%) e  IMS (3,35%) 

Por IT:    2.413,56 * 3,35% =  80,85 € 
Por IMS:  2.413,56 * 3,35% =  80,85 € 

Para desemprego 

- A cargo do empresario:   2.413,56  *  5,50% =   132,75 € 
- A cargo do traballador:    2.413,56  *  1,55% =     37,41 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   2.413,56  * 0,20% = 4,83 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   2.413,56  * 0,60% =   14,48 € 
- A cargo do traballador:    2.413,56  * 0,10% =     2, 41€ 

Por horas extraordinarias ordinarias 

- A cargo do empresario:   300 * 23,60% = 70,80 € 
- A cargo do traballador:    300 *   4,70% = 14,10 € 
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3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

O tipo de retención que se aplica ó traballador dependerá das súa retribucións anuais e da súa situación 
persoal e familiar. Para o seu calculo utilizamos o programa que, a tal efecto, suministra a axencia tributaria: 

No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 2 

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo 

 Contrato ou relación: xeral 

- Descendentes: 2 fillos, anos 1995 e 2000 

    Computan por enteiro 

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

- Salario base:  1.502,53 * 14 (12 meses e 2 pagas) =   21.035,42 € 
- Incentivo:            360,61 * 12 (12 meses)          =     4.327,32 € 
                                                                                           25.362,74 € 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 
       - 25.362,74 * 6,35% (4,7 C. Comúns + 1,55 desemprego + 0,1F. P.)  = 1.610,43 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de 12,00% 

 

3.2 Base retención por IRPF 

Na base de retención entran todos os conceptos retributivos, salariais e extrasalariais, excepto as contías 
recibidas en concepto de dietas, gastos de locomoción e indemnizacións que estean exentas. Estas 
excepcións serán estudadas mais adiante. 

Salario base  1.502,53 € 
Horas extras                     300,00 € 

 Incentivos                 360,61 €  

               2.163,14 € 

 

3.3 Importe da retención 

O importe da retención a practicar ó traballador é o resultado de aplicar sobre a base suxeita a retención o 
porcentaxe de retención calculado anteriormente. 

Importe = base * tipo 

Importe = 2.163,14 * 12,00%  = 259,58 € 
 

 

4. Total a deducir         412,84 € 

 Aportacións á S. Social      153,26 € 
 - Continxencias comúns         99,34 € 
 - Desemprego          37,41 € 
 - Formación profesional           2,41 € 
 - H. Extras normais         14,10 € 
 Retención IRPF       259,58 € 

 
5. Liquido a percibir      1.750,30 € 

 Total devengado  2.163,14 € 
 Total a deducir      412,84 € 
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EMPRESA TRABALLADOR RAMÓN ESTEVEZ FERNÁNDEZ
DOMICILIO NIF 35353535Z
CIF CATEGORÍA ARQUITECTO
POBOACIÓN Nº S.S 360000000001
CCC GRUPO COTIZACIÓN 1

Período liquidación Nº días 30
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 1.502,53
Complementos salariais

360,61

Horas extraordinarias ordinarias 300,00
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 2.163,14

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 99,34
Desemprego 1,55% 37,41
Formación Profesional 0,10% 2,41
Horas extraordinarias Normais 4,70% 14,10
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 153,26

2. Irpf 12,00% 259,58
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 412,84
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 1.750,30
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

31/05/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual 1.863,14
Rateo pagas extras 250,42

TOTAL 2.113,56 2.113,56
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 2.413,56
3. Base de cotización por horas extras normais 300,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 2.163,14

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 3
PROMOSL
ALEXANDRE BÓVEDA
A22222222
PONTEVEDRA
36000000002

do 1 ó 31 de maio de 2011

Incentivos
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PRÁCTICA 4.-  TRABALLADOR CON RETRIBUCIÓN MENSUAL E HORAS EXTRAS 

Confeccionar a nómina do mes de agosto de 2011 de XAN PÉREZ ROSALES, con NIF 35651111F e 
NAS 36/0000045685, nacido en 1980 e que presta servizos na empresa dende 1/1/2005 con un contrato 
indefinido a tempo completo, coa categoría de mecánico, grupo de cotización á seguridade social 4.  

Situación persoal e familiar: casado e con 1 fillo nacido no ano 2000. A súa conxugue non ten rendas. 

As retribucións mensuais son: 

 - Salario base:   950 € 

 - Antigüidade:         95 € 

 - Plus de incentivo  100 € 

 - Horas extras ordinarias   72 € 

 - Horas extras forza maior   60 € 

Ten recoñecidas dúas pagas extras por importe do salario base e antigüidade cada unha. 

A empresa estima que durante o ano realizará horas extras ordinarias por unha contía de 1.200 €, 

Datos da Empresa: TALLERES PATIÑO SA que se dedica a reparación de coches, con domicilio en rúa 
Montecelo 44, 36004 Pontevedra, CIF A25255566 e CCC 36/987654321. 

Solución 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado      1.277,00 € 

1.1.1 Percepcións salariais   1.277,00 € 

Salario base       950,00 € 
Antigüidade          95,00 €   
Plus incentivos       100,00 €   
Horas extraordinarias ordinarias         72,00 €  
Horas extraordinarias forza maior   60,00 €  

1.1.2 Percepcións non salariais 

 
2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns  

a) Retribucións mensuais computables: 1.145,00 € 

- Salario base  950,00 € 
- Antigüidade    95,00 €  
- Incentivos  100,00 €    

b) Rateo pagas extras:       174,16 €   

O rateo das pagas extras será igual ó importe total recibido durante o ano por pagas extras dividido entre os 
12 meses do ano: 2 pagas extras por importe de salario base cada unha.       
    2 * (950 + 95) / 12 = 174,16 € 

c) Base de cotización por continxencias comúns calculada: 

É a suma das retribucións mensuais computables e o rateo das pagas extraordinarias:  

1145,00 + 174,16 = 1319,16 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 4 a base mínima e a base máxima son 748,20 € e  3230,10 €, respectivamente. 
A base calculada, 1319,16 €, está comprendida entre a mínima e máxima. 

Base de cotización por continxencias comúns:  1.319,16 € 
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2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

a) Retribucións mensuais computables: 1.145,00 € 

- Salario base  950,00 € 
- Antigüidade    95,00 €  
- Incentivos  100,00 €    

b) Rateo pagas extras:       174,16 €   

c) Horas extraordinarias ordinarias:     72,00 € 

d) Horas extraordinarias forza maior:     60,00 € 

e) Base de cotización por continxencias profesionais calculada: 

É a suma das retribucións mensuais computables, o rateo das pagas extraordinarias e o importe percibido 
por horas extraordinarias realizadas no período:  

1145,00 + 174,16 + 72,00 + 60,00  = 1451,16 € 

e) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: 

O tope mínimo e máximo son 748,20 € e  3230,10 €, respectivamente. A base calculada por continxencias 
profesionais, 1451,16 €, está comprendida entre o tope mínimo e máximo. 

Base de cotización por continxencias profesionais:  1.451,16 € 

2.1.3 Base cotización adicional por horas extras or dinarias:    72,00 € 

2.1.3 Base cotización adicional por horas extras fo rza maior:    60,00 € 

 

2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   1.319,16 * 23,60% = 311,32 € 
- A cargo do traballador:    1.319,16 *   4,70% =   62,00 € 

Para continxencias profesionais 
- A cargo do empresario exclusivamente. Os talleres de coches teñen o epígrafe de actividade 

económica 452 e as primas de cotización son:  IT (2,45%) e  IMS (2,00%) 

Por IT:    1.451,16  * 2,45% =  35,55 € 
Por IMS:  1.451,16  * 2,00% =  29,02 € 

Para desemprego 

- A cargo do empresario:   1.451,16  *  5,50% =     79,81 € 
- A cargo do traballador:    1.451,16  *  1,55% =     22,49 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   1.451,16   * 0,20% = 2,90 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   1.451,16  * 0,60% =     8,71 € 
- A cargo do traballador:    1.451,16  * 0,10% =     1,45 € 

Por horas extraordinarias ordinarias 

- A cargo do empresario:   72,00 * 23,60% = 16,99 € 
- A cargo do traballador:    72,00 *   4,70% =   3,38 € 

Por horas extraordinarias de forza maior 

- A cargo do empresario:   60,00 * 12,00% =  7,20 € 
- A cargo do traballador:    60,00 *   2,00% =  1,20 € 
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3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

O tipo de retención que se aplica ó traballador dependerá das súa retribucións anuais e da súa situación 
persoal e familiar. Para o seu calculo utilizamos o programa que, a tal efecto, suministra a axencia tributaria: 

No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 2  

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo.   Contrato ou relación: xeral 

- Descendentes: 1 fillo, ano 2000.  Computa por enteiro 

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 
- Salario base:     950,00 * 14 (12 meses e 2 pagas) =  13.300,00 € 

- Antigüidade:       95,00 * 14 (12 meses e 2 pagas) =    1.330,00 € 

- Plus de incentivo:           100,00 * 12 (12 meses)          =    1.200,00 € 

- Estimación horas extras            =    1.200,00 € 

                                                                                          17.030,00 € 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 
       - 17.030,00 * 6,35% (4,7 C. Comúns + 1,55 desemprego + 0,1F. P.)  = 1.081,41 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de 6,00% 

 

3.2 Base retención por IRPF 

Na base de retención entran todos os conceptos retributivos, salariais e extrasalariais, excepto as contías 
recibidas en concepto de dietas, gastos de locomoción e indemnizacións que estean exentas.  

Salario base          950,00 € 
Antigüidade            95,00 €  

 Incentivos          100,00 € 
Horas extras ordinarias           72,00 € 
Horas extras forza maior         60,00 € 

                                            1.277,00 €                                      
 

3.3 Importe da retención 

O importe da retención a practicar ó traballador é o resultado de aplicar sobre a base suxeita a retención o 
porcentaxe de retención calculado anteriormente. 

Importe = base * tipo 

Importe = 1.277,00 * 6,00%  = 76,62 € 
 

 

4. Total a deducir          167,15 € 

 Aportacións á S. Social        90,53 € 
 - Continxencias comúns         62,00 € 
 - Desemprego          22,49 € 
 - Formación profesional           1,45 € 
 - H. Extras normais           3,38 € 
 - H. Extras forza maior           1,20 € 
 Retención IRPF           76,62 € 

 
5. Liquido a percibir      1.109,85 € 

 Total devengado  1.277,00 € 

 Total a deducir      167,15 € 
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EMPRESA TRABALLADOR XAN PÉREZ ROSALES
DOMICILIO NIF 35651111F
CIF CATEGORÍA MECÁNICO
POBOACIÓN Nº S.S 360000045685
CCC GRUPO COTIZACIÓN 4

Período liquidación Nº días 30
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 950,00
Complementos salariais

95,00
100,00

Horas extraordinarias ordinarias 72,00
Horas extraordinarias forza maior 60,00
Gratificacións extraordinarias
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 1.277,00

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 62,00
Desemprego 1,55% 22,49
Formación Profesional 0,10% 1,45
Horas extraordinarias Normais 4,70% 3,38
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 1,20
TOTAL APORTACIÓNS 90,53

2. Irpf 6,00% 76,62
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 167,15
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 1.109,85
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

31/08/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual 1.145,00
Rateo pagas extras 174,17

TOTAL 1.319,17 1.319,17
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 1.451,17
3. Base de cotización por horas extras normais 72,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 60,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 1.277,00

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 4
TALLERES PATIÑO SA
MONTECELO 44
A25255566
PONTEVEDRA
36987654321

do 1 ó 31 de agosto de 2011

Antigüidade
Plus incentivos
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3.- RETRIBUCIÓN MENSUAL E CONCEPTOS QUE NON COMPUTA N 

 

Dentro das percepcións que recibe o traballador hai algunhas que non están directamente relacionadas 
co traballo realizado, senón que remuneran os gastos en que debe incorrer o traballador para poder prestar 
a relación laboral. 

Denomínanse percepcións de carácter non salarial ou extrasalarial , non teñen a consideración legal de 
salario e non cotizan á Seguridade Social,  sempre que non superen determinadas contías. Se superan 
esas  contías mínimas considéranse percepcións salariais e computan na base de cotización á seguridade 
social e na base de retención por IRPF.  Así: 

a) Non computan na base de cotización á Seguridade Social, nin na base de retención do IRPF , as 
dietas e asignacións para gastos de viaxe ou gastos de locomoción ata os seguintes límites: 

• Gastos de estancia: ata o importe xustificado documentalmente 

• Gastos de manutención:  

- Cando se pernocte en concello distinto do lugar de traballo habitual e do que constitúa a 
residencia do perceptor: 53,34 euros diarios se corresponden a desprazamentos dentro 
do territorio español, ou 91,35 euros diarios se corresponden a desprazamentos no  
estranxeiro. 

- Cando non se pernocte en concello distinto do traballo habitual e do que constitúa a 
residencia do perceptor: 26,67 ou 48,08 euros diarios, segundo se trate de 
desprazamentos dentro do territorio español ou no estranxeiro, respectivamente. 

• Gastos de locomoción que se deriven  dos desprazamentos que deba realizar o traballador 
fora do centro de traballo para realizar o seu traballo nun lugar distinto ou en diferente 
concello ou pais, nas seguintes contías: 

- Se utiliza transporte público, o importe do gastos que se xustifique mediante factura. 

- Cando non se xustifique o gasto: 0,19 €/km recorrido mais gastos de peaxe e 
aparcamento documentados. 

 

b) Non computan na base de cotización á Seguridade Social, pero si na base de retención por IRPF, 
os plus de transporte urbano e de distancia sempre que a súa contía non excede no seu conxunto 
do 20% do IPREM mensual. A contía que supere ese 20% computará na base de cotización. 

 

c) Non computan na base de cotización á Seguridade Social, pero si na base de retención por IRPF, 
as contías que se abonen en concepto de quebranto de moeda, as indemnizacións por desgaste 
de útiles ou ferramentas de traballo e as asinacións para a adquisición de prendas de traballo 
sempre que a súa contía non excede no seu conxunto do 20% do IPREM mensual. A contía que 
supere ese 20% computará na base de cotización. 

 

d) Non computan na base de cotización á Seguridade Social, pero si na base de retención por IRPF, 
as contías que se abonen por indemnizacións por falecemento, traslados, suspensións, despidos 
ou ceses. 

 

e) Non computan na base de cotización á Seguridade Social, pero si na base de retención por IRPF, 
os produtos en especie concedidos voluntariamente  polas empresas sempre que a súa contía 
non excede no seu conxunto do 20% do IPREM mensual. A contía que supere ese 20% computará 
na base de cotización. A retribución en especie, cando estea incluída en convenio colectivo, 
computa como unha percepción salarial normal. 

 

f) Non computan na base de cotización á Seguridade Social, pero si na base de retención por IRPF, 
as percepcións por matrimonio, as prestacións da Seguridade Social e as súas melloras e as 
asinacións asistenciais. 

Na táboa 3 do anexo reflítense nun cadro todos os conceptos que non computan na base de 
cotización. Os que aparecen en sombra (dietas e gastos de locomoción) tampouco computan na 
base de retención por IRPF 
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Exemplos: 

 

Indicar se as seguintes percepcións computan na base de cotización á Seguridade Social e na base de 
retención por IRPF, e a contía pola que computan en cada caso: 

a) Complementos salariais 

- Antigüidade  200 € 

-  Plus de perigosidade 150 € 
 

Resposta: 

A antigüidade e o plus de perigosidade son complementos salariais e, como tal, computan na súa 
integridade tanto na base de cotización como na base de retención por IRPF. 

 

b) Gastos de estancia e manutención 

- Gastos de hotel, por unha viaxe de traballo, de un día, a Bilbao  xustificados con factura 300 € 

- Gastos de hotel, por unha viaxe de traballo, de un día, a Sevilla  sen xustificar  200 € 

- Dietas por manutención, 2 días con pernocta en Bilbao:  150 € 

- Dietas por manutención, 3 días con pernocta en París:  300 € 

- Dietas por manutención, media pensión en Lugo:   50 € 

Resposta: 

Os gastos de estancia non computan na base de cotización nin na base de retención por IRPF, sempre 
que estean debidamente xustificados. Por tanto: 

- Os gastos de estancia en Bilbao non computan por estar xustificados documentalmente. 

- Os gastos de estancia en Sevilla  computan, por non estar xustificados.  

As dietas por manutención non computan na base de cotización nin na base de retención por IRPF 
sempre que non superen determinadas contías. Así: 

- Dúas dietas completas a Bilbao por 150 € 

A dieta con pernocta en España esta exenta ata 53,34 €/día. No caso de 2 dietas a contía da 
exencións será de: 2 * 53,34 € = 106,68 €.  

Computará a diferenza entre o importe recibido por dietas, 150 €,  e a contía exenta que non 
computa, 106,68 €; e dicir 43,32 €  

- Tres dietas completas en París por 300 €. 

A dieta con pernocta no estranxeiro esta exenta ata 91,35 €/día. No caso de 3 dietas a contía da 
exención será de: 3 * 91,35 € = 274,05 €.  

Computará a diferenza entre o importe recibido por dietas, 300 €,  e a contía exenta que non 
computa, 274,05 €; e dicir 25,95 €  

- Media dieta en Lugo por 50 €. 

A media dieta en España esta exenta ata 26,77 €/día. No caso de 1 media dieta a contía da 
exención será de: 1 * 26,77 € = 26,77 €.  

Computará a diferenza entre o importe recibido pola media dieta, 50 €,  e a contía exenta que non 
computa, 26,77 €; e dicir 23,23 €  

 

c) Dietas por desprazamento ou gastos de locomoción 

- Dietas por desprazamento ata Santiago, xustificadas con billete de tren: 100 € 

- Dietas por desprazamento ata Vigo (60 km), sen xustificación: 15 € 
 

 



 39

Resposta: 

As dietas por desprazamento non computan na base de cotización nin na base de retención por IRPF 
sempre que estean xustificadas ou non superen a contía de 0,19 €/km.: 

- Dieta por desprazamento a Santiago de 100 € 

Non computa por estar xustificado con recibo de transporte público. 

- Dieta por desprazamento  a Vigo de 15 € 

Cando non estean xustificadas, as dietas por desprazamento están exentas de computar ata 0,19 
€/km. Neste caso estaría exento: 0,19 €/km * 60 km = 11,40 € 

Computará a diferenza entre o importe recibido, 15 €, e a contía exenta que non computa, 11,40 €; 
é dicir: 3,60 € 

 

d) Quebranto de moeda, desgaste de ferramentas e adquisición de roupa de traballo 

- Indemnización para adquisición de roupa de traballo  150 € 
 

Resposta: 

As indemnizacións que teñan como finalidade cubrir ó traballador por quebranto de moeda, desgaste e 
uso de ferramentas ou adquisición e mantemento de roupas de traballo non computan na base de 
cotización sempre que o seu importe conxunto non supere o 20% do IPREM mensual. O exceso sobre 
ese 20% do IPREM mensual si computa na base de cotización. Na base de retención por IRPF estas 
indemnización computan sempre. 

- Base de cotización: 

- Importe da indemnización para adquisición de roupa de traballo:  150 € 

- Límite que non computa por este concepto na base de cotización: 20% 532,51 = 106,50 € 

- Contía que computa na base de cotización: 150,00 – 106,50 = 43,50 € 

- Base de retención por IRPF: computan ós 150 €. 

 

e) Indemnizacións 

- Indemnización por traslado do posto de traballo dende Pontevedra a Vigo: 600 € 

Resposta: 

- Base de cotización: 

As indemnizacións por falecemento, traslado, suspensión, despido ou cese non computan na base 
de cotización, calquera que sexa a súa contía. Non computan na base de cotización ós 600 € 

- Base de retención por IRPF: computan ós  600 €. 

 

f) Plus de transporte urbano e de distancia 

- Plus de transporte polos desprazamentos dende o domicilio habitual ata o centro de traballo: 90 €/mes 

Resposta: 

O plus de transporte urbano e de distancia non computa na base de cotización sempre que o seu 
importe conxunto non supere o 20% do IPREM. Na base suxeita a retención por IRPF si computa. 

- Base de cotización: 

- Importe do plus de transporte:  90 € 

- Límite que non computa por este concepto na base de cotización: 20% 532,51 = 106,50 € 

- Contía que computa na base de cotización:   90 – 106,50 =  0,00 € 

- Base de retención por IRPF: computan ós 90 €. 
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g) Produtos en especie concedidos  

- Uso dunha vivenda habitual propiedade da empresa e cun valor catastral actualizado de 300.000 €, 
cando a remuneración por este concepto esta incluída no convenio colectivo. A remuneración total 
mensual do traballador é de 2.500 €. 

- Uso persoal dun vehículo propiedade da empresa con un custo de adquisición de 18.000 €. Esta 
remuneración é unha dávida do empresario co traballador como recoñecemento ó seu interese no 
traballo. 

- Beca de estudo concedida pola empresa ó fillo do traballador por unha contía de 1.000 €. Estas becas 
forman parte das medidas de carácter social incluídas no convenio colectivo da empresa. 

- Viaxe concedido voluntariamente polo empresario ó traballador e a súa familia valorado en 400 €, con 
motivo da dedicación é atención ó traballo. 

- Contribución, recollida en convenio, do empresario a un plan de pensións colectivo por unha contía de 
100 € mensuais. 
 

Resposta: 

As retribucións en especie, cando están recollidas en acordos entre o empresario e os traballadores por 
norma, convenio colectivo ou contrato de traballo, computan na base de cotización á Seguridade Social e 
cando son retribucións voluntarias do empresario ó traballador non computan na base sempre que non 
se superen determinadas contías. 

Na base suxeita a retención por IRPF computan en ambos casos: sexan voluntarias do empresario ou 
reguladas por acordos entre este e os traballadores. 

- Vivenda incluída no convenio colectivo: 

- Base de cotización: 

- Computa anualmente 5% do valor catastral : 5% 300.000/12 = 1.250 € mensuais 

- Límite do 10% das remuneracións: 10% 2.500 mensuais = 250 €  

- Contía que computa na base de cotización: 250 € 

- Base de retención por IRPF: computa 250 €. 

- Vehículo propiedade da empresa e cedido o seu uso voluntariamente pola empresa 

- Base de cotización: 

- Valoración da remuneración mensual por este concepto: 20% 18.000 /12 = 300 € mensuais 

- Límite exento de computar: 20% IPREM = 20% 532,51 = 106,50 €  

- Contía que computa na base de cotización: 300 – 106,50 = 193,50 € 

- Base de retención por IRPF: computa o total da remuneración, 300 €. 

- Beca de estudo de 1.000 € como prestación social do convenio 

- Computa na súa totalidade na base de cotización e na base da retención por IRPF: 1.000€ 

- Viaxe concedido voluntariamente polo empresario, valorado en 400 € 

- Base de cotización: 

- Valoración da viaxe = 400 € 

- Límite exento de computar: 20% IPREM = 20% 532,51 = 106,50 €  

- Contía que computa na base de cotización: 400 – 106,50 = 293,50 € 

- Base de retención por IRPF: computa o total da remuneración, 400 €. 

- Contribución, por convenio, a un plan de pensións, por 100 € mes. 

- Computa na súa totalidade na base de cotización e na base da retención por IRPF: 100€ 
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h) Asinacións asistenciais 

- Economato da empresa, polo que o traballador recibe produtos por importe de 300 € mensuais. 

Resposta: 

A entrega de produtos a prezos rebaixados (economatos, comedores...) está exenta de computo ata 
un máximo de 9 €/día. 

- Base de cotización: 

- Valoración dos produtos obtidos no economato = 300 € 

- Límite exento de computar: 9 €/día * 30 días = 270 €  

- Contía que computa na base de cotización: 300 – 270 = 30 € 

- Base de retención por IRPF: computa o total das asinacións asistenciais, 300 €. 

 
 
PRÁCTICA 5.- RETRIBUCIÓN MENSUAL E CONCEPTOS QUE NON COMPUTAN 
 

 PEDRO SANTOS ESQUERRO. Con NIF 35362514M, NASS 36/0005274132, categoría profesional de 
auxiliar administrativo e contrato indefinido a tempo completo. Traballa na empresa dende o 01/01/2002. 

Casado, nacido no ano 1980 e con un fillo nacido en 2004. A súa conxugue non traballa.  

Retribucións do mes de marzo de 2011:  

- Salario mensual: 900 € 

- Antigüidade: 5% salario base por trienio 

- Plus de transporte: 90 € 

Recibe dúas pagas extras ó ano por importe do salario base e antigüidade. 

Datos da Empresa:  CONSULTORES SA que se dedica ó asesoramento empresarial, con domicilio en 
rúa Michelena 4, 36001 Pontevedra, CIF A25256321 e CCC 36/123456789 

A efectos de cotización por accidentes de traballo hai que ter en conta que realiza só traballos de oficina. 

 

Solución 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado      1.125,00 € 

1.1.1 Percepcións salariais   1.035,00 € 

Salario base     900,00 €   
Antigüidade     135,00 €   

1.1.2 Percepcións non salariais       90,00 € 

 Plus transporte       90,00 € 

 

Antigüidade: 
O traballador foi contratado o 01/01/2002. A 01/03/2011 ten unha antigüidade na empresa de 9 anos e 2 
meses, que equivalen a  3 trienios. 
Cada trienio importa:  5%  900 =  45 €  Importe  trienios:   3 * 45 = 135,00 € 
 
Plus de transporte 
O plus de transporte é unha percepción non salarial ó non superar o 20% do IPREM:  20% 532,51 = 106.50 

 

2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns  
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a) Retribucións mensuais computables: 1.035,00 € 

- Salario base     900,00 €   
- Antigüidade     135,00 €   
 

b) Rateo pagas extras:        172,50 €   

O rateo das pagas extras será igual ó importe total recibido durante o ano por pagas extras dividido entre os 
12 meses do ano: 2 pagas extras por importe de salario base e antigüidade cada unha.     
   2 * (900 + 135) / 12 = 172,50 € 

c) Base de cotización por continxencias comúns calculada: 

É a suma das retribucións mensuais computables e o rateo das pagas extraordinarias:  

1035,00 + 172,50 = 1207,50 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 7, categoría de auxiliar administrativo, a base mínima e a base máxima son 
748,20 € e  3230,10 €, respectivamente. A base calculada, 1207,50 €, está comprendida entre a mínima e 
máxima. 

Base de cotización por continxencias comúns:  1.207,50 € 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

a) Base de cotización por continxencias profesionais calculada: 

É a suma das retribucións mensuais computables, o rateo das pagas extraordinarias e o importe percibido 
por horas extraordinarias realizadas no período:  

No caso de que o traballador non cobre horas extraordinarias, esta base coincide coa base de cotización 
por continxencias comúns calculada , non sendo necesario repetir os cálculos:   1.207,50 € 

b) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: 

Os topes mínimos e máximos son os mesmo para calquera categoría profesional que teña o traballador. O 
tope mínimo e máximo son 748,20 € e  3230,10 €, respectivamente. A base calculada por continxencias 
profesionais, 1207,50 €, está comprendida entre o tope mínimo e máximo. 

Base de cotización por continxencias profesionais:  1.207,50 € 

 
2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   1.207,5 * 23,60% = 284,97 € 
- A cargo do traballador:    1.207,5 *   4,70% =   56,75 € 

Para continxencias profesionais 

- A cargo do empresario exclusivamente, ocupación a –exclusivamente en oficina- 
Por IT:    1.207,5 * 0,65% =  7,85 € 
Por IMS: 1.207,5 * 0,35% =  4,22 € 

Para desemprego 

- A cargo do empresario:   1.207,5 *  5,50% =   66,41 € 
- A cargo do traballador:    1.207,5 *  1,55% =   18,72 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   1.207,5 * 0,20% = 2,42 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   1.207,5 * 0,60% =   7,25 € 
- A cargo do traballador:    1.207,5 * 0,10% =   1,21 € 
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3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

O tipo de retención que se aplica ó traballador dependerá das súa retribucións anuais e da súa situación 
persoal e familiar. Para o seu calculo utilizamos o programa que, a tal efecto, suministra a axencia tributaria: 

No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 2  

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo 

 Contrato ou relación: xeral 

- Descendentes: 1 fillo, ano 2004. Computa por enteiro 

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

- Salario base: 900 * 14 (12 meses e 2 pagas) =  12.600 

- Antigüidade:   135 * 14 (12 meses e 2 pagas) =    1.890 

- Plus de transporte:  90 * 12 (12  meses) =       1.080           

                                                                                15.570 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 

       - 15.570 * 6,35% (4,7 C. Comúns + 1,55 desemprego + 0,1F. P.)  = 988,70 € 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de 1,95% . 

 

3.2 Base retención por IRPF 

Na base de retención entran todos os conceptos retributivos, salariais e extrasalariais, excepto as contías 
recibidas en concepto de dietas, gastos de locomoción e indemnizacións que estean exentas.  

Salario base     900,00 € 
Antigüidade     135,00 € 
Plus transporte                   90,00 €  

                1.125,00 € 

 

3.3 Importe da retención 

O importe da retención a practicar ó traballador é o resultado de aplicar sobre a base suxeita a retención o 
porcentaxe de retención calculado anteriormente. 

Importe = base * tipo 

Importe = 1.125,00 * 1,95%  =  21,94 € 
 
 

4. Total a deducir           98,62 € 

 Aportacións á S. Social       76,68 € 

 - Continxencias comúns        56,75 € 
 - Desemprego         18,72 € 
 - Formación profesional          1,21 € 

 Retención IRPF         21,94 € 
 
5. Liquido a percibir      1.026,38 € 

 Total devengado  1.125,00 € 
 Total a deducir        98,62 € 
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EMPRESA TRABALLADOR PEDRO SANTOS ESQUERRO
DOMICILIO NIF 35362514M
CIF CATEGORÍA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
POBOACIÓN Nº S.S 360005274132
CCC GRUPO COTIZACIÓN 7

Período liquidación Nº días 30
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 900,00
Complementos salariais

135,00

Horas extraordinarias ordinarias
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

90,00
Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 1.125,00

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 56,75
Desemprego 1,55% 18,72
Formación Profesional 0,10% 1,21
Horas extraordinarias Normais 4,70% 0,00
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 76,68

2. Irpf 1,95% 21,94
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 98,61
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 1.026,39
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

31/03/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual 1.035,00
Rateo pagas extras 172,50

TOTAL 1.207,50 1.207,50
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 1.207,50
3. Base de cotización por horas extras normais 0,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 1.125,00

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 5
CONSULTORES SA
MICHELENA 4
A25256321
PONTEVEDRA
36123456789

do 1 ó 31 de marzo de 2011

Antigüidade

Plus transporte
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PRÁCTICA 6.- RETRIBUCIÓN MENSUAL E APLICACIÓN DE BASES  E  TOPES MÁXIMOS 
 

 ANTÓN FERNÁNDEZ MORGADE. Con NIF 35363636B, NASS 36/0001122332, categoría profesional de 
licenciado e contrato indefinido a tempo completo. Traballa na empresa dende o 01/01/1982. 

Situación persoal e familiar: nacido no ano 1960, casado, con 3 fillos nacidos en 2004, 2000 e 1990. A súa 
conxugue ten un ingresos anuais de 10.000 €.  

Retribucións no mes de setembro de 2011:  

- Salario mensual: 2. 900 €  

- Antigüidade: 5% salario base por trienio 

- Dietas: 4 dietas por manutención con pernocta en España, 300 € 

Recibe dúas pagas extras ó ano por importe do salario base e antigüidade. 

Datos da Empresa:  CONSULTORES SA que se dedica ó asesoramento empresarial, con domicilio en 
rúa Michelena 4, 36001 Pontevedra, CIF A25256321 e CCC 36/123456789 

A efectos de cotización por accidentes de traballo hai que ter en conta que realiza só traballos de oficina. 

 

Solución 

Neste exercicio a base por continxencias comúns calculada supera a base máxima establecida para o grupo 
de cotización do traballador. Nestas circunstancias a base de cotización por continxencias comúns será a 
base máxima que corresponda ó grupo de cotización do traballador. 

Tamén ocorre que a base de cotización por continxencias profesionais supera o importe de tope máximo. 
Igualmente que no caso anterior a base de cotización por continxencias profesionais será o tope máximo 
establecido. 

 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado      4.505,00 € 

1.1.1 Percepcións salariais   4.291.64 € 

Salario base  2.900,00 €   
Antigüidade  1.305,00 €   
Dietas        86,64 €  

1.1.2 Percepcións non salariais     213,36 € 

 Dietas      213,36 € 

Antigüidade: 
O traballador foi contratado o 01/01/1982. Con data 01/09/2011 ten unha antigüidade na empresa de 29 
anos e 8 meses, que equivalen a 9 trienios. (Con 27 anos cúmprese o 9º trienio e debe esperar a ter unha 
antigüidade na empresa de 30 anos para cumprir os 10 trienios). 
Cada trienio importa:  5% 2900 = 145 €  Importe  trienios:   9 * 145 = 1305,00 € 

Dietas: 
As dietas  e gastos de locomoción están exentos (non computan) na base de cotización á Seguridade Social 
e na base do IRPF ó considerarse que non son retribucións de carácter salarial. Esta exención ten limites, 
reflitidos na táboa 3, a partir dos que si computan como un ingreso salarial. 
No momento de confeccionar o recibo de salarios debemos distinguir entre  a contía das dietas que esta 
exenta (que non computa) e aquela non exenta (que computa): 

- A parte exenta inclúese como unha percepción non salarial e non entra no calculo da base de 
cotización nin da base do IRPF. 

- A parte non exenta inclúese como unha percepción salarial e entra no calculo da base de cotización 
e da base do IRPF. 

Dietas recibidas: o traballador recibe por 4 dietas con pernocta en España:   300,00 € 
Dietas exentas: 4 dietas a 53,34 €/cada unha:  4 * 53,34 =      213,36 €  

cada dieta con pernocta en España esta exenta ata unha contía de 53,34 € 
Dietas que computan (na base de cotización e na base de IRPF):       86,64 € 
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2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns  

a) Retribucións mensuais computables: 4.291,64 € 

- Salario base  2.900,00 €   
- Antigüidade  1.305,00 €   
- Dietas        86,64 €   (Pola contía non exenta)   

b) Rateo pagas extras:       700,83 € 2 * (2.900,00 + 1.305) / 12 = 700,83 € 

c) Base de cotización por continxencias comúns calculada: 

É a suma das retribucións mensuais computables e o rateo das pagas extraordinarias:  

4291,64 + 700,83 = 4.992,47 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 1 a base mínima e a base máxima son 1045,20 € e  3230,10 €, respectivamente. 
A base calculada, 4992,47 €, é superior a base máxima que corresponde ó grupo de cotización, polo que 
colleremos esta base máxima como a base de cotización por continxencias comúns. 

Base de cotización por continxencias comúns:  3.230,10 € 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

a) Base de cotización por continxencias profesionais calculada: 

É a suma das retribucións mensuais computables, o rateo das pagas extraordinarias e o importe percibido 
por horas extraordinarias realizadas no período:  

No caso de que o traballador non cobre horas extraordinarias, esta base coincide coa base de cotización 
por continxencias comúns calculada , non sendo necesario repetir os cálculos:   4.992,47 € 

b) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: 

Os topes mínimos e máximos son os mesmo para calquera categoría profesional que teña o traballador. O 
tope mínimo e máximo son 748,20 € e  3230,10 €, respectivamente.  

A base calculada por continxencias profesionais, 4.992,47 €, é superior ó tope máximo establecido, polo 
que colleremos este tope máximo como base de cotización por continxencias profesionais. 

Base de cotización por continxencias profesionais:  3.230,10 € 

 
2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   3.230,10  *  23,60% = 762,30 € 
- A cargo do traballador:    3.230,10   *   4,70% = 151,81 € 

Para continxencias profesionais 

A cargo do empresario exclusivamente, ocupación a –exclusivamente en oficina- 
Por IT:    3.230,10  * 0,65% =  21,00 € 
Por IMS:  3.230,10  * 0,35% =  11,31 € 

Para desemprego 

- A cargo do empresario:   3.230,10  *  5,50% =  177,66 € 
- A cargo do traballador:    3.230,10  *  1,55% =    50,07 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   3.230,10   * 0,20% = 6,46 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   3.230,10  * 0,60% =   19,38 € 
- A cargo do traballador:    3.230,10  * 0,10% =     3,23 € 
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3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

O tipo de retención que se aplica ó traballador dependerá das súa retribucións anuais e da súa situación 
persoal e familiar. Para o seu calculo utilizamos o programa que, a tal efecto, suministra a axencia tributaria: 

No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 3  

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo 

 Contrato ou relación: xeral 

- Descendentes: 3 fillos, anos 1990, 2000 e 2004 

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

- Salario base: 2.900 * 14 (12 meses e 2 pagas) = 40.600 

- Antigüidade:   1.305 * 14 (12 meses e 2 pagas) =  18.270 

                                                                       58.870 

NOTA: se o empresario tivese unha estimación do importe das dietas que computan, por superar os 
límites establecidos, si a incluiría  nas retribucións anuais estimadas.  

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 

       58.870 * 6,35% (4,7 C. Comúns + 1,55 desemprego + 0,1F. P.)  = 3738,24 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de  23,00%. 

 

3.2 Base retención por IRPF 

Na base de retención entran todos os conceptos retributivos, salariais e extrasalariais, excepto as contías 
recibidas en concepto de dietas, gastos de locomoción e indemnizacións que estean exentas.  

Salario base       2.900,00 € 
Antigüidade       1.305,00 € 
Dietas                          86,64 €       A contía non exenta das dietas inclúese na base do IRPF 

                                4.291,64€ 
 

3.3 Importe da retención 

O importe da retención a practicar ó traballador é o resultado de aplicar sobre a base suxeita a retención o 
porcentaxe de retención calculado anteriormente. 

Importe = base * tipo 

Importe = 4.291,64 * 23,00%  = 987,08 
 

 

4. Total a deducir      1.192,19 € 

 Aportacións á S. Social      205,11 € 
 - Continxencias comúns       151,81 € 
 - Desemprego          50,07 € 
 - Formación profesional           3,23 € 
 Retención IRPF       987,08 € 
 
5. Liquido a percibir      3.312,81 € 

 Total devengado  4.505,00 € 
 Total a deducir   1.192,19 € 
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EMPRESA TRABALLADOR ANTÓN FERNÁNDEZ MORGADE
DOMICILIO NIF 36363636B
CIF CATEGORÍA LICENCIADO
POBOACIÓN Nº S.S 360001122332
CCC GRUPO COTIZACIÓN 1

Período liquidación Nº días 30
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 2.900,00
Complementos salariais

1.305,00
86,64

Horas extraordinarias ordinarias
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

213,36
Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 4.505,00

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 151,81
Desemprego 1,55% 50,07
Formación Profesional 0,10% 3,23
Horas extraordinarias Normais 4,70% 0,00
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 205,11

2. Irpf 23,00% 987,08
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 1.192,19
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 3.312,81
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

30/09/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual 4.291,64
Rateo pagas extras 700,83

TOTAL 4.992,47 3.230,10
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 3.230,10
3. Base de cotización por horas extras normais 0,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 4.291,64

Dietas

Dietas

PONTEVEDRA
36123456789

do 1 ó 30 de setembro de 2011

Antigüidade

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 6
CONSULTORES SA
MICHELENA 4
A25256321
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PRÁCTICA 7.- RETRIBUCIÓN MENSUAL, CONCEPTOS QUE NON COMPUTAN E HORAS 
EXTRAORDINARIAS 
 
MANUELA TERRÓN ÁLVAREZ, con NIF 35362525T, NASS 36/0005274888, categoría profesional de 
administrativa e contrato indefinido a tempo completo. Traballa na empresa dende o 01/01/2008. 

Situación familiar: nacida en 1980. solteira con un fillo nacido en 2004.  

Retribucións no mes de outubro de 2011:  

Salario mensual: 1.200 € 

Antigüidade: 5% salario base por trienio 

Gastos locomoción: 200 km a razón de 0,3 €/km 

Horas extras ordinarias no mes: 200 € 

Recibe dúas pagas extras ó ano por importe do salario base e antigüidade. 

A empresa estima que durante o ano 2011 fará horas extras por importe de 600 € 

Datos da Empresa:  CONSULTORES SA que se dedica ó asesoramento empresarial, con domicilio en 
rúa Michelena 4, 36001 Pontevedra, CIF A25256321 e CCC 36/123456789 

A efectos de cotización por accidentes de traballo realiza só traballos de oficina. 
 

Solución 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado      1.520,00 € 

1.1.1 Percepcións salariais   1.482,00 € 

Salario base  1.200,00 €   
Antigüidade       60,00 € 
Gastos locomoción      22,00 €   
Horas extraordinarias    200,00 €  

1.1.2 Percepcións non salariais       38,00 € 

 Gastos locomoción      38,00 € 

Antigüidade: 
O traballador foi contratado o 01/01/2008. Con data 01/10/2009 ten unha antigüidade na empresa de 3 anos 
e 9 meses, que equivalen a 1 trienio.  
Cada trienio importa:  5% 1200 = 60 €  Importe  trienios:   1 * 60 =  60,00 € 

Gastos locomoción: 
Os gastos de locomoción están exentos (non computan) na base de cotización e na base do IRPF ó 
considerarse que non  son retribucións de carácter salarial. Esta exención ten os seguintes limites, refletidos 
na táboa 3, a partir dos que si computa como un ingreso salarial. 
Non computa: 

- O importe xustificado mediante factura ou equivalente. 
- 0,19 €/km recorrido mais gastos de peaxe e aparcamento (xustificados), cando no exista factura. 

No momento de confeccionar o recibo de salarios debemos distinguir: 
- Os gastos de locomoción exentos: inclúense como unha percepción non salarial e non entran no 

calculo da base de cotización nin da base do IRPF. 
- Os gastos de locomoción non exentos: inclúense como unha percepción salarial e entran no calculo 

da base de cotización e da base do IRPF. 

Gastos locomoción, importe recibido: 200 km * 0,30 €/km = 60,00 € 
Gastos locomoción, importe exento: 200 km * 0,19 €/km = 38,00 €     

Gastos locomoción, importe que computa   22,00 €  
 

2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 
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2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns  

a) Retribucións mensuais computables: 1.282,00 € 

- Salario base  1.200,00 €   
- Antigüidade       60,00 € 
- Gastos locomoción      22,00 € 

b) Rateo pagas extras:        210,00 €   2 * (1200,00 + 60,00) / 12 = 210,00 € 

c) Base de cotización por continxencias comúns calculada: 

É a suma das retribucións mensuais computables e o rateo das pagas extraordinarias:  

1282,00 + 210,00 = 1492,00 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 5 a base mínima e a base máxima son 748,20 € e  3230,10 €, respectivamente. 
A base calculada, 1492,00 €, está comprendida entre a mínima e máxima. 

Base de cotización por continxencias comúns:  1.492,00 € 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

a) Retribucións mensuais computables: 1.282,00 € 

- Salario base  1.200,00 €   
- Antigüidade       60,00 € 
- Gastos locomoción      22,00 € 

b) Rateo pagas extras:        210,00 €    

c) Horas extraordinarias:     200.00 € 

d) Base de cotización por continxencias profesionais calculada: 

É a suma das retribucións mensuais computables, o rateo das pagas extraordinarias e o importe percibido 
por horas extraordinarias realizadas no período:  

1282,00 + 210,00 + 200,00  = 1692,00 € 

e) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: 

O tope mínimo e máximo son 748,10 € e  3230,10 €, respectivamente. A base calculada por continxencias 
profesionais, 1692,00 €, está comprendida entre o tope mínimo e máximo. 

Base de cotización por continxencias profesionais:  1.692,00 € 

2.1.3 Base cotización adicional por horas extras or dinarias:  200 € 

  
 
2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   1.492 *  23,60% = 352,11 € 
- A cargo do traballador:    1.492  *   4,70% =   70,12 € 

Para continxencias profesionais 

- A cargo do empresario exclusivamente, ocupación a –exclusivamente en oficina- 
Por IT:    1.692  * 0,65% =  11,00 € 
Por IMS:  1.692  * 0,35% =    5,92 € 

Para desemprego 

- A cargo do empresario:   1.692    *  5,50% =    93,06 € 
- A cargo do traballador:    1.692    *  1,55% =    26,23 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   1.692    * 0,20% = 3,38 € 
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Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   1.692    * 0,60% =   10,15 € 
- A cargo do traballador:    1.692    * 0,10% =     1,69 € 

Adicional por horas extraordinarias ordinarias 

- A cargo do empresario:   200   *  23,60% =   47,2 € 
- A cargo do traballador:    200   *    4,70% =     9,4 € 

 

3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 1 

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo.   Contrato ou relación: xeral 

- Descendentes: 1 fillo. Ano 2004.   Computa por completo 

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

- Salario base: 1.200 * 14 (12 meses e 2 pagas) =  16.800 

- Antigüidade:        60 * 14 (12 meses e 2 pagas) =       840 

- Horas extras estimadas                                                600 

                                                                        18.240 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 
         18.240 * 6,35% (4,7 C. Comúns + 1,55 desemprego + 0,1F. P.)  = 1158,24 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de  10,00%. 

 

3.2 Base retención por IRPF 

Na base de retención entran todos os conceptos retributivos, salariais e extrasalariais, excepto as contías 
recibidas en concepto de dietas, gastos de locomoción e indemnizacións que estean exentas.  

Salario base              1.200 € 
Antigüidade                   60 € 
Gastos locomoción             22 € 
Horas extras                     200 €                    
                                      1.482 € 
  

3.3 Importe da retención 

O importe da retención a practicar ó traballador é o resultado de aplicar sobre a base suxeita a retención o 
porcentaxe de retención calculado anteriormente. 

Importe = base * tipo 
Importe = 1.482 * 10,00%  =148,20 € 
 

4. Total a deducir         255,64 € 

 Aportacións á S. Social      107,44 € 
 - Continxencias comúns         70,12 € 
 - Desemprego          26,23 € 
 - Formación profesional           1,69 € 
 - H. Extras normais           9,40 € 
 Retención IRPF       148,20 € 

 
5. Liquido a percibir      1.264,36 € 
 Total devengado  1.520,00 € 
 Total a deducir      255,64 € 
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EMPRESA TRABALLADOR MANUELA TERRÓN ÁLVAREZ
DOMICILIO NIF 35362525T
CIF CATEGORÍA ADMINISTRATIVA
POBOACIÓN Nº S.S 360005274888
CCC GRUPO COTIZACIÓN 5

Período liquidación Nº días 30
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 1.200,00
Complementos salariais

60,00
22,00

Horas extraordinarias ordinarias 200,00
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

38,00
Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 1.520,00

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 70,12
Desemprego 1,55% 26,23
Formación Profesional 0,10% 1,69
Horas extraordinarias Normais 4,70% 9,40
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 107,44

2. Irpf 10,00% 148,20
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 255,64
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 1.264,36
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

31/10/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual 1.282,00
Rateo pagas extras 210,00

TOTAL 1.492,00 1.492,00
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 1.692,00
3. Base de cotización por horas extras normais 200,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 1.482,00

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 7
CONSULTORES SA
MICHELENA 4
A25256321
PONTEVEDRA
36123456789

do 1 ó 31 de outubro de 2011

Antigüidade
Gastos locomoción

Gastos locomoción
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4.- CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA E DEDUCCIÓNS 
 

4.1 Contrato de duración determinada. 

Cotización por desemprego: 

Os contratos de duración determinada están penalizados na cotización por desemprego, tendo un tipo de 
cotización maior que os contratos indefinidos. No caso de contratos de duración determinada a tempo 
parcial o tipo de cotización é maior a aínda. Ó aplicar un tipo de cotización maior ós contratos de duración 
determinada pretendese, timidamente, o fomento da contratación indefinida que sairá mais barata. 

 

Cotización por desemprego Base 
Porcentaxes 

Empresa Traballador Total 

- Tipo xeral BCP 5,50 1,55 7,05 

- C.D.determ. t. completo BCP 6,70 1,60 8,30 

- C.D.determ. t. parcial BCP 7,70 1,60 9,30 

 

Tipo de retención por IRPF: 

En función do tempo de vixencia do contrato de duración determinada o tipo de retención por IRPF 
calcularase da seguinte forma: 

- Se o contrato ten unha duración superior a 1 ano: ó igual que  nos contratos indefinidos terase en 
conta as retribucións anuais a recibir polo traballador e a súa situación persoal e familiar, aplicando o 
programa da axencia tributaria visto nos exercicios anteriores. 

- Se o contrato ten unha duración inferior a 1 ano: a retención non pode ser inferior ó 2%, con 
independencia das retribucións que reciba o traballador e da súa situación persoal e familiar. Si pode 
ser superior ó 2% no caso de que así resulte da aplicación do programa de retencións.  

 

4.2  Deducións 

   Sobre as remuneracións brutas a que ten dereito o traballador practícanse diversas deducións que 
minoran a remuneración total e recibir. Estas deducións poden ser por: 

• Aportación do traballador á Seguridade Social  

• Retención polo Imposto sobre  a Renda das Persoas Físicas (IRPF) 

• Por cantidades anticipadas polo empresario: anticipos a conta recibidos no mes ou amortización de 
préstamos concedidos pola empresa ó traballador 

• De carácter sindical: cando a empresa desconta a cota sindical do salario do traballador e a ingresa 
ó seu sindicato. Require a conformidade por parte do traballador. 

• Por razón de indemnización por danos: cando o traballador extinga o seu contrato por abandono, 
sen previo aviso, o empresario pode descontarlle os días de preaviso establecidos legalmente en 
concepto de danos e prexuízos. 

• Por razón de mandamentos xudiciais de embargo: cando o xuíz autorice o embargo do salario para 
o pago de débedas do traballador ou pago de alimentos en caso de separación ou divorcio. Debe 
terse en conta que o SMI é inembargable e que as cantidades que superen a este son parcialmente 
inembargables segundo estudamos no tema 11. 

