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Primer sindicat en el sector d'Estalvi i Banca

CCOO reclama un canvi normatiu per lluitar
contra les hores extres il·legals

La Federació de Serveis de CCOO presentà ahir en roda de premsa un
informe sobre hores extres il·legals que posa de manifest que de no
haver-se  realitzat  haurien  pogut  mantenir-se  més  de  33.000  de  les
50.000  ocupacions  destruïdes  en  el  sector  financer  durant  la  crisi.
Podrien haver-se creat,  així  mateix,  més de 96.000 llocs de feina en
comerç i hoteleria, altre dels sectors analitzats. 

Segons senyalà José María Martínez, secretari general de la Federació de
Serveis de CCOO, “la realització d’hores que es fan i no es paguen és un
mal endèmic en el sector financer que s’ha agreujat en els darrers anys”,
com a conseqüència de l’existència d’amenaces i  intimidacions sobre les
plantilles perquè treballin de franc.

Segons dades de l’EPA recollides en l’informe, que estima la realització de
0,62 hores extra setmanals per treballador o treballadora en 2013, el 91% de
les hores extra realitzades en el sector financer i d’assegurances varen ser
fraudulentes. Això no obstant, segons estimacions de CCOO realitzades en
base al treball de camp, la realitat és que de mitjana es realitzen 4,2 hores
extres  setmanals  per  treballador  o  treballadora,  cosa  que  suposa  la
realització de més de 57 milions d’hores extra il·legals en 2013. “El 70% de
les plantilles prolonga la seva jornada de feina” senyala Juan José Giner,
responsable del sector financer de la Federació de Serveis. 

CCOO calcula que durant els sis anys de crisi (2008-2013) el volum d’hores
extres  il·legals  ha  suposat  la  pèrdua  per  les  arques  públiques  –per
cotitzacions a la Seguretat Social i tributació a la Hisenda Pública– de més
de 2.300 milions d’euros. Això, sense comptar amb l’impacte directe sobre
l’economia i el consum que suposa que la plantilla hagi deixat de cobrar més
de  8.600  milions  d’euros  per  la  realització  d’aquestes  hores  extra  no
remunerades.

Així mateix, les hores extres il·legals tenen efectes negatius sobre la salut
laboral, la conciliació de la vida laboral i familiar i sobre l’ocupació, sobre la
que ha tingut un impacte “brutal”, ja que en el sector s’han destruït més de
50.000 llocs de feina durant els anys de la crisi (2008-2013), dels que es
podrien  haver  mantingut  33.000  de  no  haver-se  realitzat  aqueixes  hores
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extres il·legals. 
En  altre  dels  sectors  analitzats  en  l’informe  de  CCOO,  el  de  comerç  i
hoteleria, on s’han perdut més de 42.000 ocupacions en 2013, es realitzaren
3.288.075 hores setmanals per sobre de la jornada legal que, de no existir,
haurien permès la creació de 96.215 llocs de treball.

Davant aquesta situació, entre d’altres iniciatives “CCOO posarà en marxa
una  campanya  de  recollida  de  firmes  entre  els  treballadors  del  sector
financer reclamant un canvi normatiu en la persecució del frau laboral, fiscal
i  de  seguretat  social  de  les  hores  extres  il·legals”,  anuncià  José  María
Martínez.

Informe complet sobre les pressions i les prolongacions de jornada en el sector financer

Des d’aquest altre enllaç podràs accedir als vídeos de la roda de premsa

Fitxa d'afiliació                                    data....................................

Nom i llinatges..............................................................................................................................................................................................

DNI............................................. Telèfon.............................................................. Data de naixement........................................................

Adreça............................................................................................................................................................................................................

Població........................................................................................................................................... Códi Postal.........................................

Empresa/Centre de treball ….......................................................................................................................................................................

Domiciliació bancària:

            Iban                          Banc/Caja                      Oficina                      D  C                              Compte corrent/llibreta

Correu electrònic................................................................................................................... Firma:

(Lliura-la als teus representants de CCOO-SERVEIS o envia-la directament a la Secció Sindical del teu territori)

PROTECCIÓ DE DADES: 

De  conformitat  amb  la  Llei  Orgànica  de
Protecció  de  dades  de  caràcter  personal,
t’informem  que  les  teves  dades  seran
incorporades  a  un  fitxer  titularitat  de  CCOO
integrat  pels  fitxers  pertanyents  a  la
confederació  o  unió  regional  corresponent
segons el lloc on radiqui el teu lloc de feina, a
la  federació  del  sector  al  que  pertanyi
l’empresa en la que treballis, així com –en tot
cas–  a  la  C.S.  CCOO.  Al  següent  URL  pots
consultar  els  diferents  ens  que  composen
CCOO:  http://www.ccoo.es  fer  clic  sobre
Conoce CCOO. La finalitat del tractament de les
teves  dades,  per  part  de  totes  elles,  la
constitueix  el manteniment de la  teva relació
com a afiliat/afiliada. Pots exercir els teus drets
d’accés,  rectificació,  cancel·lació  i,  en  el  seu
cas, oposició, enviant una sol·licitud  per escrit
acompanyada  de  la  fotocòpia  del  teu  DNI
adreçada  a  C.S.  CCOO  Responsable  de
Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz,
12 – 28010 Madrid. Hauràs d’indicar sempre la
referència  “PROTECCIÓN  DE DATOS”.  Si  tens
qualque  dubte  al  respecte  pots  remetre  un
correu  electrònic  a  lopd@ccoo.es  o  trucar  al
telèfon 917028077.
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