
 

El Rubius, sous i IRPF 

Segons publiquen diversos mitjans de comunicació, El Rubius va guanyar al llarg del             

2020 aproximadament 4,3 milions d’euros: 4 300 000 €.  

Qüestió 1 
Et sembla molt? Et sembla poc? Què en penses? Cerca informació sobre quin és el               

cost de construir un hospital, una escola i una biblioteca pública i després contesta              
les preguntes anteriors. 

Qüestió 2 

Observa la següent taula amb dades de l’any 2017 tretes de l’INE (Institut Nacional              
d’Estadística): 

Alguna cosa et crida l’atenció? 
a) Has sentit parlar mai de la mitjana, la mediana o la moda? Escriu què entens               

per cadascun dels conceptes anteriors si n’has sentit parlar. En cas contrari,            
cerca informació sobre aquests tres conceptes. 
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Durant el mes de gener de 2021, va ser molt          
comentada la notícia que el youtuber El Rubius        

canviarà  de residència (d’Espanya a Andorra).  
Ell afirmà que va prendre aquesta decisió, entre altres         

coses, perquè vol estar més a prop dels seus amics i           

companys youtubers (que també han marxat a       
Andorra, els pots consultar aquí). Tanmateix, va rebre        

moltes crítiques d’altres usuaris de YouTube i altres        
xarxes socials com ara Twitter, ja que l'acusaven de         

marxar per interessos econòmics, per pagar menys       

impostos. I tu, què en penses? En saps alguna cosa          
dels impostos? T’agradaria saber si la seva decisió        

pot haver estat motivada per raons econòmiques? 

Sou brut (anual) Mitjana Mediana Moda 

Homes 26 391,84 € 21 970,34 € 17 501,52 € 

Dones 20 607,85 € 17 214,60 € 13 518,63 € 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10882
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92317853
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0?ref=ccsearch&atype=rich
https://www.20minutos.es/noticia/4548982/0/el-rubius-a-willyrex-vegetta-diez-youtubers-han-huido-a-andorra/


 

b) Observa la taula i respon: 
● Quines diferències observes entre els tres sous dels homes? I entre           

els de les dones? 
● Quina de les tres dades creus que és més representativa del sou de             

les dones? I dels homes? 
● El sou mitjà proporciona la mateixa informació que els altres? Quina           

informació proporcionen per separat? I quan s’esmenten totes tres,         
s’entén millor la situació? De quina manera es complementen?  

c) Quines diferències trobes entre els sous dels homes i els relatius a les             
dones? Per què penses que passa això? Què et sembla? 

Qüestió 3  

A continuació, observa la taula amb dades del 2020 tretes d’aquest web.  

Si tenim en compte que El Rubius guanya 4,3 milions d’euros l’any, contesta: 

● Quants diners més guanya El Rubius cada any respecte a un director/a o             

gerent? I respecte al personal administratiu o al servei de restauració? 
● Sabries dir quantes directores o gerents caldrien perquè juntes arribessin al           

sou d’El Rubius? I personal administratiu o del servei de restauració? 

● Quantes treballadores del sector de la restauració o administratives caldrien          
perquè juntes arribessin al sou d’un/a director/a o gerent? 

Qüestió 4  
Segons l’idescat (Institut d’Estadística de Catalunya), l’any 2016 la despesa mitjana           

anual per persona era de 13 414€. A més, també segons l’idescat, l’esperança de              

vida dels homes i dones a Catalunya és la següent: 

Aproximadament i considerant que fas una despesa mitjana anual de 13 414€,            

quantes vides podries viure amb el que guanya El Rubius en un any? 

 

 

Feina Sou mitjà 

Director/a i gerent 54 341,32 € 

Personal administratiu 21 730,58 € 

Servei de restauració 17 047,80 € 

Esperança de vida 

Dones 86,3 anys 

Homes 80,8 anys 

https://www.enterat.com/actualidad/salario-medio-espana.php
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10423&tema=ingre
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10106


 

Qüestió 5  
Obre un full de càlcul i copia la següent taula: 

La informació de la taula es correspon aproximadament amb el percentatge d’IRPF que han de pagar els                 

treballadors a l’Estat espanyol. Aquestes dades poden variar una mica segons la Comunitat Autònoma i també                

amb les exempcions fiscals segons les situacions personals dels contribuents.  

Ara calcularem les retencions que s’apliquen en cada tram (les aportacions           

econòmiques del contribuent a l’Estat) a diferents sous (el d’El Rubius, el del             
personal administratiu, el de la directora o gerent…). Per fer-ho, has de parar             

atenció a l’explicació amb el projector i tractar d’elaborar una base d’orientació amb             

els passos que seguiràs quan ho hagis de fer tot sol. Per exemple: 

Qüestió 6 

Ara has de repetir l’activitat anterior amb les dades d’Andorra, recollides a la taula              
següent: 

Podeu consultar les dades de la taula aquí.  

Com les de l’Estat espanyol, poden variar segons la situació personal del contribuent. 

 

 

Dades estatals 

Trams IRPF Interval Percentatge (%) 

1r 0 a 12 450€ 19% 

2n 12450 a 20 200€ 24% 

3r 20 200 a 35 200€ 30% 

4t 35 200 a 60 000€ 37% 

5è 60 000 a 300 000€ 45% 

6è Més de 300 000€ 47% 

1. Separa la columna “Interval” en dues: inicial i final. 

2. A continuació, has d’afegir una columna a la dreta de la columna “final” on              
calculis les diferències a cada tram i la pots anomenar “Diferències”. 

3. ... 

Dades estatals 

Trams IRPF Interval Percentatge (%) 

1r 0 a 24 000€ 0% 

2n 24 000 a 40 000€ 5% 

3r Més de 40 000€ 10% 

http://www.irpf.com.es/
https://irpf.impostos.ad/


 

Qüestió 7  

Amb les dades que has obtingut a les qüestions 5 i 6, què penses que pot haver                 
motivat el canvi de residència? 

Qüestió 8  

Fes una breu recerca i respon: 

● Per a què serveixen els impostos com l’IRPF? 

● Altres països com ara França, Itàlia, Alemanya o Regne Unit, apliquen trams            
més semblants als espanyols o als andorrans? 

● Troba altres estats o nacions que apliquin impostos semblants als andorrans i            
enumera’ls. 

● Què és un paradís fiscal? 

Qüestió 9 

Reflexió personal (què has après?, què t’ha cridat més l’atenció?, quins trams            
consideres més justos: els dels estats com l’espanyol o com l’andorrà?, en l'àmbit             

personal, quin penses que et beneficia més? …) 

 

 
 

 

 


