José María Martínez

Juan José Giner

Secretario General
:LY]PJPVZ**66

Sec. Gral. Agrupación
**66:LJ[VY-PUHUJPLYV

Benvolguda companya, benvolgut company,
Ens congratulem de poder dirigir-te aquesta presentació de l’acord pel XXIII Conveni Col·lectiu de Banca que tens en les teves mans. Llegeix-la amb atenció, i tingues-lo a mà, perquè és la
part sòlida, la base, de les teves condicions salarials i laborals, de la teva ocupació, les teves normes de treball, el teu salari, la teva jornada,... part de la teva vida.
La negociació d’aquest Conveni ha estat especialment difícil, ja ho saps, pels condicionants
extrems que ens imposa la reforma laboral vigent i per l’entorn de crisi en l’ocupació i el sector
ÄUHUJLY7LY~**66KLZKLSZTPSLYZKLKVULZPOVTLZX\LHJHKHIHUJLZ[LTHÄSPH[ZPSLZKLSLNHKLZPKLSLNH[ZX\LHWVY[LULSZL\LZMVYsPLSZL\JVTWYVTxZÄUZHSZX\LOLTLZ[H[LUSHJVTPZsió negociadora, hem posat la nostra millor fermesa, la força que ens dóna el vostre recolzament
majoritari, per aconseguir el millor Conveni, el que hem signat el 19 d’abril.
El Conveni ja és un valor en si mateix, perquè evita la incertesa per a les nostres condicions,
LSJHVZUVYTH[P\PSHKPZJYLJPVUHSP[H[X\LWVKPHZ\WVZHYSHÄKLSHZL]H]PNuUJPHKVUHU[LZ[HIPSP[H[
jurídica per ara i pel que pot venir.
És un Conveni de canvis, pràcticament en tots els articles, en tots els capítols. Un conveni
per mirar al futur, per preveure la protecció i defensa dels nostres drets en temps convulsos, en el
X\LWYVIHISLTLU[ZLYnLSJVU]LUPKL[V[LSZLJ[VYÄUHUJLY
Mantenim les salvaguardes i els compromisos per a l’ocupació, el nostre primer objectiu,
que suposa incloure la clàusula de negociació prèvia a qualsevol procés de reestructuració, a més
de prevaler l’ocupació estable i de qualitat.
Hem acordat un increment salarial del 4,50% (+ 0,25%, + 0,25% en funció del creixement
del RAE sectorial) en els quatre anys de vigència, quan 2015 i gairebé amb seguretat 2016 acaIHYHUHTIPUÅHJP}WYVWLYHH4tZLS HU\HSX\LZ\WVZLULSZH\NTLU[ZWLYHU[PN\P[H[\U
increment de les aportacions mínimes al pla de pensions o l’ampliació de l’assegurança de vida
i que no hi haurà retrocessió del pagament a compte abonat en la nòmina de febrer.

Reforcem el reconeixement de la professionalitat, amb la inclusió de les normes deontològiques, els valors ètics, i els mecanismes per a la seva defensa, també des del punt de vista del
desenvolupament professional garantint el nivell 8 per a la funció de gestió comercial, amb determinats requisits.
Consolidem el tancament dels dissabtes, a més de millorar el tractament d’algunes llicènJPLZVYLZVSKYLWVZP[P]HTLU[LSJVUÅPJ[LWLSZKPLZHKKPJPVUHSZKLJHUnYPLZ,SJVU[YVSKLSHQVYUHKH
es resoldrà, s’està resolent ja, mitjançant acords o per via judicial.

6IYPTSH]PHZLN\YHWLYhomogeneïtzar les pagues del sector en l’estàndard de 17,25,
amb garantia completa per els qui ara estan per damunt, amb un nou sistema per a la participació
LUILULÄJPZKLSLZUV]LZPUJVYWVYHJPVUZPWLYWLYTL[YLX\LSLZTPSLYZKLWLYZVULZLUSLZLU[P[H[Z
HTIWHN\LZPZLUZLWVZZPIPSP[H[ÄUZHYHK»H\NTLU[HYSLZHJVUZLN\LP_PUWYVNYLZZP]HTLU[
l’estàndard.
Donant garanties i facilitats perquè l’accésHSHWYVMLZZP}LZMHJPHTIJVU[YHJ[LPUKLÄUP[KLZ
del primer dia, amb un salari anual que, sent menor que el de nivell 11, és superior al del contracte
en pràctiques, tant en el primer com en el segon any. I escurçant el període per a l’ascens a nivell
10.
Millorem les disposicions per a la igualtat i la conciliació, assegurant que s’abordaran en els
plans d’igualtat objectius numèrics i temporals per a la reducció de les diferències en la promoció
professional, que és la major desigualtat.
Incloem un nou capítol de salut laboral, per reconèixer el treball dels delegats de prevenció,
HZZLU`HSHU[¶WLYPKLU[PÄJHYWYL]LUPYPJVYYLNPYLSZYPZJVZTtZJVT\UZ!LSZWZPJVZVJPHSZLS[YLIHSS
amb pantalles o l’atracament.

6IYPTSHKPZJ\ZZP}PSHULNVJPHJP}ZVIYLLSZ incentius lligats als objectius, posant-los en
relació amb els triennis de tècnics, amb la fórmula d’una comissió d’estudi i proposta que ha de
donar resultats en un màxim de 18 mesos.
Hi ha més canvis, que podràs comprovar llegint el text complet del Conveni, i amb els moUVNYnÄJZX\LZVIYLJHKHTH[uYPHHUPYLTLKP[HU[LUSLZWYVWLYLZZL[THULZ,S*VU]LUPtZ\U[V[
i per tant té equilibris entre les seves parts i entre les pretensions de la patronal, desmesurades al
principi, i les nostres reivindicacions. Hem hagut de buscar alternatives viables, proposar canvis,
buscar solucions complexes davant problemes que així ho demandaven, innovant on ha calgut,
suprimint el que era clarament obsolet i mantenint l’irrenunciable.

,SIHSHUsLUSHUVZ[YHVWPUP}tZTVS[WVZP[P\WLYX\uH**66[YLIHSSLTKLZKLSHJVU]PJJP}
que aportant solucions millorem els teus drets.

3LZKVULZPOVTLZKL**66LZ[LTHSH[L]HKPZWVZPJP}WLYHTWSPHYPUMVYTHJP}YLZVSKYL
dubtes, contestar preguntes o escoltar crítiques. No dubtis a dirigir-te a la teva delegada o delegat
més proper.
A 19 d’abril de 2016
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La comissió negociadora està composada segons els resultats de les eleccions sindicals celebrades en totes les empreses del sector al febrer de 2015.
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XXIII Conveni col·lectiu de Banca. 2015-2018

Capítol primer
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1º.- Disposició preliminar
3LZYLMLYuUJPLZX\LLULSZHY[PJSLZZLN LU[ZLZMHJPUHSJVU]LUPZLUZLTtZLZWLJPÄJHcions s’entendran fetes a aquest conveni col·lectiu.
2.- Quan en aquest conveni es parla de les empreses, sense cap altra precisió, s’ha d’entendre les empreses bancàries a les quals el afecta conveni, d’acord amb el seu article 2.
3.- Les expressions personal i treballadors o treballadores utilitzades en els articles següents comprenen tots els empleats i les empleades que prestin servei en alguna de les empreses
incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni.

Articleo 2º.- Àmbit d’aplicació
Aquest conveni col·lectiu regula i és d’aplicació obligatòria a les relacions laborals entre
les empreses bancàries, les cambres de compensació bancària i totes les empreses que usin la
denominació de banc i que la seva activitat sigui la d’empresa bancària, i al personal que hi tingui
vinculació laboral efectiva l’1 de gener del 2015 o que hi ingressi amb posterioritat.
En queden excloses les funcions d’alta direcció, alt govern o alt consell, característiques
KLSZZLN LU[ZJnYYLJZVHS[YLZKLZLTISHU[Z!KPYLJ[VYHNLULYHSKPYLJ[VYHVNLYLU[KLS»LTWYLZH
ZV[ZKPYLJ[VYHNLULYHSPUZWLJ[VYHNLULYHSZLJYL[HYPnYPHNLULYHS,U[V[JHZWLYHS»L_JS\ZP}LZ
requereix de manera indispensable que la seva retribució sigui superior a la màxima establerta en
aquest conveni.
El seu àmbit territorial se circumscriu a tot l’Estat.
El treball que presti el personal contractat a Espanya al servei d’empreses bancàries espanyoles a l’estranger es regula pel contracte formalitzat a aquest efecte amb submissió estricta a la
legislació espanyola. Aquest personal té com a mínim els drets econòmics que li correspondrien
de treballar en territori espanyol. Els treballadors o treballadores i l’empresari poden sotmetre els
15
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seus litigis a la jurisdicció espanyola.

