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NOTA D’INTERÈS Nº 6/2021                                                                   31-05-2021 

 

Aplicació del Real Decreto 902/2020 del 13 d’octubre, 

sobre la igualtat retributiva entre dones i homes. 
 

 

Objecte del Real Decret:  
Establir mesures específiques per fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no 

discriminació entre dones i homes en matèria retributiva. 

 

Què hem de fer?  

S’ha d’elaborar un registre retributiu de TOTA la plantilla, inclòs el personal directiu i 

els alts càrrecs. 

 
Com ho hem de fer?  

Aquest registre retributiu ha d’incloure els valors mitjos dels salaris, els complements 

salarials i les percepcions extra salarials de la plantilla separats per sexe i distribuïts per 

grups professionals, categories i/o llocs de treball. 

 

Qui ho haurà de fer?  
L’àmbit d’aplicació d’aquest RD és per a totes les relacions laborals regulades en l’Estatut 

dels Treballadors (és a dir, per a totes les empreses que tinguin treballadors). 

 

 

Principis a respectar:  
 

 Transparència retributiva: 

S’haurà de tenir a disposició els informes que identificaran si hi ha discriminacions, tant 

directes com indirectes, i particularment les degudes a incorrectes valoracions de llocs 

de treball. 

 Igual retribució per treball d’igual valor: 

L’empresari està obligat a pagar, per la prestació d’un treball d’igual valor, la mateixa 

retribució, i en aquest cas concret, sense diferenciar entre homes i dones. 

 

 

Las empreses que comptin amb un Pla d’Igualtat (estan obligades aquelles que 

tinguin més de 150 treballadors) hauran d’incloure en el seu registre una 

auditoria retributiva.  
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En quant al règim sancionador,  cap destacar que el fet d’incomplir amb la obligació de 

fer el registre salarial pot tenir la consideració d’infracció greu i les seves sancions poden 

anar:  

 Des dels 626€ a 1.250 € en el seu grau mínim 

 Des dels 1.251€ a 3.125 € en el seu grau mig 

 Des dels 3.126€ a 6.250 € en el seu grau màxim 

 

A més a més, si es constatés una discriminació salarial, com es considera falta molt greu, 

es pot quantificar pel següent règim:  

 Des dels 6.251€ a 25.000 € en el seu grau mínim 

 Des dels 25.001€ a 100.005 € en el seu grau mig 

 Des dels 100.006€ a 187.515 € en el seu grau màxim 

 

 

 

Enric Oliveras 

Payroll Specialist 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Font & Yildiz (www.fontyildiz.com) oferim assessorament legal, fiscal i econòmic a empreses nacionals i estrangeres, 

patrimonis familiars i start-ups, especialitzant-nos en: 

 Inversions estrangeres  

 Fiscalitat (Tax Compliance)  

 Mercantil – Societari  

 M&A i Reorganitzacions de grups empresarials  

 Econòmic-financer, i reestructuracions comptables  

 Processal i Concursal  

 Successori: Planificació i tramitacions testamentàries  

 Global Mobility  

 Gestió fiscal–comptable –laboral  

 Oferim els nostres serveis en català, castellà, anglès, francès, turc, portuguès, xinés i italià.  

No dubti en contactar amb nosaltres (info@fy-legal.com), estarem encantats de col·laborar amb vostè prestant-li els 

nostres serveis.  

La informació continguda en aquest document és únicament per a fins informatius i no ha d’interpretar-se com assessorament legal, opinió legal o com 

ningun tipus de consell sobre qualsevol fet o circumstància específica. En aquest sentit, el present document no és vinculant i simplement divulga una 

opinió, i par tant, recomanem no actuar o, en el seu cas, abstenir-se d’actuar en base a la informació aquí continguda sense previ assessorament 

professional. Així, Font & Yildiz no serà responsable ni ofereix garanties de ningun tipus en relació amb l’ús que es faci de la informació aquí inclosa. 

http://www.fontyildiz.com/
mailto:info@fy-legal.com

