
Els dissabtes 
són nostres 
AGRUPACIÓ DE BANCA



Els dissabtes lliures són el major èxit de la gestió del Sindicat 
en el sector, des de les darreres eleccions. En l’actualitat hi ha 
acords en els bancs més importants i la majoria de les persones 
que treballem en el sector podem acumular el nostre temps lliure 
en el cap de setmana.

En el Banco de Santander la reducció de les hores que es 
treballaven els dissabtes (5 hores i 30 minuts) s’han in-
crementat en l’hora de sortida de dilluns a dijous que ara 
és a les 15,30 h tot l’any amb una borsa de 25 hores per a 
formació.

En el BBVA, com ja tenien la meitat dels dissabtes d’octubre 
a març, els restants es canvien per les tardes dels dijous 
del mateix període, amb una jornada de dues hores i tres 
quarts, i d’aquests, la meitat serà d’acord amb el respon-
sable de l’ofi cina per a adaptar-los a altre dia o altre ho-
rari, a més d’augmentar un dia de vacances per any. Els 
dijous festius no seran recuperables.

En el Banco Popular s’acorda que la sortida es farà a les 
15,30 h, excepte els divendres. A un col·lectiu del 5 % de 
la plantilla el Banc li pot oferir una jornada de 9 a 6, amb 
dos mesos i mig de jornada continuada (juliol i agost, i 15 
dies de Cap d’Any).

En el Banc de València , la jornada és tot l’any de 8 a 15,30 
h, de dilluns a dijous, i els divendres de 8 a 15, a més d’una 
reducció de mitja hora la vigília de cinc festius.

En el Banc Sabadell, la jornada serà de 8 a 15 hores. Els 
dijous, des de l’1-10 al 31-3, de 8 a 19, amb una hora per 
menjar. 24 i 31 de desembre, 5 de gener, i Dijous Sant de 8 
a 15. Els directius i comercials podran fl exibilitzar la seva 
jornada.

En el Banco Pastor, la jornada serà també de 8 a 15 ho-
res de dilluns a divendres. Des d’octubre fi ns a març, 
l’últim i els dos primers dies hàbils del mes l’horari 
serà de 8 a 19, amb hora i mitja per dinar.  

A la Banca March l’horari serà de 8 a 15 hores i els dijous 
d’hivern de 8 a 18,45 h amb una hora per dinar, excepte la 
vigília de festiu.
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El valor dels dissabtes 
És una reivindicació històrica que COMFIA-CCOO ha vin-
gut perseguint des de 1986 i que s’ha aconseguit de ma-
nera progressiva, a través de la negociació col·lectiva en el 
sector i en les empreses. El valor dels dissabtes és el valor 
de la perseverança en una reivindicació justa, sostinguda 
en el temps.

Tots els acords tenen un denominador comú, tancament 
d’ofi cines amb dissabtes lliures, ajustant en tots els ca-
sos al màxim d’hores establertes en conveni col·lectiu 
(1.700), fi ns i tot per sota d’aquestes, permetent fl exibili-
tats horàries, i ampliant el nombre de dies de vacances.

L’acumulació de lleure en el cap de setmana, i les clàusu-
les de fl exibilitat tenen una infl uència directa en la reduc-
ció de les prolongacions de jornada, que representaven en 
el sector una prolongació mitjana de 9,5 hores setmanals 
per al 68 % de les plantilles.
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ELS ACORDS DE DISSABTES EN EL SECTOR, 

RETORNEN A LES PERSONES EMPRADES EN 

BANCA LA CAPACITAT D’ORGANITZAR EL 

SEU TEMPS LLIURE, ACUMULANT EL SEU 

TEMPS DE LLEURE.


