


FINIQUITO o QUITANÇA   
  
La relació laboral entre treballador/ora i empresa, pot acabar per tres  
circumstàncies: 

 
- El treballador/ora decideix marxar de l’empresa (baixa voluntària) 
- Acaba el contracte, en els casos de contracte temporal 
- L’empresa acomiada el treballador/ora 

 
En TOTS els casos, el treballador/ora ha de rebre el que s’anomena com a finiquito 
o quitança! 
 
Què és el finiquito o quitança? 

 
- Dies treballats que encara no s’han cobrat 

 Exemple: si la relació acaba el dia 15 del mes,  
   s’ha de rebre el salari del dia 1 fins al dia  
   15. 

 
- Part proporcional de les pagues extres 

 Com a mínim, es té dret a dues pagues  
   extres l’any (una a l’estiu i una altra  
   al Nadal) 

 

- Dies de vacances que no s’han gaudit 



ATENCIÓ! 
 
S’ha de tenir ben present que SEMPRE et correspon el finiquito! 
 
Hi ha casos en què s’ha dit al treballador/ora que en cas de voler marxar de   l’empr-
esa, no li correspon el finiquito.             FALS! 

 
 Si és el treballador/ora que decideix marxar, no rebrà                  indem-

nització, però sí els conceptes establerts al finiquito. 
 Si el treballador/ora no dóna el preavís establert al seu Conveni 

col·lectiu, es podran descomptar aquests dies del finiquito que li cor-
respon. 

 
El moment de l’acomiadament resulta complicat, per tant: 
 
    
INFORMA’T. Et donarà major seguretat i sabràs si et donen el que et pertoca. 

 
                          NO SIGNIS SI NO N’ESTÀS SEGUR/A. Si creus que no són      

                  correctes els documents i les dades que t’estan donant,    
                       pots no signar! L’altra possibilitat és escriure NO  
         CONFORME i signar gairebé a sobre.  
 

                SEMPRE POTS DEMANAR. S’ha de rebre una còpia  
                 del document que has signat i/o exigir-lo. Amb la  
    còpia del document d’acomiadament, et pots dirigir 

    a qui creguis oportú per saber si la informació és  
    correcta. 

 
 

A Acció Jove i Comissions Obreres, us ajudarem a 
resoldre els vostres dubtes! 



 

Acomiadament objectiu 
  
Si t’acomiaden per causes objectives la indemnització és de: 
20 dies per any treballat fins un màxim de 12 mensualitats. 
  
  
  

Acomiadament improcedent 
  
Si no estàs conforme amb l’acomiadament objectiu o no creus 
que siguin les causes correctes s’ha de denunciar per a que es 
reconegui la improcedència. 
  
Pràcticament totes les denuncies laborals passen per un acte de conciliació previ on es pot arribar a un acord. 
En cas que no s’arribi a un acord, s’ha d’anar a judici, i es dictaminarà si es procedent o improcedent. 
 
Si l’acomiadament es declara improcedent, l’empresa pot escollir entre: 
  

 Reincorporar-te al teu lloc de treball. En aquest cas t’hauran d’abonar les mensualitats corresponents, des que 
et van fer fora, fins a la teva reincorporació. 

 Pagar una indemnització. 

 45 dies per any treballat per contractes signats abans del 12/02/2012, amb un màxim de 42 mensualitats. 

 33 dies per any treballat per contractes signats després del 12/02/2012, amb un màxim de 24 mensualitats. 

  
Només, en el cas, que la persona acomiadada sigui representant legal dels treballadors/ores, l’elecció entre                        
reincorporar-se o rebre la indemnització, dependrà del propi treballador/ora. 
  
  
  

Finalització de contracte temporal 
  
Quan s’acaba el contracte temporal, tant eventual per obra o servei com eventual per circumstàncies de la producció,  
tens dret a una indemnització de 12 dies per any treballat. 
  