Article 3º.- Convenis anteriors

(X\LZ[JVU]LUPZ\IZ[P[\LP_S»HU[LYPVYOVTVSVNH[WLYSH+PYLJJP}.LULYHSK»6J\WHJP}WLYSH
9LZVS\JP}KL K»HIYPSKLSPW\ISPJH[HS)6,KLSKLTHPNKLSTH[LP_HU`

Article 4º.- Vigència del conveni

3HK\YHKHK»HX\LZ[JVU]LUPZ»LZ[tUKLZKLS»KLNLULYKLSÄUZHSKLKLZLTIYLKLS
3HZL]HLU[YHKHLU]PNVY[PUKYnSSVJLSTH[LP_KPHKLSHZL]HW\ISPJHJP}HS)6,
El terme de vigència a què es refereix el paràgraf anterior es prorrogarà tàcitament d’any en
any, tret que el conveni sigui denunciat per qualsevol de les associacions empresarials o sindicats
legitimades per negociar, d’acord amb l’article 87 de l’Estatut dels treballadors (ET). En qualsevol
cas, la denúncia ha de ser efectuada en el període comprès entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre
de l’any en què n’acabi la vigència o la de qualsevol de les seves possibles pròrrogues.

(Y[PJSL¢*Sn\Z\SHNLULYHSKLJVTWLUZHJPVUZPHIZVYJPVUZ
1.- El conveni compensa i absorbeix qualssevol millores aconseguides pel personal, bé a
través d’altres convenis o normes d’obligat compliment, bé per decisions unilaterals de les empreses.
2.- Queden absorbits pel conveni, en la mesura que sigui possible, els efectes econòmics
que puguin derivar-se de disposicions legals o administratives que entrin en vigor amb posterioritat
a la signatura del conveni. A l’efecte de practicar l’absorció s’han de comparar globalment la situació resultant de l’aplicació del conveni i la que resulti de les disposicions legals i administratives,
excloent-ne les que siguin merament aprovatòries d’altres convenis col·lectius.

Article 6º.- Unitat del conveni
L’articulat del conveni forma un conjunt unitari. No són admissibles les interpretacions o
aplicacions que, a l’efecte de jutjar situacions individuals o col·lectives, valorin aïlladament les estipulacions convingudes.

16
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Capítol segon
DEONTOLOGIA i
RESPONSABILITAT SOCIAL
Article 7º.- Deontologia de la professió
L’exercici de l’activitat bancària, i la seva especial rellevància en el desenvolupament econòmic i social, exigeix del personal bancari i de les empreses un comportament especialment íntegre,
i un alt nivell de qualitat professional i de servei.
Aquest comportament s’ha de caracteritzar per un alt nivell de qualitat, que està determinat
tant per la legislació vigent com per una conducta professional subjecta a principis deontològics
KLÄUP[ZJVTLSZ]HSVYZPSLZUVYTLZu[PX\LZX\LZ»OHUK»PU[LYPVYP[aHYWLYHJVUZLN\PYTHU[LUPYPTPllorar el nivell de professionalitat i ètica que reclamen la clientela i la societat.
En conseqüència, la conducta professional de les plantilles, en l’exercici de les seves funJPVUZLZJHYHJ[LYP[aHWLYSLZWH\[LZZLN LU[Z!
*VTWSPTLU[[HU[KLSLZSSLPZSLZUVYTLZLSZYLNSHTLU[ZPLSZJVU[YHJ[LZJVTKLSZ
]HSVYZPLSZWYPUJPWPZu[PJZL]P[HU[WVZZPISLZZP[\HJPVUZKLJVUÅPJ[LK»PU[LYuZHTISHJSPLU[LSH
o terceres persones.
.\HYKHYZLJYL[WYVMLZZPVUHSYLZWLJ[LKLKHKLZVPUMVYTHJP}UVWISPX\LZPLZWLcialment protegides que es coneguin en l’exercici de l’activitat professional.
9LZWLJ[HYLUSLZYLSHJPVUZHTISHJSPLU[LSHPHTISLZWLYZVULZX\L[YLIHSSLUHSUVZtre entorn, la persona i la seva dignitat; per fer-ho s’ha de posar especial cura a no exercir
cap tipus de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, discapacitat, opinió,
JVU]PJJP}PKLVS~NPJHWVSx[PJHVYLSPNPVZHHÄSPHJP}ZPUKPJHSVYPLU[HJP}ZL_\HSLK\JHJP}LZ[H[
civil o qualsevol altra condició o circumstància social o personal.
;YLIHSSHYLU[V[TVTLU[HTISHKPSPNuUJPHS»OVULZ[LKH[S»OVUVYHIPSP[H[SHWY\KuUJPH
la transparència i la responsabilitat que requereix la professió, evitant qualsevol comportament que en suposi descrèdit.
17
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*VYYLZWVUHJHKHLU[P[H[KLÄUPYLSTu[VKLWLSX\HS[YHUZTL[YnHSHZL]HWSHU[PSSHLSZWYPUcipis i els valors ètics que han de marcar la cultura i saber fer bancaris per promoure les millors
pràctiques professionals.

8\HSZL]VSPUZ[Y\JJP}PVJVTWVY[HTLU[JVU[YHYPZHSZWYPUJPWPZu[PJZLZ[HISLY[ZLUHX\LZ[HY[Pcle poden ser posats, per qualsevol persona de la plantilla, en coneixement de l’entitat, per les vies
habilitades expressament per fer-ho, als efectes que es valori i s’analitzi l’adequació o no d’aquestes instruccions a les bones pràctiques bancàries que han de regir la professió.
Els sindicats presents a l’empresa també poden recollir els dubtes, les sol·licituds o les denúncies de la plantilla sobre aquests temes per, després d’una anàlisi de la seva pertinència, poder
MLYSVZZL\ZP[YHZSSHKHYSVZHSHKPYLJJP}H[YH]tZKLSZJHUHSZLZWLJxÄJZLZ[HISLY[ZHJHKHLTWYLZH
per a la interlocució amb la representació legal dels treballadors (RLT).

,U[V[JHZS»LTWYLZHOHK»LZ[HISPYSLZZ\ÄJPLU[ZNHYHU[PLZKLJVUÄKLUJPHSP[H[PPUKLTUP[H[
així com de protecció de la identitat, d’acord amb la Llei orgànica de protecció de dades de caràc[LYWLYZVUHS367+KLSHWLYZVUHX\LJVT\UPJHX\HSZL]VSML[VZP[\HJP}WYLZ\TW[HTLU[JVU[YnYPH
als principis recollits aquí.

Article 8º.- Responsabilitat social i inversió socialment responsable

3LZWVSx[PX\LZKLYLZWVUZHIPSP[H[ZVJPHSZ}UK»HWSPJHJP}NLULYHSP[aHKHHSZLJ[VYÄUHUJLYP
incideixen en els impactes socials de la seva activitat en clients, empleats, accionistes, inversors,
proveïdors o comunitats locals en què s’operi. Les memòries de responsabilitat social corporativa
(RSC) contribueixen a explicar les aportacions de les empreses a la societat i a autoanalitzar el seu
nivell d’èxit i de reconeixement.
Els sindicats expressen reiteradament el seu interès en aquesta matèria i participen en els
diversos organismes, observatoris i ponències que impulsen les polítiques de responsabilitat social
en les seves diverses modalitats.
2.- Ambdues parts, partint del caràcter voluntari de la implantació de la RSC, acorden col·laIVYHYKLSHTHULYHTtZnTWSPHWVZZPISLLULSZL\KLZLU]VS\WHTLU[!
a) A les empreses on s’apliquin aquestes polítiques, en els treballs i els processos d’elaboració de la memòria RSC, i si es tracta com a grup d’interès el dels empleats, també se’n
consideren com a representants els sindicats signants del conveni amb presència en els
òrgans unitaris de representació dels treballadors.
b) La inversió socialment responsable és una de les vessants de la RSC més rellevants del
ZLJ[VYÄUHUJLYLU[V[LSZL\nTIP[KLULNVJP,ULSZWSHUZKLWLUZPVUZK»VJ\WHJP}LZYLcomana que les respectives comissions de control facilitin l’adopció de criteris d’inversió
socialment responsable, així com el seu seguiment i valoració.
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Capol tercer
OCUPACIÓ
Article 9º.- Professionalitat i qualitat de l’ocupació
1.- Els nivells d’exigència, de competència i de qualitat en el treball bancari comporten un
nivell equivalent de qualitat en l’ocupació. L’estabilitat i la qualitat en l’ocupació estan directament
relacionades amb la fortalesa, la solidesa, la productivitat i la competitivitat de cada empresa, així
com amb la ràpida adaptació, en cada moment, a les circumstàncies de mercat i les necessitats
de negoci.
,S JVU[YHJ[L PUKLÄUP[ SH MVYTHJP} JVU[xU\H S»H]HS\HJP} WLYTHULU[ KL S»HJ[P]P[H[ P LS YLJVneixement de la professionalitat són característiques pròpies de l’ocupació en el sector bancari.
Les empreses han de promoure la realització d’accions formatives que facilitin el desenvolupament
d’habilitats i competències, i la carrera professional, i han de fomentar polítiques de formació al
llarg de tota la trajectòria professional, com a factor clau de competitivitat i innovació.
Les empreses han d’utilitzar preferentment la contractació estable per cobrir necessitats de
servei estructurals i recurrents, i limitar la contractació temporal al que sigui estrictament necessari
per als supòsits taxats en la legislació per a cada tipus de contracte.
2.- Sens perjudici de les obligacions d’informació establertes en la normativa legal, articles
64.2.b i 64.5 de l’Estatut dels treballadors i article 10.3.1 de la Llei orgànica de llibertat sindical
363:LUS»nTIP[KLJHKHLTWYLZHZ»OHKLMHJPSP[HYHSZZPUKPJH[ZZPNUHU[ZK»HX\LZ[JVU]LUPPUMVYmació periòdica, almenys trimestralment, sobre la seva evolució i les seves perspectives d’ocuWHJP}PLU[V[JHZX\HUOPOHNPTVKPÄJHJPVUZVYNHUP[aH[P]LZX\LW\N\PU[LUPYYLWLYJ\ZZP}ZVIYL
S»VJ\WHJP}"HTIHX\LZ[HÄUHSP[H[LZWVKLUJVUZ[P[\PYJHUHSZLZWLJxÄJZK»PU[LYSVJ\JP}HTIHX\LZ[H
representació.
3.- La selecció i la contractació d’empleades i empleats s’ha de realitzar d’acord amb la
legislació vigent, basant-se en principis d’idoneïtat i adequació persona-lloc dels candidats, i assegurant un marc d’igualtat de tracte amb absència de discriminació. S’ha de valorar, si escau,
l’experiència adquirida per les persones que hagin realitzat pràctiques becades o formatives, o
hagin tingut contractes temporals a la mateixa empresa.
4.- En l’àmbit de cada empresa, en el supòsit de no poder assolir, per la via de la contrac19
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tació directa, la quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat que regula
l’article 42 de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social,
s’ha de realitzar mitjançant les mesures alternatives previstes en la legislació vigent.

