
 

 

 

 

 

 

REGISTRE SALARIAL 

 

El Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats 

entre dones i homes en el treball i l'ocupació, modifica l'article 28 de l'Estatut dels Treballadors i comporta l'obligació 

de les empreses a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions 

extrasalarials de la seva plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o 

llocs de treball iguals o d'un valor igual, de tal forma que les persones treballadores hi puguin accedir, a través de la 

representació legal de les persones treballadores de l'empresa. Us en detallem les seves principals característiques: 

 

Què és el registre salarial? 

El registre salarial és un registre quantitatiu, no nominatiu, que ha de recollir els valors mitjans dels salaris, 

desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual 

valor.  

 

Ha de contenir:  

1. Valors mitjans de retribució  

2. Valors mitjans de complements salarials  

3. Valors mitjans de percepcions extrasalarials  

 

A partir d’aquesta informació, el registre ha d’incloure també els càlculs de les retribucions mitjanes de dones i 

homes, és a dir, amb dades segregades per sexe, comptant amb l’element comparatiu per categoria professional, grup 

professional o lloc de treball.  

 

Qui té l’obligació de formalitzar un registre salarial? 

Aquesta obligació és per a totes les empreses, independent del nombre de persones treballadores de la seva plantilla 

o percentatge de dones i homes que la componen.  

 

En el cas d’empreses i organitzacions amb almenys 50 persones en plantilla, cal calcular la bretxa salarial entre dones i 

homes. Si la diferència percentual de retribució de dones i homes supera el 25%, cal justificar-ne el motiu. 

 

Quan serà obligatori? 

A partir de l’abril de 2021 el registre salarial es converteix en una obligació per a totes les empreses. 

 

 



 

 

Quin objectiu té? 

L’objectiu final d’aquest registre salarial ha de ser reduir les diferències de gènere en la retribució, incorporant 

sistemes per compartir, de manera transparent, l’estat de la qüestió a les empreses i organitzacions. 

 

Qui té accés al registre salarial? 

El document de registre salarial ha de ser accessible per a la Inspecció de Treball i els representants legals de 

treballadors. Les treballadores i els treballadors tindran dret a consultar el registre salarial mitjançant els comitès 

d’empresa o dels delegats i delegades sindicals.  

 

Amb quina temporalitat cal actualitzar el registre? 

En l'article 5.4 RDL 902/2020 s'especifica la presentació anual. No obstant, s’aconsella actualitzar el registre salarial 

anualment o quan hi hagi canvis significatius en l’estructura retributiva de l’empresa. 

 

Quin format ha de tenir el registre salarial? 

Actualment no hi ha un model oficial publicat, però està previst que es publiqui a les pàgines web oficials del Ministeri 

de Treball i Economia Social i del Ministeri d’Igualtat (art. 5.5 RDL 902/2020). 

 

La Generalitat ha facilitat un model de registre salarial, que us l’adjuntem en format Excel. 

 

Quines són les conseqüències de l’incompliment del registre salarial? 

Es considerarà una infracció greu, tal com recull l'apartat 13 de l'article 7 de la Llei sobre Infraccions i Sancions en 

l'Ordre Social que estableix que és un infracció greu: 

 

“No complir les obligacions que en matèria de plans i mesures d'igualtat estableixen la Llei orgànica 3/2007, 

de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, l'Estatut dels Treballadors o el conveni col·lectiu que sigui 

aplicable.” 

 

Per tant, en cas d’incompliment l'empresa podrà ser sancionada amb una quantia de 626 a 6.250 euros, segons la 

graduació que realitzi la inspecció de treball. 

 

 