• Por pagos indebidos: cando a empresa, por error, pagou salarios en exceso en meses anteriores. 
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PRÁCTICA 8.- CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA  E DEDUCIÓNS. 
 

  MARÍA PORTELA ROMAI, con NIF 33333333M, NASS 36/0005333332, categoría profesional de 
subalterna e contrato por obra ou servizo a tempo completo de 6 meses de duración. O seu posto de 
traballo está na oficina da empresa. 

Situación persoal: nacida en 1975, solteira sen fillos.  

Retribucións no mes de xaneiro de 2011:  

Salario mensual: 900 € 

Antigüidade: 5% salario base por trienio 

Turnicidade: 190 € 

Adquisición prendas de traballo: 80 € que recibe unha só vez ó ano 

Horas extras forza maior: 60 € 

 Dedúcense 5 € en concepto de cota sindical 

Recibe dúas pagas extras ó ano por importe do salario base e antigüidade. 

Non se prevé a realización de horas extras durante o ano. 

Datos da Empresa:  CONSULTORES SA que se dedica ó asesoramento empresarial, con domicilio en 
rúa Michelena 4, 36001 Pontevedra, CIF A25256321 e CCC 36/123456789 

A efectos de cotización por accidentes de traballo realiza só traballos de oficina. 
 

Solución 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado      1.230,00 € 

1.1.1 Percepcións salariais   1.150,00 € 

Salario base      900,00 €   
Turnicidade      190,00 € 
Horas extraordinarias f. maior   60,00 €  

1.1.2 Percepcións non salariais       80,00 € 

 Adquisición prendas traballo   80,00 € 

Antigüidade: 
O traballador acaba de ser contratado, por tanto non ten dereito a ningún trienio. 
Podería ter dereito a algún trienio se houbese traballado anteriormente na empresa, aínda que fose con 
contratos temporais, pois todo o tempo traballado acumulase para o computo da antigüidade. 
 

Adquisición de prendas de traballo: 
Os importes recibidos por este concepto considéranse percepcións non salariais e están exentos de 
cotización á Seguridade Social sempre que non superen a contía do 20% do IPREM mensual. 
Importe exento:  20% * 532,51  =  106,50 € 
Como o importe de 80,00 € non supera o importe exento considerase, integramente, unha percepción non 
salarial. 
 

 

2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns  

a) Retribucións mensuais computables: 1.090,00 € 

- Salario base      900,00 €   
- Turnicidade      190,00 € 
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b) Rateo pagas extras:        150,00 €   2 * 900,00 / 12 = 150,00 € 

c) Base de cotización por continxencias comúns calculada: 

É a suma das retribucións mensuais computables e o rateo das pagas extraordinarias:  

1090,00 + 150,00 = 1240,00 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 6 a base mínima e a base máxima son 748,20 € e  3230,10 €, respectivamente. 
A base calculada, 1240,00 €, está comprendida entre a mínima e máxima. 

Base de cotización por continxencias comúns:  1.240,00 € 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

a) Retribucións mensuais computables: 1.090,00 € 

- Salario base     900,00 €   
- Turnicidade     190,00 € 
 

b) Rateo pagas extras:        150,00 €       

c) Horas extraordinarias forza maior:      60,00 € 

d) Base de cotización por continxencias profesionais calculada: 

É a suma das retribucións mensuais computables, o rateo das pagas extraordinarias e o importe percibido 
por horas extraordinarias realizadas no período:  

1090,00 + 150,00 + 60,00  = 1300,00 € 

e) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: 

O tope mínimo e máximo son 748,20 € e  3230,10 €, respectivamente. A base calculada por continxencias 
profesionais, 1300,00 €, está comprendida entre o tope mínimo e máximo. 

Base de cotización por continxencias profesionais:  1.300,00 € 

2.1.3 Base cotización adicional por horas extras fo rza maior:  60 € 

  
2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   1.240  * 23,60% = 292,64 € 
- A cargo do traballador:    1.240  *   4,70% =   58,28 € 

Para continxencias profesionais 

- A cargo do empresario exclusivamente, ocupación a –exclusivamente en oficina- 
Por IT:    1.300  * 0,65% =    8,45 € 
Por IMS:  1.300  * 0,35% =    4,55 € 

Para desemprego.  Nos contratos temporais  a cotización por desemprego é maior. 

- A cargo do empresario:   1.300    *  6,70% =    87,10 € 
- A cargo do traballador:    1.300    *  1,60% =    20,80 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   1.300    * 0,20% = 2,60 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   1.300    * 0,60% =     7,80 € 
- A cargo do traballador:    1.300    * 0,10% =     1,30 € 
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Adicional por horas extraordinarias de forza maior 

- A cargo do empresario:   60    * 12% =   7,2 € 
- A cargo do traballador:    60    *   2% =   1,2 € 

As horas extraordinarias de forza maior cotizan menos que as ordinarias. 

 

3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 3 

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo.   Contrato ou relación: duración inferior a 1 ano  

- Descendentes:  

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

- Salario base:   900 * 7 (6 meses e 1 pagas) =    6.300  NOTA: 12 meses dan dereito a 2 pagas 

- Turnicidade:     190 * 6 meses                        =    1.140            6 meses dan dereito a 1 paga  

- Adquisición prendas traballo                          =          80 

                                                                     7.520 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 
         7.520 * 6,40% (4,7 C. Comúns + 1,60 desemprego + 0,1F. P.)  = 481,28 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de  2,00%. 

 

3.2 Base retención por IRPF 

Na base de retención entran todos os conceptos retributivos, salariais e extrasalariais, excepto as contías 
recibidas en concepto de dietas, gastos de locomoción e indemnizacións que estean exentas. A 
remuneración por adquisición de prendas computa na base do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. 

Salario base          900 € 
Turnicidade                190 € 
Adquisición prendas    80 € 
Horas extras                60 €   

                                1.230 € 
  

3.3 Importe da retención 

O importe da retención a practicar ó traballador é o resultado de aplicar sobre a base suxeita a retención o 
porcentaxe de retención calculado anteriormente. 

Importe = base * tipo 
Importe = 1.230 * 2,00%  = 24,60 € 
 

4. Total a deducir         111,18 € 

 Aportacións á S. Social        81,58 € 
 - Continxencias comúns         58,28 € 
 - Desemprego          20,80 € 
 - Formación profesional           1,30 € 
 - H. Extras forza maior           1,20 € 
 Retención IRPF         24,60 € 
 Cota sindical           5,00 € 

5. Liquido a percibir      1.118,82 € 
 Total devengado  1.230,00 € 
 Total a deducir      111,18 € 
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EMPRESA TRABALLADOR MARÍA PORTELA ROMAI
DOMICILIO NIF 33333333M
CIF CATEGORÍA SUBALTERNA
POBOACIÓN Nº S.S 360005333332
CCC GRUPO COTIZACIÓN 6

Período liquidación Nº días 30
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 900,00
Complementos salariais

190,00

Horas extraordinarias ordinarias
Horas extraordinarias forza maior 60,00
Gratificacións extraordinarias
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

80,00
Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 1.230,00

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 58,28
Desemprego 1,60% 20,80
Formación Profesional 0,10% 1,30
Horas extraordinarias Normais 4,70% 0,00
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 1,20
TOTAL APORTACIÓNS 81,58

2. Irpf 2,00% 24,60
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións Cota sindical 5,00

B. TOTAL A DEDUCIR 111,18
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 1.118,82
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

31/01/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual 1.090,00
Rateo pagas extras 150,00

TOTAL 1.240,00 1.240,00
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 1.300,00
3. Base de cotización por horas extras normais 0,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 60,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 1.230,00

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 8
CONSULTORES SA
MICHELENA 4
A25256321
PONTEVEDRA
36123456789

do 1 ó 31 de xaneiro de 2011

Turnicidade

Adquisición prendas traballo
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PRÁCTICA 9.- ALTA NO MES  E CONTRATO TEMPORAL 
 

 

MARIÑA ANDRADE PARDO, con NIF 33333666B, NASS 36/0002225555, categoría profesional de xefa 
administrativa e contrato de interinidade a tempo completo de 3 meses de duración. Comeza a traballar na 
empresa o 18/07/2011. 

Situación persoal: nacida en 1980, solteira con 1 fillo nacido no ano 2000.  

Retribucións no mes de xullo de 2011:  

Salario: 1.300 € 

Antigüidade: 5% salario base por trienio 

Plus de xefatura: 120 € 

Plus de transporte: 35 €/mes 

Horas extras de forza maior: 40 € 

Horas extras ordinarias: 50 €. 

Recibe dúas pagas extras ó ano por importe do salario base e antigüidade cada unha. 

A empresa non ten previsto que esta traballadora realice horas extras ó longo do ano. 

Empresa: TALLERES PATIÑO SA que se dedica á reparación de coches, con domicilio en rúa 
Montecelo 44, 36004 Pontevedra, CIF A25255566 e CCC 36/987654321. 

A efectos de cotización por accidente de traballo e enfermidade profesional realiza traballos só de oficina. 

 
Solución 
 

Aínda que a retribución da traballadora é mensual debemos ter en conta que neste mes traballa 14 días,  
polo que cobrará só polos días traballados. Para calcular a contía de salario que recibirá debemos dividir a 
retribución mensual entre 30 para obter a retribución diaria e, posteriormente, multiplicar polos 14 días que 
traballa no mes. 

Cando se realice o rateo das horas extras debemos ter en conta que deben ser rateadas polos 14 días 
traballados,  de igual forma que fixemos coas retribucións mensuais. 

 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado         769,01 € 

1.1.1 Percepcións salariais      752,67 € 

Salario base: 1300 * 14 /30 = 606,67 €   
Plus xefatura:  120 * 14 /30 =      56,00 € 
Horas extraordinarias ordinarias  50,00 €  
Horas extraordinarias f. maior   40,00 € 

1.1.2 Percepcións non salariais       16,34 € 

 Plus transporte     16,34 € 

Antigüidade: 
O traballador acaba de ser contratado: non ten antigüidade ningunha e non xera dereito a ningún trienio. 

Plus transporte: 
Os importes recibidos por este concepto considéranse percepcións non salariais e están exentos de 
cotización á Seguridade Social sempre que non superen a contía do 20% do IPREM que corresponde ós 14 
días traballados. 
Importe exento:  20% * 532,51 * 14 /30  =  49,70 € (temos en conta que traballou 14 días) 
Importe cobrado por plus de transporte:   35 €/mes * 14 /30 (días) = 16,34 €  
Como o importe de 16,34 € non supera o importe exento considerase unha percepción non salarial. 
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2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns  

a) Retribucións mensuais computables:   662,67 € 

- Salario base     606,67 €   
- Plus xefatura       56,00 € 
        No rateo temos en conta que son 14 días. 

b) Rateo pagas extras:        101,11 €   2 * 1300,00 /12 * 14/30 = 101,11 € 

c) Base de cotización por continxencias comúns calculada: 

É a suma das retribucións mensuais computables e o rateo das pagas extraordinarias:  

662,67 + 101,11 = 763,78 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Debemos ter en conta que estas bases son as que corresponden a un salario mensual polo que calculamos 
as bases que proporcionalmente corresponden a 14 días. Para o grupo de cotización 3 as bases 
correspondentes ós 14 días serán: 

- Base mínima: 754,20 *14/30 = 351,96 

- Base máxima: 3230,10 * 14/30 = 1507,38 

A base calculada, 763,78 €, está comprendida entre a base mínima e máxima. 

Base de cotización por continxencias comúns:  763,78 € 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

a) Retribucións mensuais computables:   662,67 € 

- Salario base     606,67 €   
- Plus xefatura       56,00 € 

b) Rateo pagas extras:        101,11 €    

c) Horas extraordinarias forza maior:      40,00 € 

     Horas extraordinarias ordinarias      50,00 € 

d) Base de cotización por continxencias profesionais calculada: 

É a suma das retribucións mensuais computables, o rateo das pagas extraordinarias e o importe percibido 
por horas extraordinarias realizadas no período:  

662,67 + 101,11 + 40,00 + 50,00  = 853,78 € 

e) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: 

Previamente calculamos o importe dos topes que corresponden a 14 días.  

Tope máximo = 3230,10 € * 14 / 30 = 1507,38  Tope mínimo = 748,20 € * 14 / 30 = 349,16 € 

Base de cotización por continxencias profesionais:  853,78 € 

 

2.1.3  Base cotización adicional por horas extras f orza maior:   40 € 

 

2.1.4 Base cotización adicional por horas extras or dinarias:   50 € 
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2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   763,78  * 23,60% = 180,25 € 
- A cargo do traballador:    763,78  *   4,70% =  35,90 € 

Para continxencias profesionais 

- A cargo do empresario exclusivamente: 
Aínda que a actividade económica da empresa é o mantemento de vehículos, no caso dos traballadores 
que realizan traballos en exclusiva de oficina cotizan pola ocupación: ocupación a –exclusivamente en 
oficina- 

Por IT:    853,78   *   0,65% =    5,55 € 
Por IMS:  853,78   *   0,35% =    2,99 € 

Para desemprego.  Nos contratos temporais  a cotización por desemprego é maior. 

- A cargo do empresario:   853,78     *  6,70% =   57,20 € 
- A cargo do traballador:    853,78     *  1,60% =   13,66 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   853,78       * 0,20% = 1,71 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   853,78    * 0,60% =     5,12 € 
- A cargo do traballador:    853,78    * 0,10% =     0,85 € 

Adicional por horas extraordinarias ordinarias 

- A cargo do empresario:   50  * 23,6% =   11,80 € 
- A cargo do traballador:   50  *   4,7% =     2,35 € 

Adicional por horas extraordinarias de forza maior 

- A cargo do empresario:   40    * 12% =    4,80 € 
- A cargo do traballador:   40    *   2% =     0,80 € 

 

 

3. Retencións a conta do IRPF 

 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 1 

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo.   Contrato ou relación: duración inferior a 1 ano  

- Descendentes:  1 fillo, ano 2000 computa por enteiro 

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

- Salario base:   1300 * 3,5 (3 meses e 1/2 pagas) =    4.550 (12 meses dan dereito a 2 pagas 

- Plus xefatura:     120 * 3 meses                             =        360   3 meses dan dereito a ½ paga) 

- Plus transporte     35 * 3 meses                             =        105 

                                                                             5.015 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 
         5.015 * 6,40% (4,7 C. Comúns + 1,60 desemprego + 0,1F. P.)  = 320,96 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de  2,00%. 
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3.2 Base retención por IRPF 

Na base de retención entran todos os conceptos retributivos, salariais e extrasalariais, excepto as contías 
recibidas en concepto de dietas, gastos de locomoción e indemnizacións que estean exentas. A 
remuneración por Plus de transporte computa na base do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. 

Salario base:    606,67 
Plus xefatura:        56,00 
Horas extras ordinarias          50,00 
Horas extras forza maior       40,00 
Plus transporte:     16,34 

                                                     769,01 
  

 

3.3 Importe da retención 

O importe da retención a practicar ó traballador é o resultado de aplicar sobre a base suxeita a retención o 
porcentaxe de retención calculado anteriormente. 

Importe:  769,01 * 2%  = 15,38 € 
 

 

4. Total a deducir          68,94 € 

 Aportacións á S. Social        53,56 € 
 - Continxencias comúns         35,90 € 
 - Desemprego          13,66 € 
 - Formación profesional           0,85 € 
 - Horas extras ordinarias           2,35 € 
 - H. Extras forza maior           0,80 € 
 Retención IRPF         15,38 € 
  

 
5. Liquido a percibir         700,07 € 
  

Total devengado     769,01 € 
 Total a deducir        68,94 € 
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EMPRESA TRABALLADOR MARIÑA ANDRADE PARDO
DOMICILIO NIF 33333666B
CIF CATEGORÍA XEFA ADMINISTRATIVA
POBOACIÓN Nº S.S 360002225555
CCC GRUPO COTIZACIÓN 3

Período liquidación Nº días 14
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 606,67
Complementos salariais

56,00

Horas extraordinarias ordinarias 50,00
Horas extraordinarias forza maior 40,00
Gratificacións extraordinarias
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

16,34
Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 769,01

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 35,90
Desemprego 1,60% 13,66
Formación Profesional 0,10% 0,85
Horas extraordinarias Normais 4,70% 2,35
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,80
TOTAL APORTACIÓNS 53,56

2. Irpf 2,00% 15,38
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 68,94
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 700,07
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

31/07/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual 662,67
Rateo pagas extras 101,11

TOTAL 763,78 763,78
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 853,78
3. Base de cotización por horas extras normais 50,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 40,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 769,01

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 9
TALLERES PATIÑO SA
MONTECELO 4
A25255566
PONTEVEDRA
36987654321

do 1 ó 31 de xullo de 2011

Plus xefatura

Plus transporte
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5.- RECIBO DE SALARIOS CON PAGA EXTRAORDINARIA 
 

O traballador ten dereito a 2 pagas extraordinarias, unha no mes de decembro e outra no mes que se 
fixe no convenio colectivo, normalmente xuño ou xullo.  

No convenio colectivo poden establecerse outras pagas de carácter extraordinario. En moitas empresas 
existe unha terceira paga extraordinaria, denominada de beneficios, que se aboa no primeiro trimestre do 
ano. O importe da paga de beneficios pode ser variable, en función dos beneficios que teña a empresa, ou 
fixo e da mesma contía que as outras pagas. 

As pagas extraordinarias poden cobrarse da seguinte maneira: 

- Dentro da nómina mensual normal do mes en que se percibe a paga extraordinaria. 

- Como unha nómina específica que recolle só o importe da paga extraordinaria. 

- Dentro das 12 nóminas mensuais normais, mediante o seu rateo mensual. 

Nas nóminas que inclúan unha paga extraordinaria hai que ter en conta que: 

- A paga extraordinaria non cotiza á Seguridade Social no momento do seu cobro porque xa o fai 
todos os meses, cando para calcular a base por continxencias comúns facemos o rateo das 
pagas extraordinarias. 

- A paga extraordinaria inclúese na base suxeita a retención por IRPF  

Devengo das pagas extraordinarias 

As pagas extraordinarias devenganse en función do tempo de permanencia do traballador na empresa 
durante o semestre ou o ano anterior ó seu cobro. Para cobrar a paga extraordinaria completa o traballador 
deberá ter un período de permanencia na empresa de: 

- Devengo semestra l: os seis meses anteriores ó momento do seu cobro. 

- Devengo anual : os doce meses anteriores ó momento do seu cobro 

Exemplo 

O convenio colectivo dunha empresa establece dúas pagas extraordinarias de 1.500 €. cada unha que 
se cobran o 30 de xuño e o 31 de decembro con devengo semestral . Indicar nos seguintes casos a contía a 
cobrar nas pagas extraordinarias correspondentes ó ano 2011: 

a) Traballador contratado o 1 de xaneiro de 2010 

Cobrará as dúas pagas de xeito integro, pois en ámbolos dous casos traballou os seis meses 
anteriores ó momento do cobro. 

b) Traballador contratado o 1 de maio de 2011 

- Na paga extraordinaria de xuño cobrará a contía proporcional (sobre 6 meses) que corresponde 
ós dous meses que traballou durante ese semestre:  1500  *  2 /6  =  500 €  

- Na paga extraordinaria de Nadal cobrará a súa contía de forma integra pois traballou os seis 
meses anteriores ó momento do cobro. 

Exemplo 

O convenio colectivo dunha empresa establece dúas pagas extraordinarias de 1.200 €. cada unha que 
se cobran o 30 de xuño e o 31 de decembro con devengo anual . Indicar nos seguintes casos a contía a 
cobrar nas pagas extraordinarias correspondentes ó ano 2011: 

a) Traballador contratado o 1 de xaneiro de 2010 

Cobrará as dúas pagas de xeito integro, pois en ámbolos dous casos traballou os doce meses 
anteriores ó momento do cobro. 

b) Traballador contratado o 1 de maio de 2011 

- Na paga extraordinaria de xuño cobrará a contía proporcional (sobre 12 meses) que corresponde 
ós dous meses que traballou ata o 30 de xuño:  1200  *  2 /12  =  200 €  

- Na paga extraordinaria de Nadal cobrará a súa contía proporcional (sobre 12 meses) que 
corresponde os oito meses que traballou ata o 31 de decembro:  1200  *  8 /12 = 800 €. 
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PRÁCTICA 10.- RETRIBUCIÓN MENSUAL E PAGA EXTRAORDINARIA DENTRO DA NÓMINA MENSUAL 
 

Confeccionar a nómina do mes de xuño de 2011, incluíndo a paga extraordinaria, de   ELVIRA  VIEITES 
REIRIZ con NIF 55447777B, NASS 36/0008877887, categoría profesional de xefe de taller e contrato 
indefinido a tempo completo. Traballa na empresa dende o 01/01/2008. 

Situación persoal e familiar: nacida en 1975, casada con 2 fillos, nacidos no ano 1996 e 2000. O fillo 
nacido no ano 2000 ten unha minusvalía superior ó 70%.  O seu conxugue traballa e ten uns ingresos 
estimados no ano 2011 de 20.000 €. 

Retribucións do mes de xuño: 
Salario: 1.800 € 
Antigüidade: 5% salario base por trienio 
Plus de xefatura: 220 € 
Plus de transporte: 85 € 
Horas extras ordinarias: 90 € 
Paga extraordinaria de xuño.  

Recibe dúas pagas extras ó ano, con devengo semestral, por importe de salario base e antigüidade. 

Esta traballadora, polo seu cargo, fai normalmente horas extras todos os meses estimándose que por 
este concepto cobra durante o ano 1000 €.  

Empresa: TALLERES PATIÑO SA que se dedica á reparación de coches, con domicilio en rúa 
Montecelo 44, 36004 Pontevedra, CIF A25255566 e CCC 36/987654321. 

Solución 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado      4.175,00 € 

1.1.1 Percepcións salariais   4.090,00 € 

Salario base  1.800,00 €   
Antigüidade       90,00 € 
Plus xefatura     220,00 € 
Horas extraordinarias      90,00 € 
Paga extraordinaria 1.890,00 € 
  

1.1.2 Percepcións non salariais        85,00 € 

 Plus transporte        85,00 € 

Antigüidade: 
O traballador foi contratado o 01/01/2008. Con data 01/06/2011 ten unha antigüidade na empresa de 3 anos 
e 5 meses, que equivalen a  1 trienios. 
Cada trienio importa:  5%  1800 =  90 €  Importe  trienios:   1 * 90 = 90,00 € 

Plus transporte: 
Os importes recibidos por este concepto considéranse percepcións non salariais e están exentos de 
cotización á Seguridade Social sempre que non superen a contía do 20% do IPREM. 
Importe exento:  20% * 532,51  =  106,50 €  
Importe cobrado por plus de transporte:   85 €  
Como o importe de 85 € non supera o importe exento considerase unha percepción non salarial. 

Paga extraordinaria de xuño: 
Importe paga extraordinaria: 1800 € (salario base) + 90 € (antigüidade) = 1.980 € 
Recibirá o importe completo pois traballou os seis meses anteriores ó momento do cobro. 

2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns  

a) Retribucións mensuais computables:  2.110,00 €  

- Salario base                   1.800 € 
- Antigüidade                            90 € 
- Plus de xefatura                   220 €                                
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b) Rateo pagas extras:          315,00 €   2 *  (1800 + 90) / 12     

c) Base de cotización por continxencias comúns calculada:    2110,00 + 315,00 = 2425,00 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 3: Base máxima = 3230,10 € Base mínima = 754,20 € 

Base de cotización por continxencias profesionais:  2.425,00 € 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

a) Retribucións mensuais computables:  2.110,00 €  

- Salario base                   1.800 € 
- Antigüidade                            90 € 
- Plus de xefatura                   220 €                                

b) Rateo pagas extras:          315,00 €       

c) Horas extraordinarias:        90,00 € 

d) Base de cotización por continxencias profesionais calculada:   2110,00 + 315,00 + 90,00  = 2515,00 € 

e) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: 

Tope máximo = 3230,10 € Tope mínimo = 748,20 € 

Base de cotización por continxencias profesionais:  2.515,00 € 

2.1.3 Base cotización adicional por horas extras or dinarias:  90,00 € 

  
2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   2.425  * 23,60% = 572,30 € 
- A cargo do traballador:    2.425  *   4,70% = 113,98 € 

Para continxencias profesionais.   

- A cargo do empresario exclusivamente. Os talleres de coches teñen o epígrafe de actividade 
económica 452 que ten unha primas de cotización de:  IT (2,45%) e  IMS (2,00%) 

Por IT:    2.515   * 2,45% =    61,62 € 
Por IMS:  2.515   * 2,00% =    50,30 € 

Para desemprego 

- A cargo do empresario:   2.515     *  5,50% =   138,32 € 
- A cargo do traballador:    2.515     *  1,55% =     38,98 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   2.515     * 0,20% = 5,03 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   2.515     * 0,60% =     15,09 € 
- A cargo do traballador:    2.515     * 0,10% =       2,51 € 

Adicional por horas extraordinarias ordinarias 

- A cargo do empresario:   90    * 23,60% =  21,24  € 
- A cargo do traballador:    90    *   4,70% =    4,23 € 
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3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 3 

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo 

 Contrato ou relación: xeral 

- Descendentes: 2 fillos, anos 1996 e 2000.  Recoller a minusvalía do nacido no ano 2000 

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

- Salario base:1.800 * 14 (12 meses e 2 pagas) = 25.200 
- Antigüidade:      90 * 14 (12 meses e 2 pagas) =   1.260 
- Plus xefatura:  220 * 12                                     =   2.640 
- Plus transporte:  85 * 12                                    =   1.020 
- Horas extras estimadas                                          1.000 

                                                                   31.120 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 

      - 31.120 * 6,35% (4,7 C. Comúns + 1,55 desemprego + 0,1F. P.)  = 1.976,12 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de  12,00 %. 

 

 

3.2 Base retención por IRPF 

Na base de retención entran todos os conceptos retributivos excepto as contías recibidas en concepto de 
dietas, gastos de locomoción e indemnizacións que estean exentas.  
Nota: Na base de retención por IRPF debemos incluír o importe da paga extraordinaria. 

- Salario base                   1.800 € 
- Antigüidade                           90 € 
- Plus xefatura                       220 € 
- Paga extra                        1.890 € 
- Plus transporte                      85 € 
- Horas extras                          90 €  

                                4.175 € 
 

 
3.3 Importe da retención 

Importe = base * tipo 

Importe = 4.175 * 12,00%  = 501,00 € 
 

 

4. Total a deducir         660,70 € 

 Aportacións á S. Social      159,70 € 
 - Continxencias comúns       113,98 € 
 - Desemprego          38,98 € 
 - Formación profesional           2,52 € 
 - H. Extras normais           4,23 € 
 Retención IRPF       501,00 € 

 
5. Liquido a percibir      3.514,30 € 

 Total devengado  4.175,00 € 
 Total a deducir      660,70 € 
 



 67

EMPRESA TRABALLADOR ELVIRA VIEITES REIRIZ
DOMICILIO NIF 55447777B
CIF CATEGORÍA XEFE TALLER
POBOACIÓN Nº S.S 360008877887
CCC GRUPO COTIZACIÓN 3

Período liquidación Nº días 30
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 1.800,00
Complementos salariais

90,00
220,00

Horas extraordinarias ordinarias 90,00
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias 1.890,00
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

85,00
Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 4.175,00

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 113,98
Desemprego 1,55% 38,98
Formación Profesional 0,10% 2,52
Horas extraordinarias Normais 4,70% 4,23
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 159,70

2. Irpf 12,00% 501,00
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 660,70
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 3.514,30
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

30/06/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual 2.110,00
Rateo pagas extras 315,00

TOTAL 2.425,00 2.425,00
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 2.515,00
3. Base de cotización por horas extras normais 90,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 4.175,00

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 10
TALLERES PATIÑO SA
MONTECELO 44
A25255566
PONTEVEDRA
36987654321

do 1 ó 30 de xuño de 2011

Antigüidade
Plus xefatura

Plus transporte
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PRÁCTICA 11.- RECIBO DE SALARIOS DE PAGA EXTRAORDINARIA, EXCLUSIVAMENTE 
 

Confeccionar a nómina correspondente á paga extraordinaria, exclusivamente, do mes de xuño de 2011, 
de   ELVIRA  VIEITES REIRIZ considerando os datos da práctica 10 anterior.  

 

Solución 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado      1.890,00 € 

1.1.1 Percepcións salariais   1.890,00 € 

Paga extraordinaria 1.890,00 € 
  

1.1.2 Percepcións non salariais         

 
Paga extraordinaria de xuño: Devengo semestral 
Importe paga extraordinaria: 1800 € (salario base) + 90 € (antigüidade) = 1.980 € 
Recibirá o importe completo pois traballou os seis meses anteriores ó momento do cobro. 
 

 

2. Aportacións da traballadora á Seguridade Social 

Na nómina correspondente á paga extraordinaria non se cotiza á  seguridade social. 
A cotización por pagas extraordinarias xa se inclúe nas nóminas mensuais, ó ser rateadas as pagas 
extraordinarias no calculo da base por continxencias comúns.  
 

3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

Valen os cálculos realizados na práctica anterior: 

-  Resultado: Da un tipo de retención a aplicar de  12,00 %. 

 

3.2 Base retención por IRPF 

A paga extraordinaria  ten retención por IRPF.  

- Paga extra                         1.890 € 

                                  1.890 € 
 
3.3 Importe da retención 

Importe = base * tipo 

Importe = 1.890 * 12,00%  = 226,80 € 
 

4. Total a deducir         226,80 € 

 Retención IRPF       226,80 € 
 
 Non hai dedución por aportacións á Seguridade Social 
 
 
5. Liquido a percibir      1.663,20 € 
 Total devengado  1.890,00 € 
 Total a deducir      226,80 € 
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EMPRESA TRABALLADOR ELVIRA VIEITES REIRIZ
DOMICILIO NIF 55447777B
CIF CATEGORÍA XEFE TALLER
POBOACIÓN Nº S.S 360008877887
CCC GRUPO COTIZACIÓN 3

Período liquidación Nº días 0
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base
Complementos salariais

Horas extraordinarias ordinarias
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias 1.890,00
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 1.890,00

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 0,00
Desemprego 1,55% 0,00
Formación Profesional 0,10% 0,00
Horas extraordinarias Normais 4,70% 0,00
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 0,00

2. Irpf 12,00% 226,80
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 226,80
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 1.663,20
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

30/06/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual 0,00
Rateo pagas extras 0,00

TOTAL 0,00 0,00
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 0,00
3. Base de cotización por horas extras normais 0,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 1.890,00

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 11
TALLERES PATIÑO SA
MONTECELO 44
A25255566
PONTEVEDRA
36987654321

Paga extraordinaria xuño
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PRÁCTICA 12.- RECIBO DE SALARIOS CON PAGA EXTRAORDINARIA RATEADA MENSUALMENTE 
 

Confecciona a nómina do mes de novembro de 2011 de MARÍA MONTES REDONDO, con NIF 
35444432C e NAS 36/0000026225, nacida en 1980 e que presta servizos na empresa dende 1/1/2007 con 
un contrato indefinido a tempo completo, coa categoría de subalterna, grupo de cotización á seguridade 
social 6.  

Situación persoal e familiar: casada, con conxugue cunha renda de 13.000 €, e 3 fillos de 4, 7 e 16 anos.  

As retribucións mensuais son: 

 - Salario base:  750 € 

 - Mellora voluntaria:  140 € 

 - Antigüidade:  3% por trienio 

 - Plus transporte:    85 € 

 Ten recoñecidas dúas pagas extras, con devengo semestral, por importe do salario base, antigüidade e 
mellora cada unha. 

 As pagas extraordinarias ratéase nas nóminas mensuais. 

Datos da Empresa: CARNICERÍAS A BACA SA que se dedica ó comercio o por menor de carne e 
produtos cárnicos, con domicilio en rúa Sierra 4, 36004 Pontevedra, CIF A25255566 e CCC 36/987654321. 

 

Solución 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado      1.149,58 € 

1.1.1 Percepcións salariais   1.064,58 € 

Salario base     750,00 €   
Antigüidade       22,50 € 
Mellora voluntaria    140,00 € 
Paga extraordinaria    152,08 € 
  

1.1.2 Percepcións non salariais        85,00 € 

 Plus transporte        85,00 € 

 
Antigüidade: 
A traballadora foi contratada o 01/01/2007. A 01/11/2011 ten unha antigüidade na empresa de 4 anos e 10 
meses, que equivalen a  1 trienio. 
Cada trienio importa:  3%  750 =  22,50 €  Importe  trienios:   1 * 22,50 = 22,50 € 

Plus transporte: 
Os importes recibidos por este concepto considéranse percepcións non salariais e están exentos de 
cotización á Seguridade Social sempre que non superen a contía do 20% do IPREM. 
Importe exento:  20% * 532,51  =  106,50 €  
Importe cobrado por plus de transporte:   85 €  
Como o importe de 85 € non supera o importe exento considerase unha percepción non salarial. 

Paga extraordinaria: 
Todas as nóminas mensuais inclúen o concepto de pagas extraordinarias pola contía que resulta do rateo 
do total a percibir por pagas extras entre os 12 meses do ano. Neste caso: 

2 pagas * (750 salario base + 140 mellora voluntaria + 22,50 antigüidade) / 12 meses =  152,08 € 
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2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns  

a) Retribucións mensuais computables:  912,50 €  

- Salario base          750,00 €    
- Mellora voluntaria          140,00 €  
- Antigüidade                           22,50 € 

                              

b) Rateo pagas extras:          152,08 €   2 * (750 + 140 +22,50) / 12      

c) Base de cotización por continxencias comúns calculada: 912,50 + 152,08 = 1064,58 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 6: Base máxima = 3230,10 € Base mínima = 748,20 € 

Base de cotización por continxencias profesionais:  1.064,58 € 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

a) Base de cotización por continxencias profesionais calculada: 

Como o traballador non cobra horas extraordinarias, esta base coincide coa base de cotización por 
continxencias comúns calculada, non sendo necesario repetir os cálculos:   1.064,58 € 

b) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: 

Tope máximo = 3230,10 € Tope mínimo = 748,20 € 

Base de cotización por continxencias profesionais:  1.064,58 € 

  
2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   1.064,58   *  23,60% = 251,24 € 
- A cargo do traballador:    1.064,58   *    4,70% =   50,04 € 

Para continxencias profesionais 

- A cargo do empresario exclusivamente, epígrafe 47 
Por IT:    1.064,58   * 0,95% =  11,01 € 
Por IMS:  1.064,58   * 0,70% =    7,45 € 

Para desemprego 

- A cargo do empresario:   1.064,58   *  5,50% =   58,55 € 
- A cargo do traballador:    1.064,58   *  1,55% =   16,50 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 
- A cargo do empresario exclusivamente:   1.064,58   * 0,20% = 2,13 € 

Para formación profesional  
- A cargo do empresario:   1.064,58   * 0,60% =   6,39 € 
- A cargo do traballador:    1.064,58   * 0,10% =   1,06 € 
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3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

O tipo de retención que se aplica ó traballador dependerá das súa retribucións anuais e da súa situación 
persoal e familiar. Para o seu calculo utilizamos o programa que, a tal efecto, suministra a axencia tributaria: 

- Situación: 3  

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo 

 Contrato ou relación: xeral 

- Descendentes: 3 fillos, anos 1995, 2004 e 2007 

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

- Salario base:  750 * 14 (12 meses e 2 pagas) = 10.500 

- Antigüidade:  22,5 * 14 (12 meses e 2 pagas) =     315 

- Plus de transporte 85 * 12 meses   =   1.020 

- Mellora voluntaria:    140 * 14 (12 meses e 2 pagas) =    1.960 

                                                                                13.795 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 

       - 13.795 * 6,35%  (4,7 C. Comúns + 1,55 desemprego + 0,1F. P.)  = 875,98 € 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de 0,00% . 

 

3.2 Base retención por IRPF 

Na base de retención entran todos os conceptos retributivos excepto as contías recibidas en concepto de 
dietas, gastos de locomoción e indemnizacións que estean exentas.  

  Salario base           750,00 €    

Mellora voluntaria           140,00 € 

Plus transporte                         85,00 € 

Rateo paga extra                    152,08 € 

Antigüidade                               22,50 € 

                                                  1.149,58 € 
 

 
3.3 Importe da retención 

O importe da retención a practicar ó traballador é o resultado de aplicar sobre a base suxeita a retención o 
porcentaxe de retención calculado anteriormente. 

Importe = base * tipo 
Importe = 1.149,58 * 0,00%  = 0,00 € 
 

4. Total a deducir           67,60 € 

 Aportacións á S. Social      67,60 € 
 - Continxencias comúns         50,04 € 
 - Desemprego          16,50 € 
 - Formación profesional           1,06 € 
 Retención IRPF          0,00 € 
 
 
5. Liquido a percibir      1.081,98 € 

 Total devengado  1.149,58 € 
 Total a deducir        67,60 € 
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EMPRESA TRABALLADOR MARÍA MONTES REDONDO
DOMICILIO NIF 35444432C
CIF CATEGORÍA SUBALTERNA
POBOACIÓN Nº S.S 360000026225
CCC GRUPO COTIZACIÓN 6

Período liquidación Nº días 30
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 750,00
Complementos salariais

22,50
140,00

Horas extraordinarias ordinarias
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias 152,08
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

85,00
Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 1.149,58

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 50,04
Desemprego 1,55% 16,50
Formación Profesional 0,10% 1,06
Horas extraordinarias Normais 4,70% 0,00
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 67,60

2. Irpf 0,00% 0,00
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 67,60
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 1.081,98
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

31/11/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual 912,50
Rateo pagas extras 152,08

TOTAL 1.064,58 1.064,58
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 1.064,58
3. Base de cotización por horas extras normais 0,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 1.149,58

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 12
CARNICERÍAS A BACA SA
SIERRA 4
A25255566
PONTEVEDRA
36987654321

do 1 ó 30 de novembro de 2011

Antigüidade
Mellora voluntaria

Plus transporte
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PRÁCTICA 13.- RECIBO DE SALARIOS CON PAGA EXTRAORDINARIA INCOMPLETA 
 

 

  MARÍA FERNANDEZ PORTELA, con NIF 33333333M, NASS 36/0005333332, categoría profesional de 
subalterna e contrato por obra ou servizo a tempo completo de 6 meses de duración dende o 01/03/2011. O 
seu posto de traballo está na oficina da empresa. 

Situación persoal: nacida en 1980, solteira sen fillos.  

Retribucións no mes de xuño de 2011:  

Salario mensual: 900 € 

Antigüidade: 5% salario base por trienio 

Recibe dúas pagas extras ó ano por importe do salario base e antigüidade. Neste mes de xuño recibe a 
paga extraordinaria correspondente que se inclúe na nómina mensual. A paga ten devengo semestral. 

Non se prevé a realización de horas extras durante o ano. 

Datos da Empresa:  CONSULTORES SA que se dedica ó asesoramento empresarial, con domicilio en 
rúa Michelena 4, 36001 Pontevedra, CIF A25256321 e CCC 36/123456789 

A efectos de cotización por accidentes de traballo realiza só traballos de oficina. 

 

Solución 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado      1.500,00 € 

1.1.1 Percepcións salariais   1.500,00 € 

Salario base      900,00 € 
Paga extraordinaria  600,00 € 
 

1.1.2 Percepcións non salariais        
 
Antigüidade:  non ten dereito a ningún trienio. 
 
Paga extraordinaria de xuño: 
Na paga extraordinaria de xuño cobrará a contía proporcional (sobre 6 meses) que corresponde ós catro 
meses que traballou durante ese semestre:  900  *  4 / 6  =  600 €  

 

 

2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns  

a) Retribucións mensuais computables:   900,00 € 

- Salario base     900,00 €   

b) Rateo pagas extras:        150,00 €   2 * 900,00 / 12 = 150,00 € 

c) Base de cotización por continxencias comúns calculada:   900,00 + 150,00 = 1050,00 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 6:     Base mínima: 748,20 €  Base máxima:  3230,10 €  

Base de cotización por continxencias comúns:  1.050,00 € 
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2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

a) Retribucións mensuais computables:   900,00 € 

- Salario base     900,00 €   

b) Rateo pagas extras:        150,00 €       

c) Base de cotización por continxencias profesionais calculada:   900,00 + 150,00  = 1050,00 € 

e) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: 

Tope mínimo: 748,20 €   Tope máximo: 3230,10 € 

Base de cotización por continxencias profesionais:  1.050,00 € 

  
2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   1.050  * 23,60% = 247,80 € 
- A cargo do traballador:    1.050  *   4,70% =   49,35 € 

Para continxencias profesionais 

- A cargo do empresario exclusivamente, ocupación a –exclusivamente en oficina- 
Por IT:    1.050   * 0,65% =    6,83 € 
Por IMS:  1.050   * 0,35% =    3,68 € 

Para desemprego.  Nos contratos temporais  a cotización por desemprego é maior. 

- A cargo do empresario:   1.050   *  6,70% =    70,35 € 
- A cargo do traballador:    1.050   *  1,60% =    16,80 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   1.050  * 0,20% = 2,10 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   1.050    * 0,60% =     6,30 € 
- A cargo do traballador:    1.050    * 0,10% =     1,05 € 

 

3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

- Situación: 3  

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo 

 Contrato ou relación: duración inferior a 1 ano 

- Descendentes:  

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

- Salario base:  900 * 7 (6 meses e 1 pagas) =       6.300 

                                                                                 6.300 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 

       - 6.300 * 6,40%  (4,7 C. Comúns + 1,60 desemprego + 0,1F. P.)  = 403,20 € 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de 2,00% . 
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3.2 Base retención por IRPF 

Na base de retención entran todos os conceptos retributivos, salariais e extrasalariais, excepto as contías 
recibidas en concepto de dietas, gastos de locomoción e indemnizacións que estean exentas.  

Salario base          900 € 
Paga  extra                600 €   

                                1.500 € 
  

 

3.3 Importe da retención 

O importe da retención a practicar ó traballador é o resultado de aplicar sobre a base suxeita a retención o 
porcentaxe de retención calculado anteriormente. 

Importe = base * tipo 
Importe = 1.500 * 2,00%  = 30,00 € 
 

 

4. Total a deducir         97,20 € 

 Aportacións á S. Social        67,20 € 
 - Continxencias comúns         49,35 € 
 - Desemprego          16,80 € 
 - Formación profesional           1,05 € 
 Retención IRPF         30,00 € 
 
 
5. Liquido a percibir      1.402,80 € 

 Total devengado  1.500,00 € 
 Total a deducir        97,20 € 
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EMPRESA TRABALLADOR MARÍA FERNÁNDEZ PORTELA
DOMICILIO NIF 33333333M
CIF CATEGORÍA SUBALTERNA
POBOACIÓN Nº S.S 360005333332
CCC GRUPO COTIZACIÓN 6

Período liquidación Nº días 30
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 900,00
Complementos salariais

Horas extraordinarias ordinarias
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias 600,00
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 1.500,00

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 49,35
Desemprego 1,60% 16,80
Formación Profesional 0,10% 1,05
Horas extraordinarias Normais 4,70% 0,00
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 67,20

2. Irpf 2,00% 30,00
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 97,20
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 1.402,80
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

30/06/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual 900,00
Rateo pagas extras 150,00

TOTAL 1.050,00 1.050,00
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 1.050,00
3. Base de cotización por horas extras normais 0,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 1.500,00

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 13
CONSULTORES SA
MICHELENA 4
A25256321
PONTEVEDRA
36123456789

do 1 ó 30 de xuño de 2011
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6.- RECIBO DE SALARIOS CON RETRIBUCIÓN DIARIA 
 

Os traballadores pertencentes á categoría profesional correspondente ós grupos 8 a 11 reciben as súas 
retribucións salariais de forma diaria. O seu salario mensual será o resultado de multiplicar a retribución 
diaria polo número de días que ten o mes en que recibe o salario. 

A retribución diaria non é obrigatoria, podendo optarse por recibir as retribucións de forma mensual, 
segundo os criterios estudados ata o de agora. 

No concepto de “período de liquidación” o número de días será o que corresponda ó mes da nómina. 

  

B. C. por continxencias comúns B. C. por continxencias profesionais 
  

Salario base diario 
+ 

 Complementos salariais diarios 
+ 

 Percepcións extrasalariais  diarias que 
computen 

+ 
 Parte proporcional pagas extras 

 importe anual pagas 
 365 ou 366 

 
Si a suma resultante está comprendida entre a 

base máxima e a base mínima correspondente ó 
grupo da categoría profesional do traballador, será 

a base de cotización diaria   por continxencias 
comúns.  

 
O importe da base diaria de cotización por 

continxencias comúns multiplicarase polo número 
real de días que teña o mes de que se trate 

(28,29,30 ou 31) e obtemos a base de cotización 
mensual  por continxencias comúns. 

 Salario base diario 
+ 

 Complementos salariais diarios 
+ 

 Percepcións extrasalariais  diarias que 
computen 

+ 
 Parte proporcional pagas extras 

 importe anual pagas 
 365 ou 366 

+ 
 Importe diario horas extras 

 
A base diaria  así calculada debe estar comprendida 

entre o tope máximo (107,67) e mínimo (24,94) 
establecido, con independencia do grupo profesional 

do traballador.   
 

O importe da base diaria de cotización por 
continxencias profesionais multiplicarase polo número 
real de días que teña o mes de que se trate (28,29,30 
ou 31) e obtemos a base de cotización mensua l por 

continxencias profesionais. 
 

 
 
 
PRÁCTICA 14.- RECIBO DE SALARIOS CON RETRIBUCIÓN DIARIA 
 

 

Empresa:  Restaurante  A TASCA  que se dedica á prestación de servizos de comidas e bebidas, con 
domicilio en rúa Michelena 4, 36001 Pontevedra, CIF A25256321 e CCC 36/123456789 

Nómina do mes de marzo de 2011 de  XAN RISCO REI, con NIF 22222222M, NASS 36/0005566555, 
categoría profesional de oficial de 3ª e contrato indefinido a tempo completo. Traballa na empresa dende o 
01/01/2002. 

Situación persoal e familiar: nacido en 1980, casado sen fillos. A súa conxugue non traballa.  

Retribucións no mes de marzo:  

Salario diario: 30 € 

Antigüidade: 5% salario base por trienio 

Recibe dúas pagas extras ó ano por importe de 30 días de salario base e antigüidade cada unha. 

Dedución por un anticipo concedido o día 15 do mes: 200 € 
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Solución 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado      1.069,50 € 

1.1.1 Percepcións salariais   1.069,50 € 

Salario base: 30 €  * 31 días 930,00 €   
Antigüidade: 4,5 €  * 31 días 139,50 € 

1.1.2 Percepcións non salariais        

Antigüidade: 
O traballador foi contratado o 01/01/2002. Con data 01/03/2011 ten unha antigüidade na empresa de 9 anos 
e 2 meses, que equivalen a 3 trienios.  
Cada trienio diario importa:  5% 30 = 1,5 €/día € Importe  trienios: 1,5 €/día * 3 trienios =  4,50 €/día 

 
2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns  

a) Retribucións diarias  computables: 34,50 €/día 

- Salario base  30,00 €/día   
- Antigüidade    4,50 €/día 

b) Rateo pagas extras:       5,67 €/día  

O rateo das pagas extras será igual ó importe total recibido durante o ano por pagas extras dividido entre os 
365 días do ano: 2 pagas extras por importe de 30 días de salario base e antigüidade cada unha.    
   2 * 30 días * (30,00 + 4,50) / 365 = 5,67 €/día 

c) Base de cotización diaria por continxencias comúns calculada:    34,50 + 5,67 = 40,17 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 9:  Base diaria mínima: 24,94 €  Base diaria máxima: 107,67 €.  

A base diaria calculada, 40,17 €, está comprendida entre a mínima e máxima. 

Base  de cotización por continxencias comúns:  será a contía resultante de multiplicar a base diaria 
calculada polo número de días que ten o mes: 40,17 €/día  *  31 días =  1.245,27 € 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

a) Base de cotización diaria por continxencias profesionais calculada: 

Como o traballador non cobra horas extraordinarias, esta base coincide coa base de cotización diaria  por 
continxencias comúns calculada, non sendo necesario repetir os cálculos:   40,17 € 

b) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo diarios : 

Tope máximo = 107,67 € Tope mínimo = 24,94 € 

Base  de cotización por continxencias profesionais:  será a contía resultante de multiplicar a base diaria 
calculada polo número de días que ten o mes: 40,17 €/día  *  31 días =  1.245,27 € 

2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   1.245,27   * 23,60% = 293,88 € 
- A cargo do traballador:    1.245,27   *   4,70% =   58,53 € 

Para continxencias profesionais 

- A cargo do empresario. Código CNAE 56 

Por IT:    1.245,27   * 0,75% =    9,34 € 
Por IMS:  1.245,27   * 0,50% =    6,23 € 
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Para desemprego 

- A cargo do empresario:   1.245,27     *  5,50% =   68,49 € 
- A cargo do traballador:    1.245,27     *  1,55% =   19,30 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   1.245,27     * 0,20% = 2,49 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   1.245,27     * 0,60% =     7,47 € 
- A cargo do traballador:    1.245,27     * 0,10% =     1,25 € 

 

3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 2 

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo  Contrato ou relación: xeral 

- Descendentes:  

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

 Cobra os 365 días correspondentes ó ano e 60 días (2 pagas de 30 días) en concepto de pagas 
extraordinarias. 

- Salario base: 30 * 425 (365 días + 60 días) = 12.750,00 

- Antigüidade:   4,5 * 425 días                          =   1.912,50 

                                                                 14.662,50 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 

       -14.662,5 * 6,35% (4,7 C. Comúns + 1,55 desemprego + 0,1F. P.)  = 931,07 

-  Resultados: da un tipo de retención a aplicar de  4,37 %. 

 

3.2 Base retención por IRPF 

Na base de retención entran todos os conceptos retributivos, salariais e extrasalariais, excepto as contías 
recibidas en concepto de dietas, gastos de locomoción e indemnizacións que estean exentas.  