Article 10º.- Contractes eventuals

(TISHÄUHSP[H[K»HMH]VYPYS»VJ\WHJP}LZ[HISLPSLZWVZZPIPSP[H[ZKLJVU[YHJ[HJP}KPYLJ[HLULS
sector, les empreses que durant l’any natural mantinguin una mitjana ponderada del 90% d’ocuWHJP} Ä_H WYLULU[ SLZ KHKLZ TLUZ\HSTLU[ WLY H HX\LZ[H TP[QHUH WVUKLYHKH LZ WVKLU HJVSSPY
durant l’any natural següent i dins dels límits disponibles per conveni col·lectiu, això és una durada
màxima de dotze mesos en un període de divuit mesos, als criteris que estableix l’apartat 1.b de
l’article 15 de l’Estatut dels treballadors.
A aquest efecte, les empreses que facin ús de l’ampliació assenyalada en el paràgraf anterior han d’informar almenys anualment sobre la seva aplicació, facilitant les dades oportunes a la
representació sindical.

Article 11º.- Nivell d’accés a la professió

(TISHÄUHSP[H[K»HMH]VYPYS»VJ\WHJP}LZ[HISLPSLZWVZZPIPSP[H[ZKLJVU[YHJ[HJP}KPYLJ[HLULS
sector, s’habilita a partir del mes següent de l’entrada en vigor d’aquest conveni, un nou nivell proMLZZPVUHSHTISLZJHYHJ[LYxZ[PX\LZZLN LU[Z!
H*VU[YHJ[LPUKLÄUP[
I7LYxVKLKLWYV]H!ZPZTLZVZ
J*SHZZPÄJHJP}JVTHUP]LSSK»HJJtZKPUZLSNY\WWYVMLZZPVUHSUPJKL[uJUPJZKLIHUJHX\L
s’estableix en el capítol quart d’aquest conveni.
d) Ascens a nivell 11, als vint mesos, com a màxim, de permanència al nivell d’accés.
L-\UJPVUZ!HKTPUPZ[YH[P]LZJVTLYJPHSZPKLNLZ[P}JVTLYJPHSLUVÄJPULZKLSH_HY_H"HKTPnistratives i tècniques en centres de serveis centrals; en queden excloses expressament les
que comportin atorgament de poders o direcció de persones.
M:HSHYP!LSJVUQ\U[KLSLZWLYJLWJPVUZKLJVU]LUPLUJ~TW\[HU\HStZLSX\LLZKL[HSSHH
SHZLN LU[[H\SHPZ»OHK»HIVUHYLUJH[VYaLULZWHY[ZPN\HSZ!KV[aLLUSLZTLUZ\HSP[H[ZVYKPUnYPLZPSLZK\LZYLZ[HU[ZJVTHNYH[PÄJHJPVUZL_[YHVYKPUnYPLZZLTLZ[YHSZKLQ\U`PKLZembre respectivament.
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N(U[PN\P[H[!LS[LTWZZLY]P[LUHX\LZ[UP]LSSK»HJJtZJVTW\[HH[V[ZLSZLMLJ[LZJVTHHUtiguitat a l’empresa.
h) En cap cas, el salari d’aquest nivell s’ha de prendre com la referència sobre la qual aplicar
ILULÄJPZKLYLK\JJP}ZHSHYPHSLU\UHS[YL[PW\ZKLJVU[YHJ[LZX\LLZW\N\PUMLYHS»LTWYLZH

Article 12º.- Criteris i procediments en processos de reordenació
En l’actual context econòmic, les dues parts comparteixen que és una prioritat defensar
l’ocupació al sector, per la qual cosa es comprometen a treballar per mantenir la major estabilitat
possible dels llocs de treball, promovent la negociació de mesures alternatives a l’extinció de contractes, considerant que la millor garantia per fer-ho és tractar de millorar la fortalesa i la solidesa
de les empreses, mantenint el seu nivell de competitivitat, de manera que siguin capaces d’aportar
valor de manera recurrent i d’adaptar-se permanentment a l’entorn, en funció de les exigències del
mercat en cada moment. En aquest context, elements com la moderació salarial i l’esforç permaULU[K»HKHW[HJP}KLSLZWSHU[PSSLZJVU[YPI\LP_LUWVZP[P]HTLU[HHX\LZ[HÄUHSP[H[

7LYHP_~ZPK\YHU[SH]PNuUJPHKLSJVU]LUPMVZULJLZZHYPHIVYKHYWYVJLZZVZKLYLVYKLUHJP}
o reestructuració de plantilles d’abast col·lectiu, les parts acorden promoure la negociació de les
TLZ\YLZX\LJHSHKVW[HYIHZHU[ZLLULSZZLN LU[ZJYP[LYPZ!

,ULSZWYVJLZZVZKLYLLZ[Y\J[\YHJP}X\LW\N\PULZJVTL[YLLUS»nTIP[KLSLZLTWYLZLZSH\[PSP[aHJP}WYLMLYLU[KLTLZ\YLZKLÅL_PIPSP[H[PU[LYUHJVTHYHLU[YLK»HS[YLZSHZ\Zpensió de contractes de treball i excedències, la reducció de jornada, la mobilitat funcional
PNLVNYnÄJHPSHTVKPÄJHJP}Z\IZ[HUJPHSKLSLZJVUKPJPVUZKL[YLIHSS

(IHUZK»HJ\KPYHSZWYVJLKPTLU[ZSLNHSZWYL]PZ[VZLULSZHY[PJSLZPKL
l’Estatut dels treballadors, les empreses han d’obrir un procés previ, i limitat en el temps, de
negociació amb les representacions sindicals sense l’exigència dels requeriments d’aquests
HY[PJSLZPHTILSILULU[uZX\LLZMHJPSP[HYnSHPUMVYTHJP}Z\ÄJPLU[PWLY[PULU[WLYHSKLZLU]Vlupament adequat de les negociacions.

;HU[LULSZWYVJLZZVZK»PU[LNYHJP}JVTLULSZKLYLLZ[Y\J[\YHJP}K»LU[P[H[ZHTIdues parts es comprometen a negociar de bona fe.

3LZLTWYLZLZOHUKLWYVTV\YLSHMVYTHJP}KLSZL\WLYZVUHSWLYX\uW\N\PYLHSP[aHY
altres funcions diferents de les que estigués realitzant per millorar la seva ocupabilitat.

3H *VTPZZP} 7HYP[nYPH KLS JVU]LUP [t LU[YL SLZ ZL]LZ JVTWL[uUJPLZ JVUuP_LY HTI JHYnJter general l’evolució de l’ocupació en el conjunt de les empreses incloses en l’àmbit d’aplicació
d’aquest conveni col·lectiu.
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Capítol quart
CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL
(Y[PJSL¢8\HSPÄJHJP}PTV[P]HJP}WYVMLZZPVUHS
,SKLZLU]VS\WHTLU[WYVMLZZPVUHSLZJVUÄN\YHJVTHLSLTLU[TV[P]HKVYWLYTHU[LUPYPTPSSVYHYUP]LSSZK»L_JLSÇSuUJPHLULS[YLIHSS7LYMLYOVLSTtZVIQLJ[P\WVZZPISLHSLZLTWYLZLZZ»OH
K»HYYPIHYHHJVYKZVZPLZJH\Z»OHUK»HKVW[HYWYnJ[PX\LZ[LUKLU[ZH!
7YVTV\YLPUPJPH[P]LZVYPLU[HKLZHSHKPM\ZP}K»P[PULYHYPZMVYTH[P\ZX\LW\N\PUHMH]VYPY
el desenvolupament professional, tant en sentit vertical, de promoció, com horitzontal, de
canvi d’àrees organitzatives.
-VTLU[HYSHWHY[PJPWHJP}KLSZKPMLYLU[ZJVSÇSLJ[P\ZLULSZWSHUZKLMVYTHJP}YLZLY]HU[HJJPVUZLZWLJxÄX\LZWLYHSZJVSÇSLJ[P\ZTLU`ZMVYTH[Z
7YVTV\YLSHPN\HS[H[K»VWVY[\UP[H[ZTP[QHUsHU[WSHUZKLJHYYLYHVYPLU[H[ZHSHWYVmoció, a nivells o funcions, del gènere amb menor representació i facilitant la informació i la
participació de la representació sindical, tant en el disseny com en el seguiment dels plans
i itineraris formatius.

