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ESTATUT DELS 
TREBALLADORS  

(Drets mínims)  

 

CONVENIS COL·LECTIUS 
(Segons Sectors i empreses)  

CONTRACTE DE TREBALL  
(Condicions laborals bàsiques)  

CONSTITUCIÓ                                                                                  
ESPANYOLA 

 

NCORPORACIÓ AL MÓN DEL TREBALL 
 
 

1. Regulació legal del món laboral 
 
Per poder entendre com es regula el món laboral és necessari conèixer el que 
s’anomena el principi de Jerarquia Normativa, que és el que s’utilitza quan 
trobem moltes normes que regulen alhora la mateixa matèria. En el cas del 
món laboral existeixen unes preferències en l’ordre establert que caldrà que 
tinguem en compte per saber quines són les normes aplicades en cada 
moment. 
 
Per comprendre-ho més clarament, intentarem aclarir-ho a partir d’aquest 
esquema gràfic en forma de piràmide: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Constitució és, com es veu al gràfic, la que encapçala la piràmide. Es 
tracta d’una llei fonamental a què s’ha de sotmetre tot l’ordenament jurídic. És 
la llei més genèrica que tenim, així doncs, la farem servir quan no hi hagi una 
ordre més específica. 
 
L’Estatut dels Treballadors  es troba en segon lloc perquè parla dels drets 
mínims dels treballadors, per sota dels quals seria il·legal la situació laboral. 
 
Els Convenis Col·lectius especifiquen les condicions laborals pactades entre 
sindicat i patronal i negociades per millorar l’Estatut dels Treballadors en cada 
empresa o sector. 
 



 
 

 

 

Finalment trobem el contracte laboral,  que pot millorar les condicions del 
conveni o les de l’Estatut, mai empitjorar-les.  
 
Per entendre això, haurem de tenir clar que en matèria laboral, donat que és 
possible negociar millores en les condicions de treball, es dóna una jerarquia 
normativa basada en dos principis: 
 

- El principi de norma mínima: A la regulació legal del món laboral 
existeix un mínim, per sota d’aquest mínim no es pot regular, però les 
parts sí que poden millorar aquests mínims en benefici del 
treballador. 

 
- El principi de norma més favorable: En cas que diverses normatives 

laborals puguin ser aplicades pel mateix supòsit, finalment serà 
aplicable aquella que afavoreixi més el treballador. 

 
 

 

2. Drets i deures bàsics dels treballadors 
 
Els drets bàsics que hem de conèixer en matèria laboral pels treballadors són 
els següents: 

1) Ocupació efectiva  
2) Promoció i formació professional   
3) Igualtat i no discriminació  
4) Respecte a la intimitat i a la consideració deguda a la seva 

dignitat 
5) Protecció eficaç en matèria de Seguretat i Higiene 

 
Els deures bàsics dels treballadors són: 
 

1) Deure de bona fe contractual: S’entén que tant el treballador com 
l’empresari exerceixen drets i deures de bona fe. 

2) Deure de rendiment del treballador : El treballador ha de ser 
efectiu a la seva feina i productiu per l’empresa 

3) Deure de no concurrència:  El treballador no pot fer la 
competència a l’empresa en què treballa 

 
 
 
3. L’Estatut dels treballadors  
 
L’Estatut dels Treballadors estableix unes condicions mínimes per sota de les 
quals s’estarien vulnerant els drets dels treballadors i que poden ser millorades 
pels Convenis Col·lectius i pels Contractes de Treball. Aquestes condicions es 
determinen al llarg dels 92 articles que posseeix i en els seus diferents apartats 
i disposicions addicionals. 
 
Algunes de les normes que aclareix són: 



 
 

 

 

 
� Les formes de contractació: aclareix quins tipus de contractes existeixen 
� La Jornada Laboral serà: 
 

� Màxim 40 hores setmanals 
� 12 hores de descans entre jornades 
� 9 hores efectives de jornada màxima 
� Descans de 15 min. si se superen les 6 h 
� Màxim de 80 hores extres l’any 
 
 

� Quant als menors: 
 

� 8 hores efectives 
� No poden treballar de nit (de 22h a 6h) 
� No poden fer hores extres 
� No poden realitzar tasques considerades perilloses. 
 
 

� També queda vigència de: 
 

� Horari del treball nocturn 
� Descansos setmanals, festes i permisos 
� Vacances anuals retribuïdes 
� Mobilitat funcional 
� Mobilitat geogràfica 
� Modificació de les condicions de treball 
� Extinció de contracte 

 
 

 
4. Els contractes de treball  
 
Un contracte de treball és un acord entre empresari i treballador, on el primer 
es compromet a donar un salari o compensació econòmica al segon a canvi del 
seu treball. 
 
Els tipus de contractes queden resumits als quadres següents: 
 
 

Tipus de contracte 

Segons durada Indefinits Durada determinada 

Segons jornada Temps Complert Temps Parcial 

Jornada / Durada Indefinida Determinada 

Completa 
- Normal(Indefinit a 

temps complert) 

- Durada 

determinada a 



 
 

 

 

- Fixes discontinus 

- Foment del Treball 

temps complert 

- Formatius 

- Substitució 

Parcial 

- Indefinits a temps 

parcial 

- Fixes discontinu a 

temps parcial 

- Foment del treball 

- Durada 

determinada a 

temps parcial 

- Relleu 

 
 
 
Els contractes de durada determinada poden ser: 
 

� D’obra i servei 
� Eventual per circumstàncies de la producció 
� D’interinitat (substitució) 

 
Els contractes de formatius són de dos tipus: 
 

� Formació 
� Practiques 
 
 
 
 
 

On trobar més informació? 
 
Oficina Jove del Vallès Oriental 
Plaça de l’Esglèsia,8, Granollers 
93 842 66 84 
wwwgrajove.cat 
treball.vallesoriental@oficinajove.cat 
 
 
Estatut dels treballadors: 
http://www.gencat.cat/treball/doc/doc_8
3784893_1.pdf 
 
 
Avalot-Joves de la UGT de Catalunya 
Rambla Santa Mònica, 10 
93 304 68 18  
www.avalot.cat 
avalot@catalunya.ugt.org 
 



 

 

 
EL SALARI 

 

1. Què és el salari? 
El salari és la totalitat de les percepcions econòmiques que els treballadors reben, en 

diners o en espècie, per la prestació dels seus serveis laborals per compte aliè. 

Per la seva part, s’entén per percepcions econòmiques: 

 

� Les que retribueixen la feina efectiva . 

� Les que retribueixen els períodes de descans computables com de feina  

(art. 26.1 ET). 

�  

2. Quins períodes de descans són computables com de  feina efectiva? 
o Les interrupcions de treball que no siguin responsabili tat del 

treballador  (art. 30 ET). Per exemple, retards en l’assignació de 

tasques. 

o Les interrupcions de les tasques a la jornada continuad a quan així 

es pacta (art. 34.4 ET). Per exemple, temps de descans per menjar. 

o Descans setmanal i dies festius  (art. 37 ET). 

o Llicències i permisos retribuïts  (art. art. 37.3 ET). 

o Lactància  per fill menor de 9 mesos (art. 37.4 ET). 

o Vacances  anuals (art. 38 ET). 

o Llicència setmanal de 6 hores per la recerca de feina  per extinció de 

contracte de treball basat en causes objectives (art. 53.2 ET). 

o Absències justificades  a la feina amb dret a retribució. 

o Absències permeses  als treballadors per disposicions legals que no 

donin lloc a la recuperació del temps perdut. 

 

3. Què són les retribucions no salarials? 
Són percepcions del sou, que no es consideren salari, i que el treballador rep en 

concepte d’indemnitzacions i suplements per despeses relacionades amb la feina, 

prestacions complementàries i indemnitzacions de la seguretat social i indemnitzacions 

corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments . 

Les percepcions extrasalarials no estan subjectes a retenció de IRPF  i per tant, no 

es declaren com a renda, ni tampoc integren les bases de cotització a la Seg uretat 

Social . 



 

 

Quant a això últim cal aclarir que hi ha percepcions extrasalarials per a les quals sí 

que es cotitza a la Seguretat Social: incapacitat temporal o atur. 