Salario base: 30 * 31       930,00 € 
Antigüidade: 4,5 * 31       139,50 € 
                                         1.069,50 € 
 
  

3.3 Importe da retención 

Importe = base * tipo 
Importe = 1.069,50 * 4,37%  = 46,74 € 
 

4. Total a deducir        325,82 € 

 Aportacións á S. Social       79,08 € 
 - Continxencias comúns         58,53 € 
 - Desemprego          19,30 € 
 - Formación profesional           1,25 € 
 Retención IRPF         46,74 € 
 Anticipos       200,00 € 
 

5. Liquido a percibir        743,68 € 

 Total devengado  1.069,50 € 
 Total a deducir      325,82 € 
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EMPRESA TRABALLADOR XAN RISCO REI
DOMICILIO NIF 22222222M
CIF CATEGORÍA OFICIAL 3ª
POBOACIÓN Nº S.S 360005566555
CCC GRUPO COTIZACIÓN 9

Período liquidación Nº días 31
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 930,00
Complementos salariais

139,50

Horas extraordinarias ordinarias
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 1.069,50

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 58,53
Desemprego 1,55% 19,30
Formación Profesional 0,10% 1,25
Horas extraordinarias Normais 4,70% 0,00
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 79,07

2. Irpf 4,37% 46,74
3. Anticipos 200,00
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 325,81
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 743,69
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

31/03/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual 0,00
Rateo pagas extras 0,00

TOTAL 0,00 1.245,27
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 1.245,27
3. Base de cotización por horas extras normais 0,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 1.069,50

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 14
RESTAURANTE A TASCA
MICHELENA 4
A25256321
PONTEVEDRA
36123456789

do 1 ó 31 de marzo de 2011

Antigüidade
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PRÁCTICA 15.- RETRIBUCIÓN DIARIA, ALTA NO MES E CONTRATO TEMPORAL 
 

Empresa: TALLERES PATIÑO SA que se dedica á reparación de coches, con domicilio en rúa 
Montecelo 44, 36004 Pontevedra, CIF A25255566 e CCC 36/987654321. 

Nómina do mes de marzo de 2011 de   FRANCISCO ANDRADE VELLO, con NIF 12121212M, NASS 
36/0000006555, categoría profesional de peón que comeza a traballar na empresa  o 12 de marzo cun 
contrato eventual por circunstancias da produción de 6 meses.   

Situación persoal: nacido en 1982 e solteiro.  

Retribucións no mes de marzo:   

 Plus de produción: 5 €/día 

Salario diario: 25 €  

Antigüidade: 5% salario base por trienio 

Horas extras ordinarias no mes 60 €. 

Recibe dúas pagas extras ó ano por importe de 30 días de salario base e antigüidade cada unha. 

Dedución por anticipo concedido no mes: 120 € 
 
 
Solución 

As retribucións son diarias e Francisco iniciou a actividade laboral na empresa neste mes de marzo, 
traballando 20 días  ( 31 días do mes menos 11 que non traballou). Por tanto só cobrara polos días 
efectivamente traballados. 

Debemos ter en conta que o contrato é temporal polo que o tipo de cotización á Seguridade Social por 
desemprego será maior. 

 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado        660,00 € 

1.1.1 Percepcións salariais      660,00 € 

Salario base: 25 € * 20 días 500,00 €   
Plus produción: 5 € * 20 días 100,00 € 
Horas extras ordinarias    60,00 € 
 

1.1.2 Percepcións non salariais         

 
Antigüidade: 
O traballador foi contratado neste mes de marzo polo que non ten antigüidade. 

 

2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns  

a) Retribucións diarias  computables: 30,00 €/día 

- Salario base  25,00 €/día   
- Plus produción   5,00 €/día 

b) Rateo pagas extras:       4,11 €/día  

O rateo das pagas extras será igual ó importe total recibido durante o ano por pagas extras dividido entre os 
365 días do ano: 2 pagas extras por importe de 30 días de salario base e antigüidade cada unha.    
   2 * 30 días * 25,00  / 365 = 4,11 €/día 
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c) Base de cotización diaria por continxencias comúns calculada:    30,00 + 4,11 = 34,11 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 10:    Base diaria mínima: 24,94 €      Base diaria máxima: 107,67  

A base diaria calculada, 34,11 €, está comprendida entre a mínima e máxima. 

Base de cotización por continxencias comúns:  será a contía resultante de multiplicar a base diaria 
calculada polo número de días que traballou no mes: 34,11 €/día  *  20 días =  682,20 € 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

a) Retribucións diarias  computables: 30,00 €/día 

- Salario base  25,00 €/día   
- Plus produción   5,00 €/día 

b) Rateo pagas extras:       4,11 €/día   

c) Rateo diario de horas extras:    3,00 €/día       60,00 € de h. extras / 20 días traballados  

d) Base de cotización diaria por continxencias profesionais calculada:   30,00 + 4,11 + 3,00  = 37,11 € 

e) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: 

Tope diario mínimo: 24,94 €   Tope diario máximo: 107,67  

A base diaria calculada, 37,11 €, está comprendida entre o tope mínimo e máximo. 

Base de cotización por continxencias profesionais:  será a contía resultante de multiplicar a base diaria 
calculada polo número de días que ten o mes: 37,11 €/día  *  20 días =  742,20 € 

2.1.3 Base cotización adicional por horas extras or dinarias:  60 € 

 

2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   682,20  * 23,60% = 161,00 € 
- A cargo do traballador:    682,20  *   4,70% =   32,06 € 

Para continxencias profesionais 

- A cargo do empresario exclusivamente. 

Os talleres de reparación de vehículos teñen o Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 452 
e os tipos de cotización por continxencias profesionais son: IT (2,45%) e IMS (2,00%)  

Por IT:    742,20   * 2,45% =    18,18 € 
Por IMS:  742,20   * 2,00% =    14,84 € 

Para desemprego 

Os contratos de duración determinada a tempo completo teñen un tipo por desemprego superior ó 
contratos indefinidos. 
- A cargo do empresario:   742,20     *  6,70% =   49,73 € 
- A cargo do traballador:    742,20     *  1,60% =   11,88 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   742,20     * 0,20% = 1,48 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   742,20     * 0,60% =     4,45 € 
- A cargo do traballador:    742,20     * 0,10% =     0,74 € 

Adicional por horas extraordinarias ordinarias 

- A cargo do empresario:   60    * 23,6% =   14,16 € 
- A cargo do traballador:    60    *   4,7% =     2,82 € 
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3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 3 

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo   

     Contrato ou relación: duración inferior a 1 ano 

- Descendentes:  

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

 Cobra 184 días (do 12 de marzo ó 11 de setembro) e 30 días (1 paga de 30 días) en concepto de 
pagas extraordinarias. 

- Salario base: 25 * 214 (184 días + 30 días) =   5.350,00 

- Plus de producción: 5 * 184 días                    =     920,00 

                                                                   6.270,00 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 

       -6.270,00 * 6,40% (4,7 C. Comúns + 1,60 desemprego + 0,1F. P.)  = 401,28 

-  Resultados: da un tipo de retención a aplicar de  2,00 %. 

 

 

3.2 Base retención por IRPF 

Na base de retención entran todos os conceptos retributivos, salariais e extrasalariais, excepto as contías 
recibidas en concepto de dietas, gastos de locomoción e indemnizacións que estean exentas.  

Salario base: 25 * 20       500,00 € 
Plus produción: 5 * 20       100,00 € 
Horas extraordinarias         60,00 € 
                                            660,00 € 
 
  

3.3 Importe da retención 

Importe = base * tipo 
Importe = 660,00 * 2,00%  = 13,20 € 
 

 

4. Total a deducir        180,70 € 

 Aportacións á S. Social       47,50 € 
 - Continxencias comúns         32,06 € 
 - Desemprego          11,88 € 
 - Formación profesional           0,74 € 
 - Horas extras ordinarias           2,82 € 
 Retención IRPF         13,20 € 
 Anticipos       120,00 € 
 
 
5. Liquido a percibir        479,30 € 

 Total devengado     660,00 € 
 Total a deducir      180,70 € 
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EMPRESA TRABALLADOR FRANCISCO ANDRADE VELLO
DOMICILIO NIF 12121212M
CIF CATEGORÍA PEÓN
POBOACIÓN Nº S.S 360000006555
CCC GRUPO COTIZACIÓN 10

Período liquidación Nº días 20
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 500,00
Complementos salariais

100,00

Horas extraordinarias ordinarias 60,00
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 660,00

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 32,06
Desemprego 1,60% 11,88
Formación Profesional 0,10% 0,74
Horas extraordinarias Normais 4,70% 2,82
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 47,50

2. Irpf 2,00% 13,20
3. Anticipos 120,00
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 180,70
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 479,30
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

31/03/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual
Rateo pagas extras

TOTAL 682,20
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 742,20
3. Base de cotización por horas extras normais 60,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 660,00

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 15
TALLERES PATIÑO SA
MONTECELO 44
A25255566
PONTEVEDRA
36987654321

do 12 ó 31 de marzo de 2011

Plus produción
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7.- FOLGA  E SUSPENSIÓN DE EMPREGO E SOLDO POR RAZÓ NS DISCIPLINARIAS 

 

7.1 Situación de folga 

Durante a situación de folga, o traballador non presta os seus servizos na empresa e esta non o retribúe 
durante eses días.  

O desconto a practicar nos salarios dos traballadores con motivo da folga seguirá as seguintes normas: 

- Descontase cada xornada que se deixa de traballar. 

- Descóntanse os días de descanso semanal e festivos comprendidos dentro do período de folga 

- Descontase a parte proporcional do descanso semanal do período no que se produce a folga: unha 
semana de traballo de luns a venres, dá dereito ó descanso semanal de sábado e domingo. Cada 
día de folga supón, ademais do desconto correspondente de ese día, un desconto de 0,4 días do 
salario que corresponde ó descanso semanal (1 día de folga * 2 días descanso / 5 días laborábeis). 

- Descontase a parte proporcional da paga extraordinaria, se ben este desconto só se pode realizar 
cando se aboen as pagas extraordinarias. 

Non se farán descontos sobre: 

- As vacacións 

- A parte proporcional de futuros festivos posteriores á folga 

Na nómina estes descontos dan lugar as seguintes anotacións: 

- No número de días anotaremos: 

o 30 – días de folga   no caso de retribucións mensuais 

o Nº día do mes – días de folga  no caso de retribucións diarias 

- En devengos: 

o Todos os conceptos salariais e non salariais de devengo mensual se ratean polos días que 
recollemos en nómina, no apartado número de días. 

o Débese incluír un concepto, con sino negativo , que recolle o desconto realizado pola parte 
proporcional dos días de descanso semanal. Este desconto afecta a todos os conceptos 
salariais de retribución mensual. Este desconto reflitese, na nómina, como un devengo 
negativo e non como unha dedución. 

Nota: nada impide que o empresario se dea por satisfeito descontando soamente os días de folga, sen aplicar 
descontos pola parte proporcional do descanso semanal ou nas pagas extraordinarias. Nesta caso a nómina 
realizaríase como se o traballador non traballase todos os días do mes. 

Exemplos: 

1. Un traballador esta en folga dende o día 3 de febreiro, mércores, ata o 14 de febreiro, domingo, 
ambos inclusive.  Conceptos salariais: salario base 1.000 € 

a. Os días que se descontarán por folga serán 12, comprendendo días laborais e días de 
descanso semanal. Como a folga remata en domingo tamén se descontan o último sábado 
e domingo e non procede facer o desconto da parte proporcional do descanso semanal. 

b. Nº días:  18 

30 (aínda que febreiro ten 28 a retribución é mensual) – 12 de folga 

c. En devengos: 

• Todos os conceptos salariais rateanse por ( 18 / 30 ) 

Salario base:  1.000 *  18/30  =  600 € 

• Non se inclúe o concepto “desconto descanso semanal por folga”  pois non 
procede facer o desconto da parte proporcional do descanso semanal.  

Nota: podemos optar porque os conceptos salariais aparezan íntegros e recoller  nun concepto de 
“desconto por folga”  a contía de desconto que corresponde ós días non traballados e á parte 
proporcional do descanso semanal. Neste caso a nómina no seu apartado de devengos queda: 

• Conceptos salariais que corresponden a un mes completo 
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Salario base: 1.000 € 
• Inclúese o concepto de “desconto por folga ” por: 

1.000  *  12 / 30 = 400 €          

 

2. Un traballador está en folga o luns, martes e mércores dunha semana de maio. Conceptos salariais: 
salario base 1.200 €  e  antigüidade  120 € 

a. Os días que se descontarán serán os 3 que o traballador está en folga e 1,2 días que 
corresponden á parte proporcional do descanso semanal (3 días * 2 días de descanso / 5 
días laborais). 

b. Nº días:  27 

30 (aínda que maio ten 31 a retribución é mensual) – 3 de folga 

c. En devengos: 

• Todos os conceptos salariais rateanse por ( 27 / 30 ) 

Salario base:  1.200 *  27/30  = 1.080 € 

Antigüidade:      120 *  27/30  =    108 € 

• Inclúese o concepto “desconto descanso semanal por folga”  polo importe de 
ratear todos os conceptos salariais por 1,2 días.  

(1.200 + 120) *  1,2 / 30  =  52,8 € 

Nota: podemos optar porque os conceptos salariais aparezan íntegros e recoller  nun concepto de 
“desconto por folga”  a contía de desconto que corresponde ós días non traballados e á parte 
proporcional do descanso semanal. Neste caso a nómina no seu apartado de devengos queda: 

• Conceptos salariais que corresponden a un mes completo 
Salario base: 1.200 € 
Antigüidade:     120 € 

• Inclúese o concepto de “desconto por folga ” por: 
(1.200 + 120) *  4,2 / 30 = 184,8 €         4,2 días =  3 folga + 1,2 descanso semanal 

 

3. Un traballador esta en folga dende o 14 de abril, xoves,  ata o 21 de abril, xoves, ambos inclusive. 
Conceptos salariais: Salario base 1.500 €  e  Horas extras 200 € 

a. Descontaranse en nómina os 8 días que estivo en folga e 1,6 días  que corresponden á 
parte proporcional do descanso correspondente a última semana (4 días * 2 días de 
descanso / 5 días laborais). 

b. Nº días:  22  ( 30 – 8 de folga) 

c. En devengos: 

• Todos os conceptos salariais rateanse por ( 22 / 30 ) 

Salario base:  1.500 *  22/30  = 1.100 € 

Horas extras:  200 €,  non se ratean porque só se aboan no caso de realizarse e 
polo importe que corresponde as horas efectivamente realizadas. 

• Inclúese o concepto “desconto descanso semanal por folga”  polo importe de 
ratear todos os conceptos salariais por 1,6 días.  

1.500  *  1,6 / 30  =  80 € 

Nota: podemos optar, igual que fixemos nos exemplos anteriores,  porque os conceptos salariais 
aparezan íntegros e recoller  nun concepto de “desconto por folga”  a contía de desconto que 
corresponde ós días non traballados e á parte proporcional do descanso semanal. 

 

NOTA.- En todos os exemplos: Cando se aboe a paga extraordinarias descontarase a parte 
proporcional que corresponda polos días que o traballador estivo en folga. 
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Respecto á cotización á Seguridade Social: 

- A empresa debe comunicar  á Dirección Provincial da TXSS a relación nominal de traballadores en 
folga: o traballador esta en situación de alta especial na Seguridade Social durante eses días e non 
existe obriga de cotizar. 

- Se a empresa non comunica  á Seguridade Social os traballadores que están en folga,  mantense a 
obriga de cotizar sendo as bases e topes de cotización durante eses días a base e o tope mínimos 
que correspondan ó traballador segundo súa categoría profesional. Estaríamos no mesmo caso do 
permiso sen soldo que estudaremos mais adiante. 

 

Folga parcial 

Denominamos folga parcial á que afecta a unha parte da xornada laboral (por exemplo 3 horas diarias).  

Salario recibido: o que corresponda ó tempo de traballo realizado 

Cotización á Seguridade Social:  

• O traballador está en situación de alta real durante toda a xornada 

• Cotizase pola retribución realmente percibida aínda que o seu importe sexa menor que a base mínima. 

• O número de días a refletir na nómina será igual a  30   

 
7.2 Situación de suspensión de emprego e soldo 

A suspensión de emprego e soldo é un acto derivado da facultade disciplinaria do empresario con motivo 
dunha conduta do traballador constitutiva dun incumprimento grave e culpable das súas obrigas laborais 
polo que: 

- O traballador deixa de prestar servizos na empresa de forma temporal. É unha suspensión do 
contrato de traballo pero non implica a súa extinción.  

- A empresa non o retribúe polos días de suspensión de emprego e soldo. 

Os descontos a practicar no recibo de salarios seguen as mesmas normas que no caso de folga, 
descontándose: os días en suspensión de emprego e soldo, as partes proporcionais do descanso semanal 
e a parte proporcional das pagas extraordinarias. 

Neste caso tamén se lle descontará a parte proporcional das vacacións que corresponda ós días non 
traballados.  

Respecto á Seguridade Social non existe obriga de cotizar polo que procede a baixa do traballador na 
Seguridade Social. 

A efectos de confección do recibo de salarios é de aplicación todo o dito no caso de folga polo que non o 
repetiremos de novo. 
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PRÁCTICA 16.- DÍAS EN FOLGA 

Confecciona a nómina do mes de abril de FRANCISCA VÁZQUEZ REDONDO, con NIF 35444432C e 
NAS 36/0000026225, nacida en 1975 e que presta servizos na empresa dende hai 7 anos con un contrato 
indefinido a tempo completo, coa categoría de  especialista, grupo 9 de cotización á seguridade social.  

Situación persoal e familiar: casada con conxugue sen rendas e 3 fillos de 2, 5 e 10 anos.  

As retribucións diarias son: 
 - Salario base:        50 €/día 
 - Plus por quendas:     4 €/día 
 - Antigüidade:    10 €/día 

Ten recoñecidas dúas pagas extras por importe de 30 días do salario base e antigüidade cada unha. 

A traballadora participa na folga convocada polo comité de empresa dende o día 4 (xoves) ó día 16 
(luns), ambos inclusive. O empresario non lle abona os días de folga e comunica á TXSS  o pase da 
traballadora a situación de alta especial coa finalidade de que quede suspendida a obriga de cotizar. 

Datos da Empresa: MOBLESA que se dedica á fabricación de mobles, con domicilio en rúa Sierra 4, 
36004 Pontevedra, CIF A25255566 e CCC 36/987654321. 

 

Solución 

En período de liquidación indicaremos todo o mes de abril (do 1 ó 30 de abril) e en número de días  18 (30 
días do mes de abril – 12 días en folga).  

 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado      1.126,40 € 

1.1.1 Percepcións salariais   1.126,40 € 

Salario base:      50  * 18 días   900,00 €   
Antigüidade:       10  * 18 días   180,00 € 
Plus por quendas: 4 * 18 días        72,00 € 
Desconto descanso semanal por folga: - 25,60 € 

1.1.2 Percepcións non salariais        

 

Antigüidade: aparece definido o seu importe no enunciado. 

Desconto descanso semanal por folga:  

- Sábado (7) e domingo (8) xa se descontan como días non traballados por estar en folga. 

- Día 16 (luns) remata a folga, este día estivo en folga. O descanso semanal correspondente a esa 
semana, sábado (21) e domingo (22), non se cobra completo pois dos cinco días laborais que dan 
dereito a ese descanso semanal só traballou 4.  

- Cumpre descontar do descanso semanal: 1 día folga * (2 días descaso semanal / 5 días laborais 
semanais). 

- Días a descontar por descanso semanal = 2 / 5 = 0,4 días 

- Contía a descontar = 0,4 días * ( 50 salario base + 10 antigüidade + 4 plus por quendas ) = 25,6 €  

 
 

 

2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns 

Mentres o traballador está en folga non existe obriga de cotizar, polo que a base de cotización se calcula só 
sobre os días traballados.  
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a) Retribucións diarias  computables: 64,00 €/día 

- Salario base  50,00 €/día   
- Antigüidade  10,00 €/día 
- Plus por quendas   4,00 €/día 

b) Rateo pagas extras:       9,86 €/día  2 * 30 días * (50 + 10) /365  

c) Base de cotización diaria por continxencias comúns calculada:   64,00 + 9,86 = 73,86 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 9:   Base diaria mínima: 24,94 €   Base diaria máxima: 107,76 € 

Base diaria  por continxencias comúns calculada:  73,86 € 

Base de cotización por continxencias comúns (polos 18 días traballados):  será a contía resultante de 
multiplicar a base diaria calculada polo número de días traballados menos o desconto de descanso semanal 
por folga: (73,86 €/día  *  18 días)  -  25,60 €  =  1.303,88€ 

 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

a) Base de cotización diaria por continxencias profesionais calculada: 

Como o traballador non cobra horas extraordinarias, esta base coincide coa base de cotización diaria  por 
continxencias comúns, non sendo necesario repetir os cálculos:   73,86 € 

b) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo diarios : 

Tope máximo = 107,67 € Tope mínimo = 24,94 € 

Base de cotización por continxencias profesionais:  será a contía resultante de multiplicar a base diaria 
calculada polo número de días traballados menos o desconto de descanso semanal por folga: (73,86 €/día  
*  18 días)  -  25,60 €  =  1.303,88€ 

 

2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   1.303,88    *  23,60% = 307,72 € 
- A cargo do traballador:    1.303,88    *     4,70% =  61,28 € 

Para continxencias profesionais 

- A cargo do empresario exclusivamente. 

A fabricación de mobles ten o Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 31 e os tipos de 
cotización por continxencias profesionais son: IT (2,00%) e IMS (1,85%)  

Por IT:    1.303,88    *  2,00% =    26,08 € 
Por IMS:  1.303,88    *  1,85% =    24,12 € 

Para desemprego 

- A cargo do empresario:   1.303,88  *  5,50% =   71,71 € 
- A cargo do traballador:    1.303,88  *  1,55% =   20,21 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   1.303,88  *  0,20% = 2,61 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   1.303,88    *  0,60% =     7,82 € 
- A cargo do traballador:    1.303,88    *  0,10% =     1,30 € 
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3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 2 

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo  Contrato ou relación: xeral 

- Descendentes: 3 fillos de 2, 5 e 10 anos (2009, 2006 e 2001). Opción: por enteiro 

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

- Salario base:  50 * 425 (365 días +2*30 días)  = 21.250 

- Antigüidade:   10 * 425 días   =   4.250 

- Plus por quendas:         4 * 365 días                   =   1.460 

                                                                                 26.960 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 

       -26.960 * 6,35% (4,7 C. Comúns + 1,55 desemprego + 0,1F. P.)  = 1.711,96 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de  7,00 %. 
 

3.2 Base retención por IRPF 

- Salario base:         50 * 18  =          900,00  € 
- Antigüidade:          10 * 18  =          180,00  € 
- Desconto por descanso semanal   - 25,60 € 
- Plus quendas:         4 * 18  =            72,00  €   

                                          1.126,40  € 
  

3.3 Importe da retención 

Importe = base * tipo 
Importe = 1.126,40 * 7,00%  =    78,85 € 
 

4. Total a deducir        161,64 € 

 Aportacións á S. Social       82,79 € 
 - Continxencias comúns         61,28 € 
 - Desemprego          20,21 € 
 - Formación profesional           1,30 € 
 Retención IRPF        78,85 € 
 
 

5. Liquido a percibir        964,76€ 

 Total devengado  1.126,40 € 
 Total a deducir      161,64 € 
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EMPRESA TRABALLADOR FRANCISCA VÁZQUEZ REDONDO
DOMICILIO NIF 35444432C
CIF CATEGORÍA ESPECIALISTA
POBOACIÓN Nº S.S 360000026225
CCC GRUPO COTIZACIÓN 9

Período liquidación Nº días 18
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 900,00
Complementos salariais

180,00
72,00

-25,60
Horas extraordinarias ordinarias
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 1.126,40

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 61,28
Desemprego 1,55% 20,21
Formación Profesional 0,10% 1,30
Horas extraordinarias Normais 4,70% 0,00
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 82,80

2. Irpf 7,00% 78,85
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 161,64
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 964,76
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

30/05/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual
Rateo pagas extras

TOTAL 1.303,88
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 1.303,88
3. Base de cotización por horas extras normais 0,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 1.126,40

Plus quendas
Desconto descanso semanal folga

PONTEVEDRA
36987654321

do 1 ó 31 de maio de 2011

Antigüidade

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 16
MOBLESA
SIERRA 4
A25255566
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PRÁCTICA 17.- TRABALLADOR SANCIONADO CON SUSPENSIÓN DE EMPREGO E SOLDO 
 

Confeccionar a nómina do mes de setembro de 2011 de PEDRO SOUTO ARÍS, con NIF 45452532C e 
NAS 36/0000945555, nacido en 1975 e que traballa na empresa dende o 01/05/2000 con un contrato 
indefinido a tempo completo, coa categoría de axudante non titulado, grupo de cotización á seguridade 
social 4.  

Situación persoal e familiar: o traballador está casado, con un fillo nacido en 2006 e súa conxugue ten 
rendas anuais por importe de 12.000 €.  

As retribucións mensuais son: 
 - Salario base:    1.300 € 
 - Antigüidade:        130 € 
 - Plus transporte         55 €. O mes de vacacións non se cobra. 
 - Horas extras ordinarias     100 € 

Ten recoñecidas dúas pagas extras por importe do salario base cada unha e unha paga de beneficios no 
mes de marzo polo importe do salario base. 

Estímase que durante todo o ano 2011 fará horas extraordinarias por unha contía de 400 € 

Como consecuencia dunha falta moi grave é sancionado coa suspensión de emprego e soldo dende o 
15 ó 25, ambos inclusive. O empresario comunica á Seguridade Social a baixa durante estes días co 
obxecto de que quede suspendida a obriga de cotizar.  

Datos da Empresa: TRASPOR SA que se dedica ó transporte terrestre de mercancías por  estrada, con 
domicilio en r/ Montecelo 44, 36004 Pontevedra, CIF A25255566 e CCC 36/987654321. 

 

Solución 

En período de liquidación indicaremos todo o mes de setembro (do 1 ó 30 de setembro) e en número de 
días  19 (30 días por ter retribución mensual – 11 días en suspensión de emprego e soldo).  

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado      1.040,49 € 

1.1.1 Percepcións salariais    1.005,66 € 

Salario base: 1300 € * 19/30 días    823,33 €   
Antigüidade:    130 € * 19/30 días      82,33 € 
Horas extras ordinarias      100,00 € 

1.1.2 Percepcións non salariais         34,83 € 

Plus transporte:  55 *  19/30        34,83 €        

Antigüidade: o seu importe ven especificado cunha cantidade fixa. 

Plus transporte: 
Importe cobrado:   55  *  19/30          = 34,83 €  
Importe exento: 20% 532,51 * 19/30  =   67,45 €   
Non computa na base de cotización ó non superar o importe exento 
 
Desconto por descanso semanal: 
Os sábados (17 e 24) e domingos (18 e 25) están comprendidos dentro do período de suspensión de 
emprego e soldo polo que son descontados integramente. 
Non procede aplicar ningún desconto proporcional por descanso semanal 
  
 

2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns 

Mentres o traballador está en suspensión de emprego e soldo non existe obriga de cotizar, polo que a base 
de cotización se calcula só sobre os días traballados.  
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a) Retribucións mensuais computables:    905,66 € 

Salario base:    823,33 €   
Antigüidade:         82,33 € 

b) Rateo pagas extras:                  205,83 €  3 * 1300,00 /12  * 19/30  = 205,83 € 

c) Base de cotización por continxencias comúns calculada:   905,66 + 205,83 = 1111,49 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Debemos ter en conta que estas bases son as que corresponden a un salario mensual polo que calculamos 
as bases que proporcionalmente corresponden a 19 días. Para o grupo de cotización 4 as bases 
correspondentes ós 19 días serán: 

Base mínima: 748,20 * 19/30 = 476,86  Base máxima: 3230,10 * 19/30 = 2045,73 

A base calculada, 1111,49 €, está comprendida entre a base mínima e máxima. 

Base de cotización por continxencias comúns correspondente ós 19 días traballados:  1.111,49 € 

 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

a) Retribucións mensuais computables:     905,66 € 

Salario base:     823,33 €   
Antigüidade:          82,33 € 

b) Rateo pagas extras:           205,83 €    

c) Horas extraordinarias ordinarias:         100,00 € 

d) Base de cotización por continxencias profesionais calculada: 905,66 + 205,83 + 100,00  =  1211,49 € 

e) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: 

Debemos calcular os topes que corresponden a 19 días.  

Tope máximo = 3230,10 € * 19 / 30 = 2.045,73  Tope mínimo = 748,20 € * 19 / 30 = 476,86 € 

Base de cotización por continxencias profesionais correspondente ós 19 días traballados:  1.211,49 € 

 
2.1.3 Base cotización adicional por horas extras or dinarias:  100 € 

 
 
2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   1.111,49 *  23,60% = 262,31 € 
- A cargo do traballador:     1.111,49  *   4,70% =   52,24 € 

Para continxencias profesionais 

A cargo do empresario exclusivamente. O transporte terrestre de mercancías por estrada ten o Código 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 49.4 e os tipos de cotización por continxencias profesionais 
son: IT (2,00%) e IMS (1,70%)  

Por IT:    1.211,49  * 2,00% =   24,23 € 
Por IMS:  1.211,49  * 1,70% =   20,60 € 

Para desemprego 

- A cargo do empresario:   1.211,49   *  5,50% =    66,63 € 
- A cargo do traballador:    1.211,49   *  1,55% =    18,78 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   1.211,49    * 0,20% = 2,42 € 
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Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   1.211,49   * 0,60% =   7,27 € 
- A cargo do traballador:    1.211,49   * 0,10% =   1,21 € 

Adicional por horas extraordinarias ordinarias 

- A cargo do empresario:   100    * 23,6% =   23,60 € 
- A cargo do traballador:    100    *   4,7% =      4,70 € 

 

3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 3 

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo 

 - Contrato ou relación: xeral 

- Descendentes: 1 fillo,  ano 2006.  

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

- Salario base:  1.300 *  15 (12 meses e 3 pagas)   =  19.500    

- Antigüidade:       130 *  12 meses   =      1.560 

- Plus de transporte:            55 *  11 meses  =         605   Non se cobra en vacacións 

- Horas extras calculadas para o ano:                                 400 

                                                                           22.065 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 

         22.065 * 6,35% (4,7 C. Comúns + 1,55 desemprego + 0,1F. P.)  = 1.401,13 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de  13,00%. 

 

3.2 Base retención por IRPF     

- Salario base                             823,33 € 
- Antigüidade                                  82,33 € 
- Plus transporte:       34,83 € 
- Horas extras                               100,00 € 
                                       1.040,49 €  

 
3.3 Importe da retención 

Importe = base * tipo 
Importe = 1.040,49 * 13,00%  = 135,26 € 
 

4. Total a deducir        212,19 € 

 Aportacións á S. Social        76,93 € 
 - Continxencias comúns         52,24 € 
 - Desemprego          18,78 € 
 - Formación profesional           1,21 € 
 - Horas extras ordinarias           4,70 € 
 Retención IRPF        135,26 € 
 
 
5. Liquido a percibir         828,30 € 
 Total devengado  1.040,49 € 
 Total a deducir      212,19 € 
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EMPRESA TRABALLADOR PEDRO SOUTO ARÍS
DOMICILIO NIF 45452532C
CIF CATEGORÍA AXUDANTE NON TITULADO
POBOACIÓN Nº S.S 360000945555
CCC GRUPO COTIZACIÓN 4

Período liquidación Nº días 19
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 823,33
Complementos salariais

82,33

Horas extraordinarias ordinarias 100,00
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

34,83
Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 1.040,49

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 52,24
Desemprego 1,55% 18,78
Formación Profesional 0,10% 1,21
Horas extraordinarias Normais 4,70% 4,70
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 76,93

2. Irpf 13,00% 135,26
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 212,19
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 828,30
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

30/09/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual 905,66
Rateo pagas extras 205,83

TOTAL 1.111,49 1.111,49
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 1.211,49
3. Base de cotización por horas extras normais 100,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 1.040,49

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 17
TRASPOR SA
MONTECELO 44
A25255566
PONTEVEDRA
36987654321

do 1 ó 30 de setembro de 2011

Antigüidade

Plus transporte
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8.-  PERMISO SEN RETRIBUCIÓN.  

 

O traballador pode obter do empresario permiso para ausentarse do traballo un determinado número de 
días. Durante estes días o traballador non realiza ningunha prestación laboral para o empresario e este non 
aboa ningunha retribución ó traballador. 

Respecto da cotización á Seguridade Social debemos ter en conta que as bases de cotización 
correspondentes ó mes constan de dúas partes: 

a) Durante os días que traballa as bases de cotización calcúlanse en función dos salarios que recibe, como 
nos casos normais. 

b) Durante os días de permiso o traballador permanece en alta e debese cotizar sendo a base de cotización 
a seguinte: 

- Para continxencias comúns, a base mínima do grupo de cotización do traballador. 

- Para continxencias profesionais, o tope mínimo.  

 
 
 

PRACTICA  18.-  PERMISO SEN RETRIBUCIÓN 

 
 

Confecciona a nómina do mes de abril de MARÍA MONTES REDONDO, con NIF 35444432C e NAS 
36/0000026225, nacida en 1980 e que presta servizos na empresa dende 1/1/2007 con un contrato 
indefinido a tempo completo, coa categoría de xefa administrativa, grupo 3 de cotización á seguridade 
social.  

Situación persoal e familiar: Solteira con 1 fillo nacido en 2005. María ten unha minusvalía do 40%  

As retribucións mensuais son: 

 - Salario base:     1.750 € 

 - Plus por quendas:      140 € 

 - Antigüidade:  3% por trienio 

 - Plus transporte:     125 € 

 
 Ten recoñecidas tres pagas extras por importe do salario base e antigüidade cada unha. 

 As pagas extraordinarias ratéanse nas nóminas mensuais. 

Datos da Empresa: CARNICERÍAS A BACA SA que se dedica ó comercio o por menor de carne e 
produtos cárnicos, con domicilio en rúa Sierra 4, 36004 Pontevedra, CIF A25255566 e CCC 36/987654321. 

A efectos de cotización por accidentes de traballo e enfermidades profesionais realiza unicamente traballos 
de oficina. 

Durante o mes o empresario concédelle un permiso, sen retribución, de 10 días. 
 

 

Solución 

Como o traballador recibe a súa retribucións de forma mensual e está 10 días de permiso sen retribución, 
considerase que traballa 20 (30 por retribución mensual – 10 días de permiso). 

En período de liquidación indicaremos todo o mes de abril e en número de días 30, pois cotiza por todos os 
días do mes. 

En devengos só cobra polos 20 días traballados. 

En cotización á seguridade social distinguiremos entre os días traballados, cuxa base de cotización 
calculase en función das contías devengadas eses días, e os días con permiso sen soldo, en que a base de 
cotización calculase a partir da base mínima que corresponde á categoría profesional do traballador. 
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1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado       1.678,75 € 

1.1.1 Percepcións salariais     1.607,75 € 

Salario base:        1.750,00 € * 20/30 días 1.166,67 €   
Antigüidade:              52,50 € * 20/30 días      35,00 € 
Plus por quendas:   140,00 € * 20/30 días      93,33 € 
Plus transporte:          12,33 € 
Paga extraordinaria         300,42 €    (3 * (1.750 + 52,50) / 12) * 20/30    
 (Os días de permiso sen soldo non xera dereitos á paga extraordinaria) 

1.1.2 Percepcións non salariais         71,00 € 

Plus transporte:                   71,00 € 

        

Antigüidade:  

Do 01/01/2007 a 01/04/2011 van 4 anos e 3 meses: 1 trienio. 
Importe de cada trienio:  3% 1.750,00 =  52,50 € 
Importe por antigüidade:     1 * 52,50  =  52,50 € 

Plus transporte: 
Importe plus transporte: 125 x 20/30 = 83,33  
Exento o 20% do IPREM (de 20 días):  20% 532,51 * 20/30 = 71,00 
Importe que computa:  83,33 – 71,00  =   12,33 € 
 
 

2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns 

2.1.1.1 Base de cotización por continxencias comúns polos días traballados  

a) Retribucións mensuais computables:    1.307,33 € 

Salario base:            1.166,67 € 

Plus por quendas:          93,33 € 

Plus transporte:              12,33  € 

Antigüidade:                    35,00 € 

                                                              

b) Rateo pagas extras       300,42 € 3 * (1.750 + 52,50) / 12 * 20/30 =  300,42             
                                         

c) Base de cotización por continxencias comúns calculada: 1307,33 + 300,42 = 1.607,75 €  

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 3 as bases mínima e máxima correspondentes ós 20 días serán: 

Base mínima:     754,20 *  20 / 30  =       502,80 € 
Base máxima:  3.230,10 * 20 / 30  =    2.153,40 € 

Base de cotización por continxencias comúns correspondente ós 20 días traballados:  1.607,75 € 

2.1.1.2 Base de cotización por continxencias comúns polos días de permiso sen retribución. 
 

Durante os 10 días de permiso sen retribución o traballador non traballa e non se produce retribución 
algunha. Respecto da Seguridade Social o traballador  segue en situación de alta polo que hai obriga de 
cotizar, sendo a base de cotización para continxencias comúns igual á base mínima do grupo de cotización 
do traballador. 

Base por continxencias comúns polos 10 días de permiso:  754,20  *  10  /  30  =  251,40 € 
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2.1.1.3   Base de cotización por continxencias comúns do mes de abril 
 

É a suma das bases de cotización correspondentes ós días traballados e ós días que estivo con permiso 
non retribuído: 1.607,75 + 251,40 = 1.859,15 € 
 

 
 
2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

2.1.2.1   Base de cotización por continxencias profesionais polos 20 días traballados 
 

a) Como o traballador non cobra horas extraordinarias, esta base coincide coa base de cotización por 
continxencias comúns calculada, non sendo necesario repetir os cálculos:   1.607,75 € 

b) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: 

Tope máximo = 3230,10  * 20 / 30 = 2.153,40  Tope mínimo = 748,20  * 20 / 30 = 498,80 € 

A base por Continxencias Profesionais correspondente ós 20 días traballados é:   1.607,75 € 

 
2.1.2.2   Base de cotización por continxencias profesionais polos días de permiso sen retribución. 

A base para continxencias profesionais é o tope mínimo.  

Base por continxencias profesionais polos 10 días de permiso:  748,20  *  10  /  30  =  249,40 €  
 

2.1.2.3   Base de cotización por continxencias profesionais do mes de abril 
 
É a suma das bases de cotización correspondentes ós días traballados e ós días que estivo con permiso 
non retribuído: 1.607,75 + 249,40 = 1.857,15 € 
 

 
2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   1.859,15 * 23,60% = 438,76 € 
- A cargo do traballador:     1.859,15  *   4,70% =  87,38 € 

Para continxencias profesionais.  

A cargo do empresario exclusivamente. Ocupación “a” do cadro II da tarifa de primas para cotización á 
Seguridade Social por accidentes de traballo e enfermidades profesionais 

Por IT:    1.857,15  *  0,65% =    12,07 € 
Por IMS:  1.857,15  *  0,35% =      6,50 € 

Para desemprego 

- A cargo do empresario:   1.857,15   *  5,50% =    102,14 € 
- A cargo do traballador:    1.857,15   *  1,55% =      28,82 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   1.857,15    * 0,20% = 3,71 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   1.857,15    * 0,60% =   11,14 € 
- A cargo do traballador:    1.857,15    * 0,10% =     1,86 € 
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3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 1 

- Minusvalía 40% 

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo 

 - Contrato ou relación: xeral 

- Descendentes: 1 fillos, ano 2005. Computa por enteiro 

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

- Salario base:  1.750 *  15 (12 meses e 3 pagas)   =  26.250,00    

- Antigüidade:      52,5 *  15 meses   =              787,50 

- Plus transporte               125  *  12 meses  =     1.500,00 

- Plus por quendas:          140 *  12 meses  =     1.680,00 

        30.217,50 
Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 

         30.217,50 * 6,35% (4,7 C. Comúns + 1,55 desemprego + 0,1F. P.)  = 1.918,81 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de  11,00%. 

 

 

3.2 Base retención por IRPF     

Salario base:                    1.166,67 € 

Plus por quendas:                    93,33 € 

Plus transporte:                        83,33 € 

Antigüidade:                          35,00 € 

  Paga extra:                 300,42 € 

                                                  1.678,75 € 

  
 

3.3 Importe da retención 

Importe = base * tipo 

Importe =   1.678,75 * 11,00%  = 184,66 € 
 

 

4. Total a deducir        302,72 € 

 Aportacións á S. Social        118,06 € 
 - Continxencias comúns         87,38 € 
 - Desemprego          28,82 € 
 - Formación profesional           1,86 € 

 Retención IRPF          184,66 € 
 
 
5. Liquido a percibir      1.376,03 € 

 Total devengado  1.678,75 € 

 Total a deducir      302,69 € 
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EMPRESA TRABALLADOR MARÍA MONTES REDONDO
DOMICILIO NIF 35444432C
CIF CATEGORÍA XEFA ADMINISTRATIVA
POBOACIÓN Nº S.S 360000026225
CCC GRUPO COTIZACIÓN 3

Período liquidación Nº días 30
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 1.166,67
Complementos salariais

35,00
93,33
12,33

Horas extraordinarias ordinarias
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias 300,42
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

71,00
Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 1.678,75

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 87,38
Desemprego 1,55% 28,82
Formación Profesional 0,10% 1,86
Horas extraordinarias Normais 4,70% 0,00
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 118,06

2. Irpf 11,00% 184,66
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 302,72
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 1.376,03
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

30/04/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns 251,40 10 días permiso

Remuneración mensual 1.307,33 20 días traballados

Rateo pagas extras 300,42
TOTAL 1.607,75 1.859,15

2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 1.859,15
3. Base de cotización por horas extras normais 0,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 1.678,75

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 18
CARNICERÍAS A BACA SA
SIERRA 4
A25255566
PONTEVEDRA
36987654321

do 1 ó 30 de abril de 2011

Antigüidade
Plus quenda
Plus transporte

Plus transporte
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9.- INCAPACIDADE TEMPORAL 

 

9.1 SITUACIÓNS QUE PROTEXE 

Prestación económica que cobre a perda de rendas do traballador debidas a enfermidade común ou 
profesional e a accidente, sexa o non laboral, mentres o traballador reciba asistencia sanitaria e estea 
impedido para o traballo.  

 

9.2 BENEFICIARIOS DA PRESTACIÓN DE INCAPACIDADE TEMPORAL 

Serán beneficiarios os traballadores afiliados e en alta ou en situación asimilada á alta que reúnan os 
seguintes requisitos: 

• No caso de enfermidade común: ter cuberto un período de cotización de 180 días nos 5 anos 
inmediatamente anteriores ó feito causante. 

• No caso de enfermidade profesional e accidente, sexa ou non laboral: non se esixe un período  
previo de cotización. 

 

9.3  PRESTACIÓNS QUE COMPRENDE 

Unha aportación económica, subsidio, que substitúe ó salario que se deixa de percibir. En esta 
aportación distinguimos: 

Duración 

Dende o momento en que se produce a baixa ata a alta médica.  

A duración máxima da prestación por incapacidade temporal é de 12 meses prorrogables por outros 6 
meses, no caso de que se considere polos facultativos que esta prorroga facilitará a recuperación do 
traballador.  

Transcorrido este período máximo sen que se produza a recuperación do traballador, este será proposto 
para incapacidade permanente. 

Nacemento do dereito á prestación e pago 

• No caso de enfermidade común ou accidente non laboral o dereito nace a partir do cuarto día da 
data de baixa no traballo. Considerase como primeiro día de baixa aquel no que se realiza o 
parte médico. O pago da prestación é realizado polo empresario ó seu cargo dende o día 4 ó 15 
ambos inclusive e polo empresario como pago delegado con cargo ó INSS dende o día 16, 
inclusive, ata a finalización do período de baixa. 

• No caso de accidente de traballo ou enfermidade profesional o dereito nace dende o día 
seguinte ó de baixa no traballo. O día de baixa médica considerase como traballado e abonase. 
O pago da prestación é realizado polo empresario como pago delegado con cargo á Mutua de 
Accidentes de Traballo ou do INSS segundo con quen teña asegurada esta continxencia. 

• O dereito á prestación extínguese coa alta médica do traballador. Considerase como día de alta 
o seguinte ó da data do parte de alta médica. 

• Durante as situacións de folga ou peche patronal o traballador non terá dereito prestación 
económica por Incapacidade Temporal. 

 

Contía da prestación 

 a) Enfermidade común ou accidente non laboral:  

- Os 3 primeiros días (incluído o da baixa) o traballador non ten dereito a cobrar subsidio 

- Dende o día 4º ata o 20º, inclusive, o traballador cobrará o 60% da Base Reguladora (BR). 

- Dende o día 21 e sucesivos o traballador cobrará o 75% da BR. 

Os convenios colectivos poden recoller que a empresa abone a diferenza entre a prestación que recibe o 
traballador e o salario que lle corresponde cando está en activo. Este abono recóllese en nómina como 
unha prestación non salarial baixo o epígrafe de melloras nas prestacións da Seguridade Social 
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A Base Reguladora  (BR) é o resultado de dividir o importe da base de cotización por continxencias 
comúns do traballador no mes anterior á situación de baixa entre o número de días a que dita cotización se 
refire (30 si é salario mensual ou o número de días do mes si é salario diario). 

                          BCC (mes anterior) 
BR      = ---------------------------------------------- 

                        30 (pagos mensuais)   ou   
                   nº días mes anterior (pago diario) 

 

 

 

b) Accidente laboral e enfermidade profesional:  

Dende o día seguinte ó de baixa, o traballador cobrará o 75% da BR. 

A Base Reguladora  (BR)  é o resultado de dividir o importe da base de cotización por continxencias 
profesionais do mes anterior á situación de baixa menos as horas extraordinarias realizadas en ese mes 
entre o número de días ós que dita cotización se refire (30 si é salario mensual ou o número de días do mes 
si é salario diario)  e a este importe sumar o resultado de dividir a cotización por horas extraordinarias do 
ano natural anterior entre 360 días (salario mensual) ou 365 días (salario diario). 

 
        (BCP – H. Extras) mes anterior     H. Extras (ano anterior) 
BR = ---------------------------------------  + ------------------------------- 
        30 (pagos mensuais)   ou                        360 (mensual) 
        nº días mes anterior (pago diario)   365 (diario) 

 

 

 

Documentación a presentar 

• Parte médico de baixa expedido por médico do Servizo Público de Saúde ou da Mutua (no caso de 
AT ou EP) por cuadriplicado. Estes documentos serán: 

o Orixinal para a Inspección de servizos sanitarios. 

o Copia para a entidade xestora: INSS ou Mutua 

o 2 copias para o traballador. Unha copia debe entregala no prazo de 3 días na empresa (24 
horas si é parte de alta) que a enviará no prazo de 5 días (cumprimentada, firmada e 
sellada) ó INSS ou Mutua. Actualmente utilizase o sistema RED. 

• Partes médicos de confirmación de baixa: expídense ó 4º día da baixa, no caso de enfermidade, ou 
ó 7º día, en caso de AT e EP, e sucesivamente cada 7 días. 

• Parte médico de alta: o traballador se incorpora ó traballo o día seguinte a súa expedición. 

 

 

   1  2   3 

75% BR. Pago delegado pola empresa con cargo INSS ou Mutua 

Día de baixa é aboado, pola empresa,  como traballado 

        1       3   4                       15  16          20  21       

     0                      60%                                     75%            Cuantía  

Día da            Empresa                              INSS               Responsable 
 baixa                                        Pago delegado pola empresa                    pago 

Días 
baixa 
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Exemplo 

Un traballador esta en alta no réxime xeral dende o 15 de setembro de 1988. O dia 10 de novembro de 
2011 é baixa médica por enfermidade común, permanecendo en dita situación ata o 14 de decembro de 
2011 en que o médico dálle a alta. Os datos do traballador son: grupo de cotización 5º, retribución mensual 
e BCC do mes de outubro 1394,15 euros. 

1.  ¿Ten dereito á prestación por incapacidade Laboral?.  

Si, porque no momento da enfermidade está en situación de alta e nos últimos 5 anos cotizou mais 
de 180 días. 

2. ¿Cal é a duración da prestación?.  

Dende o 4º día da baixa (13/11/2011)  inclusive, ata o día da alta 14/12/2011 inclusive. 

  3. Calcula a contía do subsidio no mes de novembro e de decembro e indica a quen corresponde o 
seu abono.  

               BCC outubro  1.394,15 € 
BR   = -------------------------   =   ------------------   =   46,47 €/día 

               30 días       30   
 

Mes de novembro 

- 3 primeiros días (10, 11 e 12): non ten dereito a subsidio 

- Días 4 a 15 inclusive (12 días: do 13 ó 24 inclusive): 60% da base reguladora, con cargo ó 
empresario: 

   46,47 €/día  x  60%  x  12 días =  334,58 €  

 - Días 16 ó 20 inclusive (5 días: do 25 ó 29 inclusive). 60% da base reguladora, paga a empresa 
con cargo á seguridade social (pago delegado): 

   46,47 €/día  x  60%  x  5 días  =  139,41 € 

- A partir do día 21 de baixa, inclusive (día 30): 75% da base reguladora, paga a empresa con cargo 
á seguridade social (pago delegado): 

   46,47 €/día  x  75%  x  1 día  =  34,85 € 

Importe total do subsidio en novembro:  334,58  +  139,41  +  34,85  =  508,84 €  
      

Mes de decembro 

46,47 €/día  x  75%  x  14 días  =  487,94 € 

Paga a empresa con cargo á seguridade social (pago delegado). 