(Y[PJSL¢*SHZZPÄJHJP}WYVMLZZPVUHS
(TILMLJ[LKLS»KLNLULYKLSLU[YHLU]PNVY\UUV\ZPZ[LTHKLJSHZZPÄJHJP}WYVfessional, que considera un grup professional únic, denominat tècnics de banca, amb un primer
UP]LSSK»HJJtZPHS[YLZVUaLUP]LSSZYL[YPI\[P\Z-PUZLUHX\LZ[HKH[HLZTHU[t]PNLU[LSZPZ[LTHKL
JSHZZPÄJHJP}WYVMLZZPVUHSWYL]PZ[LULSJHWx[VS00KLS??00*VU]LUPJVSÇSLJ[P\KLIHUJH
.Y\WUPJ![uJUPJZKLIHUJH
2.1. A l’efecte de retribució s’han d’enquadrar en els nivells compresos entre l’1 i el 8, tots
dos inclosos, aquells que pels seus coneixements i experiència professional tenen atribuïdes funcions directives, superiors de gestió, d’apoderament o de responsabilitat executiva,
22
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coordinadora o assessora, amb autonomia, capacitat de supervisió i responsabilitat d’acord
amb les funcions assignades.
Han d’enquadrar-se en qualsevol d’aquests nivells aquelles persones amb titulació univerZP[nYPHX\LZPN\PUJVU[YHJ[HKLZWLYSLZLTWYLZLZWLYYLHSP[aHYLZWLJxÄJHTLU[M\UJPVUZX\L
requereixin legalment la titulació que acreditin.
2.2. Queden enquadrats en els nivells retributius entre el 9 i l’11 aquells treballadors i treballaKVYLZX\LWVZZLPU[SHMVYTHJP}Z\ÄJPLU[[PUN\PUH[YPI\{KHSHYLHSP[aHJP}KL[YLIHSSZIHUJHYPZ
administratius —de màrqueting telefònic o de gestió general o comercial de caràcter bàsic
VX\LUVJVTWSLP_PULSZYLX\PZP[ZLZWLJPÄJH[ZLUS»HWHY[H[·HWSPJHU[LSZWYVJLKPTLU[ZP
instruccions rebudes, sota directa supervisió jeràrquica i amb responsabilitat d’acord amb
les tasques encomanades.
,US»LZ[Y\J[\YHKLSH_HY_HK»VÄJPULZJVTLYJPHSZLSKPYLJ[VYVKPYLJ[VYHK»\UHVÄJPUH
bancària ha de tenir com a mínim el nivell salarial 6.
2.4. A partir de l’1 de gener del 2017, el personal amb dedicació a la funció de gestió comercial especialitzada ha de tenir com a mínim el nivell salarial 8, sempre que compleixi els
YLX\PZP[ZZLN LU[Z!
;PUN\PHSTLU`ZJPUJHU`ZK»HU[PN\P[H[HS»LTWYLZH
;PUN\PKLKPJHJP}L_JS\ZP]HK\YHU[HSTLU`ZKVZHU`ZJVU[PU\H[ZVKVZHU`ZPTPN
discontinus en el termini de tres anys, a funcions comercials de caràcter directe i relació personalitzada amb clients, que requereixin especialització.
;PUN\PVIQLJ[P\ZPUKP]PK\HSZKLNLZ[P}JVTLYJPHS
;PUN\PSHMVYTHJP}LZWLJxÄJHKLÄUPKHHS»LTWYLZHWLYHHX\LZ[HM\UJP}
S’entén per funcions de gestió comercial que requereixen especialització aquelles que tinN\PUWLYVIQLJ[L[HZX\LZJVTHYHSH]LUKHKLWYVK\J[LZIHUJHYPZPÄUHUJLYZK»HJ[P\WHZZP\
PPU[LYTLKPHJP}S»HZZLZZVYHTLU[ÄUHUJLYSHNLZ[P}KLJVTW[LZVHS[YLZKLJHYnJ[LYZPTPSHY
També s’entenen com a complertes aquestes funcions quan així ho reconegui l’empresa.
Les empreses ho han de comunicar a les persones que reuneixin aquests requisits, a l’efecte de claredat en els còmputs dels temps requerits.
No es considera interrupció en l’exercici de la funció comercial, a l’efecte dels terminis
establerts en aquest article, els períodes d’absència motivats per l’embaràs, la maternitat,
la paternitat, la lactància i les excedències per cura de menors o familiars, sempre que no
excedeixin un any o quinze mesos per a famílies nombroses o divuit mesos per a les de
categoria especial.
2.5. El personal adscrit el 31 de desembre del 2016 al grup de serveis generals es reclassiÄJHHWHY[PYKLS»KLNLULYKLSKPUZK»HX\LZ[NY\WUPJ[V[PTHU[LUPYSLZM\UJPVUZX\L
LZ[PN\tZYLHSP[aHU[ZLNVUZSH[H\SHZLN LU[!
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3.- La transposició dels nivells retributius actuals als nous s’ha d’efectuar d’acord amb la
[H\SHZLN LU[!

Article 15º.- Promoció a un nivell superior i equiparació salarial


3HWYVTVJP}KLSWLYZVUHSHSUP]LSSYL[YPI\[P\Z\WLYPVYZ»OHK»LMLJ[\HY!


7LYHJVYKLU[YLLS[YLIHSSHKVYV[YLIHSSHKVYHPS»LTWYLZH


7LYKLJPZP}KLS»LTWYLZHZPJVTWVY[HTPSSVYHLJVU~TPJHWLYHS[YLIHSSHKVYVSH
treballadora.

 7LY S»L_LYJPJP JVU[PU\H[ K\YHU[ \U KL[LYTPUH[ WLYxVKL KL [LTWZ LU \U TH[LP_
UP]LSSKLSHTHULYHZLN LU[!
a. Es passarà al nivell 10, transcorreguts quatre anys efectius de prestació de servei
al nivell 11, a partir del mes següent al de l’entrada en vigor del conveni.
b. Es passarà al nivell 9, transcorreguts sis anys efectius de prestació de servei al
nivell 10.
2.- Els ascensos de nivell, excepte en el supòsit d’antiguitat, es consoliden al cap de sis
mesos de l’accés a aquest.
3.- Com a conseqüència del que estableix aquest article, se suprimeix, amb efectes des de
l’1 de gener del 2017, la regulació sobre ascensos per capacitació dels extints grup admiUPZ[YH[P\PNY\WKLZLY]LPZNLULYHSZ]PNLU[ZÄUZHSKLZLTIYLKLS
4.- Equiparació salarial.
4.1. Exclusivament a efectes retributius, el personal del nivell 9 amb 24 anys de servei
LULSZNY\WZHKTPUPZ[YH[P\ÄUZHSKLKLZLTIYLKLSP[uJUPJHWHY[PYKLS»KL
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gener del 2017) queda equiparat salarialment al nivell 8, mitjançant la percepció de la
diferència de sou entre tots dos nivells. A aquest efecte es computa també el temps
que el treballador o treballadora hagi pertangut al grup de tècnics amb anterioritat a
l’1 de gener del 2017.
Alternativament al sistema previst en el paràgraf anterior, l’equiparació salarial al nivell 8 del personal de nivell 9, també es produeix en complir-se vint anys d’antiguitat
en els grups administratiu i tècnic i trenta a l’empresa.
4.2. El personal ascendit al nivell 8 no pot percebre, a partir de la data en què li
correspongui hipotèticament l’assimilació al nivell 8, una quantitat inferior a la que
pogués correspondre-li per conveni en aquesta situació. Mentre hi hagi aquesta diMLYuUJPHLSZL\PTWVY[OHKLÄN\YHYLULSYLI\[K»OH]LYZZV[HLSJVUJLW[L¸+PMLYuUJPH
article 15.4.2”.

Article 16º.- Mobilitat funcional
La mobilitat funcional en el si de l’empresa no té cap altra limitació que les exigides per les
titulacions acadèmiques o professionals necessàries per exercir la prestació laboral.