Indemnitzacions i suplerts  

Són compensacions econòmiques per despeses  personals del treballador com a 

conseqüència de la seva activitat laboral. 

 

Normalment, s’estableixen en el conveni col·lectiu . Són les següents: 

� Percepcions per desgast d’eines i útils del treball . 

� Adquisició de roba o uniformes  de treball. 

� Despeses de locomoció . 

� Dietes  de viatge. 

� Plus  de distància. 

� Transports  urbans. 

� Altres de similar naturalesa: plus de dinar en jornada partida , etc. 

 

Indemnitzacions de la Seguretat Social i prestacion s complementàries  

Són quantitats abonades per les entitats gestores, mútues d’accidents de treball, o 

directament per les empreses, i es consideren a efectes com a retribucions 

extrasalarials (pagament de prestacions econòmiques per incapacita t temporal i 

atur parcial, serveis assistencials o complementari s de la Seguretat Social que 

poden establir les empreses, etc.) . 

 

Indemnitzacions corresponents a trasllats, indemnit zacions i acomiadaments  

Són les quantitats que el treballador percep per les depeses que suposa un trasllat, 

així com les corresponents a l’extinció del contracte laboral, entre d’altres. 

 

4. Quina és l’estructura del salari? 
 

L’estructura del salari comprèn el salari base  i els complements salarials . 

1. Salari Base  

El salari base  és la retribució fixada  per unitat de temps o d’obra . No pot ser 

inferior  al Salari Mínim Interprofessional (624€ per l’any 2009). Tot i això, pot ser 

inferior sempre i quan la totalitat dels ingressos considerats en el seu conjunt en 

còmput anual siguin superiors al SMI. 

 

 

 



 

 

Inclou  tant el pagament de la jornada com els períodes de descans. 

Igualment, formen part del salari base les gratificacions extraordinàries  que no 

depenen de la situació i resultats de l’empresa. Aquestes són com a mínim dues a 

l’any (una a Nadal i l’altre segons es pacti en conveni col·lectiu). 

 

2. Complements salarials  

Són aquelles quantitats que s’afegeixen al salari base del treballador, fixades en funció 

de circumstàncies relatives a les condicions personals del treballador, a la feina 

realitzada o a la situació i resultats de l’empresa. 

 

5. Quines modalitats de salari i quins sistemes de retribució hi ha? 

 

Modalitats de salari  

L’Estatut dels Treballadors (ET) diferencia entre salari en diners i salari en espècie  

(en béns de tipus divers), establint que en cap cas aquest últim pot suposar més d’un 

30% de la remuneració total del treballador. 

 

El salari en espècie presenta entre d’altres formes, les següents: 

� Utilització d’habitatge. 

� Lliurament o gaudi de vehicle. 

� Préstecs amb tipus d’interès inferiors al legal dels diners. 

 

El treballador pot sol·licitar l’extinció del contracte laboral per impagament continuat del 

salari (cobrant 45 dies per any treballat d’indemnització). 

 

Sistemes de retribució  

El pagament del salari pot fer-se d’acord amb un dels sistemes següents: 

� Fix:  La seva percepció no es condiciona, a diferència del que passa amb la 

retribució variable, a l’obtenció de determinats resultats. Es determina en 

conveni o contracte individual de treball. 

� Variable:  la quantia de les percepcions canvia en funció dels resultats 

aconseguits o del rendiment obtingut. 

 

a) Sistemes de retribució fixa.  

• Salari per Unitat de Temps.  Només s’atén a la jornada normal completa de 

treball, sense consideració de la “quantitat” de treball realitzat. Es denomina jornal 



 

 

quan s’abona per dies o setmanes, o sou quan el seu abonament és mensual. 

• Salaris per Unitat d’Obra o a preu fet.  S’atén a la quantitat o qualitat de l’obra, 

amb independència del temps invertit, i s’abona en funció del número de peces, 

mesurades o conjunts elaborats. 

• Salari Mixt.  És el més habitual. Es composa d’una part “fixa”, que retribueix la 

unitat de temps, i una altra “teòricament variable” que retribueix la quantitat o qualitat 

de la feina realitzada (prima o incentiu). És el salari per rendiment fix: per acord 

s’estableix un termini de temps determinat per realitzar una unitat d’obra. 

 

Els criteris per establir la quantitat fixa corresp onent  a un o altre tipus de salari 

(“Per unitat de temps” o “Per unitat d’obra”) poden ser diversos; s’ha d’atendre allò que 

s’hagi establert en conveni o acord i generalment es fa a través de les Categories 

Professionals, però hi ha un altre sistema cada cop més utilitzat que és el de la 

valoració dels llocs de treball. 

 

b) Sistemes de retribució variable.  

El seu objectiu consisteix en pagar al treballador en funció del rendiment  obtingut o 

dels resultats aconseguits . Un dels més generalitzats actualment és el de la 

remuneració per rendiment. 

� Salari per rendiment.  Aquest tipus remunera el rendiment a través de taxes 

uniformes per peces, altres vegades variant els guanys del treballador en 

proporció igual o menor que el rendiment, o a través de procediments 

comparatius. 

� El salari a comissió  és típic dels representants del comerç, que tenen una 

relació laboral de caràcter especial: intervenen en operacions mercantils sense 

assumir el risc de les mateixes. Per tal que existeixi el dret al salari de la 

comissió, el negoci jurídic ha d’estar realitzat i pagat. El treballador té dret a 

demanar en qualsevol moment els llibres i comptes o qualsevol altre document 

a l’empresa. 

 

� El salari a base de participació en beneficis  és una forma de retribuir als 

treballadors en funció dels resultats econòmics obtinguts per l’empresa durant 

un exercici econòmic. Aquest sistema no té caràcter consolidable, de forma 

que no hi ha un mínim garantit 

� Els salaris a la part  a pesca; els troncs a hostaleria, etc. constitueixen sistemes 

a través dels quals la retribució del treballador es fixa en una fracció 

determinada del producte obtingut o del valor del mateix. 



 

 

 
On pots trobar més informació? 
 
Oficina Jove del Vallès Oriental 
Plaça de l’Esglèsia, 8, Granollers 
93 842 66 84  
www.grajove.cat 
treball.vallesoriental@oficinajove.cat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  
 

1. Mutu acord 
 
Les condicions de l’extinció depenen d’allò que hagin establert l’empresari i el 
treballador amb els següents límits: 
 • El treballador no pot renunciar als seus drets legals. 
 • No pot tenir lloc per error, dol o intimidació. 

• L’objecte ha de ser lícit. No pot ser contrari a l’interès o ordre públic ni 
perjudicar a tercers. 

 
Es pot fer mitjançant comunicació escrita o verbal. El treballador no té dret a la 
prestació de l’atur , ja que no està a l’atur involuntàriament. Tampoc no  té dret a cap 
indemnització , tret que s’hagi pactat el contrari. 
ATENCIÓ! En tot cas, tens dret a la part que et correspon de la liquidació i quitança 
de la relació laboral. 
 
 
2. Per causes que figuren vàlidament al contracte d e treball 
 
Té lloc per les causes consignades per les parts al contracte de treball, sempre que 
compleixin els següents requisits: 
 • Constin per escrit al contracte i de manera concreta. 
 • No siguin contràries a la llei. 
 • Siguin possibles i es produeixin efectivament. 
 • No siguin abusives per part de l’empresari. 
 
ATENCIÓ! Si alguna clàusula del contracte és discriminatòria o atempta contra un dret 
fonamental, l’extinció és nul·la, per tant, queda sense efecte. 
 
A part de la liquidació i quitança, el treballador pot optar a la prestació de l’atur . El 
treballador no  té dret a cap  indemnització , tret que s’hagi pactat el contrari. 
 
 
3. Expiració del temps convingut o realització de l ’obra o servei 
 
En aquest cas el contracte s’extingeix perquè s’ha acabat el temps acordat o perquè 
ha finalitzat l’obra o servei objecte del contracte. 
 
Preavís:  Si el contracte té una durada superior a un any, l’empresari ha de preavisar el 
treballador amb 15 dies d’antelació a la data d’extinció. El treballador té dret a 
percebre una indemnització d’un dia de salari per cada dia de retard del preavís. 
 
Correspon una indemnització de 8 dies de salari per cada any treballat, a més de la 
liquidació i la quitança (on s’inclourà la indemnització), el treballador pot optar a l’atur. 
 