 

Exemplo 

Un traballador que se encontra en alta no réxime xeral dende o día 1/9/2005, é baixa médica a causa 
dun accidente co seu coche, que tivo lugar en domingo, día 21/11/2010, mentres se dirixía á praia, 
permanecendo en situación de baixa por este motivo ata o 3 de marzo de 2011. Os datos do traballador 
son: grupo de cotización 10º, retribución diaria, traballa 5 días a semana de luns a venres, a BCC do mes de 
outubro foi de 800 € e a BCP do mes de outubro foi de 812 € 

1.  ¿Ten dereito á prestación por incapacidade Laboral?.  

Si, porque por accidente, aínda que non sexa laboral, a única esixencia é que este en situación de 
alta na Seguridade Social no momento do accidente. 

2. ¿Cal é a duración da prestación?.  

Dende o 4º día da baixa (24/11/2010)  inclusive, ata o día da alta (03/03/2011) inclusive. 

3. Calcula a contía do subsidio no mes de novembro e de decembro e indica a quen corresponde o 
seu abono.  

               BCC outubro     800 € 
BR   = -------------------------   =   ------------------   =   25,81 €/día 

               31 días       31   
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Mes de novembro 

- 3 primeiros días (21, 22 e 23): non ten dereito a subsidio 

- Días 4 a 15 inclusive (7 días: do 24 ó 30 inclusive): 60% da base reguladora, con cargo ó 
empresario: 

   25,81 €/día  x  60%  x  7 días =  108,39 € 

 

Mes de decembro  

 - Días 4 a 15 inclusive que restan (5 días: do 1 ó 5 inclusive): 60% da base reguladora, con cargo ó 
empresario: 

   25,81 €/día  x  60%  x  5 días =  77,43 € 

- Días 16 ó 20 inclusive (5 días: do 6 ó 10 inclusive). 60% da base reguladora, paga a empresa con 
cargo á seguridade social (pago delegado): 

   25,81 €/día  x  60%  x  5 días  = 77,43 € 

- A partir do día 21 de baixa inclusive (21 días: do 11 ó 31 inclusive): 75% da base reguladora, paga 
a empresa con cargo á seguridade social (pago delegado): 

   25,81 €/día  x  75%  x  21 días  =  406,51 € 

Importe total do subsidio en decembro:  77,43  +  77,43 + 406,51  =  561,37 €  

    

Exemplo 

Un traballador está en alta no réxime xeral dende o 01/03/95. O día 8 de setembro de 2011 é baixa 
médica por accidente na empresa, permanecendo nesta situación ata o 14 de novembro de 2011. Os datos 
do traballador son: grupo de cotización 8º, retribución diaria, e a BCP do mes de agosto foi de 1549,78 
euros (dos que 25,63 corresponden a horas extras). Horas Extras realizadas dende setembro de 2010 ata 
agosto de 2011: 

 

MES H.E. 
(euros) 

MES H.E. 
(euros) 

MES H.E. 
(euros) 

MES H.E. 
(euros) 

09/10  12/10  03/11  06/11 18,96 

10/10 36,06 01/11  04/11 42,57 07/11 30,70 

11/10 30,65 02/11  05/11  08/11 25,63 

 

1.  ¿Ten dereito á prestación por incapacidade Laboral?.  

Si, porque por accidente laboral a única esixencia é que estea en situación de alta na Seguridade 
Social no momento do accidente. 

2. ¿Cal é a duración da prestación?.  

Dende o día seguinte ó de baixa (09/09/2011)  inclusive, ata o día da alta (14/11/2011) inclusive. 

3. Calcula a contía do subsidio no mes de setembro e indica a quen corresponde o seu abono.  
 

        (BCP – H. Extras) mes anterior     H. Extras (ano anterior)    1549,78 – 25,63   184,57 
BR = ---------------------------------------  + -------------------------------  = ------------------- + -------- =  49,67 € 
        nº días mes anterior (pago diario) 365 (diario)                       31                 365 

         
Mes setembro:  22 días baixa  x  75%  x  49,67 €/día  =  819,56 € 

 
Os pagos son realizados pola empresa como pago delegado por conta da Mutua de Accidentes ou 
do INSS, segundo con quen teña cubertos os accidentes de traballo.   
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PRÁCTICA 19.- INCAPACIDADE TEMPORAL DERIVADA DE ENFERMIDADE COMÚN 
 

Empresa:  MOVILGASA que se dedica á telecomunicacións, con domicilio en rúa Michelena 4, 36001 
Pontevedra, CIF A25256321 e CCC 36/123456789 

Nómina do mes de setembro de 2011 de  MANUEL ABOAL MARTINEZ, con NIF 22222222M, NASS 
36/0005566555, categoría profesional de diplomado, grupo de cotización 2, e contrato indefinido a tempo 
completo. Traballa na empresa dende o 01/01/2006. 

Situación persoal e familiar: nacido en 1981, casado sen fillos. A súa conxugue non traballa.  

Retribucións mensuais:  

Salario base:  1.300 € 
Antigüidade: 5% salario base por trienio 
Plus de transporte: 75 € 

Recibe dúas pagas extras ó ano por importe de salario base e antigüidade cada unha. 

Dedución por cota sindical: 10 €  

O día 8 de setembro é baixa por enfermidade, permanecendo nesta situación ata o día 30 do mesmo 
mes, inclusive. A base de cotización por continxencias comúns do mes anterior foi de 1.514,55 €. A base de 
cotización por continxencias profesionais ascendeu a mesma contía. 

Solución 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado         964,60 € 

1.1.1 Percepcións salariais      318,50 € 

Salario base: 1300 * 7 /30 = 303,33 €   
Antigüidade:      65 * 7 /30 =      15,17 € 
 

1.1.2 Percepcións non salariais      646,10 € 

 Plus transporte 75 * 7/30   17,50 € 
 IT por enfermidade común 628,60 € 

Antigüidade: 
Do 01/01/2006 a 01/09/2011 van 5 anos e 8 meses: 1 trienio. 
Importe de cada trienio: 5% 1.300 = 65,00 €  Importe por antigüidade: 1 * 65,00  =  65,00 € 
 
Plus transporte:   Só computa si supera o 20% do IPREM:  
Importe mensual:  75 €  Importe exento:  20% 532,51  = 106,50 € Importe que computa:0,00 € 
 
IT por enfermidade común: 

a) Calculo da base reguladora para continxencias comúns: 

                        BCC (mes anterior)          1.514,55 
BR      = ------------------------------------  =  -------------  =  50,49 €/día 
                      30 (pagos mensuais)              30 

b) Calculo do subsidio: 

Ó ser enfermidade común o motivo da situación de incapacidade temporal, o traballador ten dereito ó 
seguinte subsidio: 

- 3 primeiros días (8,9 e 10): non ten dereito a subsidio 

- Días 4 a 15 inclusive (12 días: do 11 ó 22 inclusive): 60% da base reguladora, con cargo ó empresario: 

   50,49 €  x  60%  x  12 días  =  363,53 € 

- Días 16 ó 20 inclusive (5 días: do 23 ó 27 inclusive). 60% da base reguladora, con cargo á seguridade 
social:      50,49 €/día  x  60%  x  5 días  =  151,47 € 

- A partir do día 21 de baixa, inclusive (días 28, 29 e 30): 75% da base reguladora, con cargo á seguridade 
social:      50,49  x  75%   x  3  días  =  113,60 € 

Importe total do subsidio :  363,53  +  151,47  +  113,60  =  628,60 € 
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2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns  

A base de cotización é a suma da base correspondente ós días traballados que se calcula en función das 
remuneracións percibidas polo traballador e a base dos días en IT que se obtén a partir da base reguladora 
que corresponde ó mes anterior. 

2.1.1.1 Base de cotización por continxencias comúns polos días traballados 

a) Retribucións mensuais computables:   318,50 € 

- Salario base     303,33 €   
- Antigüidade       15,17 € 

b) Rateo pagas extras:          53,08 €   2 * (1300 + 65) /12 * 7/30 = 53,08 € 

c) Base de cotización por continxencias comúns calculada:   318,50 + 53,08 = 371,58 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 2 as bases correspondentes ós 7 días traballados serán: 

- Base mínima:    867,00 * 7/30 = 202,30 

- Base máxima: 3230,10 * 7/30 = 753,69 

Base de cotización por continxencias comúns dos 7 días traballados:  371,58 € 

2.1.1.2 Base por continxencias comúns polos días en Incapacidade Temporal 

Será igual á base reguladora diaria por continxencias comúns polo número de días en situación de 
Incapacidade Temporal. O ter retribución mensual  o número de días en IT calculase como 30 menos o 
número de días traballados. 

Días en IT:  30 días (por retribución mensual)  - 7 días traballados = 23 días   

Base por continxencias comúns:  50,49 €/día  x  23 días  =  1.161,27 € 

2.1.1.3   Base de cotización por continxencias comúns do mes de setembro 
 

É a suma das bases de cotización correspondentes ós días traballados e ós días que estivo en situación de 
Incapacidade temporal:  371,58 + 1.161,27 = 1.532,85 € 
 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

Como o traballador non realizou horas extraordinarias no mes de setembro, no mes de agosto nin no ano 
anterior á data de inicio da situación de incapacidade temporal, a base por continxencias profesionais 
coincide coa base por continxencias comúns:  1.532,85 € 
 

Nota: En caso de dúbida acerca da interpretación pódense facer os cálculos correspondentes: 

2.1.2.1  Base de cotización por continxencias profesionais polos días traballados  

a) Como durante os 7 días traballados do mes de xaneiro o traballador non realizou horas extraordinarias, esta base 
coincide coa base por continxencias comúns:  371,58 

b) Comprobamos que está entre o tope máximo e mínimo:  Para 7 días, son:  

Tope máximo = 3230,10  * 7 / 30 =  753,69 Tope mínimo = 748,20  * 7 / 30 = 174,58 

c) Base cotización correspondente ós 7 días traballados: 371,58 € 

2.1.2.2  Base de cotización por continxencias profesionais polos días en Incapacidade Temporal 

Será igual á base reguladora diaria por continxencias profesionais polo número de días en situación de Incapacidade 
Temporal: 

        (BCP – H. Extras) mes anterior     H. Extras (ano anterior)    1514,55 – 0,00        0,00 

BR = ---------------------------------------  + -------------------------------  =  -------------------  +  ---------  =  50,49 € 

            30 (pagos mensuais)                                 360          30                 360 

Base cotización por continxencias profesionais polos 23 días en IT:  23 días  x  50,49 €/día  =  1161,27 € 

2.1.2.3   Base de cotización por continxencias profesionais do mes de setembro 

É a suma das bases de cotización correspondentes ós días traballados e ós días que estivo en situación de 
Incapacidade temporal:  371,58 + 1161,27 = 1.532,85 € 
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2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 
- A cargo do empresario:   1.532,85 * 23,60% = 361,75 € 
- A cargo do traballador:     1.532,85 *   4,70% =   72,04 € 

Para continxencias profesionais.  
A cargo do empresario exclusivamente.  

A actividade de telecomunicacións ten o Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 61 e os 
tipos de cotización por continxencias profesionais son: IT (0,70%) e IMS (0,70%)  

Por IT:    1532,85   * 0,70% =   10,73 € 
Por IMS:  1532,85   * 0,70% =   10,73 € 

Para desemprego 
- A cargo do empresario:   1.532,85   *  5,50% =    84,31 € 
- A cargo do traballador:    1.532,85   *  1,55% =    23,76 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 
- A cargo do empresario exclusivamente:   1.532,85     * 0,20% = 3,07 € 

Para formación profesional  
- A cargo do empresario:   1.532,85     * 0,60% =   9,20 € 
- A cargo do traballador:    1.532,85     * 0,10% =   1,53 € 

 

3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar:   No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 2 
- Situación laboral: empregado ou traballador en activo:  Contrato ou relación: xeral 
- Descendentes:  
- Datos económicos.   
      Importe das retribucións anuais estimadas: 

- Salario base:  1.300 *  14 (12 meses e 2 pagas)   =  18.200 
- Plus transporte:                75 *  12   =                                              900  
- Antigüidade:        65 *  14 meses   =        910 
        20.010 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 
         20.010 * 6,35% (4,7 C. Comúns + 1,55 desemprego + 0,1F. P.)  = 1.270,64 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de  13,00%. 

3.2 Base retención por IRPF 

- Salario base:       1.300 * 7/30  =               303,33 
- Antigüidade:             65 * 7/30  =                 15,17 
- Plus de transporte:   75 * 7/30  =                 17,50 
- Prestacións da seguridade social              628,60 

                                                                      964,60 

3.3 Importe da retención 

Importe:  964,54 * 13,00%  = 125,39 € 
 

4. Total a deducir        232,72 € 

 Aportacións á S. Social        97,33 € 
 - Continxencias comúns         72,04 € 
 - Desemprego          23,76 € 
 - Formación profesional           1,53 € 
 Retención IRPF       125,39 € 
 Cota sindical         10,00 € 

5. Liquido a percibir         731,88 € 
 Total devengado      964,60 € 
 Total a deducir       232,72 € 
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EMPRESA TRABALLADOR MANUEL ABOAL MARTINEZ
DOMICILIO NIF 22222222M
CIF CATEGORÍA DIPLOMADO
POBOACIÓN Nº S.S 360005566555
CCC GRUPO COTIZACIÓN 2

Período liquidación Nº días 30
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 303,33
Complementos salariais

15,17

Horas extraordinarias ordinarias
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

17,50
Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

628,60
Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 964,60

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 72,04
Desemprego 1,55% 23,76
Formación Profesional 0,10% 1,53
Horas extraordinarias Normais 4,70% 0,00
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 97,34

2. Irpf 13,00% 125,40
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións Cota sindical 10,00

B. TOTAL A DEDUCIR 232,73
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 731,87
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

30/09/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns 1161,27 23 días baixa

Remuneración mensual 318,50 7 días traballados

Rateo pagas extras 53,08
TOTAL 371,58 1.532,85

2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 1.532,85
3. Base de cotización por horas extras normais 0,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 964,60

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 19
MOVILGASA
MICHELENA 4
A25256321
PONTEVEDRA
36123456789

do 1 ó 30 de setembro de 2011

Antigüidade

Plus transporte

IT enfermidade común
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PRÁCTICA 20.- INCAPACIDADE TEMPORAL DERIVADA DE ACCIDENTE DE TRABALLO 
 

Empresa:  MOVILGASA que se dedica á telecomunicacións, con domicilio en rúa Michelena 4, 36001 
Pontevedra, CIF A25256321 e CCC 36/123456789 

Nómina do mes de xuño de 2011 de  MARÍA MARTINEZ ERVELLO, con NIF 22222222M, NASS 
36/0005566555, categoría profesional de auxiliar administrativa, grupo de cotización 7, e contrato indefinido 
a tempo completo. Traballa na empresa dende o 01/01/2002. 

Situación persoal e familiar: nacida en 1970, casada e con unha filla nacida en 2005. O seu conxugue 
ten rendas por importe de 24.000 €.  

Retribucións mensuais:  

Salario base: 700 € 

Antigüidade: 5% salario base por trienio 

Plus de transporte: 75 €. No mes de vacacións non se percibe este plus. 

Recibe dúas pagas extras ó ano por importe de salario base e antigüidade cada unha. 

O día 18 de xuño é baixa por accidente laboral, permanecendo nesta situación o resto do mes. A base 
de cotización por continxencias comúns do mes anterior foi de 806,35 €. A base de cotización por 
continxencias profesionais ascendeu a 898,48 €, das que 92,13 € corresponden a horas extras. Durante o 
ano anterior á baixa cobrou por horas extras 480,81 €. 
 

Solución 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado         781,98 € 

1.1.1 Percepcións salariais       483,00 € 

Salario base:   700 * 18 /30 = 420,00 €   
Antigüidade:    105 * 18 /30 =      63,00 € 
 

1.1.2 Percepcións non salariais      298,98 € 

 Plus transporte     45,00 € 
 IT por accidente laboral  253,98 € 

Antigüidade: 
Do 01/01/2002 a 01/06/2011 van 9 anos e 5 meses:   3 trienios. 
Importe de cada trienio: 5%  700     =   35,00 € 
Importe por antigüidade: 3 * 35,00  =  105,00 € 
 
Plus transporte:   Só computa si supera o 20% do IPREM:  
Importe mensual:  75 € 
Importe exento:  20% 532,51  = 106,50 
Importe que computa:   0,00 € 
 
IT por accidente laboral 
Calculo da base reguladora para continxencias profesionais: 

        (BCP – H. Extras) mes anterior     H. Extras (ano anterior)      898,48 – 92,13      480,81 
BR = ---------------------------------------  + -------------------------------  =  -------------------  +  ---------  =  28,22 € 
        30 (pagos mensuais)                                 360       30                    360 

Calculo do subsidio: 

Ó ser accidente laboral o subsidio aboase dende o día seguinte ó da baixa e será do 75% da base 
reguladora, sendo pagado polo empresario como pago delegado por conta a Mutua ou do INSS.  

O día da baixa considerase como traballado. 

12 (19 a 30 inclusive):  12 días  x  75%  x  28,22 €/día  =  253,98 € 
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2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns  

2.1.1.1 Base de cotización por continxencias comúns polos días traballados 

a) Retribucións mensuais computables:   483,00 € 

- Salario base     420,00 €   
- Antigüidade       63,00 € 

b) Rateo pagas extras:          80,50 €   2 * (700 + 105) /12 * 18/30 = 80,50 € 

c) Base de cotización por continxencias comúns calculada:   483,00 + 80,50  =  563,50 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 7 as bases correspondentes ós 18 días traballados serán: 

- Base mínima:    748,20 * 18/30 =   448,92 
- Base máxima: 3230,10 * 18/30 = 1938,06 

Base de cotización por continxencias comúns dos 18 días traballados:  563,50 € 

2.1.1.2 Base por continxencias comúns polos días en Incapacidade Temporal 

Será igual á base reguladora diaria por continxencias comúns polo número de días en situación de 
Incapacidade Temporal. O ter retribución mensual  o número de días en IT calculase como 30 menos o 
número de días traballados. 

Calculo da base reguladora diaria para continxencias comúns: 

                        BCC (mes anterior)       806,35  
BR      = ------------------------------------  =  -----------  =  26,88 € 
                      30 (pagos mensuais)             30 

Días en IT:  30 días por retribución mensual – 18 días traballados = 12 días 

Base por continxencias comúns polos 12 días de baixa:  26,88 €/día  x  12 días  =  322,56 € 

2.1.1.3   Base de cotización por continxencias comúns do mes de xuño 
 

É a suma das bases de cotización correspondentes ós días traballados e ós días que estivo en situación de 
Incapacidade temporal:  563,50 + 322,56 = 886,06 € 
 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

2.1.2.1  Base de cotización por continxencias profesionais polos días traballados (18 días) 

a) Como durante os 18 días traballados do mes de xuño o traballador non realizou horas extraordinarias, 
esta base coincide coa base por continxencias comúns:  563,50 

b) Comprobamos que está entre o tope máximo e mínimo:  Para 18 días, son:  

Tope máximo = 3230,10  * 18 / 30 = 1.938,06 Tope mínimo = 748,20  * 18 / 30 = 448,92 € 

c) Base cotización correspondente ós 18 días traballados: 563,50 € 

2.1.2.2  Base de cotización por continxencias profesionais polos días en Incapacidade Temporal 
 

Será igual á base reguladora diaria por continxencias profesionais polo número de días en situación de 
Incapacidade Temporal: 

Base reguladora diaria por continxencias profesionais:  28,22 € 

Base cotización por continxencias profesionais polos 12 días en IT:  12 días  x  28,22 €/día  =  338,64 € 

2.1.2.3   Base de cotización por continxencias profesionais do mes de xuño 
 

É a suma das bases de cotización correspondentes ós días traballados e ós días que estivo en situación de 
Incapacidade temporal:  563,50 + 338,64 = 902,14 € 
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2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 
- A cargo do empresario:   886,06 * 23,60% = 209,11 € 
- A cargo do traballador:     886,06 *   4,70% =   41,64 € 

Para continxencias profesionais.  
A cargo do empresario exclusivamente.  

A actividade de telecomunicacións ten o Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 61 e os 
tipos de cotización por continxencias profesionais son: IT (0,70%) e IMS (0,70%)  

Por IT:    902,14   * 0,70% =   6,31 € 
Por IMS:  902,14   * 0,70% =   6,31 € 

Para desemprego 
- A cargo do empresario:   902,14   *  5,50% =    49,62 € 
- A cargo do traballador:    902,14   *  1,55% =    13,98 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 
- A cargo do empresario exclusivamente:   902,14     * 0,20% = 1,80 € 

Para formación profesional  
- A cargo do empresario:   902,14     * 0,60% =   5,41 € 
- A cargo do traballador:    902,14     * 0,10% =   0,90 € 

3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 3 
- Situación laboral: empregado ou traballador en activo 
 - Contrato ou relación: xeral 
- Descendentes:  1 filla, ano 2005 
- Datos económicos.   
      Importe das retribucións anuais estimadas: 

- Salario base:  700 *  14 (12 meses e 2 pagas)   =   9.800 
- Plus transporte:             75 *  11   =                                                825  
- Antigüidade:    105 *  14 meses   =    1.470 
        12.095 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 
         12.095 * 6,35% (4,7 C. Comúns + 1,55 desemprego + 0,1F. P.)  = 768,03 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de  0,69%. 

3.2 Base retención por IRPF 

- Salario base:      700 * 18/30 =             420,00 
- Plus transporte:    75 * 18/30 =               45,00 
- Antigüidade:    105  * 18/30 =                 63,00 
- Prestacións da seguridade social         253,98 
                                                                781,98 

3.3 Importe da retención 
Importe = base * tipo 
Importe:  781,98 * 0,69%  = 5,40 € 

 

4. Total a deducir            61,92 € 
 Aportacións á S. Social        56,52 € 
 - Continxencias comúns         41,64 € 
 - Desemprego          13,98 € 
 - Formación profesional           0,90 € 
 Retención IRPF           5,40 € 
 
5. Liquido a percibir         720,06 € 
 Total devengado      781,98 € 
 Total a deducir         61,92 € 
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EMPRESA TRABALLADOR MARÍA MARTINEZ ERVELLO
DOMICILIO NIF 22222222Z
CIF CATEGORÍA AUXILIAR ADMINISTRATIVA
POBOACIÓN Nº S.S 360005566555
CCC GRUPO COTIZACIÓN 7

Período liquidación Nº días 30
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 420,00
Complementos salariais

63,00

Horas extraordinarias ordinarias
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

45,00
Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

253,98
Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 781,98

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 41,64
Desemprego 1,55% 13,98
Formación Profesional 0,10% 0,90
Horas extraordinarias Normais 4,70% 0,00
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 56,53

2. Irpf 0,69% 5,40
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 61,93
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 720,05
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

30/06/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns 322,56 12 días baixa

Remuneración mensual 483,00 18 días traballados

Rateo pagas extras 80,50
TOTAL 563,50 886,06

2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 902,14
3. Base de cotización por horas extras normais 0,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 781,98

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 20
MOVILGASA
MICHELENA 4
A25256321
PONTEVEDRA
36123456789

do 1 ó 30 de xuño de 2011

Antigüidade

Plus transporte

IT  accidente laboral
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10.- PRESTACIÓNS DERIVADAS DE EMBARAZO E NACEMENTO DUN FILLO 

 

10.1  MATERNIDADE 

10.1.1 Situacións que protexe 

Prestación económica que cobre a perda de renda da traballadora durante o período de descanso 
laboral legalmente establecido nos supostos de maternidade biolóxica, adopción e acollemento familiar. 

 

10.1.2 Beneficiarios 

Son beneficiarios os traballadores afiliados  e en alta, calquera que sexa o seu sexo, que gocen dos 
períodos de descanso segundo está establecido no artigo 48.4 do Estatuto dos Traballadores e que 
cumpran os seguintes requisitos: 

• Ter cuberto un período de cotización de 180 días nos últimos 7 anos ou de 360 días ó longo da súa 
vida laboral. 

• Ós traballadores menores de 21 anos non se lles esixe período mínimo de cotización. 

• Os traballadores con idade entre 21 e 26 anos deben ter 90 días cotizados nos últimos 7 anos ou, 
alternativamente, 180 días cotizados ó  longo da vida laboral. 

 

10.1.3  Prestacións que comprende 

Unha aportación económica, subsidio, que substitúe ó salario que se deixa de percibir. En esta 
aportación distinguimos: 

Duración.  

A prestación terá unha duración de 16 semanas ininterrompidas, ampliable en 2 semanas por cada fillo 
en caso de parto, adopción ou acollemento múltiple. 

De ese tempo, 6 semanas deben ser gozadas obrigatoriamente pola nai a contar dende o momento do 
parto. O resto poden ser gozadas pola nai, polo pai ou por ambos de forma sucesiva ou simultánea.  

Nacemento do dereito a prestación 

O dereito pode iniciarse no momento do parto ou antes si así o escolle a nai, co condicionante, antes 
indicado, de que 6 semanas deben ser gozadas pola nai inmediatamente despois do parto. No caso do pai 
o dereito só nace despois do parto. No caso de adopción ou acollemento o dereito nace a partir da 
resolución xudicial ou decisión administrativa, non existindo o condicionante de reserva de 6 semanas para 
despois do parto. 

Os pagos son feitos polo INSS directamente ó final de mes.  

Contía da prestación  

O importe do subsidio será o 100% da BR.  

A Base Reguladora ( BR)  calculase igual que a correspondente ó subsidio de IT por enfermidade 
común, sendo o resultado de dividir o importe da base de cotización por continxencias comúns do 
traballador no mes anterior entre o número de días a que dita cotización se refire (30 si é salario mensual ou 
o número de días do mes si é salario diario). 

Sobre o importe da prestación así calculado o INSS deducirá os importes correspondentes á cotización 
do traballador á SS e por IRPF. 

O empresario deberá  pagar as cotas empresariais correspondentes á SS. Poderá bonificar o 100% das 
cotas empresariais á SS si contratase a outro traballador para substituír ó que estea en descanso de 
maternidade. 

 

10.2  PATERNIDADE 

10.2.1 Situacións que protexe 

Prestación económica que se recoñece a todos os traballadores que suspendan o contrato de traballo 
durante os días legalmente establecidos, con motivo do nacemento do fillo, adopción e acollemento familiar. 
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10.2.2 Beneficiarios 

En caso de parto, o goce do descanso por paternidade corresponde o outro proxenitor.  

No suposto de adopción ou acollemento corresponderá só a un dos proxenitores a elección dos 
interesados si ambos traballan 

Os beneficiarios deben cumprir os seguintes requisitos: 

• Estar afiliados e en alta ou en situación asimilada a alta 

• Ter cuberto un período de cotización de 180 días nos últimos 7 anos ou de 360 días ó longo da súa 
vida laboral. 

 

10.2.3 Prestación que comprende 

Unha aportación económica, subsidio, que substitúe ó salario que se deixa de percibir.  

Duración.  

Segundo o establecido no artigo 48.bis do Estatuto dos traballadores a prestación terá unha duración de 
13 días, ampliable en 2 días por  cada fillo a  partir do segundo en caso de parto, adopción ou acollemento 
múltiple. Poderá gozarse en xornada completa ou parcial con un mínimo do 50%. 

Nacemento do dereito e pago 

O dereito exércese dende a finalización do permiso retribuído de 2 días, por nacemento de fillo, adopción 
ou acollemento ata que finalice o descanso por maternidade ou inmediatamente despois deste.   

Os pagos son feitos polo INSS directamente ó final de mes.  

Contía da prestación.  

O importe da prestación será o 100% da BR.  

A BR  calculase igual que a correspondente á prestación de maternidade. 

Sobre o importe da prestación así calculado o INSS deducirá os importes correspondentes á cotización 
do traballador á SS e por IRPF. 

O empresario deberá  pagar as cotas empresariais correspondentes á SS.  

 

10.3  RISCO DURANTE O EMBARAZO 

10.3.1 Situacións que protexe 

Prestación económica que cobre a perda de rendas da traballadora durante o período de suspensión do 
contrato de traballo no suposto en que, debendo cambiar de posto de traballo por outro compatible co seu 
estado, dito cambio non resulte técnica ou obxectivamente posible ou non poida esixirse por motivos 
xustificados. 

 

10.3.2 Beneficiarios 

Son beneficiarias as traballadoras afiliadas  e en alta ou situación asimilada á alta declaradas en 
situación de suspensión de contrato por risco durante o embarazo. Non se esixe o requisito de un número 
mínimo de días cotizados. 

 

10.3.3 Prestacións que comprende 

Unha aportación económica, subsidio, que substitúe ó salario que se deixa de percibir.  

Nacemento do dereito a prestación e duración. 

O dereito nace o mesmo día en que se inicie a suspensión do contrato a mantense ata que á 
traballadora: 

- Inicia o descanso por maternidade 

- Se reincorpora ó posto de traballo anterior ou a outro compatible 

- Se lle extingue o contrato de traballo por causas legais  

Os pagos son feitos polo INSS ou a Mutua de Accidentes de Traballo.  
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Contía da prestación 

O importe da prestación será o 100% da BR.  

A BR  calculase igual que a correspondente ó subsidio de IT por accidente de traballo, sendo o resultado 
de dividir o importe da base de cotización por continxencias profesionais do mes anterior menos as horas 
extraordinarias realizadas en ese mes entre o número de días ós que dita cotización se refire (30 si é salario 
mensual ou o número de días do mes si é salario diario) e a este importe sumar o resultado de dividir a 
cotización por horas extraordinarias do ano natural anterior entre 360 días (salario mensual) ou 365 días 
(salario diario). 

Sobre o importe da prestación así calculado o INSS ou a Mutua deducirá os importes correspondentes á 
cotización do traballador á SS e por IRPF. 

O empresario deberá  pagar as cotas empresariais correspondentes á SS. Poderá bonificar o 100% das 
cotas empresariais á SS si contratase a outro traballador para substituír á que estea en risco por 
maternidade. 

 

10.4 RISCO DURANTE A LACTANCIA NATURAL 

10.4.1 Situacións que protexe 

Prestación económica que cobre a perda de rendas da traballadora durante o período de suspensión do 
contrato de traballo no suposto en que, debendo cambiar de posto de traballo por outro compatible co seu 
estado, dito cambio non resulte técnica ou obxectivamente posible ou non poida esixirse por motivos 
xustificados. 

 

10.4.2 Beneficiarios 

Son beneficiarias as traballadoras afiliadas  e en alta ou situación asimilada á alta declaradas en 
situación de suspensión de contrato por risco durante a lactancia. Non se esixe o requisito de un número 
mínimo de días cotizados. 

 

10.4.3 Prestacións que comprende 

Unha aportación económica, subsidio, que substitúe ó salario que se deixa de percibir.  

Nacemento do dereito a prestación e duración.  

O dereito nace o mesmo día en que se inicie a suspensión do contrato a mantense ata que: 

- O fillo cumpra 9 meses. 

- A traballadora se reincorpora ó posto de traballo anterior ou a outro compatible. 

- A traballadora se lle extingue o contrato de traballo por causas legais.  

Os pagos son feitos polo INSS ou a Mutua de Accidentes de Traballo.  

Contía da prestación 

O importe da prestación será o 100% da BR.  

A BR  calculase igual que a correspondente ó subsidio de risco durante o embarazo. 

Sobre o importe da prestación así calculado o INSS ou a Mutua deducirá os importes correspondentes á 
cotización do traballador á SS e por IRPF. 

O empresario deberá  pagar as cotas empresariais correspondentes á SS. Poderá bonificar o 100% das 
cotas empresariais á SS si contratase a outro traballador para substituír á que estea en risco durante a 
lactancia natural. 
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PRACTICA 21.- MATERNIDADE 
 

Confecciona a nómina do mes de xullo e agosto de MARTA MOLDES RAMA, con NIF 35444432C e 
NAS 36/0000026225, nacida en 1970 e que presta servizos na empresa dende 1/1/2007 con un contrato 
indefinido a tempo completo, coa categoría de subalterna, grupo de cotización á seguridade social 6.  

Situación persoal e familiar: casada, con conxugue cunha renda de 13.000 €, e 2 fillos nacidos no 2007 e 
no 1995.  

As retribucións mensuais son: 

 - Salario base:  1.750 € 

 - Mellora voluntaria:     140 € 

 - Antigüidade:  4% por trienio 

 - Gastos locomoción:         55 €. Documentados con factura 

 Ten recoñecidas tres pagas extras por importe do salario base, antigüidade e mellora cada unha. 

 María inicia o descanso por maternidade o día 21 de xullo. A base por continxencias comúns do mes 
anterior foi 2100 € e a base por continxencias profesionais 2200 €, sendo a base adicional por horas extras 
de 100 €. Durante o ano anterior ó inicio do descanso fixo horas extras por importe de 600 €. 

Datos da Empresa: COMERCIAL SA que se dedica ó comercio en xeral, con domicilio en rúa Sierra 4, 
36004 Pontevedra, CIF A25255566 e CCC 36/987654321. 
 

Solución mes de xuño 

1. Recibo de salarios  

1.1 Total devengado       1361,67 € 

1.1.1 Percepcións salariais     1306,67 € 

Salario base:        1750 * 20 /30 =   1166,67 €   
Antigüidade:             70 * 20 /30 =       46,67 € 
Mellora voluntaria:  140 * 20/30  =       93,33 € 
 

1.1.2 Percepcións non salariais        55,00 € 

 Gastos locomoción             55,00 € 
  

Antigüidade: 
Do 01/01/2007 a 01/07/2011 van 4 anos e 6 meses:   1 trienios. 
Importe de cada trienio: 4% 1.750 =  70,00 € 
Importe por antigüidade:    1 * 70   =  70,00 € 
 
Gastos de locomoción: 
Como están xustificados documentalmente non computan, con independencia da súa contía. 
 
NOTA: Subsidio económico por Maternidade polos 10 días de xullo 

É aboado directamente polo INSS, que deducirá do seu importe as cotas da traballadora á Seguridade Social e a 
retención por IRPF. O empresario non ten ningunha obriga de colaboración no que respecta ó pago do subsidio e das 
retencións que se practican ó traballador, nin obriga de emisión de recibo de salarios por estes conceptos. O empresario 
ten a obriga de pagar a cota empresarial que corresponda, pola traballadora, á Seguridade Social.  

Calculo da base reguladora para continxencias comúns: 

                        BCC (mes anterior)           2.100 
BR      = --------------------------------------  =  ----------------  =  70 €/día 
                      30 (pagos mensuais)     30 

Calculo do subsidio: 
O subsidio por maternidade comeza a devengarse dende o primeiro día de descanso, sendo a súa contía do 100% da 
BR diaria. 

Días de subsidio: dende o 21 ata o 30 inclusive: 10 días 

Importe do subsidio:    70 €  x  100%  x  10 días =  700 € 
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2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns  

2.1.1.1 Base de cotización por continxencias comúns polos días traballados 

a) Retribucións mensuais computables:    1306,67 € 

Salario base:     1166,67 €   
Antigüidade:               46,67 € 
Mellora voluntaria:       93,33 € 

b) Rateo pagas extras:            326,67 €   3 * (1.750 + 140 + 70) / 12 * 20/30 =  326,67   

c) Base de cotización por continxencias comúns calculada:   1306,67 + 326,67  =  1633,34 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 6 as bases correspondentes ós 20 días traballados serán: 

- Base mínima:    748,20 * 20/30 =   498,80 
- Base máxima: 3230,10 * 20/30 = 2153,40 

Base de cotización por continxencias comúns dos 20 días traballados:  1633,34 € 

2.1.1.2 Base por continxencias comúns polos días en Maternidade 

Será igual á base reguladora diaria por continxencias comúns polo número de días en situación de 
Maternidade. O ter retribución mensual  o número de días en Maternidade calculase como 30 menos o 
número de días traballados. 

Días en Maternidade:  30 días (retribución mensual) – 20 días traballados = 10 días 

Base por continxencias comúns polos 10 días de descanso:  70 €/día  x  10 días  =  700 € 

2.1.1.3   Base de cotización por continxencias comúns do mes de xullo 
 

É a suma das bases de cotización correspondentes ós días traballados e ós días que estivo en situación de 
Incapacidade temporal:  1.633,34 + 700,00 = 2.333,34 € 
 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

2.1.2.1  Base de cotización por continxencias profesionais polos días traballados 

a) Como durante os 20 días traballados do mes de xullo o traballador non realizou horas extraordinarias, 
esta base coincide coa base por continxencias comúns:  1633,34 

b) Comprobamos que está entre o tope máximo e mínimo:  Para 20 días, son:  

Tope mínimo:    748,20 * 20/30 =   498,80 Tope máximo: 3230,10 * 20/30 = 2153,40 

c) Base cotización correspondente ós 20 días traballados: 1633,34 € 

2.1.2.2  Base de cotización por continxencias profesionais polos días en Maternidade 
 

Será igual á base reguladora diaria por continxencias profesionais polo número de días en situación de 
Maternidade: 

Base reguladora diaria por continxencias profesionais:   

        (BCP – H. Extras) mes anterior     H. Extras (ano anterior)      2200 - 100             600 
BR = ---------------------------------------  + -------------------------------  =  -------------------  +  ---------  =  71,67 € 
        30 (pagos mensuais)                                 360       30                    360 

 

Base por continxencias profesionais polos 10 días de descanso:  10 días  x  71,67 €/día  = 716,70 € 

 

2.1.2.3   Base de cotización por continxencias profesionais do mes de xullo 
 

É a suma das bases de cotización correspondentes ós días traballados e ós días que estivo en situación de 
Maternidade:  1.633,34  +  716,70  =  2.350,04 € 
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2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

No cálculo das cotas de cotización debemos ter en conta que o empresario ten obriga de cotizar polos días 
que a traballadora asistiu ó traballo e tamén polos días que estivo en situación de descanso.  

A traballadora só cotizará polos días efectivamente traballados. Polos días en situación de descanso será o 
INSS quen reterá a cota da traballadora á seguridade social no momento en que faga efectivo o subsidio 
por maternidade.  Como  consecuencia cando calculemos as cotas a pagar pola  traballadora colleremos 
como  base de cotización a que corresponde ós días efectivamente traballados por esta.  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   2.333,34 * 23,60% = 550,66 € 
- A cargo do traballador:     1.633,34 *   4,70% =   76,77 € 

Para continxencias profesionais.  

A cargo do empresario exclusivamente. CNAE  empresas comercio ó por menor 47.  

Por IT:    2.350,04   * 0,95% =   22,33 € 
Por IMS:  2.350,04   * 0,70% =   16,45 € 

Para desemprego 

- A cargo do empresario:   2.350,04   *  5,50% =    129,25 € 
- A cargo do traballador:    1.633,34   *  1,55% =      25,32 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   2.350,04     * 0,20% = 4,70 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   2.350,04     * 0,60% =   14,10 € 
- A cargo do traballador:    1.633,34     * 0,10% =     1,63 € 

 

 

3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 3 

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo 

 - Contrato ou relación: xeral 

- Descendentes: 2 fillos, anos 2007 e 1995 

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

- Salario base:  1.750 *  15 (12 meses e 3 pagas)   =  26.250 

- Mellora voluntaria:          140 *  15   =                                           2.100  

- Antigüidade:        70 *  15 meses   =      1.050 

        29.400 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 

         29.400 * 6,35% (4,7 C. Comúns + 1,55 desemprego + 0,1F. P.)  = 1.866,90 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de  16,00%. 
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3.2 Base retención por IRPF 

- Salario base:            1.166,67  Os gastos de locomoción xustificados non tributan 

- Mellora voluntaria:         93,33 

- Antigüidade:                  46,67 

                                    1.306,67 

 
3.3 Importe da retención 

Importe = base * tipo 

Importe:  1.306,67 * 16,00%  = 209,07 € 
 

 

4. Total a deducir           312,79 € 

 Aportacións á S. Social       103,72 € 
 - Continxencias comúns         76,77 € 
 - Desemprego          25,32 € 
 - Formación profesional           1,63 € 
 Retención IRPF         209,07 € 
 
 
5. Liquido a percibir        1,048,88 € 

 Total devengado    1361,67 € 

 Total a deducir       312,79 € 
 

 
 
Solución mes de agosto 
 
O subsidio por maternidade é aboado directamente polo INSS. No momento do abono o INSS deducirá do 
importe do subsidio as cotas á Seguridade Social e a retención por IRPF.  

O empresario non ten que aboar ningunha contía ó traballador polo que non hai recibo de salarios .  

O empresario ten a obriga de pagar a cota empresarial que corresponda á Seguridade Social.  

 

1. Recibo de salarios : non hai abono de salarios por parte do empresario.  

 

2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1  Base cotización para continxencias comúns 

 
Será igual á base reguladora diaria por continxencias comúns polo número de días en situación de 
descanso por maternidade.  

Calculo da base reguladora diaria para continxencias comúns: 

 
                        BCC (mes anterior)           2.100 
BR      = --------------------------------------  =  ----------------  =  70 €/día 
                      30 (pagos mensuais)    30 

 

Días de descanso polos que se cotiza:  30 días por ser retribución mensual  

Base por continxencias comúns mes de xullo:  70 €/día  x  30 días  = 2.100 € 
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2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional 
 

Será igual á base reguladora diaria por continxencias profesionais polo número de días en situación de 
descanso por maternidade: 

Base reguladora diaria por continxencias profesionais:   

 
        (BCP – H. Extras) mes anterior     H. Extras (ano anterior)      2200 - 100             600 
BR = ---------------------------------------  + -------------------------------  =  -------------------  +  ---------  =  71,67 € 
        30 (pagos mensuais)                                 360       30                    360 

 

Días de descanso polos que se cotiza:  30 días por ser retribución mensual  

Base por continxencias profesionais mes de xullo:  71,67 €/día  x  30 días  = 2.150,10 € 

 

2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

No cálculo das cotas de cotización debemos ter en conta que o empresario só cotiza polas súas obrigas. 
 

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   2.100 * 23,60% = 495,6 € 
 

Para continxencias profesionais.  

A cargo do empresario exclusivamente.  

Por IT:    2.150,10   * 0,95% =   20,43  € 
Por IMS:  2.150,10   * 0,70% =   15,05  € 

Para desemprego 

- A cargo do empresario:   2.150,10   *  5,50% =    118,26 € 
 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   2.150,10     * 0,20% = 4,30 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   2.150,10     * 0,60% =   12,90 € 
 

3. Retención a conta por IRPF 

Non se práctica ningunha retención porque non hai pago de haberes. 

 
 
 
NOTA: Subsidio económico por Maternidade no mes de agosto 

É aboado directamente polo INSS, que deducirá do seu importe as cotas da traballadora á Seguridade Social e a 
retención por IRPF. O empresario non ten ningunha obriga de colaboración no que respecta ó pago do subsidio e das 
retencións que se practican ó traballador, nin obriga de emisión de recibo de salarios por estes conceptos. O empresario 
ten a obriga de pagar a cota empresarial que corresponda, pola traballadora, á Seguridade Social.  

Calculo da base reguladora para continxencias comúns: 

                        BCC (mes anterior)           2.100 
BR      = --------------------------------------  =  ----------------  =  70 €/día 
                      30 (pagos mensuais)     30 

Calculo do subsidio: 
O subsidio por maternidade comeza a devengarse dende o primeiro día de descanso, sendo a súa contía do 100% da 
BR diaria. 

Días de subsidio: 30 por retribución mensual 

Importe do subsidio:    70 €  x  100%  x  30 días =  2.100 € 
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EMPRESA TRABALLADOR MARTA MOLDES RAMA
DOMICILIO NIF 35444432C
CIF CATEGORÍA SUBALTERNA
POBOACIÓN Nº S.S 360000026225
CCC GRUPO COTIZACIÓN 6

Período liquidación Nº días 20
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 1.166,67
Complementos salariais

46,67
93,33

Horas extraordinarias ordinarias
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

55,00
Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 1.361,67

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 76,77
Desemprego 1,55% 25,32
Formación Profesional 0,10% 1,63
Horas extraordinarias Normais 4,70% 0,00
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 103,72

2. Irpf 16,00% 209,07
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 312,78
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 1.048,89
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

30/07/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns 700,00 10 días descanso maternidade

Remuneración mensual 1.306,67 20 día traballados

Rateo pagas extras 326,67
TOTAL 1.633,34 2.333,34

2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 2.350,04
3. Base de cotización por horas extras normais 0,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 1.306,67

Mellora voluntaria

Gastos locomoción

PONTEVEDRA
36987654321

do 1 ó 20 de xullo de 2011

Antigüidade

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 21
COMERCIAL SA
SIERRA 4
A25255566
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11. RETRIBUCIÓNS EN ESPECIE 

 

Constitúen retribucións en especie a utilización, consumo u obtención, para fins particulares de bens, 
dereitos ou servizos de forma gratuíta ou por un prezo inferior ó normal de mercado.  

Esta retribución ten carácter salarial  cando obedece  a aplicación por parte da empresa dunha norma, 
convenio colectivo ou contrato de traballo. Dado o seu carácter salarial, forma parte das bases de 
cotización á Seguridade Social. 

Non ten carácter salarial cando obedece  a un acto voluntario por parte do empresario. Dado o seu 
carácter extrasalarial non forma parte das bases de cotización á Seguridade Social, sempre que non 
supere determinadas cantidades. 

Considéranse retribucións en especie: 

- A utilización de vivenda 

- A utilización ou entrega de vehículos automoveis 

- A concesión de préstamos a un tipo de interese inferior ó legal do diñeiro 

- As prestacións en concepto de manutención, hospedaxe, viaxe de turismo e similares. 

- As primas e cotas satisfeitas pola empresa en virtude de contrato de seguro, salvo seguros de 
accidente de traballo ou responsabilidade civil. 

- As contribucións do empresario como promotor de plans de pensións para os seus empregados. 

- As cantidades destinadas a gastos de estudo do traballador ou familiares, cando non veñan esixidos 
polas características do posto de traballo. 

As retribucións en especie deberán valorarse economicamente, segundo establece a Lei do Imposto da 
Renda das Persoas Físicas, e súa contía deberá refletirse no recibo de salarios. No cadro seguinte 
recóllense os criterios de valoración das retribucións en especie. 

O salario en especie non poderá superar o 30% das retribucións salariais do traballador. 

  

Crit erios de valoración das retribucións en especie  

Concepto Importe computable 

RETRIBUCIÓNS EN 
ESPECIE 

 
- Por norma, 

convenio colectivo 
ou contrato de 
traballo. 

 
- Para fins 

particulares 

VIVENDA 
5 ou 10 por 100 do valor catastral, en función 
de que se teña modificado ou non dito valor, 
co límite do 10% das remuneracións 

VEHÍCULO 

Entrega Custo adquisición para a empresa 

Uso 
Propiedade da empresa 20% anual do custo de adquisición 

Non propiedade da empresa 20% valor mercado vehículo novo 

Uso e posterior entrega Valor de mercado resultante uso anterior 

PRÉSTAMOS con tipo de interese inferior ó legal do diñeiro Diferenza entre os tipos de interese 

MANUTENCIÓN, VIAXES TURISMO E SIMILARES Custo para o empresario 

PRIMAS de contratos de seguro, excepto de A.T. e Resp. Civil Custo para o empresario 

CONTRIBUCIÓNS plans de pensións ou sistemas de 
previsión social alternativa a plans de pensións Importe satisfeito polos promotores 

GASTOS DE ESTUDOS E MANUTENCIÓN (incluídos 
familiares) excepto estudos esixidos polo traballo Custo para o empresario 

DEREITOS ESPECIAIS, que se reserven os promotores 
dunha sociedade como remuneración (% s/ beneficios) 

Mínimo 35% valor equivalente do capital social 
que permita participación. s/ beneficios 

OUTROS 

PRAZA  
GARAXE 

Propiedade da empresa Valor mercado 

Aluguer Custo para o empresario 

BOLSA DE NADAL Custo para o empresario 

XOGUETES Custo para o empresario 

ETC. Custo para o empresario 
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Exemplo 

Calcula a valoración mensual das seguintes retribucións recibidas en especie: 

1. Unha vivenda cun valor catastral revisado de 60.000 euros: 

 Retribución mensual: 5% 60.000 / 12 = 250 euros. 

2. Unha vivenda cun valor catastral non revisado de 38.000 euros: 

 Retribución mensual: 10% 38.000 / 12  =  316,67 euros 

3. Un vehículo entregado pola empresa ó traballador. O custo de adquisición foi de 12.000 euros: 

 Retribución mensual: 12.000 / 12  =  1.000 euros 

4. O uso dun vehículo propiedade da empresa. Custo de adquisición de 16.000 euros: 

 Retribución mensual:  20%  16.000 / 12  =  266,67 euros 

5. Un préstamo de 20.000 euros a un interese do 1%. O interese legal do diñeiro é do 6%: 

 Retribución mensual: 20.000 (6% - 1%) / 12  =  83,33 euros 

6. O traballador como no comedor da empresa 20 días. O custo de cada comida é de 10 euros: 

 Retribución mensual: 20  x  10  =  200 euros 

7. O empresario aporta a un plan de pensión do traballador 100 euros mensuais: 

 Retribución mensual:  100  euros 

8. O traballador recibe unha beca para o estudo do seu fillo por unha contía de 1500 euros anuais: 

 Retribución mensual: 1.500 / 12  =  125 euros. 

 

Devengo das retribucións en especie  

Como o seu nome indica son retribucións non dinerarias. Pese a isto deben figurar no recibo de salarios 
como unha retribución salarial polo seu valor dinerario. 

Posteriormente recollerase ese mesmo importe en deducións, anulando o importe devengado, pois 
realmente estas retribucións son recibidas en bens ou servizos, e non en diñeiro. 

 

Cotización das retribucións en especie  

As retribucións en especie considéranse retribucións salariais e, consecuentemente, cotizan á 
seguridade social pola contía en que sexan valoradas, segundo o cadro anterior. 