 

  
 
 
 
 
  

Finalització voluntària per l’article 41 Estatut dels Treballadors o mobilitat geogràfica 
  
En cas que l’empresa decideixi realitzar canvis substancials en les condicions de treball (establertes a l’article 41 ET) 
com, el canvi de tasques a realitzar, la mobilitat geogràfica de l’empresa o el canvi de franja horària de feina, tens dret a         
rescindir el contracte i rebre: 
  

 Una indemnització de 20 dies fins un màxim de 9 mensualitats (12 mensualitats en cas de mobilitat geogràfica). 

Pots recórrer la decisió judicialment si creus que el canvi no és justificat. Si la sentència així ho determina, et                 
correspondrà una indemnització d’acomiadament improcedent. 

  

    Finalització voluntària, segons l’article 50 Estatut dels Treballadors 
  
La persona treballadora també pot demanar l’extinció de la relació laboral en les següents situacions: 
  

 Quan es realitzen canvis substancials de les condicions de treball sense seguir els requisits establerts a l’art.41 ET,     
vulnerant la dignitat del treballador/ora. 

 Quan l’empresa no paga la nòmina o ho realitza amb retards continuats. 

 Per incompliments greus de l’empresa, que vulnerin els drets fonamentals del treballador/ora, excepte per causes 
de força major. 

  
En aquests supòsits es tindrà dret a la mateixa indemnització que en el cas d’acomiadament improcedent. 
  
  
  

Causes de força major 
  
No existeix una definició legal del concepte de força major. Per tal d’establir que l’acomiadament té aquesta            
consideració, caldrà que les autoritats laborals així ho dictaminin. 
  
En cas d’acomiadament per força major, la indemnització serà de 20 dies per any treballat, amb un màxim de 12 
mensualitats. 
  
  
  

Extinció de la societat jurídica de l’empresa 
  
Quan una societat es dissol, el treballador/ora que hi està contractat té dret a una indemnització de 20 dies per any 
treballat amb un màxim de 12 mensualitats. 
  
  
  

Mort, jubilació o incapacitat de l’empresari/ària 
  
En cas de mort, jubilació o incapacitat de l’empresari/ària autònom/a (persona física), i en cas que l’activitat de       
l’empresa no continuï, es tindrà dret a una indemnització d’una mensualitat del salari. 
  

Mort del treballador/ora 
 
L’Estatut dels Treballadors no especifica si existeix el dret a indemnització en cas de mort. En canvi, alguns convenis 
col·lectius si que ho contemplen. 
  
  
 

En quins casos no es rebrà una indemnització? 

  

 Per mutu acord o dimissió del treballador/ora 

 Acomiadament disciplinari 

 En cas de contracte d’interinitat o de contracte formatiu 

 Per jubilació o incapacitat permanent 

 Per una clàusula vàlidament especificada al contracte. 
 

  
UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

DE LA UNIÓ EUROPEA 
HA CONSIDERAT QUE HA DE SER IGUAL 

QUE LA DELS INDEFINITS 

20 DIES PER ANY TREBALLAT 



 

Acomiadament objectiu 
  
Si t’acomiaden per causes objectives la indemnització és de: 
20 dies per any treballat fins un màxim de 12 mensualitats. 
  
  
  

Acomiadament improcedent 
  
Si no estàs conforme amb l’acomiadament objectiu o no creus 
que siguin les causes correctes s’ha de denunciar per a que es 
reconegui la improcedència. 
  
Pràcticament totes les denuncies laborals passen per un acte de conciliació previ on es pot arribar a un acord. 
En cas que no s’arribi a un acord, s’ha d’anar a judici, i es dictaminarà si es procedent o improcedent. 
 
Si l’acomiadament es declara improcedent, l’empresa pot escollir entre: 
  

 Reincorporar-te al teu lloc de treball. En aquest cas t’hauran d’abonar les mensualitats corresponents, des que 
et van fer fora, fins a la teva reincorporació. 

