
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 pel 
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 cada un dels exercicis 
ha de ser homogènia amb la de la 
referència presa. 

L a q u a n t i t a t d e l ' e s m e n t a d a 
gratificació, en cas de correspondre, 
estarà en funció del creixement del 
RAE sectorial entre l'exercici de l’any 
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 del 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) d’un 0,25%

CCOO reclama l'increment en taules salarials d'un 0,25% i el pagament únic d'un altre 0,25%, 
després de calcular el RAE sectorial entre l'exercici 2014 i el del 2018 del sector bancari, que  
dóna un increment d'aquest indicador d'un 45,08% (veure art.24.7 del Conveni Col·lectiu). 

serveis

CCOO reclama a la Patronal l’abonament del variable RAE-sectorial

L'estudi econòmic de CCOO avala la nostra reclamació 
CCOO hem realitzat l'estudi a partir dels RAE dels balanços individuals que cada entitat ha declarat a l’AEB i que 
consten en l'anuari de la Patronal. 
Hem calculat els perímetres homogenis de 2014 perquè siguin comparables amb els del 2018. 
Els càlculs de CCOO han estat avalats per pèrits especialistes en la matèria que ratifiquen el mètode de càlcul emprat. 
El resultat obtingut és un increment del 45,08%, de manera que hauríem de cobrar les quantitats detallades en l’art.24.7 
del nostre Conveni: Un 0,25% en Taules i un altre 0,25% en un pagament únic. 

L'AEB continua utilitzant dades no contrastables en la seva argumentació 
La Patronal va comunicar a la Comissió Paritària del Conveni un increment del RAE sectorial 2014-2018 del 9,872%, el 
qual deixa sense aplicació el pagament del variable (art.24.7 CCB). 
Diuen que han utilitzat els RAE que les mateixes entitats els han facilitat, perquè segons l’AEB, els RAE públics inclouen 
partides d'empreses dels grups empresarials que estan fora d'Espanya. 

Opacitat de la Patronal i del Banc d'Espanya 
El Banc d'Espanya ja no publica el RAE sectorial dels bancs i ara inclou també el de les antigues caixes d'estalvi i les 
cooperatives de crèdit. 
Davant l'absència d'aquesta dada per part del Banc d'Espanya, les úniques dades RAE a les que tenim accés són les que 
publica la pròpia AEB. 
La Patronal AEB no ha volgut facilitar ni les dades dels RAE de cada entitat ni la metodologia de càlcul que ha fet 
servir. 

Conclusions 
Estem esperant que ens facilitin els RAE de totes les entitats de l’any 2014 i fins el 2018, i ens expliquin amb claredat els 
seus criteris per haver obtingut aquest resultat (9,872%). 
CCOO no renunciem a utilitzar els recursos i mitjans al nostre abast per reivindicar la feina, l’esforç i la dedicació de 
les plantilles del sector financer i la nostra aportació als excel·lents resultats. 
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