 

Tributación das retribucións en especie 

As retribucións en especie tributan no IRPF pero non mediante unha retención practicada no salario 
bruto como o resto das percepcións salariais.  

As retribucións en especie tributan mediante un ingreso a conta  que realiza o empresario por conta do 
traballador. O ingreso é realizado polo empresario, pero a obriga de tributar é do traballador. Para realizar 
este ingreso a conta o empresario utiliza o mesmo modelo 110 que para as retencións a conta. 

A contía do ingreso a conta será o resultado de multiplicar o valor monetario da retribución en especie 
polo porcentaxe de retención que se aplica ó traballador como consecuencia das súas retribucións anuais 
totais (en metálico e en especie). 

O traballador pode ser remunerado con retribucións en especie netas ou brutas: 

- Retribucións en especie brutas: A retribución en especie que recibe o traballador é bruta e vese 
diminuída pola contía do ingreso a conta a cargo do traballador. A retribución neta que recibe o traballador é 
igual á retribución bruta en especie menos o ingreso a conta. 

Retribucións en especie netas: O traballador recibe a retribución en especie mais a contía do ingreso a 
conta que debe realizar.  
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Exemplo 

Un traballador recibe, como retribución en especie, o uso dunha vivenda con valor catastral (non 
modificado) de 25.507 euros. Calcula o importe da retribución mensual en especie por este concepto. 
Calcula a contía do ingreso a conta sabendo que a porcentaxe de retención por IRPF é do 8%. 

Retribución en especie anual:  25.507 euros  x  10%  = 2.550,7 euros 

Retribución en especial mensual:  2.550,7  /  12  = 212,56 euros 

Importe do ingreso a conta:  212,56  x  8%  =  17 euros 

Calcula a contía real que recibe nos seguintes casos: 

- A retribución é bruta. O empresario abona ó traballador, unicamente, a retribución en especie. Desta 
forma cando se deduza o importe do ingreso a conta quedará unha retribución neta igual ó importe 
do salario en especie menos o importe do ingreso a conta. 

Retribución mensual: retribución en especie = 212,56 

Retribución neta:  retribución mensual – ingreso a conta = 212,56 – 17  =  195,56 euros  

- A retribución é neta. O empresario abona ó traballador a retribución en especie e a contía do ingreso 
a conta. Desta forma cando se deduza na nómina o importe do ingreso a conta quedará unha 
retribución neta igual ó importe do salario en especie. 

Retribución mensual: retribución en especie + importe do ingreso a conta  = 212,56 + 17 = 229,56 € 

Retribución neta:  retribución mensual – ingreso a conta = 229,56 – 17  =  212,56 euros  

 

 

 

PRÁCTICA 22.- RETRIBUCIÓNS EN ESPECIE 
 

MARTA MORGADE VIEITEZ. Con NIF 35363636B, NASS 36/0001122332, categoría profesional de 
licenciada e contrato indefinido a tempo completo. Traballa na empresa dende o 01/01/1982. 

Situación familiar: nacida en 1972,  casada, con 3 fillos nacidos en 2004, 2000 e 1990. O seu conxugue non 
ten ingresos.  

Retribucións no mes de febreiro de 2011:  

- Salario mensual: 2. 200 €  

- Antigüidade: 5% salario base por cuadrienio 

Recibe dúas pagas extras ó ano por importe do salario base e antigüidade. 

O contrato de traballo de Marta establece, ademais, as seguintes retribucións en especie: 

- Uso dunha vivenda con un valor catastral (non revisado) de 30.000 euros. 

- Uso dun vehículo propiedade da empresa que custou 8.000 euros. 

- Préstamo de 10.000 euros a un interese anual do 3%. O interese legal do diñeiro é do 5%. 

Estas retribucións son brutas, sendo a cargo do traballador o ingreso a conta por retribucións en 
especie. Este ingreso é realizado polo empresario e deducido na nómina do traballador.  

Datos da Empresa:  CONSULTORES SA que se dedica ó asesoramento empresarial, con domicilio en 
rúa Michelena 4, 36001 Pontevedra, CIF A25256321 e CCC 36/123456789 

A efectos de cotización por accidentes de traballo hai que ter en conta que realiza só traballos de oficina. 
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Solución 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado      3.370,00 € 

1.1.1 Percepcións salariais     3.370,00 € 

Salario base:    2.200,00 €   
Antigüidade:          770,00 € 
Retribucións en especie    400,00 € 

1.1.2 Percepcións non salariais   

Antigüidade:  

Do 01/01/1982 a 01/02/2011 van 29 anos e 1 mes:  7 cuadrienios. 
Importe de cada cuadrienio: 5% 2.200 = 110 € 
Importe por antigüidade: 7 * 110  =  770,00 € 
 

Retribucións en especie: 

Calculamos o importe das retribucións en especie e comprobamos que se cumpren os límites establecidos 
para este tipo de conceptos salariais.  

Retribucións en especie: 

Uso vivenda:   10 % 30.000 /12 =            250,00 

Uso vehículo:   20 % 8.000 / 12  =            133,33 

Intereses préstamo: (10.000 * 5% - 10.000 * 3%) / 12 = (500 – 300) /12  =        16,67 

             400,00 

Total devengado no mes: 

Salario base:      2.200,00  

Antigüidade:              770,00 

Retribucións en especie         400,00 

       3.370,00 
Comprobamos límites: 

Vivenda:  

A renda recibida en concepto de vivenda non pode superar o 10% do resto das remuneracións salariais: 

10% (2.200 + 770 + 133,33 + 16,67) = 312,00 

Non supera ese 10% polo que a renda en concepto de vivenda é de 250 euros. 

Remuneración en especie, globalmente: 

Non pode superar o 30% das remuneracións totais: 30% 3.370,00 = 1.011 euros. 

Total de remuneración en especie: 250 vivenda + 133,33 vehículo + 16,67 préstamo = 400 euros 

Non supera o 30% das retribucións totais. A retribución en especie será de 400 euros. 

 

2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns 

a) Retribucións mensuais computables:    3.370,00 € 

Salario base                    2.200,00 € 

Antigüidade                       770,00 € 

Retribucións en especie         400,00 €                                            
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b) Rateo pagas extras       495,00 € 2 *(2.200 + 770) / 12 =   495,00 € 
                                                    
c) Base de cotización por continxencias comúns calculada: 3370,00 + 495,00  =  3865,00 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 1 as bases mínima e máxima son: 

Base mínima:  1045,20 €  Base máxima: 3.230,10 

A contía de 3.865,00 supera a base máxima (3230,10) que corresponden ó  grupo de cotización 1.  

Por tanto a Base de Cotización por Continxencias Comúns será a base máxima:  3.230,10 €. 

 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

a) Como o traballador non cobra horas extraordinarias, esta base coincide coa base calculada de cotización 
por continxencias comúns, non sendo necesario repetir os cálculos:   3.865,00 € 

b) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: 

Tope máximo = 3230,10   Tope mínimo = 748,20   

A base por Continxencias Profesionais correspondese co Tope máximo:   3.230,10 € 

 
 
2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   3.230,10   *  23,60% = 762,30 € 
- A cargo do traballador:    3.230,10   *   4,70% =  151,81 € 

Para continxencias profesionais 

A cargo do empresario exclusivamente, ocupación a –exclusivamente en oficina- 
Por IT:    3.230,10   * 0,65% =  21,00 € 
Por IMS:  3.230,10   * 0,35% =  11,31 € 

Para desemprego 

- A cargo do empresario:   3.230,10   *  5,50% =  177,66 € 
- A cargo do traballador:    3.230,10   *  1,55% =    50,07 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   3.230,10   * 0,20% = 6,46 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   3.230,10   * 0,60% =   19,38 € 
- A cargo do traballador:    3.230,10   * 0,10% =     3,23 € 

 

3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 2  

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo 

 Contrato ou relación: xeral 

- Descendentes: 3 fillos, anos 1990, 2000 e 2004. Computan por enteiro 

- Datos económicos.   
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      Importe das retribucións anuais estimadas: 

Salario base: 2.200,00 * 14 =       30.800  

Antigüidade:     770,00 * 14 =       10.780 

Uso vivenda:  10 % 30.000      =          3.000  

Uso vehículo:  20 % 8.000        =         1.600    

Intereses préstamo: (10.000 * 5% - 10.000 * 3%) = (500 – 300)  =          200 

            46.380 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 

       46.380 * 6,35% (4,7 C. Comúns + 1,55 desemprego + 0,1F. P.)  = 2.945,13 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de  18,00%. 

 

3.2 Base retención por IRPF 

 Retribución dineraria     Retribución en especie   

Salario base                    2.200,00 €   Uso vivenda  250,00 € 

Antigüidade                       770,00 €   Uso vehículo  133,33 € 

                                             2.970,00 €   Intereses préstamo   16,67 € 

           400,00 € 

3.3 Importe da retención 

Importe = base * tipo 

Importe =   2.970,00 * 18,00%  = 534,60 
 
Ingreso a conta do IRPF  

Tipo retención  x  retribucións especie = 18,00%  x  400  =  72,00 euros  

Modelo declaración:  110 
 

 

4. Total a deducir      1.211,71 € 

 Aportacións á S. Social        205,11 € 

 - Continxencias comúns        151,81 € 
 - Desemprego           50,07 € 
 - Formación profesional            3,23 € 

 Retención IRPF          534,60 € 
 Valor produtos en especie        400,00 € 
 Ingreso a conta            72,00 € 
 
NOTA: nas deducións descontamos o valor dos produtos recibidos en especie, que anteriormente 
incluíronse como retribución salarial  
 

5. Liquido a percibir      2.158,29 € 

 Total devengado  3.370,00 € 

 Total a deducir   1.211,71 € 
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EMPRESA TRABALLADOR MARTA MORGADE VIEITEZ
DOMICILIO NIF 35363636B
CIF CATEGORÍA LICENCIADA
POBOACIÓN Nº S.S 360001122332
CCC GRUPO COTIZACIÓN 1

Período liquidación Nº días 30
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 2.200,00
Complementos salariais

770,00

Horas extraordinarias ordinarias
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias
Salario en especie 400,00
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 3.370,00

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 151,81
Desemprego 1,55% 50,07
Formación Profesional 0,10% 3,23
Horas extraordinarias Normais 4,70% 0,00
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 205,11

2. Irpf 18,00% 534,60
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie 400,00
5. Outras deducións Ingreso a conta por retribucións especie 72,00

B. TOTAL A DEDUCIR 1.211,71
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 2.158,29
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

28/02/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual 3.370,00
Rateo pagas extras 495,00

TOTAL 3.865,00 3.230,10
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 3.230,10
3. Base de cotización por horas extras normais 0,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf Retrib. especie = 400,00 Retribucións en diñeiro 2.970,00

PONTEVEDRA
36123456789

do 1 ó 28 de febreiro de 2011

Antigüidade

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 22
CONSULTORES SA
MICHELENA 4
A25256321
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12. EXTINCIÓN DO CONTRATO DE TRABALLO 
 

A extinción do contrato de traballo pon fin a relación xurídica que vincula a empresario e traballador e 
supón a desaparición dos dereitos e obrigas que se derivan do contrato de traballo. 

Preaviso: é o acto de notificar con antelación suficiente a extinción do contrato de traballo, coa finalidade 
de evitar prexuízos para o traballador ou o empresario. Debe ser feito por quen toma a decisión de extinguir 
o contrato de traballo, non sendo necesario cando a extinción se produce por causas non imputables nin a 
traballador nin a empresario. Cando non se indica un número de días concreto de preaviso se está o que 
estableza o convenio colectivo ó que pertenza a empresa ou os usos e costumes, sendo 15 o número de 
días de preaviso que podemos entender como mais común.   

 

12.1  O FINIQUITO 

O recibo de finiquito é o documento  no que empresario e traballador expresan súa conformidade coa 
terminación da relación laboral, calquera que sexa a causa da extinción. Ademais desta declaración expresa 
de extinción do contrato de traballo o finiquito pode conter: 

- A liquidación de todas as percepcións devengadas a non cobradas polo traballador cando finaliza a 
relación laboral coa empresa. O empresario debe entregar, xunto co finiquito, unha proposta de 
liquidación das cantidades adebedadas.  

- Unha declaración expresa de que a cantidade adebedada foi recibida polo traballador, servindo así 
como recibo do pago realizado.  

- Unha declaración de que, unha vez asinado, as partes non se deben nada entre si. 

 

Modelo de finiquito 

 

      En Pontevedra, a 25 de agosto de 2010 

 

      O traballador que subscribe Pedro Fornelos Andrade con NIF 35253322H da por remata súa 
relación laboral coa empresa MUSICAS SL, e por extinguido o contrato de traballo que os 
relacionaba, percibindo as seguintes  as seguintes cantidades como liquidación: 

 

                  Salarios do período 01/08/2010 a 25/08/2010                      1.500 euros 

                  Parte proporcional pagas extraordinarias                             1.200 euros 

                  Vacacións non gozadas                                                            600 euros 

                  Indemnización por finalización de contrato                              900 euros 

                                                             Total                                              4.200 euros 

                  Aportación á Seguridade Social                                                300 euros 

                  Retención IRPF                                  10%                                 420 euros 

                                                                 Liquido total a percibir              3.480 euros 

 

      Coa contía recibida me dou por totalmente saldado e finiquitado por tada clase de conceptos 
coa citada empresa, comprometéndome a non reclamar por concepto algún que puidera derivarse 
da citada relación laboral que dou por expresamente concluída 

      O que asino e ratifico en proba de conformidade na data e lugar arriba indicados. 

 

Si / Non   solicita a presenza do representante legal dos traballadores.                             Recibín 

                                                                                     

                                                                                                                         Sinatura do traballador 
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12.2 PERCEPCIÓNS ECONÓMICAS QUE SE INCLÚEN NA LIQUIDACIÓN POR EXTINCIÓN DO 
CONTRATO DE TRABALLO: 

- Percepcións salariais (salario base e complementos) e extrasalariais (dietas, plus transporte, etc.)  
correspondentes ós días do mes en curso que aínda non se teñen aboado. Estas percepcións poden 
incluírse no finiquito ou en recibo de salarios aparte. 

- A liquidación das pagas extraordinarias. 

- A liquidación das vacacións.   

- A indemnización pola extinción do contrato, se corresponde. 

- Os salarios de tramitación, se corresponden. 

 

12.2.1 Liquidación das pagas extraordinarias 

O traballador ten dereito a dúas pagas extraordinarias (navidade e verán) segundo se establece no 
Estatuto dos Traballadores. En convenio colectivo ou por acordo entre as partes poderanse establecer 
outras pagas de carácter extraordinario.  

As pagas extraordinarias devenganse en función do tempo de permanencia do traballador na empresa 
durante o semestre ou o ano anterior ó seu cobro. Para cobrar a paga extraordinaria completa o traballador 
deberá ter un período de permanencia na empresa de: 

- Devengo semestral: os seis meses anteriores ó momento do seu cobro. 

- Devengo anual: os doce meses anteriores ó momento do seu cobro 

Se a relación laboral se extingue antes de completar o período de devengo, que da dereito ó cobro da 
paga extraordinaria integra, o traballador ten dereito a percibir a parte proporcional das pagas 
extraordinarias devengadas e non cobradas ata o cese. 

 

Exemplo 

Un traballador contratado no ano 2000 cesa na empresa o día 25 de setembro de 2011. O convenio 
colectivo, ó que esta acollida a empresa, establece dúas pagas extraordinarias de 1.200 €. cada unha que 
se cobran o 30 de xuño e o 31 de decembro. Para ter dereito a cobrar a contía integra da paga 
extraordinarias é necesario prestar servizos na empresa durante o ano anterior ó momento de cobro. O 
traballador pertence a categoría profesional 5, oficial administrativo. ¿Que contía corresponde o traballador 
en concepto de liquidación por pagas extraordinaria?.   

Solución 

Como o traballador pertence a categoría profesional 5, considerase mes de 30 días e ano de 360 días. 

Paga Inicio 
devengo 

Final 
devengo 

Total 
días 

Data cobro Contía 
paga 

Días 
devengados 

Contía 
cobrar 

Verán 1 de xullo 30 de xuño 360 30 de xuño 1.200 85 283,33 

Navidade 1  xaneiro 31  decembro 360 31 decembro 1.200 265 883,33 

 

Paga verán 

Días devengados:  dende o cobro da anterior (30/06/2011) ata o día do cese (25/09/2011) 

   30 días xullo + 30 días agosto + 25 días setembro = 85 días 

Contía cobrar:  Por ano completo, 360 días, cobra 1.200 € 

   Por 85 días cobra:  1.200 * 85 /360 = 283,33 €  

Paga navidade 

Días devengados:  dende o cobro da anterior (31/12/2010) ata o día do cese (25/09/2011) 

   8 meses e 25 días:   8 * 30  + 25 = 240 + 25  =  265 días 
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Contía cobrar:  Por ano completo, 360 días, cobra 1.200 € 

   Por 265 días cobra:  1.200 * 265 /360 = 883,33 €  

Exemplo 

Partindo do exemplo anterior considerar que o devengo das pagas extraordinarias é semestral.  

Solución 

 Cada paga cóbrase completa si se traballaron os seis meses anteriores o momento de cobro. Ó ter  
retribución mensual os días necesarios para xerar dereito o cobro integro da paga é de 180.  

Paga Inicio 
devengo 

Final 
devengo 

Total 
días 

Data cobro Contía 
paga 

Días 
devengados 

Contía 
cobrar 

Verán 1 de xaneiro 30 de xuño 180 30 de xuño 1.200 Cóbrase completa 

Navidade 1 xullo 31  decembro 180 31 decembro 1.200 85 566,67 

Paga verán 

Cóbrase integramente o día 30 de xuño  

Paga navidade 

Días devengados:  Dende o 1 de xullo ata o día do cese (25/09/2011) 

   30 días xullo + 30 días agosto + 25 días setembro = 85 días  

Contía cobrar:  Por ano completo, 180 días, cobra 1.200 € 

   Por 85 días cobra:  1.200 * 85 /180 = 566,67 €  

Nota: para os grupos de cotización que calculan súa nómina de forma diaria (grupos 8 a 11) debemos ten en conta 
que o primeiro semestre ten 181 días (182 se é bisesto),  o segundo semestre 184 días e o ano ten 365 días. 

Exemplo 

Unha traballadora contratada no ano 2008 cesa na empresa o día 10 de marzo de 2011. O convenio 
colectivo, ó que esta acollida a empresa, establece dúas pagas extraordinarias de 800 €. cada unha que se 
cobran o 30 de xuño e o 31 de decembro. Para ter dereito a cobrar a contía integra das pagas 
extraordinarias é necesario prestar servizos na empresa durante o ano anterior ó momento de cobro. A 
traballadora pertence a categoría profesional 9, oficial de 3ª. ¿Que contía corresponde á traballadora en 
concepto de liquidación por pagas extraordinaria?.   

Solución 

Como a traballadora pertence a categoría profesional 9, considerase mes natural e ano de 365 días. 

Paga Inicio 
devengo 

Final 
devengo 

Total 
días 

Data cobro Contía 
paga 

Días 
devengados 

Contía 
cobrar 

Verán 1 de xullo 30 de xuño 365 30 de xuño 800 253 554,52 

Navidade 1  xaneiro 31  decembro 365 31 decembro 800 69 151,23 

2010                                                                                   2011                                                                              2012 
                                                       30/6                                            31/12/2010                                           30/6                         25/9 
 
                                                                                     Paga verán (cobrada completa)                                Paga verán pendiente cobro (85 días) 
                                                                         
                               Paga navidade (cobrada completa)                                               Paga navidade pendente de cobro (180+85 = 265 dias)         
 
 

2010                                                                                   2011                                                                              2012 
                                                       30/6                                             31/12/2010                                          30/6                         25/9 

 
                                                                                                                         Paga verán (cobrada completa)   
                                                                         
                                                                                                                                                                  Paga navidade pendiente de cobro 
                                                                                                                                                                        (30 + 30 + 25 = 85 días)         
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Paga verán 

Días devengados:  dende o cobro da anterior (31/06/2010) ata o día do cese (10/03/2011) 

 184 días (2º semestre 2010) + 31 días xaneiro + 28 días febreiro + 10 días marzo = 253 días 

Contía a cobrar: Por ano completo, 365 días, cobra 800 € 

   Por 253 días cobra:  800 * 253 /365 = 554,52 €  

Paga navidade 

Días devengados:  dende o cobro da anterior (31/12/2010) ata o día do cese (10/03/2011) 

   31 días xaneiro + 28 días febreiro + 10 días marzo = 69 días 

Contía a cobrar: Por ano completo, 365 días, cobra 800 € 

   Por 69 días cobra:  800 * 69 /365 = 151,23 €  

 

Exemplo 

Partindo do exemplo anterior considerar que o devengo das pagas extraordinarias é semestral.  

Solución 

 Cada paga cóbrase completa si se traballaron os seis meses anteriores o seu momento de cobro. Ó ter 
retribución diaria os días necesarios para xerar dereito o cobro integro da paga son os días naturais que ten 
cada semestre.  

Paga Inicio 
devengo 

Final 
devengo 

Total 
días 

Data cobro Contía 
paga 

Días 
devengados 

Contía 
cobrar 

Verán 1 de xaneiro 30 de xuño 181 30 de xuño 800 69 304,97 

Navidade 1 xullo 31  decembro 184 31 decembro 800 Non se xera dereito ata 1 
xullo 

 

Paga verán 

Días devengados:  Dende o 1 de xaneiro ata o día do cese (10/03/2011) 

   31 días xaneiro + 28 días febreiro + 10 días marzo = 69 días  

Contía a cobrar: Por semestre completo, 181 días, cobra 800 € 

   Por 69 días cobra:  800 * 69 /181 = 304,97 €  

 

12.2.2  Liquidación das vacacións    

As vacacións son un dereito do traballador ó que non pode renunciar, sendo nulo todo acordo neste 
senso. Por iso non é posible substituír os días de vacacións por unha compensación económica que as 
retribúa. 

O único suposto no que é posible o seu abono monetario e cando se extingue o contrato de traballo é o 
traballador ten un período de vacacións devengado e non gozado. Pode ocorre isto cando: 

- O traballador cesa e aínda non gozou as vacacións a que ten dereito. Do mesmo xeito se o 
traballador gozou das vacacións correspondentes ó ano e posteriormente é cesado, cabe realizar un 
desconto polas vacacións gozadas non devengadas.  

- Nos contratos de duración determinada, se o rematar o período de contrato o traballador non gozou 
das vacacións a que ten dereito. 

Período de gozo das vacacións: 

Será proporcional ó número de días traballados no ano natural. 

Retribución dos días de vacacións: 

As percepcións a que se ten dereito no período de vacacións son as que corresponden a un mes normal 
segundo o convenio colectivo. 
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Cotización á Seguridade Social polo período de vacacións non gozadas e aboadas 

A empresa ten obriga de liquidar e cotizar polos días de vacacións aboadas e non gozadas, alongando a 
situación de alta na Seguridade Social (situación asimilada ó alta) ata completar o período de vacacións. 
Debe cotizarse pese a que cesou a relación laboral. A cotización realizase en documento aparte. 

 

Exemplo. Retribución mensual 

Unha traballadora con categoría de administrativa, grupo profesional 5, é contratada e comeza a traballar 
o día 18 de agosto de 2011 permanecendo na empresa cando remata o ano. O convenio da empresa 
establece que as vacacións serán de 30 días naturais retribuídas como unha mensualidade ordinaria. ¿A 
cantos días de vacacións ten dereito?. 

Días traballados no ano:  14 días agosto + 4 meses  x  30 días mes (retribución mensual)  =  134 días   

Vacacións: 30 días ano  x   134 días traballados / 360 días ano (retribución mensual) = 11,17 días   

 

Exemplo. Retribución diaria 

Unha traballadora con categoría de oficial de 3ª, grupo profesional 9, é contratada e comeza a traballar o 
día 18 de agosto de 2011 permanecendo na empresa cando remata o ano. O convenio da empresa 
establece que as vacacións serán de 30 días naturais retribuídas como unha mensualidade ordinaria. ¿A 
cantos días de vacacións ten dereito?. 

Días traballados no ano:  14 días en agosto + 30 setembro + 31 outubro + 30 novembro + 31 decembro  
=  136 días   

Vacacións: 30 días ano  x   136 días traballados / 365 días ano (retribución diaria) = 11,18 días   

 

Exemplo. Contrato temporal 

Unha traballadora con categoría de oficial de 3ª, grupo profesional 9, é contratada e comeza a traballar o 
día 18 de agosto de 2011 con un contrato eventual por circunstancias da produción de 4 meses de 
duración. O convenio da empresa establece que as vacacións serán de 30 días naturais retribuídas como 
unha mensualidade ordinaria. ¿A cantos días de vacacións ten dereito?. 

Días traballados no ano:  14 días en agosto + 30 setembro + 31 outubro + 30 novembro + 17 días en 
decembro  =  122 días   

Vacacións: 30 días ano  x   122 días traballados / 365 días ano (retribución diaria) = 10,03 días   

  

Exemplo 

Un traballador con categoría de subalterno, grupo profesional 6, está contratado nunha empresa dende o 
01/01/2005. Súas retribucións mensuais son: salario base 1.000 €  e antigüidade 100 €. O convenio 
colectivo da empresa establece que as vacacións serán de 30 días naturais retribuídas como unha 
mensualidade ordinaria. 

O día 15 de abril de 2011 cesa na empresa. Neste momento aínda non gozou das vacacións a que ten 
dereito no ano 2011. ¿Que contía lle abonará a empresa en concepto de liquidación por vacacións?. 

Días de vacacións a que ten dereito: 

30 días ano  x   Días traballados no ano (3 meses e 15 días) / Días ano (360 por retribución mensual)   

Días traballados no ano: 3 meses  x  30 días / mes  +  15 días  =  105 días 

   Días vacacións:  30  x  105 / 360  = 8,75 días 

Retribución por día: 

Retribución mensual ordinaria / 30 días (por retribución mensual) = 1.100 /30 = 36,67 

Liquidación por vacacións non gozadas: 

Días non gozados  x  retribución diaria  =  8,75  x  36,67 €  =  320,83 € 
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12.2.3  Indemnización por despido ou cese 

Segundo o motivo polo que o traballador é despedido ou cesado terá, ou non, dereito a unha 
indemnización. A contía da indemnización dependerá de: 

- O motivo do despido ou cese 

- O tempo de permanencia do traballador na empresa 

- O salario diario 

 

Segundo o motivo do despido ou cese , con indicación da indemnización a que da lugar, temos: 

CAUSA INDEMNIZACIÓN PREAVISO 

Mutuo acordo das partes Non  

Causas consignadas validamente no contrato  
Segundo 
convenio 

Pola expiración do tempo convido ou a realización da obra ou servizo 
obxecto do contrato. En contratos temporais. 

8 días por ano de 
servizo 

(No 2015 serán 12 días) 

15 días 

(contratos + 
1 ano) 

Dimisión do traballador  
Segundo 
convenio 

Abandono por parte do traballador O traballador debe facer fronte ós danos  
que ocasione á empresa. 

Por decisión da traballadora como consecuencia de ser vítima de 
violencia de xénero. 

 
Segundo 
convenio 

Por vontade do traballador por modificacións substanciais das 
condicións de traballo 

20 días por ano 
servizo, rateándose 

por meses os 
períodos inferiores ó 

ano. Máximo 12 
meses. 

Segundo 
convenio 

Por vontade do traballador pola falta de pago ou atrasos continuados no 
abono do salario. Ou por calquera outro incumprimento grave das súas 
obrigas por parte do empresario. 

45 días por ano 
servizo, rateándose 

por meses os 
períodos inferiores ó 

ano. Máximo 42 
meses. 

Segundo 
convenio 

Por vontade do traballador derivada da negativa do empresario a 
reintegralo as súas anteriores condicións de traballo no suposto de 
sentencias que declaran inxustificados os cambios nas condicións de 
traballo ou a mobilidade xeográfica. 

Segundo 
convenio 

Despido por causas obxectivas legalmente procedentes: ineptitude do 
traballador, falta de adaptación do traballador ás modificación técnicas, absentismo ou 
necesidade obxectiva de amortizar un posto de traballo. 

20 días por ano 
servizo, rateándose 

por meses os 
períodos inferiores ó 

ano. Máximo 12 
meses. 

15 

Despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, 
organizativas ou de produción. 

Despido colectivo por causa de forza maior. 

ERE 

Despido disciplinario procedente  Comunicación 
escrita 

Despido declarado improcedente  
45 días por ano servizo, rateándose por 

meses os períodos inferiores ó ano. 
Máximo 42 meses. 

Despido declarado improcedente (contratos de traballo acollidos a medidas de 
fomento da contratación indefinida. D.A. 1ª Lei 12/2001) 

33 días por ano servizo, rateándose por 
meses os períodos inferiores ó ano. 

Máximo 24 meses. 

Por morte, invalidez permanente total ou xubilación do traballador.   

Por morte, xubilación ou incapacidade do empresario. 1 mes salario  

 



 136

Segundo o período de permanencia na empresa 

Por cada ano enteiro corresponde un determinado número de días de indemnización (en función do 
motivo e segundo se especifica no cadro anterior), rateándose por días a parte proporcional do ano non 
completa. 

O número de días de indemnización será igual ó número de anos de servizo polo número de días/ano 
que corresponde de indemnización mais o rateo proporcional do ano incompleto. 

Nº días = nº anos servizo * nº días/ano +  nº días/ano  *  (días traballados ano incompleto / 365) 

Segundo o salario diario 

O salario diario calculase como as retribucións salariais ordinarias anuais divididas polo número de días 
do ano (360 ou 365 segundo a remuneración do traballador sexa mensual ou diaria). 

Contía indemnización  

Contía indemnización = nº días indemnización  *  salario diario 
 

Exemplo 

Un traballador é despedido o día 10 de outubro de 2011 (con efecto do 11 de outubro). O traballador 
recorre ante o Xulgado do Social por considerar que non hai motivo para o despido. O día 31 de outubro o 
Xulgado do Social declara e notifica a improcedencia do despido. ¿Que opcións ten o empresario?. Se o 
empresario non readmite ó traballador, ¿que indemnización corresponde a este?. 

O traballador ten categoría de oficial administrativo e foi contratado o 1 de marzo do 2002 tendo, 
actualmente, as seguintes retribucións: 

Salario base:  1.100 euros,   Antigüidade:   100 euros,  Plus por quendas:  60 euros 

Ademais, ten dereito a dúas pagas extraordinarias por importe de salario base e antigüidade. 

Solución: 

1. O empresario, no prazo de 5 días dende a notificación da sentencia, pode: 

- Readmitir ó traballador nas mesmas condicións en que traballaba antes do despido 

- Non readmitir ó traballador aboándolle a indemnización que corresponde por despido 
improcedente. 

2. Por despido improcedente correspóndelle unha indemnización de 45 días por ano de servizo, 
rateándose por días a parte proporcional do ano non completo, con un máximo de 42 
mensualidades. ( Se fose un contrato de traballo acollido a medidas de fomento da contratación indefinida. D.A. 1ª Lei 
12/2001 a indemnización sería de 33 días por ano se servizo con un máximo de 24 mensualidades) 

Antigüidade na empresa:  dende o  1 de marzo de 2002 ata o 10 de outubro de 2011 inclusive van, 9 
anos e 224 días. 

Días de indemnización:  45 días  x  9 anos  +  45 días  x  224/365 anos  =  405 + 27,62  =  432,62 

Os días de indemnización serian 432,62 porque non superan o máximo de 42 mensualidades que 
serian igual a:  42 meses  x  30  días/mes  =  1.260 días. 

Salario diario:   17.520 euros / 360 días  =  48,67 euros /día 

Remuneración anual 

- Salario base: 1.100 euros  x  14 ( 12 meses e 2 pagas extras)  =  15.400 euros 

- Antigüidade:  100 euros  x  14  (12 meses e 2 pagas extras)  =       1.400 euros 

- Plus por quendas:  60 euros  x  12 meses  =                                       720 euros 

Total                    17.520 euros 

 Contía da indemnización: 

 Salario diario  x  días de indemnización  =   48,67 euros /día  x  432,62 días  =  21.054,17 euros. 
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12.2.4  Salarios de tramitación    

Cando o empresario despide a un traballador este pode aceptar o despido, cobrando as cantidades que 
correspondan en concepto de liquidación, ou non aceptar e recorrer ante o xulgado do social. O xulgado 
ditará sentencia declarando o despido: 

- Procedente: polo que sorte efecto na súa totalidade 

- Nulo: polo que o traballador reincorporase ó seu posto de traballo nas mesmas condicións en que 
estaba. Os días que non asistiu ó traballo con motivo do despido serán cobrados como se fosen 
traballados. 

- Improcedente: polo que o empresario, no prazo de 5 días dende a sentencia, poderá optar por: 

- Readmitir ó traballador: o traballador reincorpórase ó seu posto de traballo nas mesmas 
condicións en que estaba. Cobrará os días que median entre o despido e a reincorporación 
como se fosen traballados. 

- Non readmitir ó traballador: aboándolle a indemnización de 45 días por ano de servizo e os 
salarios que deixou de percibir dende que foi despedido ata a notificación da sentencia que 
declara a improcedencia do despido ou, ata a data en que houbese encontrado outro emprego, 
si isto prodúcese antes da notificación da sentencia. Estes salarios aboados denomínanse 
salarios de tramitación. 

O empresario pode non aboar estes salarios de tramitación se recoñece dende o momento inicial 
a improcedencia do despido e ofrece ó traballador a indemnización correspondente, 
depositándoa no Xulgado do Social a disposición do traballador. Este depósito pode facerse: 

- Dentro das 24 horas seguintes 
ó despido: non deberá aboar 
salarios de tramitación 

- En calquera momento antes da 
sentencia: os salarios de 
tramitación serán os 
correspondentes ós días que 
medien entre o momento do 
despido e o deposito da 
indemnización no Xulgado do Social. 

 

Importe a cobrar por salarios de tramitación 

O importa a cobrar por salarios de tramitación será igual a contía de multiplicar o número de días a que 
se ten dereito por salarios de tramitación polo salario diario que corresponde ó traballador. 

O salario diario calculase como a retribución mensual ordinaria dividida por 30 (remuneración mensual). 
Se a remuneración é diaria o salario diario é o que corresponde a esa remuneración diaria. 

 

Exemplo 

Calcular os salarios de tramitación correspondentes ó exercicio anterior considerando que o empresario 
non depositou a indemnización no xulgado do social. 

Días de salarios de tramitación: do 10 ó 31 de outubro, que son 21 días. 

Salario diario: 48,67 euros/día,  segundo foi calculado anteriormente. 

Contía dos salarios de tramitación:  días  x  salario diario  =  21  x  48,67  =  1.022,07 euros.  

 

Exemplo 

Calcular os salarios de tramitación correspondentes ó exercicio anterior considerando que o empresario  
depositou a indemnización no xulgado do social o día 20 de outubro. 

Días de salarios de tramitación: do 11 (inclusive) ó 20 de outubro, que son 9 días. 

Salario diario: 48,67 euros/día,  segundo foi calculado anteriormente. 

Contía dos salarios de tramitación:  días  x  salario diario  =  9  x  48,67  =  438,03 euros.  

Días de salario de tramitación 

Sen depósito da indemnización Dende o momento do despido ata 
a notificación da sentencia. 

Con depósito nas 24 horas 
seguintes ó despido 

Non hai salarios de tramitación 

Con depósito en  calquera 
momento antes da notificación da 
sentencia. 

Dende o momento do despido ata 
o momento do depósito  
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Exemplo 

Calcular os salarios de tramitación correspondentes ó exercicio anterior considerando que o empresario 
depositou a indemnización no xulgado do social nas 24 horas seguinte ó despido. 

Non hai salarios de tramitación 

 

 

 

12.3  CALCULO DAS BASES DE COTIZACIÓN E DA BASE DE RETENCIÓN POR IRPF NOS FINIQUITOS 

A liquidación por gratificacións extraordinarias non se inclúe nas bases de cotización á Seguridade 
Social, pois xa se fai mediante o rateo mensual, e si na base para IRPF. 

A liquidación por vacacións cotiza como un concepto salarial. Inclúense nas bases de cotización e na de 
IRPF. Na cotización á Seguridade Social debe facerse en documento de cotización independente polos días 
que corresponden ás vacacións cobradas e non gozadas. 

A liquidación por indemnizacións non cotiza á Seguridade Social. Non cotizan no IRPF ata os límites de 
indemnización a que dá dereito o Estatuto dos Traballadores. 

Os salarios de tramitación cotizan á Seguridade Social e ó IRPF  

 

 

PRACTICA 23.-  EXTINCIÓN DO CONTRATO POR FINALIZACIÓN DO CONTRATO  

Empresa:  GRÁFICAS DO NORTE SA que se dedica ás artes gráficas, con domicilio en rúa Michelena 4, 
36001 Pontevedra, CIF A25256321 e CCC 36/123456789 

ANTÓN FERNÁNDEZ BOULLOSA, con NIF 22222222M, NASS 36/0005566555, categoría profesional de 
axudante non titulado, grupo de cotización 4, con contrato temporal por circunstancias da produción a tempo 
completo de 6 meses de duración dende o 1 de maio de 2011. Remata o contrato o 31 de outubro de 2011. 

Situación persoal e familiar: nacido en 1974, separado, con dous fillos nacidos en 1999 e 2001 e que 
conviven con el.  

Retribucións mensuais:  

Salario base mensual: 1.500 € 

Antigüidade: 5% salario base por cuadrienio 

Mellora voluntaria: 200 euros  

Ten recoñecidas dúas pagas extras nos meses de xuño e decembro por importe de salario base, mellora 
voluntaria e antigüidade cada unha. Segundo o convenio colectivo o traballador ten dereito a 30 días de 
vacacións por ano traballado, nas que cobrará unha mensualidade normal.  

Confeccionar o recibo de salarios do mes de outubro 2011 e o de liquidación. O traballador non gozou as 
vacacións correspondentes ó ano 2011. As pagas extraordinarias teñen devengo anual, con data 30 de 
xuño para a de verán e de 31 de decembro para a de Nadal.  

 
Solución 
 
Confeccionamos dous recibos de salarios:  

- Un recibo polos días traballados no mes. 

- Outro recibo pola liquidación de pagas extras, vacacións e indemnización con motivo da extinción do 
contrato 

Tamén poderíamos optar por recoller todos os conceptos nun único recibo de salarios. 
 
 
 
 



 139

Solución: Recibo de salarios polos días traballados  no mes 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado       1.700,00 € 

1.1.1 Percepcións salariais    1.700,00 € 

Salario base:   1500,00 €   
Mellora voluntaria      200,00 € 

 

1.1.2 Percepcións non salariais       

 
Antigüidade: 
O traballador ten unha antigüidade na empresa de 5 meses: 0 cuadrienio. 
 

 

2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns  

a) Retribucións mensuais computables:   1700,00 € 

- Salario base:        1500,00 
- Mellora voluntaria:              200,00 
 

b) Rateo pagas extras:         283,33 €   2* (1500 + 200) / 12 = 283,33 

c) Base de cotización por continxencias comúns calculada:  1700,00 + 283,33  =  1983,33 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 4: Base mínima:    748,20   Base máxima: 3230,10 

Base de cotización por continxencias comúns:  1.983,33 € 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

a) Como non hai horas extraordinarias coincide coa base calculada para continxencias comúns: 1983,33 € 

b) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: Tope máximo = 3230,10    Tope mínimo = 748,20   

Base de cotización por continxencias profesionais:  1.983,33 € 

  
2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   1.983,33  * 23,60% = 468,07 € 
- A cargo do traballador:    1.983,33  *   4,70% =   93,22 € 

Para continxencias profesionais 

- A cargo do empresario exclusivamente. A industria de artes gráficas ten o CNAE 18 sendo os tipos 
de cotización: IT (1,00%) e IMS (1,00%) 
Por IT:    1.983,33     *   1,00% =    19,83 € 
Por IMS:  1.983,33     *   1,00% =    19,83 € 

Para desemprego.  Contrato temporal a tempo completo. 

- A cargo do empresario:   1.983,33       *  6,70% =  132,88 € 
- A cargo do traballador:    1.983,33       *  1,60% =    31,73 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   1.983,33         * 0,20% = 3,97 € 
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Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   1.983,33      * 0,60% =     11,90 € 
- A cargo do traballador:    1.983,33      * 0,10% =       1,98 € 

 

3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 1  

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo 

 Contrato ou relación: duración inferior a 1 ano 

- Descendentes: 2 fillos, anos 1999, 2001. Computan por enteiro 

 

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

Salario base:  1.500,00 * 7 (6 meses e 1 paga extra) = 10.500  

Mellora voluntaria:     200,00 * 7 (6 meses e 1 paga extra) =   1.400 

          11.900 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 

       11.900 * 6,40% (4,7 C. Comúns + 1,60 desemprego + 0,1F. P.)  = 761,60 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de  2,00%. 

 

3.2 Base retención por IRPF 

Salario base:                         1.500,00 

Mellora voluntaria                     200,00 

                                               1.700,00 

  
3.3 Importe da retención 

Importe = base * tipo 

Importe:  1.700,00 * 2%  = 34 € 
 

4. Total a deducir         160,93 € 

 Aportacións á S. Social       126,93 € 

 - Continxencias comúns         93,22 € 

 - Desemprego          31,73 € 

 - Formación profesional           1,98 € 

 Retención IRPF           34,00 € 

   
5. Liquido a percibir       1.539,07 € 

 Total devengado    1700,00 € 

 Total a deducir       160,93 € 
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EMPRESA TRABALLADOR ANTÓN FERNÁNDEZ BOULLOSA
DOMICILIO NIF 22222222M
CIF CATEGORÍA AXUDANTE NON TITULADO
POBOACIÓN Nº S.S 360005566555
CCC GRUPO COTIZACIÓN 4

Período liquidación Nº días 30
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 1.500,00
Complementos salariais

200,00

Horas extraordinarias ordinarias
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 1.700,00

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 93,22
Desemprego 1,60% 31,73
Formación Profesional 0,10% 1,98
Horas extraordinarias Normais 4,70% 0,00
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 126,93

2. Irpf 2,00% 34,00
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 160,93
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 1.539,07
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

31/10/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual 1.700,00
Rateo pagas extras 283,33

TOTAL 1.983,33 1.983,33
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 1.983,33
3. Base de cotización por horas extras normais 0,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 1.700,00

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 23
GRÁFICAS DO NORTE SA
MICHELENA 4
A25256321
PONTEVEDRA
36123456789

do 1 ó 31 de outubro de 2011

Mellora voluntaria
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Solución: recibo de liquidación por extinción do co ntrato 

 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado       2.531,11 € 

1.1.1 Percepcións salariais     2.266,67 € 

Parte proporcional pagas extras 1416,67 € 
Parte proporcional de vacacións:   850,00 €   

1.1.2 Percepcións non salariais       264,44 € 

 Indemnización fin contrato     246,44 € 
 

 

Liquidación de pagas extraordinarias 

Para cobrar a paga extraordinaria completa é necesario traballar os doce meses (ano completo) anteriores ó 
momento de cobro. Ó ser un traballador con retribución mensual os días necesarios para xerar dereito o 
cobro integro da paga é de 360.  

Paga verán 

Con data 30 de xuño cobrou a parte proporcional que lle correspondía polos días traballados nese momento 
(dende o 1 de maio ata o 30 de xuño: 2 meses) 

Días devengados a 31 de outubro:  Dende o 1 de xullo ata o día do cese (31/10/2009) 
   30 días * 4 (xullo, agosto, setembro e outubro)  = 120 días  

Contía cobrar:  Por ano completo, 360 días, cobra 1.700 € (1.500 salario + 200 mellora) 
   Por 120 días cobra:  1.700 * 120 /360 = 566,67 €  

Paga Nadal 

Días devengados a 31 de decembro:  Dende o 1 de maio ata o día do cese (31/10/2009) 
   30 días * 6 (maio, xuño, xullo, agosto, setembro e outubro)  = 180 días  

Contía cobrar:  Por ano completo, 360 días, cobra 1.700 € (1.500 salario + 200 mellora) 
   Por 180 días cobra:  1.700 * 180 /360 = 850,00 €  

Liquidación por pagas extraordinarias:  566,67 + 850  =  1.416,67 € 
 
  
 
Liquidación de vacacións non gozadas 

O traballador ten dereito a 30 días por ano completo traballado (360 días por retribución mensual) 

Días de vacacións a que ten dereito: 

30 días ano  x   180 días traballados no ano  / días ano (360 por retribución mensual)   
   30  x  180  / 360  = 15 días 

Retribución por día: 

Retribución mensual / 30 días (por retribución mensual) = 1.700 /30 = 56,67 

Liquidación por vacacións non gozadas: 

Días non gozados  x  retribución diaria  =  15  x  56,67 €  =  850,00 € 
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Indemnización 

No Estatuto dos traballadores establecese para os contratos de duración determinada unha indemnización 
de 8 días de salario por ano de servizo na empresa, rateándose por días a fracción de ano de servizo. Dado 
que o enunciado non di nada respecto do que poidan vir recollido no convenio colectivo ou  contrato do 
traballador, consideramos que está é a indemnización a que ten dereito. (NOTA: esta indemnización 
modificarase paulatinamente ata ser de 15 días no ano 2015). 

Antigüidade na empresa:  6 meses. 

Días de indemnización:  8 días  x  6 meses / 12 meses  =  4 días 

Salario diario:   Remuneración anual / días ano = 23.800 euros / 360 días  =  66,11 euros /día 

 Remuneración anual:  

Salario base:  1.500,00 * 14 (12 meses e 2 pagas extras) = 21.000  

Mellora voluntaria:     200,00 * 14 (12 meses e 2 pagas extras) =   2.800 

            23.800 

Contía da indemnización: 

 Salario diario  x  días de indemnización  =   66,11 euros /día  x  4 días  =  264,44 euros. 
 

 

Salarios de tramitación 

Non hai salarios de tramitación. 
 

 

2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

No recibo de liquidación por extinción do contrato non se inclúe na base de cotización a liquidación por 
pagas extraordinarias, xa que cotizan mes a mes mediante o rateo mensual no calculo das bases de 
cotización. 

A liquidación por vacacións non gozadas será obxecto dunha liquidación complementaria coa seguridade 
social e o importe da liquidación será a base de cotización por este concepto. 

As indemnizacións a que tivese dereito o traballador non se inclúen nas bases de cotización. 

 

2.1.1 Base cotización para continxencias comúns 

a) Retribucións  computables:    850,00 € 

Liquidación vacacións:    850,00        

b) Base cotización por continxencias comúns calculada:  850,00 € 

c) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 4 as bases correspondentes a 15 días (os que cobramos como liquidación por 
vacacións non gozadas) son:  

Base máxima = 3230,10 € * 15 / 30 = 1.615,05 €  Base mínima = 748,20 € * 15 / 30 = 374,10 € 

Base de cotización por continxencias comúns:  850,00 € 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

a) Como non hai horas extraordinarias coincide coa base calculada para continxencias comúns: 850,00 € 

b) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: 

Para 15 días: Tope máximo = 3230,10 * 15/30 = 1.615,05      Tope mínimo = 748,20 * 15/30 = 374,10  

Base de cotización por continxencias profesionais:  850,00 € 
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2. Calculo das cotas de cotización á Seguridade Soc ial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   850,00  * 23,60% =   200,60 € 
- A cargo do traballador:    850,00  *   4,70% =     39,95 € 

Para continxencias profesionais 

- A cargo do empresario exclusivamente. A industria de artes gráficas ten o CNAE 18 sendo os tipos 
de cotización: IT (1,00%) e IMS (1,00%) 
Por IT:    850,00   *   1,00% =    8,50 € 
Por IMS:  850,00   *   1,00% =    8,50 € 

Para desemprego.  Contrato temporal. 

- A cargo do empresario:   850,00     *  6,70% =   56,95 € 
- A cargo do traballador:    850,00     *  1,60% =   13,60 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   850,00       * 0,20% = 1,70 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   850,00    * 0,60% =     5,10 € 
- A cargo do traballador:    850,00    * 0,10% =     0,85 € 

 

3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

Calculado anteriormente:  2% 

 

3.2 Base retención por IRPF 

Liquidación vacacións:               850,00 

Liquidación pagas extras:         1416,67 

                                                  2.266,67 

No IRPF tributan as liquidacións por vacacións e por pagas extraordinarias. As indemnizacións non tributan 
no IRPF sempre que non superen as contías máximas fixadas no Estatuto dos Traballadores. 

 
  

3.3 Importe da retención 

Importe = base * tipo 

Importe:  2.266,67 *  2%  =  45,33 € 
 
 

4. Total a deducir          99,73 € 

 Aportacións á S. Social        54,40 € 

 - Continxencias comúns         39,95 € 

 - Desemprego          13,60 € 

 - Formación profesional           0,85 € 

 Retención IRPF         45,33 € 
  
 
5. Liquido a percibir       2.431,38 € 

 Total devengado     2531,11 € 

 Total a deducir          99,73 € 
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EMPRESA TRABALLADOR ANTÓN FERNÁNDEZ BOULLOSA
DOMICILIO NIF 22222222M
CIF CATEGORÍA AXUDANTE NON TITULADO
POBOACIÓN Nº S.S 360005566555
CCC GRUPO COTIZACIÓN 4

Período liquidación Nº días
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais

1.416,67
850,00

2. Percepcións non salariais

246,44

A. TOTAL DEVENGADO 2.513,11

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 39,95
Desemprego 1,60% 13,60
Formación Profesional 0,10% 0,85
Horas extraordinarias Normais 4,70% 0,00
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 54,40

2. Irpf 2,00% 45,33
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 99,73
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 2.413,38
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

31/10/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual
Rateo pagas extras

TOTAL 850,00
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 850,00
3. Base de cotización por horas extras normais 0,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 2.266,67

Parte proporcional vacacións

Indemnización fin contrato

PONTEVEDRA
36123456789

recibo de liquidación por finalización contrato

Parte proporcional pagas extraordinarias

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 23
GRÁFICAS DO NORTE SA
MICHELENA 4
A25256321
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PRACTICA 24.-  EXTINCIÓN DO CONTRATO POR DESPIDO IMPROCEDENTE  

Empresa:  GRÁFICAS DO NORTE SA que se dedica ás artes gráficas, con domicilio en rúa Michelena 4, 
36001 Pontevedra, CIF A25256321 e CCC 36/123456789 

XOSÉ PATIÑO FERNÁNDEZ, con NIF 22222222M, NASS 36/0005566555, categoría profesional de 
administrativo, grupo de cotización 5, con contrato indefinido a tempo completo dende o 1 de abril de 1992. 
É despedido con data 30 de setembro de 2011 por motivos disciplinarios. O traballador desconforme co 
motivo do despido plantexa papeleta conciliatoria ante o SMAC, celebrándose o correspondente trámite sen 
avenencia, polo que presenta denuncia ante o xulgado do social. O xulgado do social con data 20 de 
outubro notifica ás partes que o despido é improcedente. O empresario no mesmo día da notificación opta 
por non readmitir ó traballador aboándolle as indemnizacións a que ten dereito. O despido ten efecto dende 
o día 21 inclusive. 