 
4. Per jubilació, invalidesa o mort del treballador  
 
Jubilació : Quan el treballador ha complert l’edat de jubilació o, sense haver-la 
complert, reuneix els requisits per percebre la pensió corresponent, s’extingeix la 
relació laboral. 
 



 

 

Invalidesa : La situació d’incapacitat temporal permanent, ja sigui total, absoluta o gran 
invalidesa, extingeix la relació de treball. Els òrgans competents de la Seguretat Social 
han de determinar el grau d’incapacitat. 
 
L’extinció del contracte no dóna dret a indemnització , tret que s’hagi pactat el 
contrari. A més de la liquidació i quitança corresponent, el treballador té dret a 
percebre la pensió de jubilació o incapacitat, segons els casos, a càrrec de la 
Seguretat Social. 
 
5. Per mort, jubilació, incapacitat de l’empresari o tancament de l’empresa 
 
Cal distingir l’extinció de la relació laboral en funció de si l’empresari és una persona 
física (amb nom i cognoms) o una persona jurídica (és una societat d’un o més socis). 
 
• Si l’empresari és una persona física , la seva mort, incapacitat o jubilació no produeix 
l’extinció dels contractes si el negoci continua. Si s’extingeix el negoci, també 
s’extingeixen els contractes de treball. Llavors, el treballador afectat té dret a una 
indemnització  total d’un mes de salari . 
 
• Si l’empresari és una persona jurídica , també cal distingir entre si continua el negoci 
o no: 

• Si no continua, els contractes de treball s’extingeixen. 
• Si continua amb un nou empresari (successió d’empresa), els 

contractes continuen vigents i només hi ha una subrogació del nou 
titular en els drets i deures de l’anterior. 

 
En cas de conflicte sobre si es tracta d’una successió o una extinció d’empresa, la 
Inspecció de Treball  ha de decidir. 
 
L’extinció del contracte si l’empresari és una persona jurídica, dóna dret a una 
indemnització de 20 dies  de salari per any de servei, amb un màxim de 12 
mensualitats.  
 
A més de la liquidació i quitança, el treballador pot optar , tant si l’empresari és una 
persona física o jurídica, a la prestació de l’atur. 
 
 
6. Per causa de força major  
 
La relació laboral s’extingeix per causa de força major quan es produeixi alguna 
circumstància que impossibiliti definitivament la prestació de treball, com ara un 
incendi, terratrèmol, expropiació, etc. 
 
L’empresa ha de justificar les causes de l’extinció davant l’Autoritat Laboral que 
correspongui, la qual ha d’aprovar o denegar l’extinció en el termini de 5 dies. 
 
Els treballadors tenen dret a una indemnització de 20 dies  de salari per any de 
servei, amb un màxim de 12 mensualitats. Part de la indemnització pot ser assumida 
pel FOGASA.  A més de la liquidació i quitança, el treballador pot optar a la prestació 
de l’atur . 
 
 
 
 



 

 

 
7. Per voluntat del treballador 
 
o Per voluntat pròpia: L’extinció té lloc per voluntat del treballador. 
ALERTA! Si et vols donar de baixa voluntària, ho has de comunicar amb l’antelació 
que fixa el conveni aplicable. L’incompliment del termini de preavís sol comportar el 
dret de l’empresa a treure’t de la quitança un dia de salari per cada dia de manca de 
preavís. 
 
És aconsellable preavisar per escrit, fer-ne dues còpies i reservar-nos un exemplar 
signat per l’empresa conforme l’ha rebut. Durant el període de prova no hi ha 
l’obligació de preavisar. Pots plegar d’un dia per l’altre sense cap causa justificada. 
Sovint l’empresa disposa d’un model escrit de baixa voluntària, però vés en compte 
que no t’enredin. 
 
El treballador no té dret a cap tipus d’indemnització  per aquest concepte. En aquest 
cas el treballador no té dret a la prestació de l’atur.  
 
o Per incompliment greu de l’empresari:  
Té lloc quan el treballador sol·licita l’extinció de la relació laboral en base a un 
incompliment greu de l’empresari. Cal sol·licitar l’extinció al jutge, que ha de decidir a 
favor o no d’aquesta en base a les proves existents. 
 
ATENCIÓ! Mentrestant has de continuar treballant, ja que si nó se’t podria acusar 
d’abandonament del lloc de treball. 
 
Es pot sol·licitar l’extinció del contracte  de treball en els següents supòsits: 

•  Modificació substancial en les condicions de trebal l  
•  Manca de pagament  o retard continuat en el pagament dels salaris. 
•  Mobilitat funcional o geogràfica  i s’hagi estimat per sentència la seva 

reintegració. 
•  Qualsevol altre incompliment greu  i culpable de l’empresari. 

 
El treballador té dret a una indemnització de 45 dies  de salari per any de servei, amb 
un màxim de 42 mensualitats, com si es tractés d’un acomiadament improcedent. A 
més de la liquidació i quitança, el treballador pot optar a la prestació de l’atur . 
 
 
8. Per acomiadament 
 
o Acomiadament col·lectiu (ERO) 
És aquell que afecta un nombre o percentatge de treballadors determinat (segons 
nombre de treballadors a l’empresa). Per dur a terme un acomiadament col·lectiu cal 
obrir un ERO (Expedient de Regulació de l’Ocupació), procediment que requereix la 
intervenció dels representants dels treballadors i de l’Autoritat Laboral). 
 
Els treballadors afectats tenen dret a una indemnització mínima de 20 dies  de salari 
per any de servei, amb un màxim de 12 mensualitats, tret que s’acordi una suma 
superior. A més de la liquidació i quitança, el treballador pot optar a la prestació de 
l’atur.  
 
o Acomiadament individual per causes objectives 
Té lloc quan el treballador és acomiadat en base a alguna de les següents causes 
objectives: 



 

 

- Ineptitud del treballador 
- No adaptació del treballador a les modificacions tècniques. 
- Faltes justificades d’assistència quan aquestes superin certs límits. 
- Causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.  
- En els contractes indefinits concertats per les administracions públiques i altres 

entitats sense ànim de lucre per l’execució de plans i programes públics 
determinats, quan la consignació econòmica sigui insuficient per mantenir el 
lloc de treball. 

 
Cal comunicar l’extinció de la relació laboral amb 30 dies d’antelació, per escrit i fent-hi 
constar la causa. 
ATENCIÓ!  Durant el període de preavís tens dret a una llicència de 6 hores setmanals 
per buscar un nou treball, sempre retribuïdes. Si no estàs d’acord amb l’acomiadament 
pots denunciar-ho en un termini de 20 dies hàbils a comptar des de la data d’efectes. 
Si l’empresa et deu diners tens un any per reclamar-los. 
 
L’acomiadament per causes objectives, ha de ser qualificat per sentència com a 
procedent, improcedent o nul: 
 
• Procedent : Si l’empresari acredita les causes al·legades a l’escrit de comunicació. 
Es valida l’extinció del contracte, amb dret a una indemnització mínima de 20 dies de 
salari per any de servei, amb un màxim de 12 mensualitats. 
• Improcedent : La improcedència pot ser admesa pel mateix empresari, a la carta 
d’acomiadament, o reconeguda per sentència, en cas que no quedi acreditada la 
causa al·legada per l’empresari a la carta d’acomiadament. 
 
SALARIS DE TRAMITACIÓ!  Sou que t’ha de pagar l’empresari corresponent als dies 
que transcorren des de l’acomiadament fins que aquest es declara improcedent. Si al 
despatxar-te l’empresari ingressa els diners de la indemnització en una entitat bancària 
en menys de 48 hores des de l’acomiadament es pot estalviar de pagar aquests salaris 
de tramitació. 
 
 
ATENCIÓ! Encara que signis la comunicació i acceptis la indemnització, això no vol dir 
que estiguis d'acord amb l'acomiadament i, per tant, pots reclamar. Si no estàs d’acord 
amb la suma de la indemnització, t’aconsellem que ho facis constar quan signis posant 
“no conforme” al costat de la signatura, sempre serà més fàcil poder demostrar-ho a 
posteriori. 
 
ATENCIÓ! L’incompliment del termini de preavís no anul·la l’acomiadament, però tens 
dret a cobrar el salari d’aquests dies de manca de preavís. 
 