3»HZZPNUHJP}SHTVKPÄJHJP}PLSJLZZHTLU[KLM\UJPVUZKPUZLSNY\WWYVMLZZPVUHSUPJtZKL
lliure designació per part de l’empresa, sens perjudici del manteniment del sou del nivell consolidat.
El personal enquadrat en els nivells retributius entre el 9 i l’11 que realitzi funcions corresponents als nivells 1 a 8 durant un període superior a 6 mesos en un any o 8 mesos en dos anys,
passarà a tenir el nivell retributiu corresponent al treball exercit.
Els empleats i les empleades als quals els siguin retirats els poders poden exercir funcions
de nivell inferior, en virtut de l’acord amb l’empresa o, si no n’hi ha, per decisió d’aquella, mantenint
el sou corresponent al seu nivell.
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Capítol cinquè
RETRIBUCIONS
Article 17º.- Conceptes retributius
1.- Durant de la vigència d’aquest conveni i durant els anys 2015 i 2016 s’ha de mantenir el
règim de retribucions del personal amb els mateixos conceptes retributius vigents el 31 de desembre del 2014, segons s’estableix en la disposició transitòria.
2.- Sens perjudici del que estableix l’article 11 d’aquest conveni respecte al nivell d’accés
HSHWYVMLZZP}HWHY[PYKLS»KLNLULYKLSPK\YHU[SH]PNuUJPHKLSJVU]LUPLZTVKPÄJHPZPTWSPÄJHLSYuNPTKLYL[YPI\JPVUZKLSWLYZVUHSX\LLZ[nPU[LNYH[WLYHSWLYZVUHSKLSZUP]LSSZLU[YLS»
PS»HTIK}ZPUJSVZVZWLSZJVUJLW[LZZLN LU[Z!
a. Salari base de nivell.
b. Augments per antiguitat.
J.YH[PÄJHJPVUZL_[YHVYKPUnYPLZKLQ\U`PKLZLTIYL
K7HY[PJPWHJP}LUILULÄJPZ
L.YH[PÄJHJPVUZPHZZPNUHJPVUZJVTWSLTLU[nYPLZVLZWLJPHSZ
3.- Els conceptes retributius assenyalats en el paràgraf anterior tenen el contingut i l’abast
que s’estableix en els articles següents.
4.- A l’efecte de l’aplicació dels articles següents s’entén per paga o mensualitat la catorzena part del salari base de nivell i dels augments per antiguitat que percebi efectivament cada
treballador.

Article 18º.- Salari base de nivell
1.- El salari base de nivell a partir de l’1 de gener del 2017 integra els següents conceptes
YL[YPI\[P\ZKLSZHY[PJSLZX\LZ»PUKPX\LU[V[ZLSSZKLS??00*VU]LUPJVSÇSLJ[P\KLIHUJH]PNLU[ZÄUZHS
31 de desembre del 2016, a què es refereix la disposició transitòria.
a. Sou (article 13).
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b. Sou de la mitja paga per estímul a la producció (article 21).
J7S\ZKLX\HSP[H[KL[YLIHSSHY[PJSL
d. Assignació transitòria (article 19.2).
L-VUZKL]HJHUJLZHY[PJSL=0
M:V\IHZLKLSZX\HY[ZKLWHNHWLYWHY[PJPWHJP}LUILULÄJPZX\LZ»OHNPUYLWVY[H[HJHKH
empresa a 31 de desembre del 2014, entre un mínim de quatre i un màxim de deu quarts de
paga (article 18).
g. Sou base del quart de paga de millora de la productivitat que passarà a ser pensionable
a partir de l’1 de gener del 2019 (article 19.7).
El salari base de nivell s’obté, per tant, de l’agrupació dels conceptes indicats en aquest
HY[PJSLWLYSHX\HSJVZHHX\LZ[HTVKPÄJHJP}UVJVTWVY[HYnJHW]HYPHJP}X\HU[P[H[P]HWLYHSZZL\Z
perceptors respecte del que els suposaria el seu cobrament per separat.
2. El salari base de nivell a què es refereix l’apartat anterior és anual i s’ha de fer efectiu en
catorzenes parts, abonables per mensualitats vençudes en els dotze mesos naturals de l’any, i les
K\LZYLZ[HU[ZLUSLZNYH[PÄJHJPVUZL_[YHVYKPUnYPLZKLQ\U`PKLZLTIYL(X\LZ[ZHSHYPtZLSX\LÄN\YHWLYHSZHU`ZX\LZ»PUKPX\LULUSLZ[H\SLZZLN LU[Z!
2.1. A les empreses amb 17,25 o més pagues meritades el 31 de desembre del 2014, així
com en les de nova creació i en les que s’estableixin a Espanya o s’adhereixin a aquest conveni
JVSÇSLJ[P\HWHY[PYKLSHZL]HLU[YHKHLU]PNVY!

2.2. A les empreses amb un nombre de pagues meritades a 31 de desembre del 2014, comWYLZLZLU[YLP!




(SLZLTWYLZLZHTIWHN\LZTLYP[HKLZHKLKLZLTIYLKLS!
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(SLZLTWYLZLZHTIWHN\LZTLYP[HKLZHKLKLZLTIYLKLS!





(SLZLTWYLZLZHTIWHN\LZTLYP[HKLZHKLKLZLTIYLKLS!
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(SLZLTWYLZLZHTIWHN\LZTLYP[HKLZHKLKLZLTIYLKLS!





(SLZLTWYLZLZHTIWHN\LZTLYP[HKLZHKLKLZLTIYLKLS!





(SLZLTWYLZLZHTIWHN\LZTLYP[HKLZHKLKLZLTIYLKLS!
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(Y[PJSL .YH[PÄJHJPVUZL_[YHVYKPUnYPLZKLQ\U`PKLZLTIYL

;V[LSWLYZVUHSLUJHKHZJ\UKLSZTLZVZKLQ\U`PKLZLTIYL[tKYL[H\UHNYH[PÄJHJP}L_traordinària.
La seva quantia és equivalent a la que en la data de la seva percepció li correspongui mensualment per salari base de nivell i per antiguitat.
La paga de juny es merita de l’1 de gener al 30 de juny, i la de desembre, de l’1 de juliol al
31 de desembre; se’n percep la part proporcional si la seva permanència a l’empresa és inferior al
període de meritació.

3LZLTWYLZLZTP[QHUsHU[\UHJVYKJVSÇSLJ[P\WVKLUHIVUHYSLZLZTLU[HKLZNYH[PÄJHJPVUZ
prorratejades en dotze mensualitats.

Article 20. Augments per antiguitat
1.- Durant la vigència del conveni, la retribució en funció de l’antiguitat es determina en la
forma establerta en els articles 21 i 22.
2.- No s’han de confondre antiguitat i temps de servei efectiu a l’empresa, de manera que
la pèrdua total o parcial de l’antiguitat comportarà la disminució del temps de servei efectiu, ja que
és un element de fet.
3.- Sempre que el conveni es refereix a augments per antiguitat, a triennis o a percepcions
per antiguitat, s’ha d’entendre que fa referència a les quantitats meritades d’acord amb els articles
20, 21 i 22.

Article 21. Antiguitat a l’empresa
1.- Durant la vigència del conveni regeix un sistema de retribució complementària en funció
de l’antiguitat a l’empresa, que es regula pel que estableixen els paràgrafs següents.
2.- Es computa l’antiguitat a l’empresa per triennis complets de servei efectiu a l’empresa
o reconeguts per ella. Els triennis, i, en general, els augments per temps de serveis, es consideren
vençuts, en tot cas, el primer dia del mes en què es compleixin.


3LZX\HU[PLZKLSZH\NTLU[ZWLYHU[PN\P[H[ÄN\YLULUSH[H\SHZLN LU[!
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La quantia per al personal amb jornada parcial és la part proporcional que correspongui a la
seva jornada.
La quantia anual que ha d’abonar cada empresa s’obté de multiplicar l’import de la dotzena
part del valor del trienni pel nombre total de pagues meritades el 31 de desembre del 2014, amb el
límit de 17,25 pagues.
En aquelles empreses el nombre de pagues de les quals estigui situat per sota de 17,25 pagues, la quantia es calcula segons el nombre de pagues que tingués consolidades en l’any anterior.
Aquest import s’ha de fer efectiu en catorzenes parts, abonables per mensualitats vençudes
LULSZKV[aLTLZVZUH[\YHSZKLS»HU`PSLZK\LZYLZ[HU[ZLUSLZNYH[PÄJHJPVUZL_[YHVYKPUnYPLZKLQ\U`
i desembre.
4. La part proporcional de l’antiguitat corresponent al quart de paga de millora de la productivitat passarà a ser pensionable a partir de l’1 de gener del 2019.

Article 22. Antiguitat en el grup de tècnics
1.- A més dels triennis per antiguitat a l’empresa, el personal amb nivells compresos entre
l’1 i el 8, ambdós inclosos, han de percebre, per cada tres anys complets de servei efectiu en el
TH[LP_UP]LSS[YPLUUPZKLSHX\HU[PHHU\HSX\LÄN\YHLUSH[H\SHZLN LU[!