Situación persoal e familiar: nacido en 1968, casado, con un fillo nacido no ano 2000. A conxugue non 
ten retribucións. O traballador ten unha minusvalía do 40%.  

Retribucións mensuais:  

Salario base mensual: 1.800 € 

Antigüidade: 5% salario base por quinquenio 

Plus penosidade: 200 € 

Plus de transporte:  90 €. Non se recibe no mes de vacacións.  

No mes de setembro realizou horas extraordinarias ordinarias por unha contía de 150 €  

Ten recoñecidas tres pagas extras nos meses de marzo, xuño e decembro por importe de salario base e 
antigüidade cada unha. As pagas de xuño e decembro teñen devengo semestral e a de marzo, paga de 
beneficios, ten devengo anual. As pagas cóbranse o último día de cada mes.  

E efectos de cotización por accidentes de traballo e enfermidade profesional considerase que realiza 
exclusivamente traballos de oficina. 

Segundo o convenio colectivo o traballador ten dereito a 30 días de vacacións por ano traballado, nas 
que cobrará unha mensualidade normal. Este ano xa gozou das vacacións completas no mes de agosto. 
Como non traballa o ano completo, o empresario deduce na liquidación os días de vacacións gozados e que 
non lle corresponderían.  

Confeccionar o recibo de salarios do mes de setembro de 2011 e o de liquidación.  

 
Solución 
Confeccionamos dous recibos de salarios: un recibo polos días traballados no mes e outro pola liquidación 
de pagas extras e vacacións, pago de indemnización e pago de salarios de tramitación con motivo da 
extinción do contrato 
 
Solución: Recibo de salarios polos días traballados  no mes 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado       2.510,00 € 

1.1.1 Percepcións salariais    2.420,00 € 

Salario base:   1800,00 €   
Antigüidade:       270,00 € 
Plus penosidade:             200,00 € 
Horas extras ordinarias   150,00 € 

1.1.2 Percepcións non salariais        90,00 €      

 Plus transporte       90,00 € 
 
Antigüidade: 
Do 01/04/1992 ó 01/09/2011 van 19 anos e 5 meses: 3 quinquenios. 
Contía de cada quinquenio: 5% 1.800 = 90 euros 
Contía dos quinquenios: 3 cuadrienio  x  90 € =  270 € 
 

Plus transporte: 
Só computa si supera o 20% do IPREM: importe exento: 20% 532,51  = 106,50 
Importe cobrado:   90 €.    Non computa. 
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2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns  

a) Retribucións mensuais computables:   2270,00 € 

- Salario base:        1800,00 
- Antigüidade:              270,00 
- Plus penosidade        200,00 

b) Rateo pagas extras:         517,50 €   3 * (1800 + 270) / 12 = 517,50 

c) Base de cotización por continxencias comúns calculada:  2270,00 + 517,50  =  2787,50 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 5: Base mínima:    748,20   Base máxima: 3230,10 

Base de cotización por continxencias comúns:  2.787,50 € 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

a) Retribucións mensuais computables:   2270,00 € 

- Salario base:        1800,00 
- Antigüidade:              270,00 
- Plus penosidade        200,00 

b) Rateo pagas extras:         517,50 €   

c) Horas extraordinarias:       150,00 € 

d) Base de cotización por continxencias profesionais calculada: 2270,00 + 517,50 + 150,00  = 2937,50 € 

e) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: 

Tope máximo = 3230,10 € Tope mínimo = 748,20 € 

Base de cotización por continxencias profesionais:  2.937,50 € 

2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  
 

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   2.787,50  * 23,60% = 657,85 € 
- A cargo do traballador:    2.787,50  *   4,70% = 131,01 € 

Para continxencias profesionais 

- A cargo do empresario exclusivamente. Ocupación “a” 
Por IT:    2.937,50     *   0,65% =    19,09 € 
Por IMS:  2.937,50     *   0,35% =    10,28 € 

Para desemprego.  Contrato indefinido a tempo completo. 

- A cargo do empresario:   2.937,50       *  5,55% =  161,56 € 
- A cargo do traballador:    2.937,50       *  1,55% =    45,53 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   2.937,50         * 0,20% = 5,88 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   2.937,50      * 0,60% =     17,63 € 
- A cargo do traballador:    2.937,50      * 0,10% =       2,94 € 

Por horas extraordinarias ordinarias 

- A cargo do empresario:   150,00  * 23,60% = 35,40 € 
- A cargo do traballador:    150,00  *   4,70% =   7,05 € 
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3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

No programa da axencia tributaria: 

- Minusvalía: +33% 

- Situación: 2 

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo 

 Contrato ou relación: xeral 

- Descendentes: 1 fillo,  2000.  Computa por enteiro 

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

- Salario base: 1800 * 15 (12 meses + 3 pagas) =    27.000 

- Antigüidade:   270 * 15 (12 meses + 3 pagas) =      4.050 

- Plus penosidade:  200 * 12 meses               =      2.400 

- Plus transporte:   90 * 11 meses               =         990 

                                                                         34.440 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 

       - 34.440 * 6,35% (4,7 C. Comúns + 1,6 desemprego + 0,1F.P.)  = 2.186,94 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de  13,00 %. 

 

3.2 Base retención por IRPF 

Salario base:                         1.800,00 

Antigüidade:             270,00 

Plus transporte:                 90,00 

Horas extras ordinarias            150,00 

Plus penosidade                       200,00 

                                               2.510,00 

  
3.3 Importe da retención 

Importe = base * tipo 

Importe:  2.510,00  *  13,00%  =  326,30 € 
 
 

4. Total a deducir         512,83 € 

 Aportacións á S. Social       186,53 € 

 - Continxencias comúns         131,01 € 

 - Desemprego            45,53 € 

 - Formación profesional             2,94 € 

 - Horas extras ordinarias             7,05 € 

 Retención IRPF          326,30 € 
   
 
5. Liquido a percibir       1.997,17 € 

 Total devengado    2510,00 € 

 Total a deducir       512,83 € 
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EMPRESA TRABALLADOR XOSE PATIÑO FERNÁNDEZ
DOMICILIO NIF 22222222M
CIF CATEGORÍA ADMINISTRATIVO
POBOACIÓN Nº S.S 360005566555
CCC GRUPO COTIZACIÓN 5

Período liquidación Nº días 30
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 1.800,00
Complementos salariais

270,00
200,00

Horas extraordinarias ordinarias 150,00
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

90,00
Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 2.510,00

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 131,01
Desemprego 1,55% 45,53
Formación Profesional 0,10% 2,94
Horas extraordinarias Normais 4,70% 7,05
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 186,53

2. Irpf 13,00% 326,30
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 512,83
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 1.997,17
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

30/09/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual 2.270,00
Rateo pagas extras 517,50

TOTAL 2.787,50 2.787,50
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 2.937,50
3. Base de cotización por horas extras normais 150,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 2.510,00

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 24
GRÁFICAS DO NORTE SA
MICHELENA 4
A25256321
PONTEVEDRA
36123456789

do 1 ó 30 de setembro de 2011

Antigüidade
Plus penosidade

Plus transporte
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Solución: recibo de liquidación por extinción do co ntrato 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado       88.118,00 € 

1.1.1 Percepcións salariais     3.928,40 € 

Parte proporcional pagas extras 2.415,00 € 
Salarios de tramitación:    1.513,40 €   

1.1.2 Percepcións non salariais            84.189,6 0 € 

 Indemnización fin contrato  84.189,60 € 
 

Liquidación de pagas extraordinarias 

Paga de beneficios. Devengo anual 

Para cobrar a paga extraordinaria completa é necesario traballar os doce meses (ano completo) anteriores ó 
momento de cobro. Ó ser un traballador con retribución mensual os días necesarios para xerar dereito o 
cobro integro da paga é de 360. 

O día 31 de marzo de 2011 cobrou a paga de beneficios completa devengada entre o 01/04/2010 e o 
31/03/2011. 

Días devengados a 20 de outubro (data do despido definitivo):  

Ten devengados 200 días (6 meses: de abril a setembro e 20 días de outubro) da paga de beneficios 
correspondente ó período 01/04/2011 a 31/03/2012  

Contía cobrar:  Por ano completo, 360 días, cobra 2.070 € (1.800 salario + 270 antigüidade) 

   Por 200 días cobra:  2.070 * 200 /360 = 1.150 €  

Paga verán. Devengo semestral 

Con data 30 de xuño cobrou a paga de verán completa correspondente ó ano 2011. Dende o 1 de xullo e 
ata o 31 de decembro non se xera dereito a unha nova paga de verán pois o devengo é semestral. 

Paga Nadal 

Días devengados a 20 de outubro:  Dende o 1 de xullo ata o día do cese (20/10/2011) 

   30 días * 3 (xullo, agosto e setembro) + 20 días outubro  = 110 días  

Contía cobrar:  Por semestre, 180 días, cobra 2.070 € (1.800 salario + 270 antigüidade) 

   Por 110 días cobra:  2.070 * 110 /180 = 1.265 €  

Liquidación por pagas extraordinarias:  1.150 + 0 + 1.265  =  2.415 € 
  

Liquidación de vacacións non gozadas 

O traballador ten dereito a 30 días por ano completo traballado que xa gozou. Ó non traballar o ano 
completo debe devolver a contía que corresponda ós días gozados en exceso. O traballador prestou 
servizos dende o 1 de xaneiro ata o 20 de outubro: 9 meses e 20 días de outubro, igual a  290 días por ter 
retribución mensual. 

Días de vacacións a que ten dereito: 

30 días ano  x   290 días traballados no ano  / días ano (360 por retribución mensual)   

   30  x  290  / 360  = 24,17 días 

Días gozados en exceso:  30 – 24,17  =  5,83 días 

Retribución por día: 

Retribución mensual / 30 días (por retribución mensual): 

(1.800 salario base + 270 antigüidade + 200 plus penosidade) / 30 días = 2.270 /30 = 75,67 € 
* Nota: Na retribución mensual non se inclúe o plus de transporte porque non se aboa no período de vacacións. 

Liquidación por vacacións non gozadas (a deducir): 

Días gozados en exceso  x  retribución diaria  =  5,83  x  75,67 €  = - 441,41 € 
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Indemnización 

No Estatuto dos Traballadores establecese para os despidos improcedentes unha indemnización de 45 días 
de salario por ano de servizo na empresa, rateándose por días a fracción de ano de servizo, con un máximo 
de 42 mensualidades. Dado que o enunciado non di nada respecto do que poidan vir recollido no convenio 
colectivo ou  contrato do traballador, consideramos que está é a indemnización a que ten dereito. 

NOTA: Aínda que non é o caso hai que ter en conta que hai contratos indefinidos acollidos a medidas de fomento do 
emprego, D.A. 1ª Lei 12/2001, no que a indemnización a que dan lugar por despido improcedente é de 33 días de 
salario por ano de servizo na empresa, rateándose por días a fracción de ano de servizo, con un máximo de 24 
mensualidades. 

Antigüidade na empresa:  19 anos, 6 meses e 20 días igual a 19 anos e 200 días. 

Días de indemnización:  45 días  x  19 anos  +  45 días  x  200 días / 360 días  =  880 días 

Non superan o máximo de días de indemnización: 42 mensualidades  x  30 días = 1.260 días 

Salario diario:   Remuneración anual / días ano = 34.440 euros / 360 días  =  95,67 euros /día 

(NOTA: a remuneración anual foi calculada no apartado de tipo de retención) 

 Contía da indemnización: 

 Salario diario  x  días de indemnización  =   95,67 euros /día  x  880 días  =  84.189,60 €. 
  

Salarios de tramitación 

O traballador é despedido o 30 de setembro, sen que o empresario lle aboe ou deposite no xulgado do 
social a indemnización a que ten dereito. O xulgado do social notifica o 20 de outubro a improcedencia do 
despido. 

Días de salario de tramitación: o traballador ten dereito ó abono de 20 días como salarios de tramitación. 

Salario diario: 75,67 euros/día,  que é a retribución diaria (2270 retribución mensual / 30 días). 

Contía dos salarios de tramitación:  días  x  salario diario  =  20  x  75,67 =  1.513,40 euros.  
 

2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

No recibo de liquidación por extinción do contrato non se inclúe na base de cotización a liquidación por 
pagas extraordinarias, xa que cotizan mes a mes mediante o rateo mensual no calculo das bases de 
cotización. 

A liquidación por vacacións non gozadas ó ser negativa non se inclúe na base de cotización. 

As indemnizacións a que tivese dereito o traballador non se inclúen nas bases de cotización. 

Os salarios de tramitación inclúense na base de cotización á seguridade social e liquídanse como os 
salarios normais que recibe o traballador. 
 

2.1.1 Base cotización para continxencias comúns 

a) Retribucións  computables:    1513,40 € 

Salarios de tramitación:    1513,40        

b) Base cotización por continxencias comúns calculada:  1513,40 € 

c) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima 

Para o grupo de cotización 5 as bases correspondentes ós 20 días de salarios de tramitación:  

Base máxima = 3230,10 € * 20 / 30 = 2.153,40 €   Base mínima = 748,20 € * 20 / 30 = 498,80 € 

Base de cotización por continxencias comúns:  1.513,40 € 

b)  Base cotización por continxencias profesionais (AT e EP) 

a) Como non hai horas extraordinarias coincide coa base calculada para continxencias comúns: 1.513,40 € 

b) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: 

Para 20 días:   Tope máximo = 3230,10 € * 20 /30 = 2.153,40   Tope mínimo = 748,20 € * 20 /30 = 498,40 

Base de cotización por continxencias profesionais:   1.513,40 € 
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2. Calculo das cotas de cotización á Seguridade Soc ial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   1.513,40  * 23,60% =   357,16 € 
- A cargo do traballador:    1.513,40  *   4,70% =     71,13 € 

Para continxencias profesionais 

- A cargo do empresario exclusivamente. Ocupación “a” 
Por IT:    1.513,40  *   0,65% =     9,84 € 
Por IMS:  1.513,40  *   0,35% =     5,30 € 

Para desemprego.  Contrato indefinido. 

- A cargo do empresario:   1.513,40  *  5,50% =     83,22 € 
- A cargo do traballador:    1.513,40  *  1,55% =     23,45 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   1.513,40  * 0,20% = 3,03 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   1.513,40  * 0,60% =       9,08 € 
- A cargo do traballador:    1.513,40  * 0,10% =        1,51€ 

 

3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

Calculado anteriormente:  13,00% 

 

3.2 Base retención por IRPF 

Salarios de tramitación:              1513,40 

Liquidación pagas extras:           2415,00 

                                                    3.928,40 

As indemnizacións non tributan no IRPF sempre que non superen as contías máximas fixadas no Estatuto 
dos Traballadores. 

 
  

3.3 Importe da retención 

Importe = base * tipo 

Importe:  3.928,40  *  13,00%  =  510,69 € 
 
 

4. Total a deducir          1.048,19 € 

 Aportacións á S. Social        96,09 € 

 - Continxencias comúns         71,13 € 

 - Desemprego          23,45 € 

 - Formación profesional           1,51 € 

 Retención IRPF        510,69 € 

 Vacacións gozadas en exceso      441,41 € 
  
 
5. Liquido a percibir       87.069,81 € 

 Total devengado     88118,00 € 

 Total a deducir        1048,19 € 
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EMPRESA TRABALLADOR XOSE PATIÑO FERNÁNDEZ
DOMICILIO NIF 22222222M
CIF CATEGORÍA ADMINISTRATIVO
POBOACIÓN Nº S.S 360005566555
CCC GRUPO COTIZACIÓN 5

Período liquidación Nº días
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais

2.415,00
1.513,40

2. Percepcións non salariais

84.189,60

A. TOTAL DEVENGADO 88.118,00

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 71,13
Desemprego 1,55% 23,46
Formación Profesional 0,10% 1,51
Horas extraordinarias Normais 4,70% 0,00
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 96,10

2. Irpf 13,00% 510,69
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións Vacacións gozadas en exceso 441,41

B. TOTAL A DEDUCIR 1.048,20
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 87.069,80
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

30/09/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual
Rateo pagas extras

TOTAL 1.513,40
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 1.513,40
3. Base de cotización por horas extras normais 0,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 3.928,40

Salarios tramitación

Indemnización fin contrato

PONTEVEDRA
36123456789

recibo liquidación por despido

Parte proporcional pagas extraordinarias

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 24
GRÁFICAS DO NORTE SA
MICHELENA 4
A25256321
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13. CONTRATO DE FORMACIÓN 

O contrato de formación pretende facilitar a contratación de persoas sen experiencia para súa inserción 
no mercado laboral.  

Estes contratos deben adicar unha parte da xornada laboral á formación do traballador que pode ser 
presencial ou a distancia.  

A remuneración do traballador contratado para a 
formación será, no primeiro ano do contrato a fixada no 
convenio colectivo, sen que poida ser inferior ó SMI en 
proporción o tempo de traballo efectivo. No segundo ano non 
poderá ser inferior ó SMI, con independencia do tempo 
adicado á formación teórica. 

O empresario poderá beneficiarse da bonificación do 
100% das cotas á Seguridade Social por continxencias 
comúns e profesionais, desemprego, FOGASA e formación 
profesional para os contratos que se celebren entre o 18 de 
xuño e o 31 de decembro de 2011. 

A base de cotización é igual ó 75% da base mínima que 
corresponde a todas as categorías profesionais (75% * 
748,20 = 561,15 €). A base de cotización para desemprego 
será a base mínima de todas as categorías profesionais 
(748,20 €). 

A cotización dos traballadores con contrato de formación na maioría das continxencias é unha cota fixa 
mensual. As horas extraordinarias cotizan de igual forma que no resto dos contratos. 

 

 

 

 

PRACTICA 25.-  CONTRATO DE FORMACIÓN  

 

Empresa:  GRÁFICAS DO NORTE SA que se dedica ás artes gráficas, con domicilio en rúa Michelena 4, 
36001 Pontevedra, CIF A25256321 e CCC 36/123456789 

MANUELA PORTAS FERNÁNDEZ, con NIF 22222222M, NASS 36/0005566555, categoría profesional de 
auxiliar administrativa, grupo de cotización 7, con contrato de formación dende o 1 de xaneiro de 2011 ata o 
31 de decembro do 2013. Traballa a tempo completo e adica a formación o 15% da xornada laboral, 
formación que é recibida na modalidade presencial. O horario laboral da empresa é de luns a venres a 
razón de 8 horas diarias. 

Situación persoal e familiar: solteira e convive cos seus pais.  

Retribucións mensuais do tempo de traballo efectivo:  

Salario base mensual: 630 € 

Plus de transporte:  45 €. Non se recibe no mes de vacacións.  

Ten recoñecidas tres pagas extras nos meses de marzo, xuño e decembro por importe de salario base e 
antigüidade cada unha. As pagas cóbranse rateadas por meses.  

Confeccionar o recibo de salarios do mes de xullo de 2011.  

 

 

 

 

 

Concepto  Empresa Traballador 

Continxencias comúns 30,34 € 6,05 € 

Horas extraordinarias   

     - Forza maior 12% 2% 

     - Resto 23,6% 4,7% 

Accidentes traballo   

   IT 2,33 €  

   IMS 1,84 €  

Desemprego 41,15 € 11,60 € 

Fondo Garantía Salarial 2,31 €  

Formación Profesional 1,11 € 0,15 € 

COTA COTIZACIÓN C. FORMACIÓN (en €). 2011 
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Solución 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado        832,50 € 

1.1.1 Percepcións salariais     787,50 € 

Salario base     630,00 €   
Rateo pagas extras    157,50 €  (3 pagas * 630 salario base /12 meses = 157,50 €)

   

1.1.2 Percepcións non salariais       45,00 € 

 Plus transporte       45,00 € 

 
Plus de transporte 
O plus de transporte non computa ó non superar o 20% do IPREM:  20% 532,51 = 106,50 

 

 

2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns,  base cotización por continxencias profesionais 
(AT e EP), fondo de garantía salarial e formación p rofesional   

Só é válida a efectos de prestacións.  

Será o 75% da base mínima do grupo de cotización 7: 75% 748,2 = 561,15 € 

 

2.1.2 Base cotización por desemprego:  748,20 €  

 
 
2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial (son cotas fixas) 

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:    30,34 € 
- A cargo do traballador:       6,05 € 

Para continxencias profesionais 

- A cargo do empresario exclusivamente.  
Por IT:     2,33 € 
Por IMS:   1,84 € 

Para desemprego.   

- A cargo do empresario:   41,15 € 
- A cargo do traballador:    11,60 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   2,31 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   1,11 € 
- A cargo do traballador:    0,15 € 
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3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

No programa da axencia tributaria: 

- Situación: 3 

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo 

 Contrato ou relación: xeral 

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

- Salario base:       630 * 15 (12 meses + 3  pagas) =     9.450,00 

- Plus transporte:      45 * 11                                      =         495,00                                                                
                9.945,00 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 

       - 12 meses * (6,05 C. Comúns + 0,15 F.P + 11,60 desemprego)  = 213,60 € 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de  0,00 %. 

 

3.2 Base retención por IRPF 

- Salario base:                        630,00 

- Rateo pagas extras:             157,50 

- Plus transporte:                      45,00 

                                                  832,50  

 

3.3 Importe da retención 

Importe = base * tipo 

Importe = 832,50 * 0,00%  =  0,00 € 
 
 
 

4. Total a deducir           17,80 € 

 Aportacións á S. Social       17,80 € 

 - Continxencias comúns        6,05 € 

 - Desemprego       11,60 € 

 - Formación profesional        0,15 € 

 Retención IRPF           0,00 € 
 
 
 
5. Liquido a percibir       814,70 € 

 Total devengado  832,50 € 

 Total a deducir     17,80 € 
 
 
 

6.  Bonificacións 

Como foi contratado antes do 18 de xuño  non hai dereito a bonificacións nas cotas á seguridade social.  
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EMPRESA TRABALLADOR MANUELA PORTAS FERNÁNDEZ
DOMICILIO NIF 22222222M
CIF CATEGORÍA AUXILIAR ADMINISTRATIVA
POBOACIÓN Nº S.S 360005566555
CCC GRUPO COTIZACIÓN 7

Período liquidación Nº días 30
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 630,00
Complementos salariais

Horas extraordinarias ordinarias
Horas extraordinarias forza maior
Gratificacións extraordinarias rateo mensual 157,50
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

45,00
Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 832,50

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 6,05
Desemprego 11,60
Formación Profesional 0,15
Horas extraordinarias Normais 0,00
Horas extraordinarias de Forza Maior 0,00
TOTAL APORTACIÓNS 17,80

2. Irpf 0,00% 0,00
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 17,80
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 814,70
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

30/07/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns, profesionais e formación profesional 561,15
2. Base de cotización por desemprego 748,20
3. Base de cotización por horas extras normais 0,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 0,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 832,50

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 25
GRÁFICAS DO NORTE SA
MICHELENA 4
A25256321
PONTEVEDRA
36123456789

do 1 ó 31 de xullo de 2011

Plus transporte
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14. CONTRATO A TEMPO PARCIAL 

 

Un contrato se entende celebrado a tempo parcial cando se acorde a prestación de servizos durante un 
número de horas ó dia, á semana, ó mes ou ó ano inferior á xornada de traballo dun traballador contratado 
a tempo completo comparable. 

A cotización á seguridade social, en todos os seus conceptos, efectuarase en razón da remuneración 
efectivamente percibida en función das horas traballadas no mes. 

Para calcular a base de cotización mensual por continxencias comúns, aplícanse as seguintes normas: 

- Compútase á remuneración correspondente as horas ordinarias e complementarias do mes. 

- Súmase a parte proporcional que corresponda en concepto de descanso semanal e festivos, e por 
pagas extraordinarias. 

- Comprobase que a base calculada esta comprendida entre: 

- A base mínima por hora, segundo o cadro adxunto, multiplicada polo 
número de horas traballadas no mes, incluídas as horas que 
corresponderían por descanso semanal e festivos. 

- A base máxima establecida, con carácter xeral, para o seu grupo de 
cotización.  

Para calcular a base de cotización mensual por continxencias profesionais, 
aplícanse as seguintes normas: 

- Compútase á remuneración correspondente as horas ordinarias e complementarias do mes. 

- Súmase a parte proporcional que corresponda en concepto de descanso semanal e festivos, e por 
pagas extraordinarias. 

- Súmase a remuneración correspondente ás horas extraordinarias de forza maior realizadas 

- Comprobase que a base calculada esta comprendida entre: 

- O tope mínimo por hora (4,51), segundo o cadro adxunto, multiplicado polo número de horas 
traballadas no mes, incluídas as horas que corresponderían por descanso semanal e festivos. 

- O tope máximo, que se corresponde coa base máxima do grupo de cotización 1 (3.230,10 €). 

 

Exemplo 

Calculo das horas que corresponden por descanso e festivo. 

Un traballador esta contratado a tempo parcial realizando 5 horas diarias 
de luns a venres. O horario de traballo da empresa é de 8 horas diarias de 
luns a venres. 

Calcula: 

- Horas que traballa no mes de xullo de 2010 

    22 días  x  5 horas / día  =  110 horas  

 - Horas realmente traballadas. As horas realmente traballadas comprenden as traballadas e as que lle 
corresponderían por descanso semanal e festivos.  

Horas semanais traballadas na empresa: 5 días x 8 horas / día =  40 horas 

Horas semanais realizadas polo  traballador a tempo parcial: 5 días x 5 horas / día =  25 horas 

Porcentaxe das horas do traballador sobre o total de horas da empresa: (25 / 40) * 100 = 62,5% 

 Horas de descanso que corresponden ó traballador por día de descanso: 62,5% * 8 = 5 horas 

 Horas de descanso no  mes de xullo: 9 días de descanso  x  5 horas = 45 horas 

 Horas realmente traballadas: horas traballadas + horas de descanso = 110 + 45 = 155 horas. 

 

 

 

COTA COTIZACIÓN 
CONTRATO TEMPO PARCIAL 

Grupo 
profesional 

Base 
mínima/hora 

1 6,30 

2 5,22 

3 4,54 

4 a 11 4,51 

XULLO 2011 

L M M X V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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PRÁCTICA 26.- CONTRATO A TEMPO PARCIAL 
 

Confeccionar a nómina do mes de xullo de 2011 de   AURORA  REIRIZ MONTES con NIF 55447777B, 
NASS 36/0008877887, categoría profesional de subalterna e contrato eventual por circunstancias da 
produción de 6 meses de duración a tempo parcial. Traballa os luns e mércores cun horario de 8 horas. 

Situación persoal e familiar: nacida en 1975, ten unha minusvalía do 30%, casada, ten un fillo nacido no 
ano 1996.   O seu conxugue traballa e ten uns ingresos estimados no ano 2011 de 20.000 €. Vive con ela 
súa nai que ten 86 anos de idade. 

Retribucións do mes de xullo: 

Salario: 800 € (polas horas realizadas no mes, inclúe a parte proporcional de descanso semanal) 

Antigüidade: 5% salario base por trienio 

Adquisición de roupa de traballo: 60 € 

Horas extraordinarias de forza maior: 60 € 

Recibe dúas pagas extras ó ano por importe de salario base e antigüidade cada unha. 

Empresa: TALLERES PATIÑO SA que se dedica á reparación de coches, con domicilio en rúa 
Montecelo 44, 36004 Pontevedra, CIF A25255566 e CCC 36/987654321. 

 

Solución 

1. Recibo de salarios 

1.1 Total devengado      920,00 € 

1.1.1 Percepcións salariais    860,00 € 

Salario base       800,00 €   
Horas extraordinarias forza maior   60,00 €  

1.1.2 Percepcións non salariais      60,00 € 

 Adquisición roupa traballo    60,00 € 

 

Antigüidade:  
Non ten ningún trienio. 
 
Adquisición roupa traballo: 
Non computa ó non superar o 20% do IPREM:  20% 532,51 = 106,50 

 

2. Aportacións do traballador á Seguridade Social 

2.1 Bases de cotización 

2.1.1 Base de cotización para continxencias comúns  

a) Retribucións mensuais computables:  800,00 € 

- Salario base  800,00 €   

b) Rateo pagas extras:      133,33 € (2 * 800 /12)  

c) Base de cotización por continxencias comúns calculada:  800,00 + 133,33 = 933,33 € 

d) Comprobamos que esta entre base mínima e máxima: 

Base máxima: 3230,10 € 

Base mínima: número horas realmente traballadas  x  4,51 €/ hora (grupo 7)  =  96  x  4,51  =  432,96 € 

 Horas traballadas: 8 días (luns e mércores de xullo)  x  8 horas / día  =   64 horas  

Horas semanais na empresa: 5 días x 8 horas / día =  40 horas 

Horas semanais traballador: 2 días x 8 horas / día =  16 horas 
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Porcentaxe que de horas do traballador sobre o total de horas da empresa: (16 / 40) * 100 = 40% 

 Horas de descanso que corresponden ó traballador por día: 40% * 8 = 3,2 horas 

 Horas descanso que corresponde ó traballador no mes de xullo: 10 días  x 3,2 horas = 32 horas 

 Horas realmente traballadas: traballadas + parte proporcional de descanso = 64 + 32 = 96 horas. 

 

A Base de Cotización por Continxencias Comúns será:  933,33  €. 

 

2.1.2  Base cotización por continxencias profesiona is (AT e EP), desemprego, fondo de garantía 
salarial e formación profesional   

a) Retribucións mensuais computables: 800,00 € 

- Salario base  800,00 €   

b) Rateo pagas extras:      133,33 €  

c) Horas extras forza maior:     60,00 € 

d) Base de cotización por continxencias profesionais calculada:  800,00 + 133,33 + 60,00 = 993,33 € 

e) Comprobamos que está entre o tope mínimo e máximo: 

Tope máximo = 3230,10 € Tope mínimo = 96  x  4,51  =  432,96 € 

Base de cotización por continxencias profesionais:  993,33 € 

 

2.1.3 Base cotización adicional por horas extras fo rza maior:  60 € 

  
2.2 Calculo das cotas de cotización á Seguridade So cial  

Para continxencias comúns 

- A cargo do empresario:   933,33  * 23,60% = 220,27 € 
- A cargo do traballador:    933,33  *   4,70% =   43,87 € 

Para continxencias profesionais.   

- A cargo do empresario exclusivamente. Os talleres de coches teñen o epígrafe de actividade 
económica 452 que ten unha primas de cotización de:  IT (2,45%) e  IMS (2,00%) 

Por IT:    993,33   * 2,45% =    24,34 € 
Por IMS:  993,33   * 2,00% =    19,87 € 

Para desemprego. Por ser un contrato temporal a tempo parcial cotiza en maior contía.  

- A cargo do empresario:   993,33     *  7,70% =     76,49 € 
- A cargo do traballador:    993,33     *  1,60% =     15,89 € 

Para Fondo de Garantía Salarial 

- A cargo do empresario exclusivamente:   993,33   *  0,20% = 1,99 € 

Para formación profesional  

- A cargo do empresario:   993,33     * 0,60% =       5,96 € 
- A cargo do traballador:    993,33     * 0,10% =       0,99 € 

Adicional por horas extraordinarias ordinarias de forza maior 

- A cargo do empresario:   60    * 12% =  7,2  € 
- A cargo do traballador:    60    *   2% =  1,2  € 
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3. Retencións a conta do IRPF 

3.1 Tipo de retención a aplicar 

No programa da axencia tributaria: 

- Minusvalía do 30%  (non se apunta nada) 

- Situación: 3 

- Situación laboral: empregado ou traballador en activo 

 Contrato ou relación: duración inferior a 1 ano 

- Descendentes: 1 nacido no 1996 

- Datos económicos.   

      Importe das retribucións anuais estimadas: 

- Salario base:       800 * 7 (6 meses + 1  paga) =           5.600,00 

- Adquisición roupa traballo (1 por ano)               =                60,00                                                                
                5.660,00 

Gastos deducibles:  cotas á Seguridade Social a cargo do traballador 

       - 5.660 meses * 6,40  (4,7 C. Comúns + 0,1 F.P + 1,60 desemprego)  = 362,24 € 

-  Resultados: Da un tipo de retención a aplicar de  2,00 %. 

 

3.2 Base retención por IRPF 

- Salario base                                         800 € 

- Adquisición roupa traballo                        60 € 

- Horas extras forza maior                          60 €  

                                                       920 € 
 

3.3 Importe da retención 

Importe = base * tipo 

Importe = 920,00 * 2,00%  = 18,40 € 
 

4. Total a deducir         80,35 € 

 Aportacións á S. Social      61,59 € 

 - Continxencias comúns         43,87 € 

 - Desemprego          15,89 € 

 - Formación profesional           0,99 € 

 - H. Extras forza maior           1,20 € 

 Retención IRPF       18,40 € 

 
5. Liquido a percibir      839,65 € 
 
 Total devengado  920,00 € 

 Total a deducir     80,35 € 
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EMPRESA TRABALLADOR AURORA REIRIZ MONTES
DOMICILIO NIF 55447777B
CIF CATEGORÍA SUBALTERNA
POBOACIÓN Nº S.S 360008877887
CCC GRUPO COTIZACIÓN 6

Período liquidación Nº días 30
I. DEVENGOS TOTAIS
1. Percepcións salariais
Salario base 800,00
Complementos salariais

Horas extraordinarias ordinarias
Horas extraordinarias forza maior 60,00
Gratificacións extraordinarias
Salario en especie
2. Percepcións non salariais
Indemnizacións ou Suplidos

60,00
Prestacións e indemnizacións da Seguridade Social

Outras percepcións non salariais

A. TOTAL DEVENGADO 920,00

II. DEDUCCIÓNS
1. Aportacións do traballador ás cotizacións á S.S e recadación conxunta

Porcentaxe
Continxencias comúns 4,70% 43,87
Desemprego 1,60% 15,89
Formación Profesional 0,10% 0,99
Horas extraordinarias Normais 4,70% 0,00
Horas extraordinarias de Forza Maior 2,00% 1,20
TOTAL APORTACIÓNS 61,95

2. Irpf 2,00% 18,40
3. Anticipos
4. Valor dos produtos recibidos en especie
5. Outras deducións

B. TOTAL A DEDUCIR 80,35
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 839,65
Sinatura e selo da empresa Data Recibi

31/07/2011

DETERMINACIÓN DAS BASES DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por continxencias comúns

Remuneración mensual 800,00
Rateo pagas extras 133,33

TOTAL 933,33 933,33
2. Base de cotización por continxencias profesionais e recadación conxunta 993,33
3. Base de cotización por horas extras normais 0,00
4. Base de cotización por horas extras forza maior 60,00
5. Base suxeita a retención do Irpf 920,00

RECIBO DE SALARIOS   PRÁCTICA 26
TALLERES PATIÑO SA
MONTECELO 44
A25255566
PONTEVEDRA
36987654321

do 1 ó 31 de xullo de 2011

Adquisición roupa traballo
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CAPITULO III OBRIGAS COA SEGURIDADE SOCIAL 
 

1.-  INTRODUCCIÓN 

1.1 PRINCIPIOS E FINS DA SEGURIDADE SOCIAL 

A Seguridade Social debe garantir ás persoas comprendidas no seu campo de aplicación, así como ós 
familiares que tivesen ó seu cargo, unha protección adecuada que garante a asistencia e as prestacións 
sociais suficientes ante as situacións de necesidade. (artigo 42 CE). Esta finalidade  xenérica de protección 
concretase nas seguintes prestacións: 

• Asistencia sanitaria.  

• Prestacións económicas nas situacións de incapacidade temporal, maternidade, paternidade, risco 
durante o embarazo, risco durante a lactancia natural, invalidez, xubilación, desemprego, morte e 
supervivencia.  

• Prestacións familiares da Seguridade Social. 

O sistema de Seguridade Social fundamentase nos principios  de universalidade, unidade, solidariedade 
e igualdade. 

Será nulo todo pacto polo que o traballador renuncie ós dereitos que se deriven do sistema de 
Seguridade Social. (art. 3 LXSS) 

 

1.2. CAMPOS DE APLICACIÓN DA SEGURIDADE SOCIAL 

Entendemos por campo de aplicación o conxunto de persoas que están incluídas no sistema de 
Seguridade Social. Para isto debemos distinguir entre prestacións de modalidade contributiva e de 
modalidade non contributiva. 

1.2.1. Modalidade contributiva. 

A inclusión na modalidade contributiva require a realización dunha actividade produtiva e a cotización á 
Seguridade Social. Son as cotizacións de traballadores e empresarios quen financian estas prestacións. 

Están comprendidos no Sistema de Seguridade Social, a efectos das prestacións de modalidade 
contributiva, calquera que sexa o seu sexo, estado civil e profesión, os españois que residan en España  e 
os estranxeiros que residan ou se encontren legalmente en España, sempre que, en ambos casos, exerzan 
a súa actividade en territorio nacional e estean incluídos nalgún dos apartados seguintes: (art. 7 LXSS) 

• Traballadores por conta allea. Non se consideran traballadores por conta allea, salvo proba en 
contrario, o conxugue, ascendentes, descendentes e demais parentes do empresario, por 
consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive, cando convivan no seu fogar e estean ó 
seu cargo. 

• Traballadores por conta propia ou autónomos. 

• Socios traballadores de cooperativas de traballo asociado 

• Estudantes 

• Funcionarios públicos, civís e militares. 

 

1.2.2. Modalidade non contributiva 

A inclusión nesta modalidade non esixe un período previo de cotización nin a realización dunha 
actividade produtiva, sendo suficiente a residencia en territorio español, a existencia dunha necesidade e 
carecer de rendas. Estas prestacións fináncianse con cargo ós orzamentos xerais do Estado. 

Están comprendidos no Sistema de Seguridade Social, a efectos das prestacións de modalidade non 
contributiva todos os españois residentes no territorio do Estado, así como os hispanoamericanos, 
portugueses, brasileiros, andorranos e filipinos que residan en territorio español. Respecto ós cidadáns 
doutros países estarase o que se estableza en acordos ou convenios con eses países. (art 7 LXSS) 
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1.3 ESTRUTURA DO SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL 

As persoas incluídas na Seguridade Social encádranse en diferentes réximes segundo o tipo de 
actividade profesional que realicen. 

Réxime Xeral:  encádranse ós traballadores por conta allea da industria e os servizos.  

Réximes Especiais,  foron establecidos para aquelas actividades profesionais nas que, pola súa 
natureza, súas peculiares condicións de tempo e lugar ou pola índole dos seus procesos produtivos se fai 
precisa unha regulación especial. Dentro dos réximes especiais distinguimos: 

• Réxime especial de traballadores do mar . Quedan comprendidos neste réxime os traballadores 
por conta propia  e por conta allea adicados a actividades marítimo-pesqueiras. 

• Réxime especial de empregados do fogar . Están incluídos en el todas as persoas maiores de 16 
anos que se adiquen  a prestar servizos domésticos para un ou varios cabezas de familia, na casa 
que constitúa o fogar familiar, a cambio dunha remuneración de calquera clase que sexa. 

• Réxime especial de traballadores por conta propia . Están incluídos todos os españois ou 
estranxeiros que, en ambos casos, residan legalmente en España e exerzan unha actividade como 
autónomo no territorio nacional. Entendese por autónomo a aquel traballador que de forma habitual, 
persoal e directa, realiza unha actividade económica a título lucrativo, sen subxección por elo a un 
contrato de traballo e aínda que utilice o servizo remunerado de outras persoas. 

• Réxime especial da minería do carbón . 

• Réxime especial de estudantes. 

• Réxime de funcionarios públicos, civís e militares . Funcionarios civís do Estado  (MUFACE), 
funcionarios militares  (ISFAS) e funcionarios da administración de xustiza  (MAGEJU) (art 10 LXSS). 

O réxime xeral é o maioritario, engloba a maioría dos traballadores, e cara el tenden a confluír ou 
harmonizarse os outros réximes. A tendencia marca que no futuro existirán un réxime xeral para os 
traballadores por conta allea e un réxime de autónomos para os traballadores por conta propia. 

 

1.4 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEGURIDADE SOCIAL 

1.4.1. Entidades Xestoras 

A xestión das prestacións está encomendada a entes públicos con personalidade xurídica propia que 
dependen do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. 

Instituto Nacional da Seguridade Social  (INSS) con competencias para o recoñecemento, xestión e 
control das prestacións económicas en xeral, con exclusión das correspondentes ós dous entes que 
seguen. 

Instituto Social da Mariña  (ISM) para o recoñecemento, xestión e control das prestacións económicas 
que corresponden ó réxime especial dos traballadores do mar 

Instituto de Maiores e Servizos Sociais  (IMSERSO) para o recoñecemento, xestión e control das 
pensións de xubilación e invalidez na modalidade non contributiva. 

Instituto Nacional de Emprego  (INEM) para a xestión das prestacións de desemprego. Ten, asimesmo, 
funcións relacionadas co fomento do emprego.  

Tesourería Xeral da Seguridade Social  (TXSS) que é un servizo común con personalidade xurídica 
propia no que en base ós principios de solidariedade financeira e caixa única, se unifican os recursos 
financeiros. É a encargada da xestión económica do sistema de Seguridade Social: afiliación, altas, baixas, 
recadación,ordenación de pagos e xestión patrimonial e financeira.   

 

1.4.2. Entidades colaboradoras 

Son entidades de carácter privado que, por imperativo legal ou de forma voluntaria, colaboran coas 
entidades xestoras na xestión da Seguridade Social. A colaboración coa Seguridade Social levarase a cabo 
por Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social e por empresas. 

Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Pro fesionais . Son asociacións de empresarios 
sen ánimo de lucro que colaboran en relación os accidentes de traballo e enfermidades profesionais, 
asegurando elas estas continxencias. Asumen os custes derivados de prestacións por accidentes de 
traballo e enfermidades profesionais e, en contrapartida, reciben as cotas que por este concepto pagan só 
os empresarios. Tamén realizan actividades de prevención. 
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1.4.3  Empresas 

Colaboran na xestión da Seguridade Social de forma obrigatoria e tamén o poden facer de forma 
voluntaria. 

De forma obrigatoria asumen a recadación das cotas dos traballadores e o ingreso de estas e das súas 
propias na Tesourería Xeral da Seguridade Social. Tamén asumen o pago, a cargo da entidade xestora 
obrigada (INSS ou Mutua) das prestacións económicas por Invalidez Temporal (enfermidade ou accidente). 
Esta colaboración recibe o nome de pago delegado. 

De forma voluntaria e ó seu exclusivo cargo, poden asumir o pago das prestacións económicas de 
invalidez temporal (enfermidade ou accidente), recibindo como contraprestación unha redución das cotas 
que deben pagar á Seguridade Social. 

 

2.-  RÉXIME   XERAL 

O réxime xeral está regulado no título II da Lei Xeral de Seguridade Social. 

Estarán obrigatoriamente incluídos no réxime xeral os traballadores por conta allea ou asimilados que 
presten os seus servizos nas condicións establecidas no artigo 1.1 do Estatuto dos traballadores nas 
distintas ramas da actividade económica, ben sexan eventuais, de temporada ou fixos, aínda de traballo 
descontinuo, e incluso os traballadores a domicilio, e con independencia da súa categoría profesional, da 
forma e contía da remuneración que perciba e da natureza común ou especial da súa relación laboral.  

Considéranse expresamente incluídos: 

• Traballadores por conta allea e socios traballadores de sociedades mercantís capitalistas, aínda 
cando sexa membros do consello de administración, si ese cargo non supón funcións de dirección e 
xerencia na sociedade e non posúen o control da sociedade. Entendese que se posúe o control 
efectivo da sociedade cando a súa participación no capital social sexa igual ou superior a terceira 
parte do capital, cando a súa participación no capital social sexa igual ou superior a cuarta parte do 
capital social e ten atribuídas funcións de dirección e xerencia e cando, o menos, a metade do 
capital social estea distribuído entre socios con quen conviva e a quen se encontre unido por 
vínculos familiares ata o segundo grao. (ver disposición adicional 27) 

• Condutores de vehículos de turismo ó servizo de particulares 

• Persoal civil non funcionarios dependente de organismos, servizos ou entidades do Estado ou da 
Administración Local 

• Os laicos e segrares que presten servizos retribuídos en establecementos eclesiásticos 

• Persoas que presten servizos retribuídos en institucións de carácter benéfico-social 

• Persoal contratado ó servizo de notarias, rexistros da propiedade e similares. 

• Funcionarios en prácticas, funcionarios de novo ingreso nas CC.AA., altos cargos das 
administracións públicas que non sexan funcionarios públicos 

• Membros das Corporacións Locais que desempeñen os seus cargos con adicación exclusiva ou 
parcial 

• Cargos representativos dos Sindicatos que exerzan funcións sindicais de dirección con adicación 
exclusiva ou parcial. 

• Como asimilados a traballadores por conta allea, con exclusión da protección por desemprego e do 
Fondo de Garantía Salarial, os conselleiros e administradores de sociedades mercantís capitalistas, 
cando desempeñen funcións de dirección e xerencia e non posúan o control de estas, sendo 
retribuídos por elo ou pola súa condición de traballadores por conta allea. (Disposición adicional 27 
da Lei Xeral da Seguridade Social) 

Exclusións 

 Non darán lugar a inclusión no réxime xeral os seguintes traballos: 

• Os que se executen ocasionalmente mediante servizos amistosos, benévolos ou de boa vecindade. 

• Salvo proba da súa condición de asalariado, ó conxugue, descendentes, ascendentes e demais 
parentes do empresario por consanguinidade ou afinidade e no seu caso por adopción, ata o 
segundo grao inclusive, ocupados no seu centro de traballo, cando convivan no seu fogar ou estean 
ó seu cargo. 

• Os que dean lugar a inclusión nalgún dos réximes especiais da SS 



 166

3.  COMUNICACIÓN DA EMPRESA COA SEGURIDADE SOCIAL.  SISTEMA RED 
 
RED, Remisión Electrónica de Documentos, é un servizo que ofrece a Tesourería Xeral da Seguridade 
Social ás empresas coa finalidade de permitir o intercambio de información e documentos entre as distintas 
entidades a través de medios telemáticos. 

Todas as empresas do réxime xeral, e as de outros réximes con mais de 10 traballadores, deben realizar, 
obrigatoriamente, as súas xestións coa TXSS ó través deste sistema RED. Do mesmo xeito o ingreso das 
cotas deberá realizarse mediante as modalidades de pago establecidas pola seguridade social.  

 

 Vantaxes do Sistema RED para as empresas: 

• Eliminación das xestións administrativas polo procedemento convencional en papel, coas 
consecuentes vantaxes en: comodidade, aforro de tempo e aforro de custos, ao poder realizar as 
xestións desde a propia empresa. 

• Conexión directa a través de INTERNET ao Ficheiro Xeral de Afiliación (que permitirá realizar altas, 
baixas, variacións de datos de traballador, consultas e peticións de información relativas a 
traballadores e empresas) e a diversos servizos de cotización. 

• Comodidade: posibilidade de transmitir información 24 horas ao día, 365 días ao ano (modalidade 
de envío de ficheiros).  

• Resposta inmediata da TXSS, o que permite asegurarse de que os movementos realizáronse 
correctamente, así como contrastar a súa base de datos de traballadores coas da TXSS.  

• Os documentos transmitidos a través do Sistema RED non teñen que ser presentados a outras 
entidades xestoras da Seguridade Social.  

• Poucos medios necesarios: mínima dotación informática.  

• Posibilidade de impresión de documentos, coa pegada que dá validez legal ante terceiros, desde a 
súa propia oficina, no momento que queira e tantas veces como desexe.  

• Garantía de seguridade e privacidade co uso do Certificado SILCON. 

 

Pasos para incorporarse ó sistema RED 

• Información. Existen diversos canais de comunicación entre a seguridade social e as empresas: 

o Internet: na páxina da seguridade social,  www.seg-social.es 

o Telefónica: nas unidades de atención ós clientes, que permiten unha atención 
personalizada. 

o Presencial: nas diversas oficinas da seguridade social  

• Solicitar certificado dixital SILCON 

Para garantir a seguridade na transmisión de datos entre as empresas e a TXSS, a seguridade 
social proporciona o certificado dixital SILCON. Para obter este certificado os cidadáns deben: 

o Acreditar a súa identidade de forma presencial, co DNI, na oficina do rexistro provincial 
correspondente. 

o Recibirá un disquete co certificado dixital e un sobre co seu PIN 

• Solicitude de autorización 

Pode solicitarse de forma presencial ou por fax acompañada dos seguintes documentos (no caso 
dunha empresa): 

o Documentos oficiais TA101/1 e TA101/2 (se poden descargar da páxina Web) 

o Fotocopia DNI do titular da autorización 

• Instalación. Xunto coa autorización o usuario recibe as instrucións para a instalación dos programas 
que permiten o acceso o sistema RED e os manuais de formación do usuario. 