 
 
9. Acomiadament disciplinari 
 
Es tracta d’un acomiadament basat en un incompliment greu i culpable del treballador. 

- Les faltes d’assistència o puntualitat repetides i injustificades. 
- La indisciplina o desobediència. 
- Les ofenses verbals o físiques a l’empresari o a les persones que treballen a 

l’empresa o als familiars que hi convisquin. 
- Els treballadors podran ser sancionats en virtut dels incompliments laborals, 

d’acord amb la graduació de faltes dels Convenis Col·lectius. 
 



 

 

S’ha de notificar per escrit, fent constar els fets que el motiven i la data d’efectes (entre 
d’altres requisits que pugui fixar el conveni). Pot tenir lloc d’un dia per l’altre, sense 
necessitat de complir un termini de preavís. Si no s’han complert aquests requisits, 
l’empresari pot fer un nou acomiadament en un termini de 20 dies, pagant al 
treballador el salari d’aquests dies d’entremig. 
 
RECLAMA!  Si no estàs d’acord amb l’acomiadament pots denunciar-ho en un termini 
de 20 dies hàbils a comptar des de la data d’efectes. Si l’empresa et deu diners, tens 
un any per reclamar-los. 
 
L’acomiadament disciplinari ha de ser qualificat per sentència com a procedent, 
improcedent o nul: 
 
• Procedent : Si l’empresari acredita l’incompliment del treballador en l’escrit de 
comunicació.  
• Improcedent : La improcedència pot ser admesa pel mateix empresari o reconeguda 
per sentència. 

- Si no queda acreditat l’incompliment al·legat per l’empresari en l’escrit de 
comunicació. 

- Si no s’han complert els requisits de forma. 
 

ATENCIÓ!  Encara que signis la comunicació i acceptis 
la indemnització, això no vol dir que estiguis d'ac ord 
amb l'acomiadament i, per tant, pots reclamar. Si n o 
estàs d’acord amb la suma de la indemnització, 
t’aconsellem que ho facis constar quan signis. 
 
• Nul : S’ha de declarar la nul·litat de l’acomiadament per sentència: 

- Si viola drets fonamentals i llibertats públiques del treballador o el discrimina. 
- Si té lloc durant el període de suspensió del contracte per maternitat, risc 

durant l’embaràs, adopció o acolliment. 
- Si la treballadora està embarassada. 
- Si el treballador gaudeix del permís per lactància. 
- Si el treballador gaudeix de jornada reduïda per cura d’un menor de 6 anys o 

un incapacitat físic, psíquic o sensorial. 
- Si el treballador gaudeix d’una excedència per cura d’un fill o familiar. 

 
L’acomiadament ha de ser nul en aquests casos excepte si ha estat per motius no 
relacionats amb l’embaràs o el dret als permisos i excedència senyalats. 
Efectes: Readmissió immediata del treballador, amb l’abonament dels salaris deixats 
de cobrar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EMPRESA Treball digne, S.L.  TREBALLADOR/A Joan Puig Vicentell 

ADREÇA C/ Rocacorba 280  NIF Nº DNI Nº S.S Nº D’AFILIACIÓ SS 

CIF IDENTIFICACIÓ EMPRESA  CATEGORIA AUX. ADMINISTRATIU  

CCC SEGURETAT SOCIAL EMPRESA GRUP COTITZACIÓ      5   

 
 

COM LLEGIR UNA NÒMINA? 
 
 
 
No és una feina fàcil saber llegir i interpretar una nòmina. Per aquest motiu, a continuació 

trobeu un exemple gràfic comentat dels principals conceptes que cal tenir en compte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fixa’t en que les dades de l’empresa i l’adreça siguin correctes, així com que consti el Codi 

d’Identificació Fiscal (CIF) de l’empresa i el número de Seg. Soc.  

Que consti el teu Número d’Identificació Fiscal (el DNI amb la lletra) i el teu número d’afiliació a 

la Seg. Soc. 

 

Categoria:  Depèn de les funcions realitzades i de les titulacions o coneixements adquirits en 

l'exercici de la professió. Que sigui la que correspon!! 

 

Grup de cotització: Existeixen 11 grups de cotització de la Seguretat Social establerts en 

funció de la categoria professional. Aquests estableixen els mínims i màxims de cotització a la 

Seg. Soc. Així com també influiran en la manera de comptar els dies treballats al mes (salari * 

30 dies, salari * dia treballat,...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Període de liquidació:  Els dies treballats el mes al que correspon la nòmina (per ex: 1 oct - 31 

oct). 

 

Número de dies:  Si durant el mes has treballat només 15 dies, en aquest apartat apareixeran 

els dies efectivament treballats. Com a regla general, seran 30 dies, excepte en professions 

molt concretes. 

Període de liquidació 
 

Nº dies: 30   
I: MERITACIONS      TOTALS 
 



 

 

 
 

I: MERITACIONS    TOTALS 

1. Percepcions salarials     

Salari base     807,51     

Complements salarials      

Per ex:  Complement idiomes 174,21    

  Complement nocturnitat 41,74    
 
 
Meritacions:  el treball realitzat i les condicions en què s'ha efectuat) 

 

Salari base:  Retribució en funció de la categoria professional, la qual vindrà determinada en 

Conveni Col·lectiu. 

 

Complements Salarials:  Es fixen d'acord amb les circumstàncies personals, el treball realitzat 

i les condicions en què s'ha efectuat. P. ex.: antiguitat, complement idiomes, perillositat, etc. 

 
 

Hores extraordinàries (3 hores) 

 
28,71 

 
  

      
Pagues extres   134,58   

       
2. Percepcions no salarials   
Per ex: Plus Transport:   25,31  

      
 
 
Hores extraordinàries: Com a mínim te les han de pagar igual que una hora ordinària o 

compensar-te-les en temps de descans. El Conveni Col·lectiu acostuma a establir a quan es 

paga.  

 

Pagues extres:  Has de gaudir, com a mínim, de dues a l'any. Poden ser prorratejades 

(incloses en la nòmina mensual) o no. La quantitat i nombre de pagues vindran determinades 

per Conveni Col·lectiu. 

 

Percepcions no salarials:  Són aquells conceptes que no tenen la consideració de salari i 

estan excloses de la base de cotització a la Seguretat Social. P.ex.: dietes de viatge, depeses 

de locomoció, plus transport, etc. 

 
 

A. TOTAL MERITAT 1212,06   0 
 



 

 

 
Total meritat: La suma total dels conceptes anteriors: salari base, complements salarials, si 

n’hi ha, pagues extres (proratejades), hores extres i percepcions no salarials. 

 
 
 
II. DEDUCCIONS      

     Percentatge   

Contingències comuns   1158,04 4,7% 54,42 0 

Atur    1186,75 1,6% 18,98 0 

Formació Professional   1186,75 0,1% 1,19 0 

          
TOTAL APORTACIONS       74,59  
 
 
 
Deduccions:  Aportacions del treballador a les cotitzacions a la Seg. Soc. i conceptes de 

recaptació conjunta. 

 

Contingències comuns:  La cotització per aquest concepte cobreix les situacions de malaltia 

comuna, maternitat i accident no laboral. 

 

Atur: Aportació a la Seg. Soc. per a cobrir situacions d’atur. 

 

Formació Professional:  Aquesta aportació es destina a la formació i reciclatge dels 

treballadors/ores. 

 

Total d’aportacions: la suma de totes les aportacions del treballador/a a la Seg. Soc.  

 
 
 

 
 
 
IRPF: El percentatge d'IRPF a retenir es calcula informàticament en funció dels ingressos bruts 

anuals i el nombre de descendents a càrrec del treballador/ora. Aquesta retenció es tindrà en 

compte a l’hora de fer la declaració de la renta. La retenció mínima legal per a contractes 

temporals és del 2%. 

 

Total a deduir:  La suma de les Aportacions a la Seguretat Social i de la retenció d'IRPF. 

1.IRPF (el 8% de 1212,06) 1212,06 8,00% 96,96    

              

          
   B. TOTAL A DEDUIR   171,55 0   

   LÍQUID TOTAL A PERCEBRE (A-B) 1040,5   0 

   Signatura i segell Empresa Data: 31 oct. 2009 Rebut 



 

 

Líquid total a percebre: La quantitat neta que percebrà el treballador/a. 