2.- Aquests triennis, pel que fa als nivells 1 al 6, ambdós inclosos, únicament es meriten pel
temps en què hagin tingut o tinguin la condició d’apoderament.
3.- A les persones amb els nivells 1 al 6, ambdós inclosos, que hagin perdut els seus poders,
ZL»SZTHU[LULULSZ[YPLUUPZK»HU[PN\P[H[LULSNY\WKL[uJUPJZTLYP[H[ZÄUZHSHKH[HKLSHYL[PYHKHKL
poders, ben entès que, en endavant, no meritaran nous triennis d’aquesta naturalesa.
4.- Quan un treballador o una treballadora canviï de nivell dins dels nivells 1 al 8, se li han de
mantenir els triennis que tingués en els nivells en què hagués estat anteriorment. Aquests triennis
han de ser de la quantia corresponent al nivell en què la meritació es va produir. Si en el moment
de produir-se el canvi tingués transcorreguda una fracció de trienni, aquesta s’ha de computar a
l’efecte de meritació del primer trienni corresponent al nivell a què hagués accedit.
5.- Els triennis a què es refereix aquest article s’han de satisfer per catorzenes parts, abonables per mensualitats vençudes en els dotze mesos naturals de l’any, i les dues restants, en les
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NYH[PÄJHJPVUZL_[YHVYKPUnYPLZKLQ\U`PKLZLTIYL
6.- A partir de l’1 de juliol del 2016 queda suspesa la meritació de nous triennis del grup de
tècnics (nivells entre 1 i 8, ambdós inclosos) durant un període màxim de divuit mesos, segons es
YLJ\SSLUSHKPZWVZPJP}ÄUHSZLNVUH
Amb aquest motiu, al mes de juliol del 2016, les empreses han d’abonar, als perceptors de
[YPLUUPZKLSNY\WKL[uJUPJZUP]LSSZHSHTIK}ZPUJSVZVZSHWHY[TLYP[HKHÄUZHSKLQ\U`KLS
2016 del trienni en curs, la quantia del qual quedarà integrada en endavant en aquest concepte
retributiu.
7.- La part proporcional de l’antiguitat corresponent al quart de paga de millora de la productivitat passarà a ser pensionable a partir de l’1 de gener del 2019.

(Y[PJSL7HY[PJPWHJP}LUILULÄJPZ

:»LZ[HISLP_\UUV\ZPZ[LTHKLWHY[PJPWHJP}LULSZILULÄJPZKLJHYnJ[LY]HYPHISLZLUZL
repercussió en les taules i, per tant, no consolidable i no pensionable, denominat participació en
ILULÄJPZ9(,X\LKLWLUKYnKLS»L]VS\JP}KLSYLZ\S[H[KLS»HJ[P]P[H[K»L_WSV[HJP}KLJHKHLTWYLZH
subjecta a aquest Conveni col·lectiu de banca (RAE-empresa). Aquest indicador es refereix a l’activitat bancària a Espanya, considerant un perímetre homogeni de comparació, segons la dada que
JVUZ[PLULSZPUMVYTLZÄUHUJLYZVÄJPHSZ
La quantia d’aquesta percepció, en cas de correspondre, està en funció de la variació interanual del RAE-empresa dels exercicis 2016, 2017 i 2018, en comparació de la dada del RAE-emWYLZHKLS»L_LYJPJPWYLJLKLU[ZLNVUZSH[H\SHZLN LU[!

Exclusivament a l’efecte de l’aplicació de la taula anterior, s’entén per salari base del quart
KLWHNHSHX\HU[PHX\LÄN\YHLUSH[H\SHZLN LU[HSHX\HSJHSKYPHHMLNPYZPLZJH\LUSHTH[LP_H
proporció, la percepció per antiguitat que correspongui a cada treballador o treballadora.
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El nou sistema s’aplica a partir de l’exercici 2016, de manera que si la quantia del RAE-empresa referit a l’exercici 2016 superés la de l’exercici 2015, en els paràmetres anteriorment assenyalats, l’import que resulti de l’aplicació de la taula s’ha d’abonar el mes d’abril del 2017 a tot el
personal en plantilla el 31 de desembre del 2016 i, naturalment, en la proporció que procedeixi si
la seva permanència a l’empresa és inferior a un any. En els anys successius, durant la vigència
d’aquest conveni, s’ha d’actuar de la mateixa manera.


,SZPZ[LTHKLWHY[PJPWHJP}LULSZILULÄJPZWYL]PZ[LUS»HY[PJSLKLS??00*VU]LUPJVSÇSLJ[P\
serà d’aplicació, en conseqüència, només sobre els resultats de l’exercici 2015.
En el supòsit que alguna empresa ja estigués liquidant el 2016 10 o més quarts de paga, ha
de realitzar els ajustos necessaris per adaptar-se al nou sistema.
2.- El personal que el 2014 hagués meritat un nombre superior a 10 quarts de paga per par[PJPWHJP}LUILULÄJPZWHN\LZOHKLWLYJLIYLHWHY[PYKLSLUKV[aLULZWHY[Z\UJVTWSLTLU[HKWLYZVUHTKLUVTPUH[WHY[PJPWHJP}LUILULÄJPZ??00**)X\L[tJHYnJ[LYWLUZPVUHISL
PJVTWLUZHYnPHIZVYIPYnUPJHTLU[SHWHY[PJPWHJP}LUILULÄJPZ9(,"UVWVKYnZLYJVTWLUZH[UP
absorbit per cap altra percepció que procedeixi del conveni col·lectiu. La quantia d’aquest comWSLTLU[tZS»LX\P]HSLU[HSZX\HY[ZKLWHNHX\LL_JLKLP_PUHX\LZ[ZPÄUZHSTn_PTKLSZX\L
assenyala l’article 18 del XXII Conveni col·lectiu de banca.
L’import d’aquest complement així calculat, s’ha d’incrementar anualment en la mateixa
TLZ\YHX\LOVMHJPSH[H\SHZHSHYPHSPUVTtZLULSJHZX\LHX\LZ[HX\HU[P[H[UVMVZZ\ÄJPLU[WLY
compensar i absorbir en la seva totalitat la que li hauria correspost rebre aquest mateix any per
WHY[PJPWHJP}LUILULÄJPZ9(,"S»LTWYLZHOHK»HIVUHYHSWLYZVUHSLUHX\LZ[HZP[\HJP}LUHX\LZ[
mateix any i en concepte de diferència participació RAE, un complement la quantia del qual ha de
ser igual a la diferència existent entre ambdues magnituds.
3.- Totes les empreses a les quals el 31 desembre del 2014 els fos d’aplicació aquest conveni i no haguessin arribat a 10 del màxim dels 15 quarts de paga que preveu l’article 18 del XXII
Conveni col·lectiu de banca consolidaran un nou quart de paga quan, en l’exercici anterior, la va33
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riació interanual de la seva RAE-empresa respecte del precedent sigui igual o superior al 15%.
A les empreses a les quals s’aplica aquest article, en l’any en què els correspongui la consolidació d’un quart de paga, com a conseqüència del creixement interanual del RAE-empresa,
no els és d’aplicació la taula RAE, per la qual cosa no estan obligades a abonar cap altre quart de
paga no consolidable. És a dir, abonaran i consolidaran un sol quart de paga.
La consolidació de nous quarts de paga comporta consegüentment l’aplicació automàtica
de la taula salarial transitòria que correspongui de les recollides en l’article 18 d’aquest conveni.
A partir de l’any en què cada empresa arribi a consolidar els 10 quarts de paga passa a serlos d’aplicació el contingut de l’apartat 1 d’aquest article.

*HKHLTWYLZHOHKLJVT\UPJHYHSH*VTPZZP}7HYP[nYPHLSUVTIYLKLWHN\LZKLILULÄcis que correspongui abonar al seu personal el 31 de desembre del 2014, per aplicació de l’article
18 del XXII Conveni col·lectiu de banca.
En el transcurs del primer semestre de cada any, cadascuna d’aquestes empreses, o de
les que posteriorment puguin incorporar-se a l’aplicació del conveni de banca, han d’informar la
*VTPZZP}7HYP[nYPHKLSZJnSJ\SZPLSZYLZ\S[H[ZKLSZL\ZPZ[LTHKLWHY[PJPWHJP}LULSZILULÄJPZ

(IHUZKLSHÄKLSWYPTLY[YPTLZ[YLWVZ[LYPVYHS»HJHIHTLU[KLSH]PNuUJPHKLSJVU]LUPSH*VTPZZP}7HYP[nYPHOHK»LTL[YL\UPUMVYTLHSH*VTPZZP}5LNVJPHKVYHZVIYLS»L]VS\JP}WYVK\{KHPSLZ
recomanacions per a la futura homologació dels sistemes previstos en aquest article.

(Y[PJSL.YH[PÄJHJPVUZPHZZPNUHJPVUZJVTWSLTLU[nYPLZVLZWLJPHSZ

+\YHU[SH]PNuUJPHK»HX\LZ[JVU]LUPUPJHTLU[YLNLP_LUSLZHZZPNUHJPVUZPSLZNYH[PÄJHcions complementàries o especials que s’hi estableixen i regulen, o altres disposicions vigents no
TVKPÄJHKLZVZ\WYPTPKLZL_WYLZZHTLU[LUHX\LZ[JVU]LUP
2.- L’anomenada compensació de festes suprimides a què té dret el personal integrat amb
anterioritat al 7 de febrer del 1958 i el que va ingressar amb posterioritat a aquesta data que l’haN\tZWLYJLI\[JVTHJVUKPJP}TtZILULÄJPVZHLZKL[LYTPUHZVIYLSHIHZLYLZ\S[HU[KLJVTW\[HY
14 pagues com a dividend. El divisor serà 1.700.
3.- Les indemnitzacions per residència s’han d’abonar en les pagues ordinàries i extraorKPUnYPLZKLQ\U`PKLZLTIYLPHTtZ[HTItLUSLZWHN\LZÄ_LZPNHYHU[PKLZX\LWLYX\HSZL]VSHS[YL
concepte percebi el personal.
4.- Es manté amb caràcter transitori l’assignació anual conserges, per a les persones que
l’estiguessin percebent per aplicació de l’article 19.5 del XXII Conveni col·lectiu de banca.

