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LA JUSTÍCIA EUROPEA  
DÓNA LA RAÓ A CCOO 

 

Recurs al Tribunal de Justícia de la UE 
 

Després d'un dilatat procés, avui 14 de maig de 2019, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
(TJUE), ha emès sentència que obliga a les empreses a portar un registre de la jornada per mesurar 
el nombre real d'hores treballades cada dia. 
 

Aquesta decisió del TJUE es produeix a instàncies del Conflicte Col·lectiu presentat per CCOO a 
Deutsche Bank, el 26 de juliol de 2017, i suposa el punt final d'un llarg procés en el que CCOO hem 
portat la iniciativa: 
 

Jurídica: portant el cas de les prolongacions de jornada com qüestió prejudicial 
al Tribunal Europeu. 

Sindical: denunciant en premsa, presentant denúncies a Inspecció de Treball, 
mobilitzacions. 

Sociopolítica: reunint-nos amb el PSOE que va presentar el 17 d'octubre de 
2017 una proposició de llei per modificar l'ET que, després del seu 
accés al govern, s'ha convertit en Decret Llei. 

 
Malgrat que el passat 8 de març es va publicar el decret que estableix aquesta 
obligació en el nostre país, és de màxima importància que la justícia europea 
s'hagi pronunciat en aquest sentit, ja que és un "tallafocs" davant possibles 
intents de revertir aquesta obligació per part de futurs governs. 
 

Ara toca negociar 
 

En tots els convenis del sector financer (Banca, Estalvi, Cooperatives de Crèdit i Financeres) està 
sobre la mesa de negociació aquest tema com a primer punt a tractar, sense perjudici de que en cada 
entitat forcem a portar una solució que eviti les prolongacions sistemàtiques de jornada sense 
remunerar. No serà gens fàcil, ja que les empreses no reconeixen el problema, però CCOO seguirà 
defensant una solució eficaç que permeti l'efectiva conciliació per a milers de treballadors/es del sector. 
 

 
CCOO tenim propostes per a que la implantació dels sistemes de 
registre sigui realment eficaç i responguin fidelment l'objectiu 
d'eradicar les prolongacions fraudulentes de la jornada, fent realment 
efectiu el dret a una conciliació de la vida laboral amb la personal i 
familiar. 

 

34,6 milions d'hores extra sense pagar 
81.000 llocs de treball perduts 
952 milions d'euros no cobrats 