 

La nòmina ha d’estar sempre signada pel treballador/a i hi ha de constar el segell de l’empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bases de cotització: Són les quantitats a partir de les quals es calcularan les prestacions que 

es demanin en un futur. 

 

Base de cotització per a contingències comunes: Aquesta base serveix per a determinar la 

quantia de la prestació de baixa “per contingències comunes”. S'obté de la suma de la 

remuneració mensual més la part proporcional de pagues extres. (Per obtenir la part 

proporcional de les pagues cal multiplica l'import de la paga pel número de pagues l'any i 

dividir-ho per dotze mensualitats) 

Cal tenir present que encara que tot i que no cobré ssim mensualment la part 

proporcional de pagues extres, aquestes sempre coti tzen a la Seguretat Social. 

Base de cotització per a contingències professional s: Aquesta base serveix per a 

determinar la quantia de la prestació de baixa per “Accident de treball”. És el resultat de sumar 

la Base de Cotització per Contingències Comuns més les hores extres realitzades. 

 

Base subjecta a retenció d’IRPF: Aquesta coincideix amb la remuneració total que rep el 

treballador. Sobre aquesta base s'aplica el percentatge corresponent d’IRPF. 

 

 
On pots trobar més informació? 
 
Oficina Jove del Vallès Oriental  
Plaça de l’Esglèsia, 8, Granollers 
93 842 66 84  
www.grajove.cat 
treball.vallesoriental@oficinajove.cat 
 
 

Avalot - Joves de la UGT de 
Catalunya 
Rambla Santa Mònica, 10 
93 304 68 18  
http://www.avalot.cat/eixam-
infolaboral/index.htm 
eixam@catalunya.ugt.org 

DETERMINACIÓ DE LES BASES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL I IRPF 

1. Base de cotització per contingències comunes  

  Remuneració mensual   1023,18 

  Part Proporcional Pagues Extres   134,58 

   TOTAL   1158,04 

2. Base de cotització per contingències professionals 

    i recaudació conjunta     1186,75 

3. Base subjecta a retenció de l'IRPF  1212,06 

        
          



 

 

 

 
 
 

PERMISOS RETRIBUÏTS 
 
 
Què són els permisos retribuïts? 
 
L’Estatut dels Treballadors/es admet casos en que hom pot absentar-se de la feina i seguir comptant 

aquest temps d’absència com a temps treballat. Els diferents convenis col·lectius poden millorar aquestes 

condicions.  

Els permisos que contempla l’Estatut dels Treballadors/es són els següents: 

 

Motiu Durada Justificants Especificacions 

16 Setmanes 

Maternitat 

2 setmanes més per fills amb 
discapacitat 

Inscripció al registre 
civil, informe mèdic  del 
part, informe de 
maternitat, certificat de 
l’empresa per a les 
prestacions de baixa. 

Permís de maternitat. 
 

Les 6 primeres setmanes són 
obligatòries per a la mare. Les 

10 següents poden ser 
compartides o cedides al pare. 

Per mort de la mare, el pare 
podrà gaudir de les 16 

setmanes. 

Part prematur  

S’amplia el permís de 
maternitat en el cas, de que el 
nadó hagi nascut amb falta de 
pes. Es paralitza el permís en 

els casos en que aquest 
necessiti hospitalització 

desprès de néixer, per un 
període superior a 7 dies i fins 
a un màxim de 13 setmanes. 

Llibre de família o 
certificat del Jutjat 

Es pot demanar reducció de 
jornada, reducció proporcional 

salarial. (fins a 2 hores) 

Paternitat 

13 dies ininterromputs 
ampliables a dos dies més per 
cada fill a partir del segon o 26 
si es gaudeix a temps parcial 

per acord amb l’empresa. 

Llibre de família o 
certificat del Jutjat 

Sol·licitud obligatòria del 
permís corresponent a la 

seguretat social. El permís 
serà de 13 dies ininterromputs 

des del naixement del fill 



 

 

 

Absència o 
reducció 

jornada durant 
període de 
lactància 

 
9 mesos, podent-ne gaudir un 

dels dos progenitors 
 

Llibre de família 
Acumulable en jornades 
senceres per acord amb 

l’empresa. 

Motiu Durada Justificants Especificacions 

Absència o 
reducció  

jornada durant 
període de 
lactància 

1 hora d’absència del lloc de 
treball, divisible en dues 
fraccions de mitja hora 

cadascuna. O acumular una 
reducció de mitja hora de la 

jornada laboral al 
començament o al final de la 

mateixa. 

 

En cas de part múltiple, el 
permís s’ampliarà 
proporcionalment. 

 
Reducció jornada fins als nou 

mesos d’edat del nadó. O 
acumular fins a 15 dies 

sencers. 

Casament 15 dies naturals 

Llibre de família, 
certificat del jutjat o 
església o invitació 

acreditant parentesc. 

 

Naixement de 
fill 3 dies naturals Llibre de família o 

certificat del Jutjat.  

Cònjuge: 6 dies naturals 

Pares, fills i germans: 3 dies 
naturals Defunció 

Família política, avis i néts: 2 
dies naturals 

Esquela o document 
que acrediti la data de 
defunció i el parentesc. 

 

Malaltia greu o 
hospitalització  

Cònjuge, pares, fills, germans, 
família política, avis i nets: 2 

dies naturals 

Certificat mèdic o 
justificant d’ingrés del 

centre hospitalari. 

Intervenció quirúrgica sense 
hospitalització que requereixi 

repòs domiciliari: 2 dies 

Trasllat de 
domicili 1 dia laborable 

 
Certificat 

d’empadronament o 
acreditació de canvi de 

mobles. 
 

3 mesos com a màxim per a 
gaudir del dia, a partir de la 

data d’empadronament. 

Permisos 
Judicials 

Demandant (cas o sentència 
estimatòria): El temps 

necessari. 

Citació del jutjat i 
sentència del cas.  



 

 

 

 
Testimonis, sempre que siguin 
reclamats per l’advocat d’ofici: 

el temps necessari. 
 

 

Motiu Durada Justificants Especificacions 

Especialista (Seguretat 
Social): el temps necessari. Consultes 

mèdiques 

Metge de família i privat: 16 
hores al any. 

Visat previ Servei 
Mèdic Empresa i 

justificant d’assistència 
 

Donants sang  Pel temps necessari 
Visat previ Servei 
Mèdic Empresa i 

justificant d’assistència. 
 

Exàmens 
prenatals i 

preparació del 
part 

Pel temps necessari 
Visat previ Servei 
Mèdic Empresa i 

justificant d’assistència 
 

Vacances 

En cap cas inferior  30 dies naturals. Cal 
pactar-les amb l’empresa. En cas de 

desacord es fixa per conveni. El treballador 
coneixerà les dates com a mínim 2 mesos 

abans de la data d’inici del període de 
vacances. 

Quan el període de vacances coincideix 
amb una incapacitat temporal derivada 

d’un part, embaràs o lactància natural, o 
amb la suspensió del contracte de treball 
per maternitat o paternitat, hauran de ser 
gaudides en un període diferent, inclòs 

passat l‘any natural corresponent. 

Reducció de 
Jornada 

Per a la cura de menors de 8 anys o persones amb discapacitat que no realitzin cap 
activitat retribuïda o familiars fins segon grau de consanguinitat que no poden valer-se 

per ells mateixos i no realitzin activitat retribuïda, la jornada podrà ser reduïda amb 
disminució del salari entre 1/8 i la meitat de la mateixa. 

Excedència 
per cura dels 

fills 

Període no superior a 3 anys, durant el qual es tindrà dret a la reserva del lloc de 
treball durant els dos primers anys, que estaran considerats com temps cotitzat a la 

Seguretat Social. 

Excedència 
per cura de 

familiars 
Període no superior a 2 anys. 

Excedència 
voluntària 

 
Sempre que es tingui, al menys, 1 any d’antiguitat en l’empresa, es tindrà dret a un 
període d’excedència no menor de 4 mesos ni superior a 5 anys. No et reserven el 
lloc, sinó que tens preferència a la reincorporació si hi ha vacants en llocs similars. 



