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COMENÇA LA JORNADA D’ESTIU  
 
 

Per a tot el personal que desenvolupa funcions amb jornada flexible i partida, comença la 
jornada continuada que es pot realitzar entre el 15 de juny i el 15 de setembre. 
 
Segons l’Acord vigent de Jornada y Horarios (signat al 2001), el personal que disposa de 
Jornada Flexible i Partida, podrà finalitzar la seva jornada un cop realitzades les 7 hores de 
treball. 
 
Això vol dir que si entrem a les 8:00 i sortim a les 15:00, no hem de tornar per la tarda. 
Només qui decideixi voluntàriament, fer la jornada partida, haurà de fer el descans mínim d’ 
1 hora i tornar per la tarda fins a completar les 7 hores de treball. 
 
També recordem sobre la jornada d’estiu de SFP, que l’acord de 24 d’octubre de 2005 
estableix per al període del 15 de juny al 15 de setembre el següent horari de dilluns a 
divendres: 
 

Matí: 

- Entrada entre les 8 h. i les 9 h. (flexible) 

- Sortida entre les 14 h. i las 15 h.  (flexible) 
(Descans   mínim d’1h15’). 

Tarda: 

- Entrada entre les 16:15 i les 17:15 (flexible). 

- Sortida una vegada finalitzada una jornada de treball de 7h. en horari continuat o 
partit, a opció del treballador. 

 
Per tant, els Assessors Financers i Gestors Pymes que decidiu fer la jornada 
continuada en aquest període, esteu en el vostre dret. Si opteu per aquesta jornada, 
independentment del que us vulguin transmetre o insinuar, no incurriu en cap 
il·legalitat, ni suposa una mala actitud o menor implicació en el vostre treball. 
 
En el cas de que us enviïn un contracte de jornada de treball, ja sigui per actualització o 
com a conseqüència d’un nou nomenament, hauria de venir redactat en aquests termes. 
Els Acords signats entre BBVA i la representació sindical, s’han de respectar i hem 
d’exigir l’aplicació efectiva dels mateixos.  No desaprofitis l’oportunitat d’exercir el teu 
dret a la jornada intensiva, si aquesta és la teva preferència. 
 
Posa’t en contacte amb els delegats i delegades de CCOO a BBVA per a qualsevol dubte, 
consulta o impediment per acollir-te a la jornada continuada. Com sempre t’orientarem i 
t’assessorarem dels passos a seguir. 
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