• Formación. A seguridade social organiza cursos de formación no uso do programa 
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• Prácticas no manexo do programa. O usuario pode realizar prácticas de afiliación e cotización. A 
seguridade social procesa os datos destas prácticas da mesma maneira que os reais, enviando ó 
usuario as respostas correspondentes. A duración das prácticas ten un período máximo de 2 meses 
dende que se recibe a autorización. 

• Emisión en real. Dende este momento todas as comunicación entre a empresa (usuario) e a 
seguridade social deben facerse por este sistema desaparecendo a comunicación en papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Funcionamento do sistema RED 

A comunicación entre os usuarios e a TXSS  realizase por INTERNET, sendo o Certificado SILCON o 
elemento que garante a seguridade nas comunicacións. A comunicación segue os seguintes pasos:  

• Programa de xestión de persoal:  crea os ficheiros que se van transmitir e os envía a Winsuite32. 

• Winsuite 32: é un software que pon a nosa disposición a seguridade social e que permite a 
transmisión dos datos entre a empresa e a TXSS. Este software valida sintática e morfoloxicamente 
os ficheiros, os adapta e os transmite á TXSS. 

• GISSCIDE: Unha vez iniciada a conexión ábrese de forma automática o programa GISSCIDE, que 
realiza as funcións de seguridade necesarias para a transmisión e recepción de ficheiros, para o 
que solicita o certificado SILCON.    

• TXSS responde: de forma automática a TXSS envía un informe de entrega ou acuse de recibo 
sobre o ficheiro que rematamos de enviar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de xestión de 
persoal da Empresa 

Xera o Ficheiro a enviar 

Winsuite 32 

(Valida, adapta e envía á TXSS 
ó traveso de internet) 

Programa GISSCIDE TXSS responde 

(Sobre a Correción ou os 
Erros do enviado) 

E-mail 
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3.1  RED DIRECTO 

 
RED Directo é unha nova modalidade de transmisión dentro do Sistema RED orientada á pequena e 
mediana empresa, para facilitarlles o cumprimento das súas obrigacións coa Seguridade Social a través de 
Internet, mediante conexión directa en tempo real coa TXSS. 

RED Directo esta dirixido a empresas que cumprimenten e presenten documentos de cotización, sempre 
que xestionen CCCs cun número non superior a 15 traballadores no momento de solicitar a autorización. 

 

3.2 COMUNICACIÓNS Ó TRAVÉS DO SISTEMA RED 

Os ámbitos de actuación que abarca o SISTEMA RED  son: 

• Cotización: As principais actuacións deste ámbito son: 

o Confección e obtención da Relación Nominal de Traballadores (TC2). 

o Xeración automática do Recibo de Liquidación de Cotizacións (substitúe ao TC1). 

o Ingreso de Cotas: poderá realizarse de distintos xeitos, en función da modalidade de pago 
elixida polo usuario: 

� Domiciliación en Conta. O abono de cotas realízase a través da domiciliación na 
Entidade Financeira e conta cliente que determine o usuario. 

� Pago Electrónico: O abono do Recibo realizarase mediante caixeiros automáticos, 
banca telefónica, banca a través de Internet ou personalmente na Entidade 
Financeira. 

o Saldos Acredores: No caso de que a liquidación de cotas resulte a favor do usuario, a mera 
presentación dos documentos de cotización considerarase Solicitude de Saldo Acredor e 
unicamente indicando os datos da conta bancaria tramitarase a devolución do importe 
correspondente. 

• Afiliación: Neste ámbito pódense realizar: 

o Altas, baixas, variacións de datos de traballadores 

o Consultas e peticións de informes relativas a traballadores e empresas. 

• Presentación de Partes Médicos de Incapacidade Temporal: permite a remisión dos partes de 
baixas médicas, altas e confirmación, derivadas de continxencias comúns e de continxencias 
profesionais, tanto se as devanditas continxencias están cubertas co INSS ou con Mutua.  

• Consulta de Mensaxes: Os usuarios poderán realizar consultas on-line das mensaxes emitidas pola 
TXSS e imprimilos en formato PDF . As mensaxes almacénanse na caixa de correos persoal que a 
TXSS pon a disposición do usuario. 
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4.-  INSCRICIÓN DA EMPRESA 

Os empresarios deben solicitar na Tesourería, con carácter previo e indispensable ó inicio da actividade, 
a súa inscrición no réxime xeral.  

A inscrición será única para todo o territorio do Estado e válida durante a existencia da empresa. 

Na solicitude fará constar a entidade xestora ou, no seu caso, Mutua de Accidentes de Traballo e 
Enfermidades Profesionais que asuma estas continxencias do persoal ó seu servizo. 

Considerase empresario, aínda que a súa actividade non estea motivada por ánimo de lucro, toda 
persoal natural ou xurídica, pública ou privada, por cuxa conta traballen persoas incluídas no réxime xeral 

A Seguridade Social asinará a cada empresario un número único de inscrición que será considerado 
como o primeiro e principal Código de Conta de Cotización. A empresa poderá ter outras contas de 
cotización: por provincia ou para determinados tipos de contratos 

Documentación para a inscrición 

A solicitude presentarase na Tesourería mediante o modelo TA-6, aportando a seguinte documentación: 

• Fotocopia do documento nacional de identidade, ou pasaporte si é estranxeiro. 

• Documento de proposta de asociación a entidade (Mutua ou INSS) que cubra as continxencias 
de accidente de traballo e enfermidade profesional 

• Fotocopia de alta no Imposto de Actividades Económicas. 

Cando o empresario sexa persoa xurídica aportará, ademais da documentación anterior:  

• Identificación da persoa física que realiza a inscrición: fotocopia do DNI e escritura de 
outorgamento de poderes. 

• Escritura de constitución da sociedade 

 

Variación de datos  e cese  na actividade 

O empresario ten a obriga de comunicar as variacións que se produzan nos seus datos nos seguintes 
casos: 

• Cambio de nome da empresa. 

• Cambio do domicilio legal do empresario. 

• Cambio na entidade que cobre as continxencias de accidente de traballo e enfermidade 
profesional. 

• Cambio de actividade económica e, en xeral, calquera cambio nos datos indicado no momento 
da inscrición da empresa. 

O empresario ten a obriga de comunicar o cese definitivo ou temporal da súa actividade. 

A notificación de variación de datos ou de cese de actividade debe facerse no prazo de 6 días dende que 
se produce o feito, utilizándose para elo o modelo TA-7 

 

Exemplo 

Facer a inscrición na Seguridade Social da seguinte empresa: 

Razóns social: LUCIA SA  Actividade: servizo de restaurante, 3 tenedores 

Nome comercial: LUCIA SA  Domicilio social e centro de traballo: r/ Real nº 4  36001 Pontevedra 

Constitución: día 10/01/2008, inscrita no Rexistro Mercantil nº 4 de Pontevedra: tomo 2, libro 3 folio 16, 
sección 2ª e folla 300. 

CIF empresa: A-12547865  Nº Seguridade Social: 3612345601 

Telefono: 986890022  Data en que presenta a documentación: 20/01/2008 

Data para a que solicita a inscrición: 01/02/2008 

Representante legal: Lucia Reimundez Estevez, con DNI  65653214B  e  Nº S.S.  360000123456 
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5.-  AFILIACIÓN DOS TRABALLADORES 

A afiliación á Seguridade Social é obrigatoria para as persoas incluídas no seu campo de aplicación e 
única para a vida das mesmas e para todo o sistema, sen prexuízo das altas e baixas nos distintos réximes 
que o integran. 

A afiliación da dereito a obter o documento de afiliación á Seguridade Social no que constará o número 
de Seguridade Social do traballador (NUSS), así como os seus datos persoais.  

A solicitude de afiliación debe realizarse con anterioridade á prestación do servizo por parte do 
traballador por conta allea ou do inicio da actividade por parte do traballador por conta propia. Este carácter 
previo non pode superar o prazo  de 60 días antes de comezar a actividade. 

A afiliación se realizará en impreso oficial, TA.1 ou TA.1/1, debendo aportar o DNI do traballador. A 
solicitude dirixirase a Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social que corresponda á 
provincia en que esta domiciliada a empresa. A solicitude debe facerse obrigatoriamente polo SISTEMA 
RED. 

A afiliación a Seguridade Social pode ser realizada por: 

O empresario. 

O empresario está obrigado á afiliación  dos traballadores ó seu servizo, cando non estivesen 
previamente afiliados. A afiliación so se realiza para o traballador que realiza unha actividade laboral por 
primeira vez, pois a partir de aí xa consta como afiliado. 

O traballador 

Os traballadores por conta propia ou autónomos deben solicitar a súa afiliación directamente. O mesmo 
ocorre cos traballadores acollidos ó réxime especial de empregados do fogar que realicen traballos con 
carácter parcial ou descontinuo. 

Os traballadores por conta allea poderán solicitar a afiliación á Seguridade Social cando o empresario 
non cumprise coa súa obriga recollida no apartado anterior. Neste caso a inspección de Traballo e 
Seguridade Social realizará as comprobacións oportunas e aplicará as sancións que correspondan ó 
empresario por incumprimento da súa obriga de afiliación do traballador. 

De oficio 

A afiliación será realizada de oficio pola propia administración cando, como consecuencia da actuación 
da inspección de Traballo e Seguridade Social, se comprobe o incumprimento da obriga de solicitar a 
afiliación. 

 

 

Exemplo 

A empresa LUCIA SA, do exercicio anterior, fai un contrato eventual por circunstancias da produción de 
3 meses de duración para a realización de traballos de camareiro correspondente ó grupo de cotización 10, 
co seguinte traballador: 

Nome: Pedro Asinaga Roncón  NIF: 25364821K 

Data nacemento: 06/02/1990  Municipio nacemento: Pontevedra 

Pai: Damian Asinaga Fortes   Nai: Pilar Roncón Vieitez 

Domicilio: rúa A Barca 10  Pontevedra 36002 Telefono: 986890001 

Nº de Seguridade Social:  360000112233 

O contrato terá vixencia, comeza a traballar, dende o día 01/03/2008. 

Código do contrato de traballo: 402  Grupo cotización: 10 

A empresa realiza a afiliación e alta á Seguridade Social do traballador con data 25/02/2008.  
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6.-  ALTAS, BAIXAS E VARIACIÓNS DE DATOS 

O empresario esta obrigado a presentar o alta, baixa e variación de datos dos traballadores que contrate. 
No caso de incumprimento desta obriga poderá o traballador solicitala directamente ou ser realizada de 
oficio pola propia administración, en ambos casos dará lugar á actuación da Inspección de Traballo e a 
imposición das sancións que correspondan ó empresario. 

A solicitude de alta, modificación de datos ou baixa realizarase en impreso oficial,  TA 2/2, que se 
acompañará da seguinte documentación: 

No caso de alta: 

• Fotocopia do DNI do traballador  

• Fotocopia do documento de afiliación 

No caso de baixa e variación de datos: 

• Parte de alta 

A solicitude dirixirase a Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social que corresponda 
á provincia en que estea domiciliada a empresa. Debe facerse obrigatoriamente polo SISTEMA RED. 

Os xustificantes de altas, baixas e variacións de datos deben ser gardados por un período mínimo de 
catro anos. 

6.1 ALTA 

A alta supón a adscrición formal do traballador a un réxime da Seguridade Social e xera a obriga de 
cotizar e os dereitos que se derivan do sistema de prestacións da Seguridade Social. 

A solicitude de alta debe ser presentada con anterioridade ó inicio da prestación laboral por parte do 
traballador, pero non cunha anticipación superior a 60 días. Poderá solicitarse no primeiro día hábil seguinte 
ó inicio da prestación laboral nos seguintes casos: 

- Cando non foi posible prever con suficiente antelación o momento da prestación de servizos. 

- Cando o día, ou días anteriores sexan inhábiles. 

- Cando a prestación de servizos comeza en horas inhábiles. 

As altas presentadas fora de prazo terán efecto dende o día da súa presentación, non tendo carácter 
retroactivo. Cando a alta sexa practicada de oficio pola administración terá efecto dende que se tivo 
coñecemento dos feitos ou se leve a cabo a intervención da inspección. 

Tipos de altas 

• Alta real: prodúcese cando ó iniciar a actividade laboral cúmprese a notificación de alta por parte da 
empresa. 

• Alta asimilada: prodúcese en determinadas situacións, establecidas por lei, nas que producido o 
cese temporal ou definitivo da relación laboral, estimase que debe conservarse a situación de alta 
para o traballador aínda que non existe relación laboral. Son situacións de alta asimilada as de 
desemprego, vacacións anuais retribuídas e non gozadas... 

• Alta especial: durante as situacións de folga ou peche patronal o traballador permanecerá en 
situación de alta especial na Seguridade Social. 

• Alta presunta ou de pleno dereito: dáse esta situación cando a empresa incumpre a obriga de dar de 
alta e cotizar polo traballador, pese a existir unha relación laboral que da dereito a estar en alta. A 
efectos de accidentes de traballo, enfermidades profesionais, desemprego e asistencia sanitaria 
considerase que o traballador está en situación de alta presunta ou de pleno dereito. Non ocorre así 
no caso de enfermidade común, accidente non laboral ou pensión de xubilación en que o traballador 
non xera dereitos.  

 

6.2 BAIXA E MODIFICACIÓN DE DATOS 

A solicitude de baixa e modificacións de datos debe ser presentada nos 6 días seguintes ó cese no 
traballo ou o momento en que se produce a variación.  

A solicitude de baixa extingue a obriga de cotizar. Si a baixa se produce fora do prazo establecido, a 
obriga de cotizar persiste ata o momento da solicitude efectiva. 

Exemplo: dar de alta na Seguridade Social ó traballador do exemplo anterior 
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7.- COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL 

7.1 OBRIGA DE COTIZAR 

Están obrigados a cotizar por continxencias común: 

• Os empresarios que empreguen traballadores por conta allea e tamén os empresarios cando 
traballen por conta propia ou autónomos. 

• Os traballadores incluídos no seu campo de aplicación. 

Están obrigados a cotizar por continxencias profesionais: 

• Os empresarios exclusivamente. 

 

7.2  SUXEITO RESPONSABLE DA COTIZACIÓN 

O empresario é o responsable de ingresar as cotas de cotización, propias e dos traballadores, na 
Seguridade Social. 

O empresario descontará ós seus traballadores, no momento da facerlles efectivas as súas retribucións, 
a aportación por cotización que corresponda a cada un. 

O empresario ingresará, no mes seguinte ó pago das retribucións, o importe da suma das cantidades 
retidas ós traballadores e da cota empresarial na Tesourería. 

Será nulo todo pacto polo que o traballador asuma total ou parcialmente parte da cota do empresario. 

Exemplo:  
Un empresario paga a nómina de xuño a un traballador. O importe da nómina é de 1.000€ dos que 

desconta 50€ de cota do traballador á Seguridade Social. Ademais a cota do  empresario á Seguridade 
Social importa 300€. 

O empresario pagará o día 30 de xuño 950€ ó traballador que son o resultado dun salario bruto de 
1.000€ menos a cota do traballador á Seguridade Social. 

Antes do 31 de agosto o empresario debe ingresar na Seguridade Social 350€ que é o resultado de 
sumar a cota do empresario (300€) e a cota do traballador (50€) que retivo no momento do pago da nómina  

  

7.3  DURACIÓN DA OBRIGA DE COTIZAR 

A obriga de cotizar nace dende o momento da alta na Seguridade Social e mantense nos períodos de 
incapacidade laboral, maternidade, paternidade, risco durante o embarazo, risco durante a lactancia natural 
ou nos períodos de proba do traballador. 

A obriga de cotizar suspendese durante a situación de folga ou peche patronal. 

A obriga de cotizar remata ó finalizar a relación laboral sempre que o empresario curse a baixa dentro do 
prazo regulamentario. Si o traballador  cesa a relación laboral pero a empresa non o da de baixa na 
Seguridade Social, a obriga de cotizar mantense ata o  momento da baixa. 

Polo contrario si o empresario da de baixa ó traballador sen que se extinga a relación laboral, mantense 
a obriga de cotizar ademais das posibles sancións que lle correspondan por ter un traballador en activo sen 
dalo de alta na Seguridade Social  

 

8.- RECADACIÓN 

Corresponde ó empresario o ingreso da totalidade das cotas da Seguridade Social no prazo e forma 
establecidos:  

• O empresario debe enviar, obrigatoriamente polo SISTEMA RED, a relación nominal de 
traballadores (TC2).  

• A TXSS enviará o recibo de liquidación de cotizacións, que substitúe ó TC1, e que indica a 
contía a ingresar ou a devolver.  

O pago debe realizarse por unha das seguintes modalidades: 

• Domiciliación en Conta. O abono de cotas realízase a través da domiciliación na Entidade 
Financeira e conta cliente que determine o usuario. 
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• Pago Electrónico: O abono do Recibo realizarase mediante caixeiros automáticos, banca 
telefónica, banca a través de Internet ou en persona na Entidade Financeira. 

A  presentación da documentación e o pago en prazo permitirá que os empresarios poidan compensar o 
seu crédito polas prestacións aboadas ós traballadores como consecuencia da súa colaboración obrigatoria 
coa Seguridade Social. 

 
8.1 PRAZO 

Os ingresos deben facerse dentro do mes seguinte ó seu devengo. 

A Tesourería Xeral poderá conceder aprazamentos do pago da débeda coa Seguridade Social, a 
solicitude do empresario, cando a situación económico-financeira da empresa impida realizar os pagos 
dentro dos prazos establecidos. A duración total do aprazamento non poderá exceder de 5 anos. O 
aprazamento do pago dará lugar a que se considere que a empresa está ó corrente nos seus pagos e a que 
non se xeren penalizacións nin recargo, aínda que si se pagarán os intereses que correspondan polo 
aprazamento. 

O ingreso fora de prazo das cotas implica o pago de recargo, cuxa contía esta en función de si se 
presentaron ou non, dentro do prazo regulamentario, os documentos de cotización.  

Recargo 

a) Si se presentaron os documentos de cotización dentro de prazo: 

• Recargo do 3% da débeda, si se abona dentro do mes seguinte ó vencemento do prazo. 

• Recargo do 5% da débeda, si se abona dentro do segundo mes seguinte ó vencemento do prazo. 

•  Recargo do 10% da débeda, si se abona dentro do terceiro mes seguinte ó vencemento do prazo. 

•  Recargo do 20% da débeda, si se abona a partir do terceiro mes seguinte ó vencemento do prazo 

b) Si non  presentan os documentos de cotización dentro do prazo: 

• Recargo 20% da débeda, si se abona antes da terminación  do prazo de ingreso establecido na 
reclamación de débeda ou acta de liquidación 

• Recargo 30% da débeda, si se abonan as cotas despois de dito prazo de ingreso. 

Intereses 

As débedas coa Seguridade Social devengarán intereses de demora dende o día seguinte ó do 
vencemento do prazo regulamentario de ingreso.  

O tipo de interese será o interese legal do diñeiro vixente en cada momento, incrementado nun 25% 

 
8.2  RECLAMACIÓN DE DÉBEDAS 

Vencido o prazo regulamentario sen ingreso das cotas debidas, a Tesourería Xeral reclamará ó suxeito 
responsable o importe de ditas cotas, incrementando o seu importe co recargo que proceda e dando un 
prazo para o seu ingreso. (art. 30 LXSS) 

Si transcorrido ese prazo non se liquida a débeda cos recargo correspondentes iniciase a recadación en 
vía executiva ou de apremio que ten dúas fases: 

• Providencia de apremio: se inicia o día seguinte da finalización do prazo establecido na reclamación 
de débedas anterior e é un paso previo a recadación por vía executiva. 

• Si recibida esta providencia o suxeito responsable non fai efectivo o importe da débeda, iniciase o 
procedemento de embargo e liquidación de bens ou vía executiva.  

 
8.3  DELITO CONTRA A SEGURIDADE SOCIAL 

Considerase delito a conduta que, por acción ou omisión, defraude á Seguridade Social para eludir o 
pago das cotas desta e conceptos de recadación conxunta, obter indebidamente devolucións das mesmas 
ou gozar de deducións por calquera concepto de forma indebida e con ánimo fraudulento, sempre que a 
contía defraudade excede de 90.155,066 euros. 

A pena prevista é a de prisión de un a catro anos e multa do tanto ó séxtuplo da citada contía. 
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9.  RELACIÓN NOMINAL DE TRABALLADORES (MODELO TC-2)  

A relación nominal dos traballadores (modelo TC-2) componse de: datos que identifican á empresa, 
datos relativos aos traballadores, sumas e dilixencias de formalización. 

Á hora de confeccionar o TC-2 deberase consignar aos traballadores por orde crecente de Número de 
Afiliación de traballador . O código da provincia forma parte do Número de Afiliación e, xa que logo, terase 
en conta á hora de ordenar aos traballadores no TC-2.  

A relación nominal de traballadores TC-2 consta de: 

a)  Cabeceira .................... Datos que identifican á empresa  

b)  Corpo central................ Datos dos traballadores 

c)  Pé.................................. Importes totalizados e dilixencias (selos da empresa e da oficina recadadora) 

 

9.1  CABECEIRA 

• Empresa: Consignar o nome ou razón social completa da empresa. 

• Domicilio: Incluír a dirección postal da empresa (Rúa, Praza, etc.) 

• Localidade: Consignar a localidade xeográfica na que reside a empresa. 

• Provincia e C.P. : Consignar  nome da provincia e código postal no que reside a empresa. 

• Clave I.E. (de Identificación do empresario): Consignar o código de identificación do empresario 
de acordo cos códigos de tipo de documento da táboa 6 do anexo. 

• Identificación do empresario: Neste campo consignase o código de identificación fiscal (CIF) ou o 
identificador de persoa física do empresario (NIF), segundo corresponda. 

• Código de Conta de Cotización: Consignar o Código de conta de cotización (C.C.C.) completo, 
con ONCE cifras, das que, as dúas primeiras corresponden ao código da provincia, e as nove 
seguintes son o número de Código de Conta de Cotización dentro da provincia, o cal comprende 
os díxitos de control. En ningún caso utilizaranse separadores (barras, espazos, puntos, comas) 

• Nº de traballadores: Consignar o número de traballadores ao que se refira a liquidación, 
computándose, polo tanto, todos aqueles que estean en alta durante algún día do mes ao que 
corresponde a relación nominal de traballadores. 

• Período de liquidación: O período de liquidación consignarase con estrutura MMAAAA, onde:  

• MM ........... Mes de liquidación, expresado en números, debéndose consignar un 
cero para os meses comprendidos entre 1 e 9, ambos inclusive. 

• AAAA  .........     Ano de liquidación. 

• Tipo de liquidación: Neste campo consignarase o código que, de acordo coa táboa 7, exprese a 
clase de liquidación a que se refire o TC-2. 

• Casillas de numeración de páxinas. Son dúas: 

o Folla Nº: nesta casilla deberase indicar o número de orde que representa a páxina 
dentro do total de páxinas que compoñan a relación nominal de traballadores. 

o De: Deberase consignar o número total de páxinas que ocupa a relación nominal de 
traballadores. 

o Encheranse ambas casillas aínda no caso de que o TC-2 só conste dunha páxina. 

 

9.2  CORPO 

No corpo do documento apúntanse os datos correspondentes a cada traballador en alta na empresa, 
durante o período de liquidación. 

Pódense distinguir dous tipos de casillas: as que identifican ao traballador e as que responden á 
declaración das bases e demais datos de cotización relativos a cada traballador. 
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9.2.1 Datos que identifican ó traballador 

As catro primeiras casillas corresponden a: apelidos e nome, identificador de persoa física e número de 
afiliación á Seguridade Social; reflectiranse unha soa vez por cada traballador, con independencia do 
número de liñas que sexa preciso cumprimentar. Unicamente cando a información sobre un traballador 
relaciónese ao comezo dunha folla de TC-2, como continuación da folla anterior, repetiranse os datos de 
identificación. As casillas cumprimentaranse da seguinte forma: 

• Apelidos e nome: Escribiranse, en maiúsculas, as dúas primeiras letras significativas do primeiro 
apelido (sen ter en conta preposicións, artigo, etc.), as dúas primeiras letras significativas do 
segundo apelido (se non houbese deixaranse dous espazos en branco) e a primeira letra do nome. 

• Clave I.P.F. (de Identificador de persoa física): Consignar o código de identificador de persoa física 
que corresponda de acordo cos códigos de tipo de documento que figuran na táboa 6. 

• Identificador de Persoa Física (I.P.F.): Na casilla de identificador de persoa física consignarase o 
N.I.F. do traballador ou, no seu caso o Pasaporte ou o Número de Identificación de Estranxeiro. 

• Nº de Afiliación á Seguridade Social: O Número de Afiliación (N.A.F.) identifica ao traballador dentro 
do Sistema da Seguridade Social. É un dato primordial e imprescindible para a correcta aplicación da 
cotización así como para o recoñecemento das prestacións a que dita cotización dá dereito.  Farase 
constar o N.A.F. completo, con DOCE cifras -inclúe os díxitos de control- das cales as dúas primeiras 
corresponden ao código da provincia onde se produciu a afiliación 

 

9.2.2 Datos de cotización 

As casillas seguintes resérvanse a datos de cotización correspondentes a cada traballador ocorridos no 
mes ao que se refire a liquidación. Cando o traballador sufra variacións nalgún destes datos que afecten á 
cotización, reflectiranse en casillas separadas, o que poderá dar lugar á necesidade de utilizar máis dunha 
liña para o mesmo traballador. 

Nunca será preciso volver cumprimentar as casillas cuxo contido non varíe desde a situación reflectida 
na liña anterior.  

As casillas cumprimentaranse da seguinte forma: 

Bases 

O título <Bases> agrupa catro tipos de casillas que se utilizan para consignar as bases de cotización de 
cada traballador. Para cada traballador utilizaranse tantas liñas como bases de cotización diferentes existan. 
En cada casilla consignaranse os seguintes datos: 

− Epígrafe de AT e EP : Deberá consignarse a ocupación/situación  do traballador cando esta sexa 
unha das establecidas especificamente na tarifa de primas vixente (cadro 2 da tarifa de primas por 
At e EP). Deixarase en branco cando a ocupación coincida coa actividade da empresa. 

 O epígrafe acompañará sempre ás claves que incorporen bases por Accidentes de Traballo, 00 
(Bases de Continxencias Comúns e AT e EP iguais) ou 02 (Bases de AT e EP), 20 (Bases de 
Continxencia Comúns e AT e EP iguais. Cotización Empresarial), 22 (Bases de AT e EP e Outras 
Cotizacións. Cotización Empresarial) ou 42 (Base exclusiva de AT e EP sen cotización doutras 
Cotizacións). 

− Nº de días/horas : Nesta casilla consignaranse o número de días tidos en conta para o cálculo da 
base. Debemos ter en conta que: 

Esta casilla deixarase en branco cando as bases correspondan a horas extraordinarias (códigos 10 
e 11). 

Nos supostos de contratos de traballo a tempo parcial consignarase o número de horas totais que 
se realicen durante o período de liquidación.  

Cando se consignen horas complementarias nos suposto de contratos de tempo parcial indefinido 
(código 09), a casilla correspondente cumprimentarase co número de horas complementarias 
efectivamente realizadas no período de liquidación. 

− Clave (de Bases) : Código que expresa o tipo de base segundo se establece na táboa 8. Debemos 
ter en conta as seguintes consideracións: 
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No caso de que coincidan no importe a base de Continxencias Comúns e a de Accidentes de 
Traballo e Enfermidades Profesionais, cumprimentarase unha única liña co código 00, ou 20 cando 
se trate de cotización exclusivamente empresarial. 

Cando deban reflectirse para un traballador distintos tipos de bases de cotización seguirase a orde 
numérica de códigos da táboa 8. 

− Importe : Contía da base, expresada en cifras, consignándose sempre con dous decimais, 
separados da parte enteira por coma decimal “,”. 

− Situacións especiais : Nesta casilla reflectiranse -sen carácteres de separación- as situacións 
especiais do traballador que caracterizan e condicionan a liquidación no período tratado, segundo a 
táboa 9. 

O número máximo de situacións especiais permitido nesta casilla é de tres. No caso de que nun 
mesmo traballador conflúan máis de tres situacións especiais utilizaranse dúas casillas, e polo tanto 
dúas liñas. 

− Tipo de contrato : Consignaranse a clave do tipo de contrato de traballo formalizado, de acordo coa 
táboa de contratos vixentes. Táboa 13. 

Deducións ou compensacións 

O título <Deducións ou compensacións> agrupa catro tipos de casillas que serven para reflectir as 
contías das compensacións polas prestacións satisfeitas en réxime de pago delegado, as deducións por 
bonificacións e reducións de cotas practicadas como consecuencia de determinadas contratacións de 
traballo, así como calquera outro beneficio aplicable ás cotas e que poida ser deducido nos boletíns de 
cotización. 

Para cada traballador utilizaranse tantas casillas como conceptos de deducións ou compensacións 
distintas existan, ocupándose para iso as liñas que sexan necesarias, coincidentes coas liñas para 
consignar as bases. 

As deducións/compensacións situaranse da seguinte forma en relación ao resto dos datos do traballador: 

− Consignaranse na mesma liña  na que se anotou a base de cotización de Accidentes de Traballo e 
Enfermidades Profesionais (código de bases 02 ou 22, ou 00 ou 20 no caso de que sexa 
coincidente coa Base de Continxencias Comúns) as compensacións polas prestacións de 
Incapacidade Temporal  satisfeitas en réxime de pago delegado (códigos 01 e 03). Táboa 10 

− Cando existan reducións  a cargo da T.X.S.S. e/ou bonificacións/reducións  a cargo do Servizo 
Público de Emprego (claves 06, 07, 10, 11, 13, 16, 22 e 23 da táboa 5) consignaranse na mesma 
liña que o tipo de contrato  que deu dereito á redución/bonificación. A clave 17 consignarase na 
mesma liña que a clave de bases 42. 

− No caso de confluencia de varias das situacións anteriormente indicadas para un mesmo 
traballador, utilizaranse tantas casillas de deducións/compensacións como sexan necesarias, aínda 
que non fose posible aliñalas seguindo as instrucións indicadas nos parágrafos anteriores. 

En cada casilla consignaranse os seguintes datos: 

− Nº de días: Días aos que se refira o importe da compensación. Só se cumprimentará en 
compensacións por Incapacidade Temporal e polos días en que  sexa a TXSS quen asuma o pago 
por este concepto (códigos de deducións 01 e 03). 

− Clave (de Dedución): Código que expresa o tipo de compensación ou dedución reflectida. A 
cumprimentar segundo a táboa 10. 

− Importe: Contía da dedución ou compensación, expresada en cifras, consignándose sempre con 
dous decimais, separados da parte enteira por coma decimal. 

− Data: Consignarase a data de concesión da redución ou bonificación (códigos de 
compensación/deducións 06, 07, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 e 25) ou a data de inicio da 
situación de Incapacidade Temporal (códigos de deducións 01 e 03). 

 A data indicarase sempre numericamente sen carácteres de separación algún (puntos, comas, 
barras, etc.) e con formato DDMMAA (DiaMesAno) 
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9.3  PÉ DO MODELO TC-2 

O pé do documento TC-2, está composto por: 

− Casillas destinadas a recoller a suma das contías das bases, deducións e compensacións 
reflectidas no TC-2. 

− Espazo libre para os selos da oficina recadadora e da empresa. 
 

9.3.1 Casillas destinadas a recoller as contías 

Nestas casillas faranse constar, sen puntos de separación,  a suma das contías do TC-2 polos conceptos 
que se detallan nos parágrafos seguintes: 

• Continxencias Comúns : Nesta casilla consignarase a suma das contías de bases que estean 
precedidos polos códigos 00 e 01. 

 A suma total das contías reflectidas nesta casilla do TC-2 trasladarase á casilla 101 do boletín de 
cotización TC-1 

• Continxencias Comúns. Cotización empresarial : Nesta casilla consignarase a suma das contías 
de bases que estean precedidas polos códigos 20 e 21. 

 A suma total das contías reflectidas nesta casilla do TC-2, trasladaranse á casilla 105 do boletín de 
cotización TC-1. 

• AT e EP: Consignarase a suma das contías de bases precedidos polos códigos 00, 02, 20, 22 e 42. 

 A suma total das contías reflectidas nesta casilla  do TC-2 trasladarase á casilla 301 do TC-1. 

• Outras Cotizacións . Cotización empresarial: Nesta casilla consignarase a suma das contías de 
bases que estean precedidos polos códigos 20 e 22. 

 Nas casillas do TC-1 correspondente a <Outras cotizacións> consignarase: 

 Na 501, a suma das contías de bases precedidas de código 00 e 02. 

 Na 502, a suma das contías de bases precedidas de código 20 e 22. 

• Horas extraordinarias por forza maior : Nesta casilla consignarase a suma das contías de bases 
precedidos polo código 10. 

 A suma total das contías reflectidas nesta casilla  do TC-2 trasladarase á casilla 102 do TC-1. 

• Outras horas extraordinarias : Consignarase a suma das contías de bases precedidos polo código 
11 

 A suma total das contías reflectidas nesta casilla  do TC-2 trasladarase á casilla 103 do TC-1. 

• Compensación de Incapacidade Temporal por Enfermida de Común e Accidente non Laboral : 
Nesta casilla consignarase a suma das contías de compensacións precedidos polo código 01. 

 A suma total das contías reflectidas nesta casilla do TC-2 trasladarase á casilla 201 do TC-1. 

• Compensación de Incapacidade Temporal por Accidente  de Traballo e Enfermidade 
Profesional : Nesta casilla consignarase a suma das contías de compensacións precedidas polo 
código 03. 

 A suma das contías reflectidas nesta casilla  do TC-2 trasladarase á casilla 410 do TC-1. 

• Reducións sobre Continxencias Comúns : Consignarase a suma das contías de deducións 
precedidos polos códigos 06 e 17. 

 A suma total das contías reflectidas nesta casilla do TC-2 trasladaranse á casilla 209 do TC-1. 

• Bonificacións e reducións a cargo do Servizo Públic o de Emprego : Nesta casilla consignarase 
a suma das contías de deducións precedidos polos códigos 07, 10, 11, 13, 16, 20, 21,22, 23 e 25. 

 A suma total das contías reflectidas nesta casilla  do TC-2 trasladarase á casilla 601 do TC-1. 

• Outras Deducións : Consignarase a suma das contías correspondentes ao código 24. 

 A suma total das contías reflectidas nesta casilla do TC-2 trasladarase á casilla 602 do TC-1. 

 

9.3.2 Espazo libre para selos de control. 

Este espazo está reservado para inclusión da data, firma e selo da empresa e para o selo da Oficina 
Recadadora, que deberán figurar en todas as páxinas das que conste o TC-2 e en todas as súas copias. 
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Exemplo  

Formaliza documentalmente a relación nominal de traballadores, modelo (TC-2), correspondente ó mes 
de marzo de 2010 para a seguinte empresa e traballadores: 

Empresa:  CONSULTORES SA que se adica ó asesoramento empresarial, con domicilio en rúa 
Michelena 4, 36001 Pontevedra, CIF A25256321 e CCC 36/123456789. Ten asegurada a continxencia por 
AT  e  EP có  INSS  (clave 777) 

Traballadores: 

María Fernández Barcala, con NIF 35258654J  e   NASS  360000001234. Traballa como administrativa, 
grupo de cotización 5, e contrato indefinido. As súas bases de cotización son: 

Base por continxencias comúns:   1.200 € 
Base por continxencias profesionais:   1.200 € 

Horacio Rodríguez Buxán, con NIF 35254477F  e   NASS  450000005522. Traballa como asesor fiscal, 
grupo de cotización 1, e contrato indefinido. Comezou a traballar o día 20 de marzo. As súas bases de 
cotización son: 

Base por continxencias comúns:  700 € 
Base por continxencias profesionais: 960 € 
Horas extras ordinarias     60 € 
Horas extras de forza maior   200 € 

Fernando Estevez Froxán, con NIF 35255566K  e   NASS  360000001245. Traballa como representante 
comercial, grupo de cotización 10, e contrato indefinido. As súas bases de cotización son: 

Base por continxencias comúns:  800 € 
Base por continxencias profesionais: 950 € 
Horas extras ordinarias   150 € 

 

 

Solución 

1.- Datos da empresa 

− Clave I.E.: 9 
− Identificador de empresa: CIF (sociedades)  A25256321 
− Número de traballadores: 3 
− Período de liquidación: 032010 
− Tipo de liquidación: é unha liquidación normal que segundo a táboa  7   ten un código 000 
− Folla nº .. de..  :  1  de  1 
 

2º Os traballadores deben ordenarse no TC-2 segundo o número de afiliación á Seguridade Social e na 
casilla de apelidos e nome recóllense as dúas primeiras letras de cada apelido e a primeira letra do nome. 

                       Apelidos e nome                   Clave I.P.F.     I.P.F.      N.A.S.S. 

 1º  María Fernández Barcala FEBAM         1  35258654J 360000001234 
 2º  Fernando Estevez Froxán ESFRF         1  35255566K 360000001245 
 3º  Horacio Rodríguez Buxán   ROBUH       1  35254477F 450000005522 
 

 
3º Para María Fernández Barcala cubriremos: 
− Epígrafe:   “a”   porque realiza traballos exclusivos de oficina. 
− Nº días: aínda que marzo ten 31 días, o ser do grupo de cotización 5 recibe as súas retribucións con 

carácter mensual polo que o número de días será de “30”. Cando a retribución é mensual o número 
de días do mes considerase, sempre, que son 30. 

− Clave: o coincidir o importe das bases por continxencias comúns e profesionais e cotizar por ambas 
o empresario e o traballador, a clave será “00”. 

− Importe:  1.200 € 
− Tipo de contrato:  “100”   contrato indefinido a tempo completo     
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4º Para Fernando Estevez Froxán cubriremos: 
− Epígrafe:   “b”   representante de comercio. 
− Nº días: como o traballador e do grupo de cotización 10 e recibe as súas retribucións con carácter 

diario, o número de días será de “31” que son os que ten o mes de marzo. 
− Clave e importe: o non coincidir o importe das bases por continxencias comúns e profesionais e 

cotizar por horas extraordinarias, debendo cotizar tanto o empresario como o traballador por estes 
conceptos, as claves serán, por esta orde: 

       Clave base      Importe 
− “01”  base por continxencias comúns   800 
− “02”   base por continxencias profesionais  950 
− “11”   horas extraordinarias ordinarias   150 

− Tipo de contrato:  “100”   contrato indefinido a tempo completo     

 
5º Para  Horacio Rodríguez Buxán cubriremos: 
− Epígrafe:   “a”   porque realiza traballos exclusivos de oficina. 
− Nº días: indícanse os días efectivamente traballados  (dende o 20 ata o 31 de marzo inclusive) que 

son 12. 
− Clave e importe: o non coincidir o importe das bases por continxencias comúns e profesionais e 

cotizar por horas extraordinarias, debendo cotizar tanto o empresario como o traballador por estes 
conceptos, as claves serán, por esta orde: 

       Clave base      Importe 
− “01”  base por continxencias comúns   700 
− “02”   base por continxencias profesionais  960 
− “10”   Horas extraordinarias de forza maior  200 
− “11”   horas extraordinarias ordinarias     60 

− Tipo de contrato:  “100”   contrato indefinido a tempo completo 

 
6º.- Suma das bases 

− Continxencias comúns (suma dos importes correspondentes as claves 00 + 01), 2.700 euros. 

− AT e EP (suma dos importes correspondentes as claves 00 + 02), 3.110 euros. 

− Horas extraordinarias de forza maior (suma dos importes da clave 10), 200 euros. 

− Outras horas extraordinarias (suma dos importes da clave 11), 210 euros.     
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MINISTERIO Empresa TESORERÍA XERAL

DE TRABALLO Domicilio SEGURIDADE SOCIAL

ASUNTOS SOCIAIS Localidade CP Prov.          RÉXIME XERAL

Relacion nominal de traballadores tc2

Clave I.E. identificador de empresario codigo conta cotizacion nº traballadores periodo liquidacion tipo de liq numero de expedente folla nº De:

9 A25256321 36123456789 000 1 1

BASES                DEDUCIÓNS OU COMPENSACIÓNS

Apelidos Clave Nº afiliacion á seg.social Epigrafe Nº dias Situacións Tipo de 

e nome I.P.F: Identificador de persoa física 12 dixitos de AT e EP horas Clave Contía especiais contrato Nº dias Clave Contía Data

FEBAM 1 35258654J 360000001234 a 30 00 1.200,00 100

ESFRF 1 35255566K 360000001245 31 01 800,00 100

b 02 950,00

11 150,00

ROBUH 1 35254477F 450000005522 12 01 700,00 100

a 02 960,00

10 200,00

11 60,00

Suma de bases Sumas de compensacións e deducións

Data, sinatura e selo da empresa

Continxencias comúns Continx comúns cot.empresarial Comp IT por enf. E acc. Non laboral Comp IT por AT e EP

AT e EP Outras cotizacións cot.empresarial Reducións sobre cot.comúns bonif e reducións a cargo INEM

H.extraordinarias forza maior Outras h.extraordinarias Comp desemprego parcial

3 032010

CONSULTORES SA

MICHELENA 4

PONTEVEDRA36001PONTEVEDRA

200,00 210,00

3110,00

2700,00
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Exemplo. Deducións ou compensacións por IT. 

 Mentres a traballadora está en IT cobra o importe correspondente a esta prestación con cargo á 
Seguridade Social, sendo aboado pola empresa como pago delegado. A empresa debe recoller nos 
documentos de cotización (TC-1 e TC-2) o  importe destes pagos coa finalidade de recuperar  as 
cantidades que teña satisfeito ó traballador en IT. Estas deducións reflítense na mesma liña que as 
bases por AT e EP (00, 02, 20, 22) 

Formaliza documentalmente a relación nominal de traballadores, modelo (TC-2), para a empresa: 

COMERCIAL DO SUR SA que se adica ó comercio ó por menor, con domicilio en rúa Michelena 4, 
36001 Pontevedra, CIF A25256321 e CCC 36/123456789. AT e EP asegurado con  INSS  (clave 777) 

Mes de marzo. Traballadores: 

María Fernández Barcala, con NIF 35258654J e NASS 360000001234. Traballa como auxiliar 
administrativa, grupo de cotización 7, e contrato indefinido a tempo completo. Está de baixa por 
enfermidade dende o 2 ata o 19 de marzo, ambos inclusive, aboándolle á empresa en concepto de IT  700 
euros, dos que 150 o son como pago delegado por conta da Seguridade Social.  As súas bases de 
cotización son: 

Base por continxencias comúns:   1.300 € 
Base por continxencias profesionais:   1.300 € 

Horacio Rodríguez Buxán, con NIF 35254477F  e   NASS  450000005522. Traballa como oficial 3ª, 
grupo de cotización 9, e contrato indefinido a tempo completo. Está de baixa por accidente laboral dende o 
22 ó 28 de marzo, ambos inclusive, aboándolle a empresa en concepto de IT 200 euros como pago 
delegado por conta da mutua de accidentes . As súas bases de cotización son: 

Base por continxencias comúns:  900 € 
Base por continxencias profesionais:  960 € 
Horas extras ordinarias     60 € 

 

Solución 

1.- Datos da empresa 

− Clave I.E.: 9 
− Identificador de empresa: CIF (sociedades)  A25256321 
− Número de traballadores: 2 
− Período de liquidación: 032010 
− Tipo de liquidación: é unha liquidación normal que segundo a táboa 7 ten un código 000 
− Folla nº .. de..  :  1  de  1 

 

2º Os traballadores deben ordenarse no TC-2 segundo o número de afiliación á Seguridade Social e na 
casilla de apelidos e nome recóllense as dúas primeiras letras de cada apelido e a primeira letra do nome. 

                       Apelidos e nome                   Clave I.P.F.     I.P.F.      N.A.S.S. 

1º  María Fernández Barcala FEBAM         1  35258654J 360000001234 
 2º  Horacio Rodríguez Buxán   ROBUH       1  35254477F 450000005522 

 
 
3º Para María Fernández Barcala cubriremos: 
− Epígrafe:   “a”   porque realiza traballos exclusivos de oficina. 
− Nº días: aínda que marzo ten 31 días, o ser do grupo de cotización 7 recibe as súas retribucións con 

carácter mensual polo que o número de días será de “30”.  
− Clave: o coincidir o importe das bases por continxencias comúns e profesionais e cotizar por ambas 

o empresario e o traballador, a clave será “00”. 
− Importe:  1.300,00 € 
− Tipo de contrato:  “100”   contrato indefinido a tempo completo     
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− Deducións ou compensacións:  

− Nº días: os que o traballador estea en situación de IT e sexan a cargo da Seguridade Social: 
3 días (18 días de baixa: 3 non retribuídos, 12 a cargo da empresa e 3 a cargo da SS)  

− Clave: segundo  a táboa 10 de códigos de compensación / dedución corresponderá  a clave         
“01 Compensación por IT, enfermidade común e accidente non laboral”  

− Importe: a contía aboada pola empresa en concepto de IT como pago delegado con cargo á 
Seguridade Social, 150,00 euros  

− Data: o día en que a traballadora comeza a situación de IT, 020310 

 
 
4º Para  Horacio Rodríguez Buxán cubriremos: 
− Epígrafe:  o que corresponda á empresa. Non é necesario especificalo. 
− Nº días: o ter retribución diaria o número de días coincide cos días do mes, 31. 
− Clave e importe: o non coincidir o importe das bases por continxencias comúns e profesionais e 

cotizar por horas extraordinarias, as claves serán, por esta orde: 
       Clave base      Importe 

−  “01”  base por continxencias comúns   900,00 
− “02”   base por continxencias profesionais  960,00 
− “11”   horas extraordinarias ordinarias     60,00 

− Tipo de contrato:  “100”   contrato indefinido a tempo completo 

− Deducións ou compensacións: (recóllese na liña correspondente á clave base  02) 

− Nº días: os que o traballador estea en situación de IT, 7 días. 
− Clave: segundo  a táboa 10 de códigos de compensación / dedución corresponderá  a clave         

“03  Compensación por  IT por AT e EP”  
− Importe: a contía aboada pola empresa en concepto de IT como pago delegado con cargo á 

Seguridade Social, 200,00 euros.  
− Data: o día en que a traballadora comeza a situación de IT, 220310 

 
 
5º.- Suma das bases, compensacións e deducións: 
 
− Continxencias comúns (suma dos importes correspondentes as claves: 00 + 01): 2.200,00 euros. 

− AT e EP (suma dos importes correspondentes as claves: 00 +02):  2.260,00 euros. 

− Outras horas extraordinarias (suma dos importes da clave 11):  60,00 euros 

− Comp. IT por enfermidade común e Accte. non laboral (clave 01):  150,00 euros 

− Comp. IT por AT e EP (clave 03): 200,00 euros       
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MINISTERIO Empresa TESORERÍA XERAL

DE TRABALLO Domicilio SEGURIDADE SOCIAL

ASUNTOS SOCIAIS Localidade CP Prov.          RÉXIME XERAL

Relacion nominal de traballadores tc2

Clave I.E. identificador de empresario codigo conta cotizacion nº traballadores periodo liquidacion tipo de liq numero de expedente folla nº De:

9 A25256321 36123456789 000 1 1

BASES                DEDUCIÓNS OU COMPENSACIÓNS

Apelidos Clave Nº afiliacion á seg.social Epigrafe Nº dias Situacións Tipo de 

e nome I.P.F: Identificador de persoa física 12 dixitos de AT e EP horas Clave Contía especiais contrato Nº dias Clave Contía Data

FEBAM 1 35258654J 360000001234 a 30 00 1.300,00 100 3 01 150,0 0 020310

ROBUH 1 35254477F 450000005522 31 01 900,00 100

02 960,00 7 03 200,00 220310

11 60,00

Suma de bases Sumas de compensacións e deducións

Data, sinatura e selo da empresa

Continxencias comúns Continx comúns cot.empresarial Comp IT por enf. E acc. Non laboral Comp IT por AT e EP

AT e EP Outras cotizacións cot.empresarial Reducións sobre cot.comúns bonif e reducións a cargo INEM

H.extraordinarias forza maior Outras h.extraordinarias Comp desemprego parcial

60,00

2260,00

2 032010

2200,00 150,00 200,00

COMERCIAL DO SUR

MICHELENA 4

PONTEVEDRA 36001 PONTEVEDRA
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Exemplo. Contratos bonificados e de duración determinada 

As bonificacións e reducións a cargo da Seguridade Social ou do Servizo Público de Emprego recóllense 
no apartado de deducións ou compensacións refletíndoo na mesma liña  que o tipo de contrato que deu 
dereito á bonificación ou redución.  

Os contratos de duración determinada non dan lugar a ningún tipo de anotación particular no TC2 pero 
si no TC1, no apartado de outras cotizacións:  a cotización por desemprego é maior. 

Formaliza documentalmente a relación nominal de traballadores, modelo (TC-2), para a empresa: 

COMERCIAL DO SUR SA que se adica ó comercio ó por menor, con domicilio en rúa Michelena 4, 
36001 Pontevedra, CIF A25256321 e CCC 36/123456789. AT e EP asegurado con  INSS  (clave 777) 

Mes de abril. Traballadores: 

María Fernández Barcala, con NIF 35258654J  e   NASS  360000001234. Traballa como auxiliar 
administrativa, grupo de cotización 7, con contrato indefinido a tempo completo como medida de fomento da 
contratación indefinida, bonificado, celebrado o 1 de xaneiro de 2010, (bonificación mensual 70,83 €) . As 
súas bases de cotización son: 

Base por continxencias comúns:   1.300 € 
Base por continxencias profesionais:   1.300 € 

 
Horacio Rodríguez Buxán, con NIF 35254477F  e   NASS  450000005522. Traballa como oficial 3ª, 

grupo de cotización 9, e contrato eventual por circunstancias da produción de 6 meses de duración. As súas 
bases de cotización son: 

Base por continxencias comúns:   900 € 
Base por continxencias profesionais:   900 € 

Solución 

1.- Datos da empresa 

− Clave I.E.: 9 
− Identificador de empresa: CIF (sociedades)  A25256321 
− Número de traballadores: 2 
− Período de liquidación: 042010 
− Tipo de liquidación: é unha liquidación normal que segundo a táboa 7 ten un código 000 
− Folla nº .. de..  :  1  de  1 
 

2º Os traballadores deben ordenarse no TC-2 segundo o número de afiliación á Seguridade Social e na 
casilla de apelidos e nome recóllense as dúas primeiras letras de cada apelido e a primeira letra do nome. 