 

 

 

 

 
 

Graus de consanguinitat 

1r Pare/mare Sogre/a Fill/a Gendre/jove 

2n Avi/àvia Germà/ana Cunyat/da Nét/a 

3r Besavi/àvia Tiet/a Nevot/da Besnét/a 

4t Cosí/cosina    

 
 
 
On trobar més informació? 
 
Oficina Jove del Vallès Oriental 
Plaça de l’Esglèsia, 8, Granollers 
93 842 66 84 
www.grajove.cat 
treball.vallesoriental@oficinajove.cat 
 
 
 
 

 

 

Avalot-Joves de la UGT de Catalunya 

Rambla Santa Mònica, 10 
93 304 68 18  
www.avalot.cat 
avalot@catalunya.ugt.org 
 
Estatut dels treballadors: 
http://www.gencat.cat/treball/doc/doc_8
3784893_1.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

TIPUS DE CONTRACTES 

 
 
Abans de començar: Indefinit o temporal, a temps co mplet o a temps parcial? 

 

Quan parlem de contractes, cal tenir en compte si és: 

- De caràcter indefinit  (no hi ha data d’acabament del contracte) o temporal  

(durada determinada). 

- A temps complet  (jornada completa de 35 a 40 hores setmanals, depenent del 

conveni d’aplicació) o a temps parcial  (per a un nombre inferior d’hores que la 

jornada completa). 

D’aquesta manera podem tenir 4 tipus bàsics de contracte: indefinit a temps complet, 

indefinit a temps parcial, de durada determinada a temps complet, i de durada determinada 

a temps parcial. 

 

Contracte 
indefinit 
ordinari 

Pot ser verbal o per escrit i es comunicarà al Servei Públic d’Ocupació en els 10 

dies posteriors a la seva concertació. 

Adquiriran la consideració de treballadors fixes aq uells que:  

- No hagin estat donats d’alta a la Seg. Soc. una vegada passat el temps 

que legalment s’hagués pogut establir com a període de prova. 

- En contractes temporals celebrats en frau de llei. 

Contracte 
indefinit 
bonificat 

Fomenten la contractació de col·lectius determinats. Bonificacions per a l’empresa 

en la forma de descomptes a la quota empresarial a la Seg. Soc: 

- Dones desocupades. 

- Joves desocupats de 16 a 30 anys. 

- Desocupats inscrits ininterrompudament durant sis mesos o més. 

- Treballadors majors de 45 anys. 

- Treballadors provinents del sector tèxtil i de la confecció. 

Contracte per 
a la formació  

- Cal formalitzar-lo per escrit fent constar expressament: ofici o nivell 

ocupacional objecte de l’aprenentatge, temps dedicat a la formació i la seva 

distribució horària, duració del contracte, i nom i qualificació professional de 

la persona designada com a tutor. 

- Treballadors de 16 a 21 anys.  

- Fins a 24 anys en el cas d’alumnes d’Escoles Taller i Cases d’Oficis. 

- No hi ha límit d’edat en el cas de treballadors desocupats per a Tallers 

d’Ocupació i de treballadors amb discapacitat. 

- El contracte no pot ser inferior a 3 mesos ni superior a 2 anys (excepte si 

ho especifica el conveni, sempre respectant el límit absolut de 3 anys). 



 

 
 

 

- Fins a 2 pròrrogues amb una duració mínima de 6 mesos. 

- La formació teòrica no pot ser inferior al 15% de la jornada completa. 

- A temps complet (incloent en el còmput el temps de formació). 

- Període de prova no superior a 2 mesos. 

- Al finalitzar el contracte l’empresari ha de proporcionar al treballador un 

certificat de la formació teòrica i pràctica adquirida. 

- Sou:  

o Menors de 18 anys: el 85% del SMI (624€ al 2009)  

o Majors de 18 anys: fixat per Conveni Col·lectiu, sense que pugui 

ser inferior al Salari Mínim Interprofessional en proporció al temps 

treballat. 

Contracte en 
pràctiques 

- Diplomats/llicenciats universitaris, enginyers/arquitectes tècnics, tècnics 

superiors de la formació professional específica o títols equivalents 

reconeguts i que habilitin per a l’exercici professional. 

- Titulació relacionada amb l’activitat que genera el contracte. 

- Només dins els 4 anys següents a l’obtenció de la titulació. 

- Formalitzar-lo per escrit fent constar la titulació del treballador, duració del 

contracte i el lloc de treball a desenvolupar durant les pràctiques. 

- No pot ser inferior a 6 mesos ni superior a 2 anys. Dins d’aquests límits, el 

conveni sectorial pot establir la duració d’aquest tipus de contracte. En la 

mateixa o diferent empresa i en virtut de la mateixa titulació. 

- Període de prova: màxim 1 mes per a treballadors amb títol grau mig; i 

màxim 2 mesos per a titulats de grau superior.  

- Retribució fixada per conveni col·lectiu sense que pugui ser inferior al 60% 

(1r any) o al 75% (2n any) del salari d’un treballador que desenvolupi el 

mateix lloc de treball o un d’equivalent. 

- Al acabar el contracte, l’empresari ha d’expedir al treballador un certificat 

on consti duració de les pràctiques, lloc/llocs de treball ocupats i principals 

tasques desenvolupades en aquests. 

- Si al acabar el contracte el treballador continua a l’empresa, no podrà 

concertar-se un nou període de prova. 

Contracte per 
obra o servei 
determinat 

- Obres i serveis amb autonomia i substantivitat pròpia dins de l’activitat de 

l’empresa, i amb una duració incerta. 

- A temps complet o parcial. Per al temps exigit per a la realització de l’obra 

o servei. Si hi ha data d’acabament, és només orientadora. 

- Cal formalitzar-lo per escrit, especificant amb claredat el caràcter de la 

contractació, i identificant l’obra o servei, la duració del contracte i el treball 

a desenvolupar. 



 

 
 

 

- Si és per temps superior a 1 any: la part que finalitzi el contracte ha d’avisar 

l’altra amb una antelació mínima de 15 dies (mirar Conveni). A descomptar 

de la quitança si no es respecta. 

- Al finalitzar el contracte el treballador té dret a una indemnització de 8 dies 

per any treballat 

- Es transformarà en indefinit en el cas que: 

o Per falta de forma escrita, i es presumirà celebrat a temps complet 

excepte prova en contrari que acrediti el caràcter a temps parcial 

dels serveis. 

o Per falta d’alta a la Seg. Soc. si ja ha passat el període de prova 

establert 

o Si al finalitzar el contracte, no hi ha hagut denuncia de cap de les 

parts i es continuen prestant els serveis. 

o El contracte que sigui considerat en frau de llei. 

o Si en un període de 30 mesos, hagin estat contractats més de 24 

mesos, amb o sense continuïtat, per el mateix lloc de feina i en la 

mateixa empresa, mitjançant dos o més contractes temporals. 

Independentment del tipus de contracte de durada determinada 

utilitzat. 

Contracte 
eventual per 
circumstàn-

cies de la 
producció 

- Atendre exigències circumstancials del mercat, acumulació de tasques o 

excés de comandes, encara que sigui l’activitat normal de l’empresa. 

- A temps complet o a temps parcial. 

- Duració màxima de 6 mesos, dins un període de 12 mesos. 

- Malgrat això, els convenis poden modificar:  

o La duració màxima del contracte (sense excedir ¾ parts del període 

de referència). 

o El període dins el qual es pot celebrar (sense excedir 18 mesos). 

- Al acabar el contracte, el treballador té dret a una indemnització de 8 dies 

per any treballat o la quantia que estableixi el conveni. 

- Es transformarà en indefinit en el cas que: 

o Mateixos supòsits que en els contractes d’obra i servei. 

Contracte 
d’interinitat 

- Substituir treballadors/es amb dret a la reserva de l lloc de treball o per 
a cobrir un lloc de treball durant el procés de sel ecció per a la seva 
cobertura definitiva. 

- El contracte és a temps complet, excepte si el treb allador substituït 
treballa a temps parcial o si es tracta de cobrir u na reducció de 
jornada. 

- Existeixen contractes d’interinitat bonificats (en descomptes a la 
quota empresarial a la Seg. Soc.): 

o Per a substituir treballadors en situació d’excedència per cura de 

familiars. 



