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Registre de salaris

El Reial Decret Llei 6/2019 de 1 de març, de mesures urgents per a garantir la igualtat de
tracte d’oportunitat entre homes i dones en el treball i l’ocupació en indica la obligatorietat
per part dels empresaris de confeccionar un registre de salaris mitjos. Aquest RD ve a
modificar l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors, ampliant el mateix.

L’objectiu és eliminar la denominada “Bretxa Salarial”, que es defineix com la diferència
relativa que hi ha a la mitjana dels ingressos bruts per hora, a tots els sector de l’economia.

Algunes dades que ens fan tenir una idea de la situació actual són, per exemple, que les
dones assalariades reben un salari mitjà un 22,8% inferior al dels homes i concretament a la
ciutat de Barcelona, l’any 2015 les dones van percebre un salari mitjà un 22,8% inferior al
dels homes



Novetats RDL 6/2019

Els punts més destacats d’aquesta ampliació de l’article 28 de l’Estatut dels
Treballadors són dos:

• El primer ens diu que l’empresari esta obligat a confeccionar un registre dels
promitjos de salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials de
tota la seva plantilla. Aquest registre ha d’estar segregat per sexes i categories
professionals o llocs de treball d’igual valor. A més, les persones treballadores,
tenen dret a accedir a aquest registre, a través dels representants legals de
l’empresa o en cas que no existissin, sol·licitant-lo directament.

• El segon punt ens diu que quan el promig de les retribucions dels
treballadors d’un sexe per al mateix lloc de treball o lloc d’igual valor sigui
superior en un 25% o més, l’empresari haurà d’incloure en aquest registre de
salarial una justificació que aquesta diferència (Bretxa Salarial) no correspon a
motius relacionats amb el sexe de les persones treballadores. Aquesta
obligació només es requereix per aquelles empreses que tinguin 50 o més
persones treballadores.



Què és un treball d’igual valor?

Segons l’especificació que es dona al nou article 28 de l’Estatut dels
Treballadors, un treball tindrà igual valor que un altre quan la natura de les
funcions o tasques a realitzar, les condicions educatives, professionals o de
formació exigides per al seu exercici, les factors estrictament relacionat amb el
seu acompliment i les condicions laborals en que les tasques s’han de portar a
terme siguin equivalents.

La obligació de tenir un registre de salaris entra en vigor a la data de
publicació del Reial Decret 6/2019, es a dir, des del dia 1 de març de
2019.
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Exemple de registre de salaris





JDA/SFAI GRANOLLERS
c/ Francisco de Quevedo, 9

08402 Granollers, Barcelona

T. 93 860 03 70

JDA/SFAI BARCELONA
c/ Balmes 49, 4ª planta

08007 Barcelona

T. 93 412 76 39

JDA/SFAI MADRID
c/ Príncipe de Vergara 36, 3r dreta

28001 Madrid

T. 91 743 09 68 

JDA/SFAI SABADELL
c/ Tres Creus, 92

08202 Sabadell, Barcelona

T. 93 725 91 53
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