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L'Acord de Registre de Jornada  ens permet  veure i analitzar una informació que
fins fa uns mesos, era desconeguda: els marcatges diaris dels 25.000 treballadors i
treballadores de BBVA.

Aquest acord és fruit de les propostes de CCOO i també de l'obstinació que vam
posar portant el Registre Horari al Tribunal de Justícia de la UE, de la pressió que
vam exercir en el Congrés per a l'aprovació de la llei i, per què no, a la voluntat de
BBVA, apostant clarament per un canvi de cultura de respecte i compliment de la
jornada laboral  de manera honesta, eliminant el presentisme.

RESULTATS
Hores Extres Autoritzades

Febrer 2019

(3h/dia) (407h/dia)

Comparativa Febrer 2019 / 2020

Distribució de les Hores Autoritzades,  per ubicació

Serveis Centrals

76,58%

Xarxa

23,42%

No Autoritzades (382h)

CONCLUSIONS
Felicitem a totes les persones que estan utilitzant adequadament
el Registre de Jornada i l'han integrat en la seva dinàmica de
treball.

Es confirma que les hores extraordinàries existeixen, que hi ha
circumstàncies en les quals són necessàries i  el Banc les
autoritza.

Per l'anàlisi del marcatge,   confirmem  que en la Xarxa es
produeixen més  extensions de jornada, que no han arribat a
ser sol·licitades. En la pròxima Comissió de Registre Horari,
exigirem una clara explicació respecte a aquest biaix, ja que en
aquest cas, s'estaria tergiversant la realitat del registre per part
d'aquestes persones i/o els seus responsables.

Sabem de la complexa situació actual de moltes de les persones
que treballen des de casa. Per això, volem recordar que l'Acord de
Registre de Jornada i Desconnexió Digital continua vigent, per
la qual cosa:

Has de complir el teu horari i registrar la teva jornada de
manera veraç. Si la teva situació familiar requereix flexibilitat,
sol·licita-la i incorpora-la a les dades que declares en el teu
registre.

Concilia. Respecta la teva jornada laboral i la dels altres. La
desconnexió digital és un dret i, en aquestes circumstàncies
és, més que mai, una necessitat per a la salut.

Si per les càrregues de treball has de prolongar la teva
jornada, fes el que correspon i la llei t'obliga: Marca la teva
Jornada Real i sol·licita les hores extres, que podràs
compensar amb temps de descans.

95,51%

4,49%

#PerUnaJornadaReal

Hores Extres Autoritzades
sobre el Total Registrat (8.519h)

Contacta amb la
teva delegada/t
més proper

Autoritzades (8.137h)

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/20200401-cat-afiliacio.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/Sec_Sind_RT_CAS..pdf