                       Apelidos e nome                   Clave I.P.F.     I.P.F.      N.A.S.S. 

1º  María Fernández Barcala FEBAM         1  35258654J 360000001234 
 2º  Horacio Rodríguez Buxán   ROBUH       1  35254477F 450000005522 

 
3º Para María Fernández Barcala cubriremos: 
− Epígrafe:   “a”   porque realiza traballos exclusivos de oficina. 
− Nº días: aínda que marzo ten 31 días, o ser do grupo de cotización 7 recibe as súas retribucións con 

carácter mensual polo que o número de días será de “30”.  
− Clave: o coincidir o importe das bases por continxencias comúns e profesionais e cotizar por ambas 

o empresario e o traballador, a clave será “00”. 
− Importe:  1.300,00 € 
− Tipo de contrato:  “150”   contrato indefinido a tempo completo como medida de fomento da 

contratación indefinida    
− Deducións ou compensacións:  

− Nº días: non se cobre (só no caso de compensación por IT)  
− Clave: segundo  a táboa  10  a clave é  “22: Bonificación contía fixa”  
− Importe: a contía da bonificación a que ten dereito a empresa: 70,83 euros  
− Data: o día de concesión da bonificación: 010110 
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4º Para  Horacio Rodríguez Buxán cubriremos: 

− Epígrafe:  o que corresponda á empresa. Non é necesario especificalo. 
− Nº días: o ter retribución diaria o número de días coincide cos días do mes, 30 (abril). 
− Clave: o coincidir o importe das bases por continxencias comúns e profesionais e cotizar por ambas 

o empresario e o traballador, a clave será “00”. 
− Importe:  900,00 € 
− Tipo de contrato:  “402”   contrato eventual por circunstancias da produción a tempo completo 
− Deducións ou compensacións: non hai 

 
 
 
 

5º.- Suma das bases, compensacións e deducións: 

− Continxencias comúns (suma dos importes correspondentes as claves: 00 + 01): 2.200,00 euros. 

− AT e EP (suma dos importes correspondentes as claves: 00 +02):  2.200,00 euros. 

− Bonificacións e reducións a cargo do INEM (clave 22): 70,83 euros. 
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MINISTERIO Empresa TESORERÍA XERAL

DE TRABALLO Domicilio SEGURIDADE SOCIAL

ASUNTOS SOCIAIS Localidade CP Prov.          RÉXIME XERAL

Relacion nominal de traballadores tc2

Clave I.E. identificador de empresario codigo conta cotizacion nº traballadores periodo liquidacion tipo de liq numero de expedente folla nº De:

9 A25256321 36123456789 000 1 1

BASES                DEDUCIÓNS OU COMPENSACIÓNS

Apelidos Clave Nº afiliacion á seg.social Epigrafe Nº dias Situacións Tipo de 

e nome I.P.F: Identificador de persoa física 12 dixitos de AT e EP horas Clave Contía especiais contrato Nº dias Clave Contía Data

FEBAM 1 35258654J 360000001234 a 30 00 1.300,00 150 22 70,83 0 10110

ROBUH 1 35254477F 450000005522 30 00 900,00 402

Suma de bases Sumas de compensacións e deducións

Data, sinatura e selo da empresa

Continxencias comúns Continx comúns cot.empresarial Comp IT por enf. E acc. Non laboral Comp IT por AT e EP

AT e EP Outras cotizacións cot.empresarial Reducións sobre cot.comúns bonif e reducións a cargo INEM

H.extraordinarias forza maior Outras h.extraordinarias Comp desemprego parcial

2200,00 70,83

2 042010

2200,00

COMERCIAL DO SUR

MICHELENA 4

PONTEVEDRA 36001 PONTEVEDRA
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Exemplo  

Maternidade, paternidade, risco por embarazo e risco por lactancia natural. Tamén se inclúen vacacións 
non gozadas. 

 

Mentres a traballadora ou o traballador esta nalgunha destas situacións o seu contrato laboral está en 
suspenso. A prestación é pagada directamente polo INSS así como as cotas á Seguridade Social que 
corresponden á traballadora. O empresario deberá pagar as cotas empresariais á Seguridade Social. 
Debemos diferenciar, por este motivo, dentro das bases de cotización: 

Bases de cotización polos días traballados, que se recollen nas claves: 00, 01 e 02 

Bases de cotización polos días en descanso por estes concepto, que se recollen nas claves: 

20 Continxencias comúns e AT e EP iguais (cotización empresarial) 

21 Continxencias comúns (cotización empresarial) 

22 AT e EP, outras cotizacións (cotización empresarial) 

 

Vacacións non gozadas 

As vacacións non gozadas cotizan á Seguridade Social por todos os conceptos. A cotización debe 
facerse de forma independente da cotización mensual ordinaria, utilizando para este fin boletíns de 
cotización separados. 

 

 

Formaliza documentalmente a relación nominal de traballadores, modelo (TC-2), para a empresa: 

COMERCIAL DO SUR SA que se adica ó comercio ó por menor, con domicilio en rúa Michelena 4, 
36001 Pontevedra, CIF A25256321 e CCC 36/123456789. AT e EP asegurado con  INSS  (clave 777) 

Mes de maio. Traballadores: 

 
María Fernández Barcala, con NIF 35258654J  e   NASS  360000001234. Traballa como auxiliar 

administrativa, grupo de cotización 7, con contrato indefinido a tempo completo como medida de fomento da 
contratación indefinida, bonificado, celebrado o 1 de xaneiro de 2010, (bonificación mensual 70,83 €). O día 
20 inicia o descanso por maternidade. As súas bases de cotización son: 

Base por continxencias comúns días traballados:     800 € 
Base por continxencias profesionais días traballados:    800 € 
Base por continxencias comúns período descanso (cotización empresarial):  400 € 
Base por continxencias profesionais período descanso (cotización empresarial) 420 € 

 
Horacio Rodríguez Buxán, con NIF 35254477F  e   NASS  450000005522. Traballa como oficial 3ª, 

grupo de cotización 9, e contrato indefinido a tempo completo. O día 12 inicia o descanso por paternidade 
(13 días). As súas bases de cotización son: 

Base por continxencias comúns:       300 € 
Base por continxencias profesionais:      350 € 
Horas extraordinarias forza maior          50 € 
Base por continxencias comúns (cotización empresarial)  650 € 
Base por continxencias profesionais (cotización empresarial):  650 € 

O día 31 de maio finaliza o seu contrato. Na liquidación inclúense 250 euros en concepto de vacacións 
non gozadas (corresponden a 10 días) 
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Solución: 

1.- Datos da empresa 

− Clave I.E.: 9 
− Identificador de empresa: CIF (sociedades)  A25256321 
− Número de traballadores: 2 
− Período de liquidación: 052010 
− Tipo de liquidación: é unha liquidación normal que segundo a táboa 7 ten un código 000 
− Folla nº .. de..  :  1  de  1 

 

2º Os traballadores deben ordenarse no TC-2 segundo o número de afiliación á Seguridade Social e na 
casilla de apelidos e nome recóllense as dúas primeiras letras de cada apelido e a primeira letra do nome. 

                       Apelidos e nome                   Clave I.P.F.     I.P.F.      N.A.S.S. 

1º  María Fernández Barcala FEBAM         1  35258654J 360000001234 
 2º  Horacio Rodríguez Buxán   ROBUH       1  35254477F 450000005522 

 
 
3º Para María Fernández Barcala cubriremos: 

− Epígrafe:   “a”   porque realiza traballos exclusivos de oficina. 
− Nº días: retribucións con carácter mensual polo que o número de días será de “30” que se dividen 

en: 
− Días traballados: 19 días 
− Días en descanso por maternidade (30 – 19): 11 días  

− Clave e importe  
− Polos días traballados:  

− Clave: o coincidir o importe das bases por continxencias comúns e profesionais e cotizar 
por ambas o empresario e o traballador, a clave será “00”. 

− Importe: 800,00 euros 
− Polos días de descanso por maternidade: o non coincidir o importe das bases por continxencias 

comúns e profesionais as claves serán, por esta orde: 
       Clave       base     Importe 

−  “21”  base por continxencias comúns (cotización empresarial)  400,00 
− “22”   base por continxencias profesionais (cotización empresarial) 420,00 

− Tipo de contrato:  “150”   contrato indefinido a tempo completo como medida de fomento da 
contratación indefinida    

− Deducións ou compensacións:  

− Nº días: non se cobre (só no caso de compensación por IT)  
− Clave: segundo  a táboa  10  a clave é  “22:  Bonificación contía fixa”  
− Importe: a contía da bonificación a que ten dereito a empresa:  70,83 euros  
− Data:  

− O día de concesión da bonificación: 010110 (na liña da clave 00) 
− O día de inicio do descanso por maternidade 200510 (na liña da clave 21) 

 
 
4º Para  Horacio Rodríguez Buxán cubriremos: 

− Epígrafe:  o que corresponda á empresa. Non é necesario especificalo. 
− Nº días: o ter retribución diaria o número de días coincide cos días do mes, 31, que se dividen en: 

− Días traballados: 18 días 
− Días en descanso por paternidade (31 – 18): 13 días  

− Clave e importe:  
− Polos días traballados: o non coincidir o importe das bases por continxencias comúns e 

profesionais e cotizar por horas extraordinarias, as claves serán, por esta orde: 
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   Clave                      base    Importe 
−  “01”  base por continxencias comúns   300,00 
− “02”   base por continxencias profesionais  350,00 
− “11”   horas extraordinarias ordinarias     50,00 

− Polos días de descanso por paternidade: 
− Clave: o coincidir o importe das bases por continxencias comúns e profesionais e cotizar 

por ambas o empresario (cotización empresarial), a clave será “20”. 
− Importe: 650,00 euros 

− Tipo de contrato:  “100”   contrato indefinido a tempo completo 
− Deducións ou compensacións: non hai 
− Data: o día do inicio do descanso por paternidade: 120510 (na liña da clave 20)  

 

 

5º.- Suma das bases, compensacións e deducións: 

− Continxencias comúns (suma dos importes correspondentes as claves: 00 + 01): 1.100,00 euros. 

− AT e EP (suma dos importes correspondentes as claves: 00 + 02 + 22 + 20):  2.220,00 euros. 

− Continxencias comúns cotización empresarial (suma claves 21 + 20): 1.050 euros 

− Outras cotizacións cotización empresarial (claves 22+ 20): 1.070 euros 

− Outras horas extraordinarias:  50 euros 

− Bonificacións e reducións a cargo do INEM: 70,83 euros 

 

 

6º.- Cotización por vacacións non gozadas 

Realizase en boletíns de cotización separados. O contido deste boletín é o seguinte: 

Datos da empresa 

− Clave I.E.: 9 
− Identificador de empresa: CIF (sociedades) ou NIF (empresarios individuais), A25258654J 
− Número de traballadores: 1 (só se recollen os traballadores con vacacións non gozadas) 
− Período de liquidación:non se indica nada 
− Tipo de liquidación: Segundo a táboa 7 ten dun código 013 (vacacións devengadas e non gozadas) 
− Folla nº .. de..  :  1  de  1 

 

Datos traballadores 

                       Apelidos e nome                   Clave I.P.F.     I.P.F.      N.A.S.S. 

   Horacio Rodríguez Buxán   ROBUH       1  35254477F 450000005522 

   

− Epígrafe:  o que corresponda á empresa. Non é necesario especificalo 
− Nº días: 10, os que corresponda as vacacións non gozadas.  
− Clave: o coincidir o importe das bases por continxencias comúns e profesionais e cotizar por ambas 

o empresario e o traballador, a clave será “00”. 
− Importe: 250,00 euros 
− Tipo de contrato:  “100”   contrato indefinido a tempo completo     
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MINISTERIO Empresa TESORERÍA XERAL

DE TRABALLO Domicilio SEGURIDADE SOCIAL

ASUNTOS SOCIAIS Localidade CP Prov.          RÉXIME XERAL

Relacion nominal de traballadores tc2

Clave I.E. identificador de empresario codigo conta cotizacion nº traballadores periodo liquidacion tipo de liq numero de expedente folla nº De:

9 A25256321 36123456789 000 1 1

BASES                DEDUCIÓNS OU COMPENSACIÓNS

Apelidos Clave Nº afiliacion á seg.social Epigrafe Nº dias Situacións Tipo de 

e nome I.P.F: Identificador de persoa física 12 dixitos de AT e EP horas Clave Contía especiais contrato Nº dias Clave Contía Data

FEBAM 1 35258654J 360000001234 a 19 00 800,00 150 22 70,83 010 110

11 21 400,00 200510

22 420,00

ROBUH 1 35254477F 450000005522 18 01 300,00 100

02 350,00

11 50,00

13 20 650,00 120510

Suma de bases Sumas de compensacións e deducións

Data, sinatura e selo da empresa

Continxencias comúns Continx comúns cot.empresarial Comp IT por enf. E acc. Non laboral Comp IT por AT e EP

AT e EP Outras cotizacións cot.empresarial Reducións sobre cot.comúns bonif e reducións a cargo INEM

H.extraordinarias forza maior Outras h.extraordinarias Comp desemprego parcial

50,00

2220,00 1070,00 70,83

2 052010

1100,00 1050,00

COMERCIAL DO SUR

MICHELENA 4

PONTEVEDRA 36001 PONTEVEDRA
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MINISTERIO Empresa TESORERÍA XERAL

DE TRABALLO Domicilio SEGURIDADE SOCIAL

ASUNTOS SOCIAIS Localidade CP Prov.          RÉXIME XERAL

Relacion nominal de traballadores tc2

Clave I.E. identificador de empresario codigo conta cotizacion nº traballadores periodo liquidacion tipo de liq numero de expedente folla nº De:

9 A25256321 36123456789 013 1 1

BASES                DEDUCIÓNS OU COMPENSACIÓNS

Apelidos Clave Nº afiliacion á seg.social Epigrafe Nº dias Situacións Tipo de 

e nome I.P.F: Identificador de persoa física 12 dixitos de AT e EP horas Clave Contía especiais contrato Nº dias Clave Contía Data

ROBUH 1 35254477F 450000005522 10 00 250,00 100

Suma de bases Sumas de compensacións e deducións

Data, sinatura e selo da empresa

Continxencias comúns Continx comúns cot.empresarial Comp IT por enf. E acc. Non laboral Comp IT por AT e EP

AT e EP Outras cotizacións cot.empresarial Reducións sobre cot.comúns bonif e reducións a cargo INEM

H.extraordinarias forza maior Outras h.extraordinarias Comp desemprego parcial

250,00

1

250,00

COMERCIAL DO SUR

MICHELENA 4

PONTEVEDRA 36001 PONTEVEDRA
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10.-  RECIBO DE LIQUIDACIÓN DE COTIZACIÓNS (substit úe ó TC-1) 

É emitido pola TXSS en base a relación nominal de traballadores enviada pola empresa. 

 

A liquidación recolle os seguintes conceptos: 

 
10.1 COTIZACIÓNS XERAIS  

- Cota por continxencias Comúns : consígnanse as bases de cotización para Continxencias 
Comúns do conxunto de traballadores da empresa polos que existe obriga de cotizar. Ó 
devandito importe aplícaselle o tipo único de cotización establecido con carácter xeral. 

+ 

- Cota por cotización empresarial . Continxencias Comúns : consignaranse as bases de 
cotización para Continxencias Comúns dos traballadores polos que só existe obriga de cotizar a 
achega empresarial (Maternidade, Paternidade, Risco durante o embarazo, Risco durante a 
lactación natural, permiso sen soldo, etc.). A estas bases aplicaráselles a parte do tipo único a 
cargo da empresa. 

+ 

- Cota por horas extraordinarias forza maior : recolle as bases de cotización dos traballadores 
da empresa polas horas extraordinarias realizadas que sexan debidas a forza maior. A estas 
bases aplicase o tipo único establecido por este concepto. 

+ 

- Cota por horas extraordinarias ordinarias : recolle as bases de cotización dos traballadores da 
empresa polas horas extraordinarias ordinarias realizadas. A estas bases aplicase o tipo único 
establecido por este concepto. 

- 

- Deducións por continxencias excluídas ou por colabo ración voluntaria : Aquelas empresas 
que estean autorizadas a colaborar voluntariamente na xestión da Asistencia Sanitaria e 
Incapacidade Temporal derivadas de Enfermidade Común ou Accidente non Laboral, aplicaranse 
o coeficiente redutor establecido ó respecto. 

- 

- Prestacións por Incapacidade Temporal (IT) derivada  de Enfermidade Común ou Accidente 
non Laboral : Cando a empresa, en réxime de pago delegado, satisfaga prestacións económicas 
por IT, recollerase o importe correspondente do TC-2 a efectos da súa compensación. As 
prestacións de Risco durante o embarazo, Risco durante a lactación natural, Maternidade e 
Paternidade non son de pago delegado, polo que non cabe a súa compensación por parte da 
empresa. 

- 

- Reducións . suma das reducións que figuren no TC-2, concedidas pola contratación de 
determinados colectivos como medida de fomento do emprego e que sexan a cargo dos 
orzamentos da Seguridade Social. 

= 

- Líquido de Cotizacións Xerais : A suma e resta das partidas anteriores determina o importe 
líquido para Cotizacións Xerais. 

 

10.2 COTIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABALLO E ENFERMIDADES PROFESIONAIS 

- Cotas para Incapacidade Temporal (IT)  por AT e EP: resultado de aplicar ás bases de AT e EP 
de cada traballador o tipo correspondente á actividade da empresa ou ocupación/situación do 
traballador, no seu caso, da tarifa de primas aplicable por IT. 

+ 
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- Cotas para Incapacidade Permanente, Morte e Supervi vencia (IMS):   importe de aplicar o tipo 
correspondente á continxencia de  IMS, ás bases anteriores. 

- 

- Compensación por IT derivada de AT e EP : suma das prestacións económicas abonadas en 
réxime de pago delegado por estes conceptos. 

= 

- Liquido por AT e EP : o resultado das sumas e restas anteriores determina o importe líquido 
para cotizacións por accidentes de traballo e enfermidades profesionais. 

 

10.3 OUTRAS COTIZACIÓNS 

- Cota por Desemprego, Fondo de Garantía Salarial e F ormación Profesional: 

Base de AT/EP dos traballadores polos que existe obriga de cotizar por estes conceptos pola 
suma dos tipos de cotización que corresponden ó empresario e traballador. 

+ 

Base de AT/EP dos traballadores polos que só existe obriga de cotizar a achega empresarial por 
estes conceptos pola suma dos tipos de cotización que corresponden ó empresario. 

- 

- Bonificacións/subvenciones a cargo do orzamento do Servizo Público de Emprego. 

- Líquido Outras Cotizacións : A suma e resta anteriores determina o importe liquido por outras 
cotizacións. 

 

10.4 LIQUIDACIÓN DE COTAS 

Líquido de Cotizacións Xerais 

 + 

Liquido por AT e EP 

 + 

Líquido Outras Cotizacións 

 + 

Recargo de Mora: Os ingresos realizados fora do prazo regulamentario deben efectuarse 
incrementando o importe da liquidación co recargo que proceda. 
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Exemplo 

Calcula a liquidación mensual de cotizacións correspondente ó primeiro exemplo do TC2 

 

Solución 

 

 Cotizacións xerais 

  Concepto   Base  Tipo  Contía 

− Continxencias comúns:   2.700,00 28,30%  764,10 € 

− Horas extraord. forza maior:     200,00 14,00%    28,00 € 

− Outras horas extraordinarias:     210,00 28,30%    59,43 € 

Total  cotizacións xerais    851,53 € 
 

Accidentes de traballo e enfermidades profesionais 

− Cotas I.T.  E  I.M.S.: Para o calculo das cotas por IT e IMS aplícanse ás bases os tipos que 
correspondan segundo o epígrafe de cotización de cada traballador por AT e EP. Na empresa pode 
haber traballadores con distintos epígrafes de cotización polo que os calculo deben facerse en lugar 
aparte, sendo recomendable o uso dunha folla de calculo. 

       IT    IMS   
Epígrafe Base  %  Cota  %  Cota 
     “a”  1200  0,65  7,80  0,35   4,20 
     “b”  950  1,00  9,50  1,00   9,50   
     “a”  960  0,65  6,24  0,35   3,36 

  Total AT e EP              23,54 €              17,06 € 
 

 Outras cotizacións 

− Desemprego, Fondo de Garantía Salarial e Formación Profesional: a base é a recollida no TC-2 
como suma de bases  -AT e EP- (3110 euros).  En tipo aplicase a suma dos tipos que corresponden 
a traballador e empresario por este concepto (7,95%).    

Total outras cotizacións:  3110  *  7,95%  = 247,25 euros   
 

Liquidación mensual de  cotizacións:  851,53 + 23,54 + 17,06+ 247,25  = 1.139,38 €  
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11.- SEDE ELECTRÓNICA 
 
 
Permite ó traveso dun sistema Web a obtención de servizos e a realización de xestións coa seguridade 
social sen necesidade de desprazarse e podendo realizarse en calquera momento (365 días, 24 horas cada 
día). 
 
A Web da Sede Electrónica da Seguridade Social ten as seguintes características:  
 

• Contén unha estrutura de contidos e un sistema de navegación que garanten ao usuario 
accesibilidade e facilidade de uso.  

• Permite acceder ao contido buscado por diferentes rutas de navegación.  
• Unha parte importante da información está agrupada e orientada a distintos perfís de usuarios, por 

exemplo: "cidadáns", "empresas e profesionais" e "administracións e mutuas". A esta información e 
prestación de servizos pódese acceder con diferentes niveis de seguridade, así existen os seguintes 
filtros de seguridade:  

o Servizos sen certificado dixital 
o Servizos con certificado dixital 
o Servizos con certificado SILCOM 

 
 
Servizos enfocado a Cidadáns: 
 

• Informe de vida laboral 
• Informe de bases de cotización 
• Informe de bases e cotas ingresadas non exercicio 
• Consulta de estado de solicitude de informes 
• Programa de autocalculo de pensión de xubilación 
• Reclamacións a Mutuas de Accidentes de Traballo e EP 
• Solicitude de tarxeta sanitaria europea 
• Solicitude de xubilación nacional 
• Solicitude de prestacións nacionais de viuvidade, orfandade e auxilio por defunción 

 
Servizos enfocados a Empresas:  
 

• Solicitude de inscrición e asinación de CCC para empresario individual. 
• Informe de situación de empresario individual 
• Verificación de documentos e informes mediante pegada dixital 
• Comunicación de enfermidades profesionais 
• Comunicación de patoloxías non traumáticas causadas polo traballo 

 
Servizos enfocadas a Administracións e Mutuas 
 
 
A miña Sede Electrónica: 
 

• Permite ao usuario consultar o estado en que se atopan os seus trámites e acceder directamente ás 
súas notificacións.  

 
Rexistro Electrónico: 
 

• O usuario poderá interactuar telemáticamente coa Secretaría de Estado da Seguridade Social para 
a presentación de escritos, solicitudes e comunicacións. 
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CAPITULO IV.    OBRIGAS TRIBUTARIAS 
 

O empresario está obrigado a efectuar ó traballador, a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas 
Físicas (IRPF), a retención que corresponda en función da súa situación familiar e nivel de ingresos. 

O empresario está obrigado a declarar e ingresar na Facenda Pública as cantidades retidas e a 
comunicar os datos persoais, ingresos e cantidades retidas a cada un dos seus traballadores. 

No cumprimento destas obrigas tributarias o empresario debe: 

- Respecto do traballador:  

o Solicitarlle ó comezar a relación laboral e ó principio de cada ano, que lle comunique a 
súa situación persoal e familiar.  

o Antes da declaración da renda debe expedirlle un certificado acreditativo das 
retribucións recibidas e retencións practicadas. 

- Respecto de Facenda: 

o Ingresar trimestralmente as retencións practicadas. 

o Comunicar ó final do ano o importe das retribucións, deducións e retencións prácticas a 
cada traballador, así como a súa situación persoal e familiar.  

 

Infraccións e sancións 

− Todas as cargas fiscais a cargo do traballador deberán ser satisfeitas polo mesmo, sendo nulo 
todo pacto en contrario. 

− A falta de ingreso das cantidades retidas constitúe unha falta grave ou moi grave segundo o 
importe das cantidades deixadas de ingresar. 

− O incumprimento do deber de sixilo que se esixe ó empresario ten unha sanción de 300 euros. 

− Constitúe unha infracción tributaria do traballador non comunicar os datos ou comunicar datos 
falsos, incompletos ou inexactos ó empresario, cando de elo se derive retencións ou ingresos a 
conta inferiores ós que serían procedentes.  

− Constitúe infracción tributaria leve do empresario o incumprimento da obriga de entregar o 
certificado de retencións ou ingresos a conta practicados ós traballadores. 

 

1.- FORMULARIOS QUE SE DERIVAN DAS OBRIGAS TRIBUTAR IAS 

1.1  COMUNICACIÓNS DO  PERCEPTOR Ó PAGADOR (Modelo 145) 

Os traballadores (perceptores) deberán comunicar ante o empresario (pagador) a situación persoal e 
familiar que inflúe na determinación do tipo de retención aplicar. De non comunicar estes datos, o 
empresario aplicará o tipo de retención que corresponda sen ter en conta esas circunstancias familiares, 
normalmente de maior contía. 

A comunicación deberá facerse antes do inicio do ano natural ou ó inicio da relación laboral. Unha vez 
realizada a comunicación non será preciso realizar novas comunicacións en tanto non varíen as 
circunstancias persoais ou familiares do traballador. 

Si durante o ano prodúcense variación nas circunstancias persoais e familiares, deberán ser 
comunicadas a efectos de que se modifique o tipo de retención a realizar na nómina. 

Os traballadores poderán solicitar que se lles aplique tipos de retención superiores ós que lle 
correspondería en función dos seus ingresos e situación persoal e familiar. En ningún caso poderá 
solicitar que se lle apliquen porcentaxes de retención inferiores. 

 

1.2 DECLARACIÓN DE RETENCIÓNS (Modelo 110) 

O empresario deberá presentar nos primeiros 20 días naturais dos meses de abril, xullo, outubro e 
xaneiro, declaración das cantidades retidas no trimestre natural inmediato anterior e ingresar o seu 
importe na Facenda Pública.    
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Si o empresario, pese a ter traballadores contratados, non realizase retención algunha en función da 
contía dos soldos que corresponden ós traballadores, deberá presentar declaración negativa. 

As empresas con forma xurídica de SA ou SL, deberán realizar a autoliquidación de forma obrigatoria  
por vía telemática ou por internet. 

 

1.3 RESUME ANUAL DE RETENCIÓNS (Modelo 190) 

O empresario deberá presentar nos primeiros 20 naturais do mes de xaneiro de cada ano, un resume 
anual das retencións e ingresos a conta efectuados. Neste resume deberá figurar unha relación nominal 
dos traballadores cos seguintes datos: 

− Nome e apelidos 
− Número de Identificación Fiscal (NIF) 
− Renda obtida 
− Reducións aplicadas 
− Gastos deducibles 
− Circunstancias persoais e familiares do traballador 
− Importe das pensións compensatorias entre conxugues e anualidades por alimentos 
− Retención practicada ou ingreso a conta efectuado 
− Cantidades reintegradas ó traballador procedentes de rendas devengadas en exercicios anteriores. 

É en base a este resume anual que Facenda coñece os datos persoais, familiares e económicos de cada 
traballador a efectos da declaración da renda. Declaración que se realiza nos meses de maio e xuño do 
ano seguinte ó exercicio económico. 

   

1.4 CERTIFICADO DE RETENCIÓNS E INGRESOS A CONTA 

O empresario deberá expedir ó traballador certificación acreditativa da retención practicada, ou dos 
ingresos a conta efectuados, así como dos restantes datos que deban incluírse no resume anual de 
retencións. 

Esta certificación debe ser posto  a disposición dos traballadores con anterioridade á apertura do prazo 
de declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. 

 

2.- PROGRAMAS DE AXUDA PARA A CONFECCIÓN DOS MÓDELO S 

Todos os modelos que a empresa necesita para comunicacións fiscais poden obterse na páxina Web da 
axencia tributaria. Os programas informáticos de nóminas tamén incorporan estes modelos. 

Na axencia tributaria, entramos na páxina Web:  www.aeat.es 

- Obtención de modelos e formularios  

Estes modelos pódense cubrir e imprimir pero non se poden copiar. Os datos pérdense ó pechar a 
aplicación. Este modelos destínanse a uso documental, non tendo validez xurídica. 

o Na opción: a un clic (a dereita da páxina): modelos e formularios 

o Declaracións: Declaración do Imposto da Renda das Persoas Físicas 

� 110      

� 145      

� 190 (Certificado retencións)   

- Descarga de programas  para cumprimentar os modelos 

o Na icona: Declaracións informativas 

o Información: descarga de programas de axuda plataformas informativas 

� Opción (de ser necesaria): descarga e instalación maquina virtual Java 

o Plataforma informativa: descargar segundo sistema operativo 

o Arrancar a plataforma informativa, pode facerse dende: 

� Icona no escritorio 
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� Directorio “axencia tributaria”, de non existir o icona 

o Entramos na plataforma informativa: 

� Arquivo 

• Agregar novo modelo (isto só a primeira vez) 

o Dende internet (escollemos o modelo que iremos a usar) 

• Abrir modelo (xa podemos cubrir o modelo) 

 

3.- SEDE ELECTRÓNICA 

 
Permite ó traveso dun sistema Web a obtención de servizos e a realización de xestións coa Axencia 
Tributaria sen necesidade de desprazarse e podendo realizarse en calquera momento (365 días, 24 horas 
cada día). 
 
A Web da Sede Electrónica da Axencia Tributaria ten as seguintes características:  
 

• Contén unha estrutura de contidos e un sistema de navegación que garanten ao usuario 
accesibilidade e facilidade de uso.  

• Permite acceder ao contido buscado por diferentes rutas de navegación.  
o Os meus expedientes 
o Os meus datos censais 
o As miñas notificacións 

• A información está agrupada e orientada a distintos perfís de usuarios e só se pode acceder con 
DNI ou Certificado electrónico. 
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Exemplo:  Empresa:  Ano 2008 

MOTOR SA que se adica mantemento e reparación de vehículos de motor, con domicilio en Av. Vigo 45, 
36004 Pontevedra, CIF N45876321 e CCC 36/112233445. Ten asegurada a continxencia por AT  e  EP con  
FREMAP (clave 061). O xerente é D. Pascual Cortiñas fragoso, con NIF 35258321B. Telefono  986867520 

Traballadores: 

Marta Cortés Freixeiro, con NIF 35258888A  e   NASS  360000005555. Nacida no ano 1958. Traballa 
como auxiliar administrativa, grupo de cotización 7, e contrato indefinido a tempo completo. Casada e con 2 
fillos nacidos nos anos 1999 e 2007, a súa parella, con NIF 35251111T, ten unhas retribucións anuais de 
20.000 €. 

Henrique Ramírez Rodríguez, con NIF 35252222F  e   NASS  360000009522. Nacido no ano 1975. 
Traballa como mecánico na categoría profesional de oficial de 1ª, grupo de cotización 8, e contrato eventual 
por circunstancias da produción a tempo completo celebrado o 1 de xaneiro de 2008. Solteiro. Convive coa 
súa nai, viúva, nacida no ano 1929 (80 anos) que ten unha minusvalía do 88% necesitando a axuda de 
terceiras persoas. 

1.- Comunicación de situación persoal e familiar:  Data da comunicación 01/01/2008. 

Henrique Ramírez foi contratado neste momento polo que debe presentar a comunicación que acredite 
súa situación persoal e familiar a efectos de calcular o tipo de retención. 

Marta Cortés tivo un fillo a finais do ano anterior. Debe presentar a comunicación. 

2.- Cobre a declaración de retencións correspondente ó 3º e 4º trimestres do ano 2008 sabendo que as 
retención practicadas ós traballadores son: 

Traballadores Concepto Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro 

Marta Cortes Freixeiro 

Percepcións 1000 1200 1000 1100 1200 1000 

Retencións 100 120 100 110 110 100 

Gastos deducibles no ano 2010     412 € 

Henrique Ramírez Rodríguez 

Percepcións 1500 1600 1700 1850 1600 1500 

Retencións 200 210 230 250 210 200 

Gastos deducibles no ano 2010    560 € 
 
As retencións son ingresadas con adebedamento na conta 0300 0002 12 0000000341, o día 20 do mes 
que corresponda dentro do prazo legal. 
Solución 

Trimestre Traballador Percepcións Retencións 

3T 

Marta Cortés Freixeiro 1000+1200+1000 = 3200 100+120+100 = 320 

Henrique Ramirez Rodriguez 1500+1600+1700 = 4800 200+210+230 = 640 

TOTAL 8.000 960 

4T 

Marta Cortés Freixeiro 1100+1200+1000 = 3300 110+110+100 = 320 

Henrique Ramirez Rodríguez 1850+1600+1500 = 4950 250+210+200 = 660 

TOTAL 8250 980 

 

3.- Cobre o resume anual de retencións para o ano 2008. Presentación en papel. Data: 20/01/2009 

Solución Percepcións anuais Retencións anuais Gastos deducibles ano 

Marta Cortés Freixeiro 6.500 640 412 

Henrique Ramirez Rodríguez 9.750 1.300 560 

TOTAL ANUAL 16.250 1.940  

 

4.- Realiza, para cada traballador, o certificado de retencións e ingresos a conta. Data 01/03/2009 
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DOCUMENTACIÓN  
 

1.- Salario e relacións laborais 

- Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
do Estatuto dos Traballadores:   

o Normativa sobre salario: artigos 26 a 35 

o Normativa sobre extinción do contrato de traballo: artigos 49 a 57 

- Orde de 27 de decembro de 1994, pola que se proba o recibo individual de salarios 

- Real decreto  1795 /2010, de 30 de decembro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional 
para 2011 

 

2.- Seguridade Social:  www.seg-social.es   opción: normativa 

- Real decreto lexislativo 1/1994, de 20 de xuño, polo que se aproba a Lei Xeral da Seguridade 
Social:  

o Normativa xeral sobre afiliación, cotización e recadación: artigos 12 a 28 

o Normativa do réxime Xeral da Seguridade Social sobre: 

o Inscrición da empresa e normas de afiliación: artigos 99 a 102 

o Cotización: artigos 103 a 112 

o Recadación: artigo 113 

o Incapacidade temporal: artigos 128 a 132 

o Maternidade, paternidade, risco por embarazo e risco por latancia natural: artigos 133 a 
135 

- Orden TIN/41/2011, de 18 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas de cotización á 
Seguridade Social, Desemprego, Fondo de Garantía Salarial e Formación profesional, contidas 
na Lei 39/2010, de 22 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2011. 

- Circula da Seguridade Social sobre “normas de cotización” 

- www.seg-social.es   esta páxina ofrece moita información relativa á Seguridade Social 

 

3.- Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 

- Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre a 
Renda das Persoas Físicas: 

o Rendas do traballo: artigos 9 a 12 

o Rendas en especie: artigos 43 a 48 

o Obriga de declarar o importo: artigos 61 a 67 

o Retencións e ingresos a conta: artigos 74 a 89  e  102 a 108 

- Lei 35/2006, de 28 de novembro, do imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 

- www.aeat.es   ofrece moita información relativa ó Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e 
sobre as relacións da empresa con Facenda. 
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ANEXO 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ELABORACIÓN DE NÓMINAS  E 
SEGUROS SOCIAIS 

 

 

  Táboa 1. Ano 2011 

CONCEPTO DÍA MES  ANO 

S.M.I. 21,38 641,40 
8979,60 

 (con pagas extras) 

I.P.R.E.M. 17,75 532,51 
6390,13 

(sen pagas extras) 
   

  

Táboa 2. Conceptos incluídos no calculo da Base de Cotización 

Conceptos incluídos na Base de Cotización  

Concepto Importe computable 

Salario base Importe total 

Complementos salariais Importe total 

RETRIBUCIÓNS EN 
ESPECIE 

 
- Por norma, 

convenio colectivo 
ou contrato de 
traballo. 

 
- Para fins 

particulares 

VIVENDA 
5 ou 10 por 100 do valor catastral, en función 
de que se teña modificado ou non dito valor, 
co límite do 10% das remuneracións 

VEHÍCULO 

Entrega Custo adquisición para a empresa 

Uso 
Propiedade da empresa 20% anual do custo de adquisición 

Non propiedade da empresa 20% valor mercado vehículo novo 

Uso e posterior entrega Valor de mercado resultante uso anterior 

PRÉSTAMOS con tipo de interese inferior ó legal do diñeiro Diferenza entre os tipos de interese 

MANUTENCIÓN, VIAXES TURISMO E SIMILARES Custo para o empresario 

PRIMAS de contratos de seguro, excepto de A.T. e Resp. Civil Custo para o empresario 

CONTRIBUCIÓNS plans de pensións ou sistemas de 
previsión social alternativa a plans de pensións 

Importe satisfeito polos promotores 

GASTOS DE ESTUDOS E MANUTENCIÓN (incluídos 
familiares) excepto estudos esixidos polo traballo Custo para o empresario 

DEREITOS ESPECIAIS, que se reserven os promotores 
dunha sociedade como remuneración (% s/ beneficios) 

Mínimo 35% valor equivalente do capital social 
que permita participación. s/ beneficios 

OUTROS 

PRAZA  
GARAXE 

Propiedade da empresa Valor mercado 

Aluguer Custo para o empresario 

BOLSA DE NADAL Custo para o empresario 

XOGUETES Custo para o empresario 

ETC. Custo para o empresario 
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Táboa 3.  Conceptos excluídos no calculo da Base de Cotización 

Conceptos excluídos da Base de Cotización  

Concepto Importe exento (2009) Importe computable 

GASTOS DE 
ESTANCIA  

E 
MANUTENCIÓ

N 
 

(Dietas) 

Gastos de estancia Importe xustificado -  

Gastos de 
manutención 

Pernocta 
En España 53,34/día 

O exceso de tales 
cantidades 

No estranxeiro 91,35/día 

 
Non 

pernocta 

En España 26,77/día 

No estranxeiro 48,08/día 

Persoal de voo 
En España 36,66/día 

No estranxeiro 66,11/día 

GASTOS DE 
LOCOMOCIÓN 

Segundo factura ou equivalente (transporte público) Importe xustificado - 

Remuneración global (sen xustificar importe) 
0,19 €/km recorrido mais 

gastos de peaxe e 
aparcamento 

O exceso de dito 
importe 

PLUS DE TRANSPORTE URBANO E DE DISTANCIA Ata 20% IPREM 
 (en conxunto) 

O exceso do 20% do 
IPREM (en conxunto) 

QUEBRANTO DE MOEDA, DESGASTE FERRAMENTAS, ADQUISICIÓN E 
MANTEMENTO ROUPAS DE TRABALLO (gastos efectivamente realizados) 

Ata 20% IPREM 
 (en conxunto) 

O exceso do 20% do 
IPREM (en conxunto) 

INDEMNIZACIÓNS POR FALECEMENTO, TRASLADOS, SUSPENSIÓNS, 
DESPIDOS E CESES Importe -  

PRODUTOS  
EN ESPECIE 

CONCEDIDOS 
VOLUNTARIA

MENTE 
 
(Non por 
norma, 
convenio 
colectivo  ou 
contrato de 
traballo) 

VIVENDA 

Ata 20% IPREM  
(en conxunto) 

O exceso do 20% do 
IPREM  

(en conxunto) 

VEHÍCULOS 

PRÉSTAMOS con tipo de interese inferior ó legal do diñeiro 

MANUTENCIÓN, VIAXES DE TURISMO E SIMILARES 

PRIMAS de contratos de seguro, excepto de A.T. e 
Responsabilidade Civil 

CONTRIBUCIÓNS plans de pensións ou sistemas de previsión 
social alternativa a plans de pensións 

GASTOS DE ESTUDOS E MANUTENCIÓN (incluídos familiares) 
excepto estudos esixidos polo traballo 

DEREITOS ESPECIAIS, que se reserven os promotores dunha 
sociedade como remuneración (% s/ beneficios) 

OUTROS 

PRAZA GARAXE 

BOLSA NADAL 

XOGUETES 

PERCEPCIÓNS POR MATRIMONIO Importe - 

PRESTACIÓNS SEGURIDADE SOCIAL E SÚAS MELLORAS Importe - 

 
ASINACIÓNS 

ASISTENCIAIS 

GASTOS ESTUDO ESIXIDOS POLO TRABALLO Importe - 

ENTREGA PRODUTOS A PREZOS REBAIXADOS (comedores 
empresa, economatos, cantinas...) Ata 9 €/día O exceso de tales 

importes 

UTILIZACIÓN DE BENS DESTINADOS A SERVIZOS SOCIAIS 
E CULTURAIS DE PERSOAL 

Importe - 

ENTREGA GRATUÍTA OU A PREZO INFERIOR Ó DE 
MERCADO DE ACCIÓNS  DA EMPRESA OU EMPRESAS DO 
GRUPO 

Ata 12.000 €/ano O exceso de tales 
importes 

PRIMAS DE CONTRATO DE SEGURO DE A.T. OU RESP. 
CIVIL Importe - 

PRIMAS DE CONTRATOS DE SEGURO PARA ENFERMIDADE 
COMÚN DO TRABALLADOR E FAMILIARES 500 € cada un deles O exceso de tales 

importes 

NOTA: A zona de sombra inclúe os conceptos que, ademais, non computan para a base de retención por IRPF 
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Bases e tipos de cotización 

Pódese consultar esta información na páxina Web da seguridade social ( www.seg-social.es ): 

Desenvolvemento lexislativo:  (opción: normativa) 

- Lei 39/2010, de 22 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2011  
 

- Orden TIN  41/2011, de 18 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas de cotización á 
Seguridade Social, Desemprego, Fondo de Garantía Salarial e Formación Profesional, contidas na 
Lei 39/2010, de 22 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2011. 

 
Información e consulta:  
(opción: inicio > empresarios > cotización   ou   inicio > traballadores > cotización) 
 

- Bases e tipos de cotización 2011 
- Tarifas de Primas AT e EP 
- Beneficios na cotización á Seguridade Social 

(Inclúe todos os beneficios e incentivos por contratación e as claves de modalidades de contratos) 

Táboa 4. Tipos de cotización 

Concepto Base 
Porcentaxes 

Empresa Traballador Total 

Continxencias comúns BCC 23,6 4,7 28,3 

Continxencias profesionais 
A tarifa de primas para a cotización por AT e EP esta 
recollida na disposición final oitava da Lei 26/2009
Orzamentos Xerais do Estado para 2011 

Horas extraordinarias     

- Forza maior BAHE 12 2 14 

- Resto BAHE 23,6 4,7 28,3 

Desemprego     

- Tipo xeral BCP 5,5 1,55 7,05 

- C.D.determ. t. Completo BCP 6,7 1,6 8,3 

- C.D.determ. t. Parcial BCP 7,7 1,6 9,3 

Fondo Garantía Salarial BCP 0,2  0,2 

Formación Profesional BCP 0,6 0,1 0,7 
 

 
Táboa 5. Bases de cotización por continxencias comúns 2011  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

G.P. CATEGORÍA  
PROFESIONAL 

BASE MÍNIMA 
(EUROS/MES) 

BASE MÁXIMA 
(EUROS/MES) 

1 Enxeñeiro e licenciados. Persoal alta dirección non 
incluído no art. 1.3.c) do ET 

1045,20 3230,10 

2 Enxeñeiros técnicos, peritos e axudantes titulados 867,00 3230,10 

3 Xefe administrativo e de taller 754,20 3230,10 

4 Axudante non titulado 748,20 3230,10 

5 Oficial administrativo 748,20 3230,10 

6 Subalterno 748,20 3230,10 

7 Auxiliar administrativo 748,20 3230,10 

 Importe diario  €/días €/días 

8 Oficial 1ª e 2ª 24,94 107,67 

9 Oficial 3ª e especialistas 24,94 107,67 

10 Peóns 24,94 107,67 

11 Traballadores menores 18 anos 24,94 107,67 



 225

Documentos de cotización: 

Pódese consultar esta información na páxina Web da seguridade social ( www.seg-social.es ): 

inicio > empresarios > cotización   >  servizos de cotización  >  Documentos de  cotización  >  instrucións 
2009 

 

   Táboa 6.  Tipo de documento de identificación 

Código  Tipo de documento  

1 Número de identificación fiscal (N.I.F.) 

2 Pasaporte 

6 Número de identificación de estranxeiro (N.I.E.) 

9 Código de identificación fiscal (C.I.F.) 

 

 

 
    Táboa 7.  Tipo de liquidación 

Código  Clave 

000 Normal 

002 Complementaria por salarios tramitación normal 

003 Complementaria por abono salarios con carácter retroactivo (excepto 02) 

004 Complementaria por rectificación voluntaria ou reclamación 

007  Complementaria por atraso na cumprimentación do parte de baixa 

009 Outras complementarias 

013 Vacacións devengadas non gozadas 

 
 
 
  Táboa 8.  Códigos de base 

Código Bases 

00 Continxencias comúns e AT e EP iguais 

01 Continxencias comúns 

02 AT e EP 

07 AT e EP sen inclusión de horas extraordinarias* 

09 Horas complementarias 

10 Horas extraordinarias de forza maior 

11 Outras horas extraordinarias 

20 Continxencias comúns e AT/EP iguais (Cotización empresarial) 

21 Continxencias comúns (Cotización empresarial) 

22 AT/EP, Outras Cotizacións (Cotización empresarial) 

42 AT/EP sen cotización de Outras Cotizacións 

* Cumprimentar só cando o código 02 (base de AT e EP) acade o tope máximo 
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    Táboa 9.  Indicadores de situacións especiais 

Código  Indicadores  

1 Folga parcial 

2 Pluriemprego 

3 Redución de xornada 

4 Descanso maternidade tempo parcial 

5 Regulación de emprego parcial 

6 Dedución diferida de IT 

7 Regulación de emprego total 

8 Contrato inferior a 7 días 

 
   Táboa 10.  Códigos de compensación/dedución 

Código  Compensación/dedución 

01 Comp. Por IT, enfermidade común e accidente non laboral 

03 Comp. Por IT por AT e EP 

06 Reducións a cargo da TXSS 

07 Bonificacións ou reducións a cargo do Servizo Público de Emprego 

09 Compensación por desemprego parcial 

10 Bonificación por Formación teórica Presencial 

11 Bonificación por Formación teórica a Distancia 

13 Bonificación centros especiais de emprego 

16 Bonificación traballadores de 60 ou mais anos e 5 anos antigüidade na empresa 

17 Redución de cotas Continxencias Comúns excepto IT 

22 Bonificación fomento de emprego Lei 43/2006 

23 Bonificación sector téxtil da confección 

 
    Táboa 11.  Clase liquidación  TC1 

Código  CASILLA <C L> (Clase de Liquidación)  

0 liquidación total dentro de prazo: utilizarase se  ingresan todas as achegas antes da 
finalización do prazo regulamentario de ingreso  

1 liquidación achega dos traballadores soamente 

2 liquidación achega empresarial soamente 

3 liquidación cota total fora do prazo regulamentario 

4 liquidación complementarias, parciais ou por diferenzas 

 
 
    Táboa 12.  Clave control  TC1 

Código  CASILLA <C C> (Clave de control ) 

00 normal: para liquidacións que non requiran ningunha outra clave de control específica 

15 vacacións non gozadas e retribuídas 

80 expediente de regulación de emprego 

82 empresas en procesos de reconversión industrial 

95 Bonificacións 
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Táboa 13. - CLAVES DE TIPO DE CONTRATO  
Tipo de contrato  Código  

Contrato por tempo indefinido:  

A tempo completo 100 

A tempo parcial 200 

Fixo descontinuo 300 

Contrato indefinido por transformación de contrato temporal (fomento da contratación indefinida)  

A tempo completo 109 

A tempo parcial 209 

Fixo descontinuo 309 

Contrato indefinido por transformación de contrato temporal (non incentivado):  

A tempo completo 189 

A tempo parcial 289 

Fixo descontinuo 389 

Contrato indefinido con traballadores discapacitados:  

A tempo completo 130 

A tempo parcial 230 

Fixo descontinuo 330 

Contrato indefinido por transformación dun contrato temporal (traballadores discapacitados):  

A tempo completo 139 

A tempo parcial 239 

Contrato indefinido como medida de fomento da contratación indefinida:  

A tempo completo 150 

A tempo parcial 250 

Fixo descontinuo 350 

Contrato de duración determinada:  

- Por obra ou servizo  

A tempo completo 401 

A tempo parcial 501 

- Eventual por circunstancias da produción  

A tempo completo 402 

A tempo parcial 502 

- De inserción  

A tempo completo 403 

A tempo parcial 503 

- Interinidade  

A tempo completo 410 

A tempo parcial 510 

Contrato temporal ou de duración determinada con traballadores discapacitados:  

A tempo completo 430 

A tempo parcial 530 

Contrato temporal de fomento da contratación indefinida (exclusión social, vítima violencia xénero)  

A tempo completo 450 

A tempo parcial 550 

Contrato con xubilado parcial 540 

Contrato en prácticas:  

A tempo completo 420 

A tempo parcial 520 

Contrato para a formación 421 

Contrato de relevo (temporal):  
A tempo completo 441 

A tempo parcial 541 

 
 