7S\Z[YHUZP[VYP(SLZZ\J\YZHSZPSLZHNuUJPLZHTIH\[VUVTPHVWLYH[P]HLSWLYZVUHSHTI
WVKLYZX\L[PUN\PH[YPI\{KHKLTHULYHLZWLJxÄJHSHYLZWVUZHIPSP[H[KLSM\UJPVUHTLU[HKTPUPZ[YH[P\
o operatiu ha de percebre un plus transitori mentre es trobi en el nivell 8 o 7, amb la quantia anual
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X\LÄN\YHLUSH[H\SHZLN LU[!

L’esmentada quantitat s’ha de fer efectiva per dotzenes parts abonables per mensualitats
vençudes.

7S\ZKLWVSP]HSuUJPHM\UJPVUHS,SWLYZVUHSKLSZUP]LSSZ HS»OHKLWLYJLIYL\UWS\ZKL
polivalència funcional, que s’ha de pagar en dotzenes parts mensuals, amb la quantia anual que
ÄN\YHLUSH[H\SHZLN LU[!

7LYJLWJP}9(,ZLJ[VYPHS:»LZ[HISLP_SHWVZZPIPSP[H[KLYLIYL\UHWLYJLWJP}HKKPJPVUHSKL
JHYnJ[LY]HYPHISLKLWLULU[KLS»L]VS\JP}KLS»PUKPJHKVYZLJ[VYPHSZLN LU[!
0UKPJHKVY!9(,YLZ\S[H[KLS»HJ[P]P[H[K»L_WSV[HJP}ZLJ[VYPHSJVT\UPJH[WLS)HUJK»,ZWHUya a l’AEB (Associació Espanyola de Banca), de l’activitat bancària a Espanya, en perímetre
homogeni de comparació, de tal manera que respecte de les entitats considerades en cada
un dels exercicis ha de ser homogènia amb la de referència presa.

3H X\HU[PH KL S»LZTLU[HKH NYH[PÄJHJP} LU JHZ KL JVYYLZWVUKYL OH K»LZ[HY LU M\UJP} KLS
JYLP_LTLU[KLS9(,ZLJ[VYPHSLU[YLS»L_LYJPJPKLSPLSKLSZLNVUZSLZ[H\SLZZLN LU[Z!

Un cop l’AEB disposi de les dades del RAE sectorial de l’exercici 2018, facilitades pel Banc
K»,ZWHU`HOVOHKLJVT\UPJHYHSH*VTPZZP}7HYP[nYPHKLSJVU]LUPHS»LMLJ[LK»HJVYKHYSLZUV]LZ
taules salarials que s’hauran d’aplicar amb efectes des de l’1 de gener del 2019, i ha d’informar,
si escau, a les empreses de la procedència del pagament addicional de la percepció única del
0,25%. En aquest supòsit, l’abonament d’aquesta percepció única el realitzaran les empreses el
primer semestre del 2019.
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(Y[PJSL.\nYKPLZ
1.- Les guàrdies diürnes en dissabte, diumenge o dia de festa tenen caràcter voluntari, excepte per als que hi estiguessin obligats el 31 de desembre del 1995. Un cop acceptada la realització de guàrdies, el compromís s’ha de mantenir, almenys, durant un any.
2.- A cada treballador o treballadora se li ha d’anotar el temps en què les guàrdies que realitzi, i que han de ser sempre de vuit hores, excedeixin la durada normal de la jornada per a la resta
de plantilla. Es té dret a la concessió d’un dia addicional de descans quan el temps anotat abasti,
per acumulació dels excessos, un nombre d’hores equivalent al de la jornada normal el dia en què
gaudeixi del descans, o que mensualment se li aboni com a hores extraordinàries l’excés de temps
treballat. L’opció entre les dues formes de compensació assenyalades correspon al treballador o
treballadora, que l’exerceix d’una sola vegada per a tot el període de vigència del conveni.
3.- A qui presti guàrdies diürnes en dissabte, diumenge o en dia de festa, el descans setmanal compensatori que, d’acord amb la llei, li correspon, se li ha de concedir en un dia laborable i, a
més, se li ha d’abonar un recàrrec del 75% sobre el valor de les hores treballades en aquests dies.

Article 26. Retribucions en espècie
En l’àmbit de cada empresa, mitjançant un acord individual, es poden substituir part dels
conceptes del conveni per les retribucions en espècie que permeti la normativa vigent en cada moment, sense alteració de la suma bruta anual del salari de conveni i dins dels límits vigents en cada
moment per a la percepció de salari en espècie. En aquests supòsits les ofertes de l’empresa han
d’anar dirigides a la totalitat de la plantilla; se n’ha d’informar prèviament la representació sindical i
LSZJVUJLW[LZOHUKLÄN\YHYLUSHU~TPUHKLMVYTHKL[HSSHKHPZLWHYHKHKLSHYLZ[HKLJVUJLW[LZ
del conveni.
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Capítol sisè
TEMPS DE TREBALL
Article 27. Jornada i horaris
1.- La jornada màxima de treball per al sector, en còmput anual, és de 1.700 hores, en les
quals hi ha computats com a horari de treball efectiu els 15 minuts diaris de descans obligatori.
L’esmentada jornada màxima s’ha de complir d’acord amb les jornades i els horaris de treball del
WLYZVUHSX\LLZKLÄULP_LULUHX\LZ[TH[LP_HY[PJSLPLUSHUVYTH[P]HK»HWSPJHJP}NLULYHS
,ZTHU[tS»OVYHYPJVU[PU\H[HJ[\HSTLU[LZ[HISLY[X\LtZLSZLN LU[!
+LKPSS\UZHKP]LUKYLZ!KLSLZOVYLZHSLZOVYLZLUSHK\YHKHKLSLZX\HSZLZ[HU
computats com a horari de treball efectiu els 15 minuts diaris de descans obligatori.
3LZOVYLZKL[YLIHSSJVYYLZWVULU[ZHSZKPZZHI[LZUVMLZ[P\ZJVTWYLZVZLU[YLS»KL
gener i el 31 de març, excepte el Dissabte Sant quan coincideixi en el mes de març, i entre
l’1 d’octubre i el 31 de desembre, a raó de 5 ½ hores cada un, s’han de distribuir anualment
en funció dels acords col·lectius aconseguits o que s’assoleixin a cada empresa.
:PUVOPOHHJVYKS»LTWYLZHWV[THU[LUPYSHZP[\HJP}X\L[PUN\tZLSKLKLZLTIYL
del 2014 per aplicació del XXII Conveni col·lectiu de banca o adherir-se a qualsevol dels
acords vigents en les quatre primeres empreses amb major cens del sector.
En aquest sentit, es reconeixen les previsions recollides en els acords col·lectius d’empresa
vigents en aquesta matèria en la data de la signatura d’aquest conveni.
(S[LYUH[P]HTLU[Z»LZ[HISLP_S»OVYHYPWHY[P[X\LÄN\YHHJVU[PU\HJP}!
+LKPSS\UZHKPQV\Z!KLSLZOVYLZHSLZOVYLZHTIOVYHKLWH\ZHWLYKPUHY
+P]LUKYLZ!KLSLZOVYLZHSLZOVYLZLUSLZX\HSZLZ[HUJVTW\[H[ZJVTHOVYHYP
de treball efectiu els 15 minuts diaris de descans obligatori.
+LSKLTHPNHSKLZL[LTIYL!KLKPSS\UZHKP]LUKYLZKLSLZHSLZOVYLZ
en les quals estan computats com a horari de treball efectiu els 15 minuts diaris de descans
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obligatori.
L’horari partit és voluntari i l’ha d’oferir cada empresa a qui estimi convenient. Les acceptacions rebudes no poden aplicar-se en més del 25% dels centres de treball de cada empresa ni
suposar més del 25% de la plantilla de cada banc.
En l’àmbit de cada empresa, a petició dels sindicats signants del conveni, se’ls ha de coT\UPJHYSHYLSHJP}KLSZJLU[YLZHMLJ[H[ZWLYSHWHY[PJP}K»OVYHYPX\LHX\xLZKLÄULP_PLSUVTIYLKL
WLYZVULZHMLJ[HKLZHJHKHJLU[YLHP_xJVTSLZZL]LZTVKPÄJHJPVUZ
Des de l’entrada en vigor del conveni als empleats i empleades que realitzin l’horari partit
KLÄUP[LUHX\LZ[W\U[LUJLU[YLZKL[YLIHSS\IPJH[ZLUT\UPJPWPZKLJLUZZ\WLYPVYHOHIPtants, se’ls ha d’abonar per cada dia en què efectivament compleixin l’esmentat horari partit, en
concepte d’ajuda alimentària, la quantia de 9 euros.
4.- Les empreses poden establir horaris, continuats o no, diferents per al seu personal directiu i auxiliar (inclosos els xofers) en el mínim que necessiti, i per al personal de producció (gestors
i visitadors), així com adequar l’horari de servei al públic i, per tant, el del mínim de personal indispensable per prestar-lo, al que tinguin altres entitats o establiments no bancaris d’anàloga funció.
5.- Les persones que tinguin jornades especials de durada més reduïda respecte de la normal, les han de mantenir amb la mateixa durada actual només si aquestes jornades són inferiors a
set hores, i tenen dret a entrar a la feina a la mateixa hora que la resta del personal, ja que la sortida
HU[PJPWHKHLZJVUZPKLYHJVTHJVUKPJP}KLKYL[TtZILULÄJPVZH
6.- Excepcionalment, en els dies laborables que en cada cas integrin la setmana natural en
què cada localitat celebri la seva festa major anual, la jornada del personal ha de ser de quatre hores de treball efectiu, i, quan en determinades localitats els dies de festes reals no coincideixin amb
LSZKLSHZL[THUHHIHUZKLÄUPKHLZWVKLUMLYSLZ]HYPHJPVUZULJLZZnYPLZWLYHJVUZLN\PYHX\LZ[H
coincidència, sempre que les variacions suposin el mateix nombre de dies laborables de reducció
OVYnYPHX\LOHN\LZZPUJVYYLZWVZ[LUS»LZTLU[HKHZL[THUHUH[\YHS7LYHHX\LZ[LZ]HYPHJPVUZtZ
ZLTWYLULJLZZHYP\UHJVYKMVYTHSWYL]PKLSH*VTPZZP}7HYP[nYPH3HZVSÇSPJP[\KZ»OHKLJ\YZHYKPUZ
el primer trimestre de cada any.