 

 
 

 

o Per a substituir treballadors en formació per treballadors 

beneficiaris de prestacions per desocupació. 

o Per a substituir baixes per incapacitat temporal de treballadors amb 

discapacitat. 

o Per a substituir treballadors víctimes de violència de gènere. 

Contracte a 

temps parcial  

- Contracte en què el nombre d’hores acordades sigui menor a la 

jornada completa d’un treballador comparable. 

- El contracte ha de ser formalitzat per escrit, indi cant el número 

d’hores ordinàries pactades al dia, mes o any i la seva distribució. 

- Pot ser indefinit (realització d’activitats fixes i  periòdiques dins 

l’activitat normal de l’empresa) o de duració deter minada. 

- No es poden realitzar hores extres ordinàries. 

- Només poden realitzar hores complementàries (pactad es a part i de 

forma específica en un altre contracte) els treball adors a temps parcial 

de forma indefinida, i no podran excedir del 15% de l temps pactat. 

- El pacte d’hores complementàries pot ser anul·lat p el treballador, amb 

un preavís de 15 dies i 1 any després de la seva ce lebració. 

Contracte fix-

discontinu 

- Realitzar treballs que tinguin la consideració de f ix-discontinu i no es 

repeteixin en dates certes (si es repetissin, el co ntracte que hi escau 

és el de a temps parcial  de caràcter indefinit ). 

- Ha de ser formalitzat per escrit en el model que s’ estableixi, indicant 

la duració estimada de l’activitat, així com la man era i l’ordre de crida 

establert al conveni col·lectiu d’aplicació, fent c onstar la jornada 

laboral estimada i la seva distribució. 

- Convenis col·lectius sectorials, quan les peculiari tats del sector ho 

justifiquin, podent establir la utilització de la m odalitat a temps parcial . 

Contracte de 

relleu 

- Treballador/a inscrit com a desocupat o que tingui un contracte de 

duració determinada a l’empresa per a substituir al  treballador de 

l’empresa que accedeixi a la jubilació parcial. 

- Sempre per escrit, indicant nom, edat i circumstànc ies professionals 

del treballador substituït. 

- La duració del contracte serà indefinida o igual al  temps que resti per 

a l’edat de jubilació del treballador substituït. 

- Jornada completa o a temps parcial. En el segon cas  mai pot ser 

inferior a la reducció de jornada del treballador j ubilat parcialment. 

 

 



 

 
 

 

MESURES DE PROTECCIÓ SOCIAL  
 

Has de tenir en compte que tot treballador per compte d’altre ha d’estar afiliat a la 

Seguretat Social , ja que això serveix per poder tenir dret a l’atur i a cobrar quan estàs 

malalt i no pots treballar. 

Per saber si l’empresa t’ha donat d’alta a la seguretat social pots anar a la Tresoreria 

de la Seguretat Social i demanar el teu informe de vida laboral, on apareix el teu 

historial com a treballador, és a dir, cada empresa on has treballat, les dates d’altes i 

baixes a les diferents empreses i el temps que has estat cotitzant. 

 

Què és la Seguretat Social? 

 

Per entendre què és la Seguretat Social hem de parlar del Benestar Social. Entenem 

com a Benestar Social el conjunt de factors que participen en la qualitat de vida  de la 

persona i que fan que la seva existència tingui tots aquells elements que donen lloc a 

la tranquil·litat i la satisfacció humana. 

 

La Seguretat Social  es refereix a un camp del benestar social relacionat amb la 

protecció social o la cobertura de les necessitats socialment reconegudes, com la 

pobresa, la vellesa, les discapacitats, l’atur, les famílies amb nens, etc. 

 

Per tant, podem dir que la Seguretat Social és l’encarregada de proporcionar a la 

societat una sèrie de mesures públiques per evitar les privacions econòmiques, socials 

i sanitàries. 

Una part d’aquestes mesures queden recollides en les aportacions que fem tots els 

contribuents a la Seguretat Social, gràcies a les quals tenim una sèrie de drets, però 

en aquest apartat només parlarem de la prestació d’atur i la incapacitat per treballar. 

 

 

Prestació d’atur : 

Tens dret a cobrar aquesta prestació si et quedes sense feina o t’han reduït la jornada 

laboral i compleixes els següents requisits: 

• Estar donat d’alta a la Seguretat Social. 

• Haver treballat amb contracte, i per tant haver cotitzat, dotze mesos en els sis 

anys anteriors. 

• Signar el compromís d’activitat pel qual t’obligues a buscar feina mentre et 

trobis a l’atur. 



 

 
 

 

El temps de durada està en relació amb el temps treballat. I la quantitat de diners que 

cobraràs és en funció de la base reguladora (durant els primers 180 dies el 70 % de la 

base reguladora i a partir del dia 181 el 60%). Per tramitar i demanar aquesta prestació 

has d’anar al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) del teu municipi dins dels 15 dies 

següents d’haver acabat la relació laboral. Recorda que no totes les formes d’extinció 

d’un contracte donen dret a cobrar l’atur. 

 

Incapacitat per treballar (Baixa Laboral): 

Si per qüestions de salut no pots treballar, has de sol·licitar la baixa mèdica i tens dret 

a percebre una quantitat de diners. Hi ha baixes temporals  i baixes permanents . 

Aquí parlem de les temporals: 

La quantia i la durada de la prestació depèn de si la baixa és conseqüència de: 

 

Una malaltia professional o accident de treball: 

No requereix un període mínim de cotització. Tens dret a cobrar des del primer dia un 

mínim del 75% de la base reguladora, encara que alguns convenis col·lectius 

estableixen que s’ha de pagar el 100%. 

 

Un accident no laboral o malaltia comú: 

Has d’haver treballat, i per tant, cotitzat, un mínim de 180 dies dins dels 5 anys 

anteriors. 

Del primer dia de baixa al tercer no es cobra res, del 4t al 20è un 60% de la base 

reguladora, i a partir del dia 21 el 75% de la base reguladora. Aquests percentatges 

poden ser superiors si ho estableix el Conveni Col·lectiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

AUTOOCUPACIÓ 
 
1. Crea la teva pròpia empresa 
 
Cada vegada són més les persones que opten per la creació de la seva pròpia 
empresa, ja sigui individualment o conjuntament amb altres persones, com a forma de 
desenvolupar la seva carrera professional. 
Crear una empresa és una activitat que requereix d'unes grans dosis d'il·lusió i 
imaginació que serveixin de motor i que permetin superar els obstacles i tirar endavant 
si en cap moment les coses es compliquen.  
Ser empresari/ària és un ofici que cal aprendre i perfeccionar per tal de tenir èxit. La 
creació d'una empresa neix d'una idea inicial, encara poc definida i poc concreta, 
juntament amb una primera voluntat d'establir-se per compte propi.  

La idea d’un projecte empresarial pot néixer de: 

• Detectar una necessitat:  qui detecta una necessitat a temps i sap cobrir-la 
adequadament té grans possibilitats de tenir èxit en el projecte empresarial.  

• Detectar una carència:  descobrir alguna cosa que simplement no s'està fent i 
que si es portés a la pràctica podria tenir èxit.  

• Detectar una deficiència:  adonar-se que alguna cosa que s'està fent, o bé no 
s’està fent correctament o bé es podria fer millor.  

• Gaudir de les aficions:  cal tenir grans coneixements sobre l’afició en qüestió i 
passar moltes hores treballant-hi.  

• Noves aplicacions de productes vells:  aquestes idees solen ser fruit de la 
genialitat i de la perícia tècnica.  

• Canvis en la societat:  cal estar atent a les necessitats i desigs de les 
persones.  

Quan algú es planteja la possibilitat d'establir-se pel seu compte, sovint s'enfronta a 
múltiples dificultats , que cal tenir presents per tal de decidir com s’afrontaran:  

1. Un entorn generalment escèptic, reticent als canvis . 

2. La complexitat , tant de la tramitació administrativa com de la diversitat d'ajuts 
existents i la forma d'accedir-hi.  

3. Dificultats per obtenir el finançament  necessari amb les millors condicions.  

4. La manca de planificació . Una gran part dels fracassos de les noves 
empreses té el seu origen en la manca d'una planificació adequada.   

