
 
 

PROPOSTA DE TOTA LA REPRESENTACIÓ SINDICAL 8 DE JUNY 

COL·LECTIU A 
nascuts en 1968 i anys anteriors 

 
 Antiguitat igual o superior a 6 anys. 
 "Indemnització bruta", equivalent al 61% del salari brut total, calculat sobre els 12 últims mesos. 
 Podran optar per la percepció de la indemnització en un únic pagament o bé pel seu pagament fraccionat en 

abonaments mensuals fins al compliment de l'edat de 63 anys. 
 

 
 PRIMA EN CAS DE PAGAMENT FRACCIONAT: 

 Nascuts en 1964 o amb anterioritat: 20.000 Euros bruts. 

 Nascuts en 1965 i 1966: 25.000 Euros bruts. 

 Nascuts el 1967 i 1968: 30.000 Euros bruts. 
 

 
 CONDICIONS ADDICIONALS VINCULADES A L'EXTINCIÓ: 

o Pagament del Conveni Especial a la Seguretat Social fins els 63 anys d'edat AMB REVALORITZACIÓ 
amb una clàusula de garantia davant de possibles modificacions legals pel que fa a la jubilació. 

o Pòlissa sanitària. 
o Possibilitat de rescat de el pla basant-se l'acord laboral de el 6 de maig del 2016. 
o Sense descompte de la Prestació per atur i/o subsidi, si escau. 
o Aportació al pla de pensions. 
 

 

COL·LECTIU B 
nascuts en 1969, 1970 y 1971 

 
 Antiguitat igual o superior a 6 anys. 
 "Indemnització bruta", equivalent al 61% del salari brut total, calculat sobre els 12 últims mesos, 

corresponent a 9 anualitats. 
 Podran optar per la percepció de la indemnització en un únic pagament o bé pel  seu pagament fraccionat en 

abonaments mensuals fins al compliment de l'edat de 63 anys. 
 

 
 PRIMA EN CAS DE PAGAMENT FRACCIONAT: Nascuts en 1969, 1970 i 1971, 40.000 Euros bruts. 
 

 
 CONDICIONS ADDICIONALS VINCULADES A L'EXTINCIÓ: 

o Pagament del Conveni Especial a la Seguretat Social fins els 63 anys d'edat AMB REVALORITZACIÓ 
amb una clàusula de garantia davant de possibles modificacions legals pel que fa a la jubilació. 

o Així mateix, aquest col·lectiu podrà sol·licitar la seva inclusió, al seu càrrec, a la pòlissa sanitària que 
correspongui en condicions de beneficiari sense condicionants. 

o Aportació al pla de pensions sense riscos. 
o Sense descompte per la prestació d'atur i/o subsidi, si escau. 

 



 
 

COL·LECTIU C 
nascuts en 1972 y anys posteriors  

 
  Indemnització bruta i equivalent a 45 dies de salari brut total per any de treball amb un límit de 42 

mensualitats i amb un mínim de 36 mensualitats. 
 

 
Els empleats nascuts entre l'any 1972 i 1974, en el moment de formular la seva adhesió a la mesura, podran optar 
per la percepció de la indemnització en un únic pagament o bé per la seva pagament fraccionat en abonaments 
mensuals, durant 8 anys. 
 

 PRIMA EN CAS DE PAGAMENT FRACCIONAT: 
 

• De 15.000 Euros bruts per als empleats amb menys de 10 anys d'antiguitat computada a la data de signatura 
d'aquest acord. 
• De 25.000 Euros bruts per als que tinguin 10 o més anys d'antiguitat computada a la data de signatura 
d'aquest acord. 

 

 
La resta de treballadors d'aquest col·lectiu han de percebre la indemnització que correspongui en un 
únic pagament. 
 

 

 


