
Art. 24.7 del XXIII CCB
Percepció RAE-sectorial. S'estableix la
possibilitat de rebre una percepció
addicional de caràcter variable,
depenent de l'evolució del següent
indicador sectorial:

• Indicador: RAE (Resultat de l'Activitat

d'Explotació) sectorial, comunicat per

Banc d'Espanya a l’AEB, de l'activitat

bancària a Espanya, a perímetre

homogeni de comparació, de tal manera

que respecte a les Entitats

considerades en cadascun dels

exercicis ha de ser homogènia amb la

de referència presa.

La quantia de la citada gratificació, en
cas de correspondre, estarà en funció
del creixement del RAE sectorial entre
l'exercici de 2014 i el 2018, segons les
següents taules:

• Increment RAE sectorial de l'exercici

2018 sobre la base de comparació de

2014: Igual o superior al 15% = Increment

en les taules salarials de Conveni 0,25%

• Increment RAE sectorial de l'exercici

2018 sobre la base de comparació de

2014: Igual o superior al 30% = Percepció

única sobre el Salari Base anual de

Conveni (art.18) 0,25%

Davant el silenci i la falta d'informació i transparència mostrada per l’AEB a les nostres reiterades
peticions de conèixer totes les dades i el detall de com han calculat la variació del RAE-Sectorial
2018-2014, CCOO hem decidit iniciar procediment judicial i reclamar el que sí ens correspon en
aplicació de l'art. 24.7 del XXIII Conveni Col·lectiu de Banca.

CCOO portem el RAE-sectorial a judici

L’AEB dóna la callada per resposta a les nostres peticions d'informació
Encara que CCOO hem lliurat a l’AEB una còpia del nostre estudi, i els hem sol·licitat formalment i en reiterades

ocasions que ens donin el detall dels RAE de cadascuna de les entitats que conformen l’AEB, així com la metodologia

de càlcul, la Patronal ha optat pel silenci administratiu i no posar les seves cartes sobre la taula per a que

puguem analitzar amb detall com han arribat a un resultat del 9,872% i que tant allunyat está del nostre.

Tan sols diuen que han utilitzat els RAE que les pròpies entitats els han facilitat, perquè segons AEB, els RAE públics

inclouen partides d'empreses dels grups empresarials que estan fora d'Espanya.

A més, el Banc d'Espanya ha canviat el criteri recentment i ja no publica per separat el RAE sectorial dels bancs,

incloent ara, en una sola partida, les antigues caixes d'estalvi i les cooperatives de crèdit.

Davant l'absència d'aquesta informació per part del Banc d'Espanya, les úniques dades RAE a les que tenim accés són

les que publica la pròpia AEB.

L'estudi econòmic de CCOO avala nostra reclamació
CCOO hem realitzat l'estudi a partir dels RAE dels balanços individuals del negoci a Espanya que cada entitat ha
declarat a l’AEB i que consten en els Anuaris Estadístics de la Patronal, establint perímetres homogenis de comparació
entre 2018 i 2014.

Els càlculs de CCOO han estat avalats per pèrits especialistes en la matèria que ratifiquen la metodologia de l'estudi.

El resultat obtingut és un increment del 45,08%, per la qual cosa hauríem de cobrar les quantitats reflectides en
l’art.24.7 del nostre Conveni: 0,25% en Taules i un altre 0,25% en un pagament únic.

Conclusions
CCOO no renunciem a utilitzar els recursos i mitjans al nostre abast per a reivindicar el treball, esforç i dedicació de

les plantilles del sector financer i la nostra aportació als excel·lents resultats.

Per això, i davant la total opacitat de l’AEB, hem presentat a l'Audiència Nacional les diligències prèvies per a

judicialitzar i reclamar el que ens correspon per l'aplicació de la Percepció RAE-Sectorial que estableix el XXIII

Conveni Col·lectiu.
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