 Pagar una indemnització. 

 45 dies per any treballat per contractes signats abans del 12/02/2012, amb un màxim de 42 mensualitats. 

 33 dies per any treballat per contractes signats després del 12/02/2012, amb un màxim de 24 mensualitats. 

  
Només, en el cas, que la persona acomiadada sigui representant legal dels treballadors/ores, l’elecció entre                        
reincorporar-se o rebre la indemnització, dependrà del propi treballador/ora. 
  
  
  

Finalització de contracte temporal 
  
Quan s’acaba el contracte temporal, tant eventual per obra o servei com eventual per circumstàncies de la producció,  
tens dret a una indemnització de 12 dies per any treballat. 
  
 

  
 
 
 
 
  

Finalització voluntària per l’article 41 Estatut dels Treballadors o mobilitat geogràfica 
  
En cas que l’empresa decideixi realitzar canvis substancials en les condicions de treball (establertes a l’article 41 ET) 
com, el canvi de tasques a realitzar, la mobilitat geogràfica de l’empresa o el canvi de franja horària de feina, tens dret a         
rescindir el contracte i rebre: 
  

 Una indemnització de 20 dies fins un màxim de 9 mensualitats (12 mensualitats en cas de mobilitat geogràfica). 

Pots recórrer la decisió judicialment si creus que el canvi no és justificat. Si la sentència així ho determina, et                 
correspondrà una indemnització d’acomiadament improcedent. 

  

    Finalització voluntària, segons l’article 50 Estatut dels Treballadors 
  
La persona treballadora també pot demanar l’extinció de la relació laboral en les següents situacions: 
  

 Quan es realitzen canvis substancials de les condicions de treball sense seguir els requisits establerts a l’art.41 ET,     
vulnerant la dignitat del treballador/ora. 

 Quan l’empresa no paga la nòmina o ho realitza amb retards continuats. 

 Per incompliments greus de l’empresa, que vulnerin els drets fonamentals del treballador/ora, excepte per causes 
de força major. 

  
En aquests supòsits es tindrà dret a la mateixa indemnització que en el cas d’acomiadament improcedent. 
  
  
  

Causes de força major 
  
No existeix una definició legal del concepte de força major. Per tal d’establir que l’acomiadament té aquesta            
consideració, caldrà que les autoritats laborals així ho dictaminin. 
  
En cas d’acomiadament per força major, la indemnització serà de 20 dies per any treballat, amb un màxim de 12 
mensualitats. 
  
  
  

Extinció de la societat jurídica de l’empresa 
  
Quan una societat es dissol, el treballador/ora que hi està contractat té dret a una indemnització de 20 dies per any 
treballat amb un màxim de 12 mensualitats. 
  
  
  

Mort, jubilació o incapacitat de l’empresari/ària 
  
En cas de mort, jubilació o incapacitat de l’empresari/ària autònom/a (persona física), i en cas que l’activitat de       
l’empresa no continuï, es tindrà dret a una indemnització d’una mensualitat del salari. 
  

Mort del treballador/ora 
 
L’Estatut dels Treballadors no especifica si existeix el dret a indemnització en cas de mort. En canvi, alguns convenis 
col·lectius si que ho contemplen. 
  
  
 

En quins casos no es rebrà una indemnització? 

  

 Per mutu acord o dimissió del treballador/ora 

 Acomiadament disciplinari 

 En cas de contracte d’interinitat o de contracte formatiu 

 Per jubilació o incapacitat permanent 

 Per una clàusula vàlidament especificada al contracte. 
 



 

 

 

 

 

    

   

 
 
 
 
 
 
 
 

     Via Laietana, 16 
    08003 Barcelona 
 

                                          
    @Joves_CCOO 

         acciojove@ccoo.cat 
 

 
 
   
 
   Amb el suport de 
 

 