 

2. El pla d’empresa 
 
En la planificació prèvia per començar a dur a terme un projecte d'autoocupació, s'han 
de considerar com a mínim els aspectes següents: 
 

• La pròpia capacitat  
• El producte o servei  



 

 
 

 

• El mercat  
• El finançament  
• L'organització  
 

Aquestes cinc qüestions apareixen en allò que es denomina Pla d'empresa , que és un 
document que serveix per poder avaluar la viabilitat del projecte que es vol emprendre, 
que en mostra el present i el futur. Es converteix en la guia de treball per al 
desenvolupament i consolidació de la teva empresa i en la carta de presentació del teu 
projecte. Et serveix de gran ajut per a la recerca de finançament, per atreure inversors, 
per aconseguir condicions més favorables amb proveïdors i per a la tramitació d’ajuts i 
subvencions. Comporta l’adopció de decisions estratègiques sobre el 
desenvolupament de la teva idea de negoci, per això ets tu qui ha de realitzar aquesta 
tasca.  

• La pròpia capacitat  

Cal reflexionar i conèixer les possibilitats, pròpies i dels socis (si és el cas), per fer 
realitat el projecte, i preveure en aquest moment inicial les contradiccions i obstacles 
que posteriorment podrien sorgir i fer-lo inviable.  
 

• El producte o servei  

És necessari conèixer els proveïdors, les condicions de pagament, els terminis i 
característiques del servei, les inversions necessàries per produir-los, les 
infrastructures, el cost de l'evolució tecnològica, les formes d'organització, els permisos 
necessaris, etc. 
El comerç o servei més petit necessita d'un cert grau de domini dels processos 
d'elaboració del producte o servei.  
 

• El mercat 

Per bo i original que sigui el producte, sempre requereix una planificació curosa que 
inclogui el coneixement de la competència, els preus amb què treballa, els elements 
que poden fer el producte més atractiu i que permetin detectar els canvis en el 
comportament dels consumidors, estudiar la forma com es farà arribar el producte, 
com es distribuirà, quina publicitat requerirà donar-lo a conèixer, així com el preu de 
venda adequat perquè sigui alhora competitiu i rendible.  
També cal considerar que la competència d'avui ja no es limita al nostre entorn proper, 
sinó que vivim en un món cada vegada més globalitzat. 
 

• El finançament  

Quan es volen captar recursos aliens, és necessari convèncer els agents que ens 
poden proporcionar l'oportunitat i donar viabilitat del projecte, i aportar les garanties 
necessàries per assegurar el retorn del préstec. Per tant, serà necessari:  

� Presentar un projecte ben elaborat  

� Demostrar que la persona emprenedora creu en ella i que ha aportat també els 
seus  propis recursos al negoci que vol emprendre  

� Quan se sol·licita un crèdit o un préstec, el banc o caixa estudiarà 
fonamentalment:  

o El contingut del projecte, les característiques del producte o servei, els 
plans comercial i financer.  

o L'existència de persones amb experiència que creguin en la viabilitat del 
projecte.  

o Les garanties que la persona emprenedora pot aportar per assegurar el 
retorn del préstec en les condicions i terminis establerts.  



 

 
 

 

o El grau d'aportació de recursos econòmics propis.  

 
És fonamental treballar la part financera amb detal l, estudiar quins recursos es 
poden aportar i quins cal sol·licitar.  
 

• L'organització  

És necessari estructurar el projecte d’empresa, analitzar quina és la millor forma 
jurídica, com es contractarà els col·laboradors i com cal organitzar-se per ser el màxim 
d'eficaç i eficient.  
 
Possibles formes jurídiques: 

• Empresari/ària individual . Persona física que realitza una activitat econòmica 
organitzada i continuada. Habitualment es denomina autònom .  

• Societat civil . Contracte pel qual dues o més persones posen en comú diners, 
béns o treball per a desenvolupar una activitat econòmica.  

• Societat cooperativa . Entitat jurídica que associa un grup de persones amb 
els mateixos interessos o necessitats socioeconòmiques amb l'objectiu de 
donar un servei o oferir un producte.  

• Societat anònima . Societat en la qual els socis posen recursos en comú per 
desenvolupar alguna activitat de tipus empresarial amb l'objectiu d'assolir 
beneficis.  

• Societat de responsabilitat limitada . Forma jurídica mercantil de tipus 
capitalista, on el capital social està dividit en participacions iguals, indivisibles i 
acumulables, que no poden anomenar-se accions.  

• Societat col·lectiva . Societat mercantil de responsabilitat il·limitada, en la qual 
tots els socis, sota un nom col·lectiu, es comprometen a participar, en la 
proporció que s'estableixi, dels mateixos drets i obligacions.  

• Societat comanditària . Societat mercantil formada per dos tipus de socis: els 
comanditaris, que tenen la seva responsabilitat limitada al capital que aporten i 
no participen en la gestió, i els col·lectius: que regeixen la societat, aportant el 
treball i en alguns casos, també capital.  

• Societat anònima laboral . Situada entre la cooperativa i la societat anònima, 
que permet l'existència de socis capitalistes no treballadors, socis treballadors i 
de treballadors no socis.  

 
Les franquícies  

Dins de l'autoocupació, una forma d'establir-se per compte propi és mitjançant les 
franquícies. El sector de la franquícia representa el 10% del comerç detallista a 
Catalunya i ocupa més de 50.000 persones. 
La franquícia és un procés en el qual existeix una col·laboració conjunta entre 
empreses, on es comercialitza un producte, un servei i/o tecnologia. 
El franquiciador  és la persona que inicia l'empresa jurídicament i econòmicament 
independent; a més, és qui promou una xarxa de franquícies de la qual és el 
responsable i tutor. Les persones franquiciades  són aquelles que adquireixen o 
compren la idea del negoci inicial. 
 
 



 

 
 

 

 
3. Ajuts i subvencions 

 
Les subvencions són ajuts econòmics que atorga l'administració pública a persones i/o 
entitats per a la realització d'una activitat o projecte concret.  
Tota la informació referent a una subvenció o ajut es comunica públicament a través 
d’una convocatòria. A les bases reguladores es troben els criteris que regulen la seva 
concessió: objecte de la convocatòria, caràcter de la subvenció, procediment, 
beneficiaris, requisits, termini de presentació, mode de presentació, documentació  a 
adjuntar, criteris de valoració, import, justificació...  
 
Aquests són alguns dels tipus d’ajut que es poden demanar:  
  

• Servei Autoempresa 
Tramitació: Servei Autoempresa, Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.  

(tel. 902 20 15 20). 

 

• La capitalització de l'atur  

Tramitació: S'efectuarà en la Oficina d'Ocupació (INEM) o a la Direcció Provincial de 

l'Entitat Gestora corresponent. 

 

• Abonament de les quotes de la Seguretat Social pels treballadors que hagin 

capitalitzat la prestació de l'atur 

Tramitació: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. 

 

• Promoció de l'ocupació autònoma   
- Subvenció financera  

- Renda de subsistència 

- Assistència tècnica 

Tramitació: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. 

  

• Iniciatives d’ocupació I+O 

- Subvenció financera 

- Subvenció de suport a la funció gerencial 

- Contractació d'experts tècnics d'alta qualificació 

- Contractació indefinida de treballadors en atur 

- Per a cooperatives i societats laborals 

Tramitació: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. 

 
• Societats Cooperativa i Laboral : Incorporació de desocupats com a socis 

treballadors 

Tramitació: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. 

 
 
 
On pots trobar més informació? 

Departament de Treball  
http://www.gencat.cat/treball  
 
CIDEM 
http://www.cidem.com/cidem/cat/  

 
 

 
Servei d'assessorament per a la 
creació d'empreses 
http://www.gencat.cat/treball/ambits/aut
oocupacio/index.html 
 
 



 

 

 
  
 
Creació d'empreses, formes 
jurídiques, tràmits generals, ajudes i 
incentius 
http://www.ipyme.org/IPYME/es-ES 

 
CP’AC Fundació Privada per a la 
Promoció de l’Autoocupació de 
Catalunya 

http://www.autoocupacio.org 
 

 
Oficina Jove del Vallès Oriental 
Plaça de l’Esglèsia, 8, Granollers,  
93 842 66 84 
www.grajove.cat 
treball.vallesoriental@oficinajove.cat 
 
 

 
 
 