Article 28. Vacances
1.- El personal inclòs en aquest conveni té dret anualment a un període de vacances retribuïdes de vint-i-tres dies en els quals no es computen dissabtes, diumenges ni festius. L’esmentat
NH\KPWV[ZLYMYHJJPVUH[ÄUZLU[YLZWLYxVKLZPtZULJLZZHYPWLYHS[LYJLYMYHJJPVUHTLU[S»HJVYK
entre les parts.
2.- El personal que gaudeixi ininterrompudament d’almenys cinc dies de les seves vacances fora del període comprès entre l’1 d’abril i el 31 d’octubre de cada any, ambdós inclosos, pot
ampliar les seves vacances en un dia addicional.
3.- Les vacances del personal que ingressi, reingressi o cessi en el transcurs de l’any, han de
ser proporcionals als dies treballats dins de l’any i s’han de gaudir en els dos primers casos, quan
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ho permetin les necessitats del servei.
4.- El personal que presti servei a les Illes Canàries, i que gaudeixi de les seves vacances a
SH7LUxUZ\SHOHKL[LUPY\UHHTWSPHJP}KLJPUJKPLZUH[\YHSZLULSZL\WLYxVKLKL]HJHUJLZ

7LYHSWLYZVUHSPUNYLZZH[VX\LLZ[YHZSSHKPHSLZ0SSLZ*HUnYPLZHWHY[PYKLS»LU[YHKHLU]PNVY
d’aquest conveni, aquest dret se substitueix per una indemnització la quantia anual de la qual és
SHX\LÄN\YHLUSH[H\SHZLN LU[X\LZ»OHKLMLYLMLJ[P]HLUSHU~TPUHKLSTLZK»HIYPSKLJHKHHU`
i s’ha de mantenir mentre l’empleat romangui a les Canàries. L’any d’incorporació s’abona per la
part proporcional que correspongui.

El personal amb dret actual als cinc dies addicionals de vacances pot optar, per una sola
vegada, pel sistema d’indemnització del paràgraf anterior, que s’ha d’aplicar de manera permanent
mentre es trobi destinat a les Canàries, i per al qual n’hi ha prou que ho comuniqui a l’empresa
HIHUZKLÄUHSKLS»HU`HU[LYPVYVLU[V[JHZHIHUZKLSKLKLZLTIYLKLS"ZLSPHWSPJHYnH
partir de l’any següent al de la comunicació.
5.- El període hàbil per al gaudi de les vacances és el comprès entre l’1 de gener i el 31 de
KLZLTIYLZLTWYLX\LSLZULJLZZP[H[ZKLSZLY]LPOVWLYTL[PUPZLZVSÇSPJP[PUHTIS»HU[LSHJP}Z\ÄJPLU[WLYHSHZL]HHKLX\HKHWSHUPÄJHJP}
6.- Quadres de vacances
Els quadres de vacances s’han de confeccionar de manera que, llevat que hi hagi circumstàncies que aconsellin una altra cosa, en cada un dels mesos de l’any gaudeixin de les vacances
el mateix nombre de personal de la plantilla de cada dependència.

7LYKLWLUKuUJPHZ»LU[tULUHX\LZ[HWHY[H[LSTH[LP_\UHVÄJPUHIHUJnYPHX\LX\HSZL]VSKL
les seccions en què està organitzada; cal atenir-se als termes següents quant a la procedència de
MLYLSX\HKYLKL]HJHUJLZZPtZWLYVÄJPULZIHUJnYPLZVWLYZLJJPVUZ!

8\LLSZZLY]LPZX\LKPUKLN\KHTLU[JVILY[ZWYVJ\YHU[H[LUKYLLSZKLZP[QVZKLS[YLballador o la treballadora.

8\LS»L_[LUZP}KLSHWSHU[PSSHPS»VYNHUP[aHJP}WLYZLJJPVUZKLS»VÄJPUHWLYTL[PUYLHSP[zar el quadre per secció, sens perjudici de la coordinació que s’ha d’establir entre tots amb
]PZ[HHSWYVISLTHNLULYHSKLS»VÄJPUH
El personal afectat per cada quadre de vacances ha de tenir la possibilitat de conèixer-lo, ja
sigui perquè està penjat al tauler d’anuncis o perquè se li faci arribar de qualsevol altra forma que
en faciliti el coneixement, almenys amb dos mesos d’antelació a la data del gaudi.
Té preferència per al gaudi de les vacances, exceptuades les necessitats del servei, el personal amb descendents al seu càrrec que ho necessiti en època de vacances preescolars i escolars. Si hi hagués coincidència en aquest punt, la preferència s’ha d’atorgar al de major antiguitat
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a l’empresa.
A aquest efecte, s’entén per època de vacances preescolars i escolars la que en cada cas
KPZWVZPS»H\[VYP[H[JVTWL[LU[WLYYH}KL[LYYP[VYP"PWLYLKH[LZJVSHYSHKLÄUPKHWLS4PUPZ[LYPK»,K\cació i Ciència com a període legal de preescolarització i escolarització obligatòria, actualment des
KLSZÄUZHSZHU`Z"HX\LZ[WLYxVKLWV[HTWSPHYZLÄUZHKVZHU`ZTtZX\HUKVJ\TLU[HSTLU[
s’acrediti que aquest temps està sent emprat per concloure el cicle d’ensenyament escolar obligatori.
Quan concorrin dos o més persones que pretenguin gaudir les seves vacances en les mateixes dates, dins el període de vacances escolars, ha de triar sempre en primer lloc la de més
antiguitat a l’empresa, sempre que els que tenen descendents en edat escolar i preescolar puguin
gaudir-les dintre del període de vacances escolars i, d’entre aquests, té preferència el de més antiguitat.
En cas de tenir també la mateixa antiguitat, té dret preferent qui tingui més edat.
Quan es facin les vacances en diversos períodes, no es té preferència per triar el segon peYxVKLÄUZX\LUVOHNP[YPH[LSWYPTLYSHYLZ[HKLSWLYZVUHSHMLJ[H[WLSX\HKYL+LSHTH[LP_HTHULYH
s’ha de procedir en el tercer amb relació al segon.

,SWLYxVKLKL]HJHUJLZWLYHSLZWLYZVULZHKZJYP[LZHSZUP]LSSZHSZ»OHKLÄ_HYKLT\[\
acord amb l’empresa, tenint en compte les necessitats del servei, les circumstàncies de la producció, el fet de tenir descendents en edat escolar i preescolar i qualsevol altra circumstància que
afecti la conciliació de la vida personal i la laboral. Igualment, han de conèixer el seu període de
vacances pels mitjans habituals de l’empresa, almenys, amb dos mesos d’antelació a la data del
seu gaudi.
7.- Supòsits d’interrupció de vacances
Si durant el gaudi de les vacances l’empleat o l’empleada patís una incapacitat temporal, un
PU[LYUHTLU[JSxUPJHTIPU[LY]LUJP}X\PYYNPJHVZLUZLV\UHTHSHS[PHNYL\Q\Z[PÄJHKHPUV[PÄJHKHH
l’empresa en el termini de vint hores, no es computa als efectes de vacances els dies que hagués
durat l’internament o malaltia. En aquest supòsit, els dies de vacances pendents s’han de gaudir
quan les necessitats del servei ho permetin, i en tot cas immediatament a continuació de l’alta
mèdica si hagués acabat l’any natural al que correspongués.

8\HULSWLYxVKLKL]HJHUJLZÄ_H[LULSJHSLUKHYPKL]HJHUJLZKLS»LTWYLZHJVPUJPKLP_PLU
el temps amb una incapacitat temporal derivada d’embaràs, el part o la lactància natural o amb el
període de suspensió de contracte de treball, previst en l’article 48 de l’ET, es té dret a gaudir de
les vacances en una data diferent de la incapacitat temporal o de la del gaudi del permís que per
HWSPJHJP}K»HX\LZ[WYLJLW[LSPJVYYLZWVUKYPHLUÄUHSP[aHYLSWLYxVKLKLZ\ZWLUZP}LUJHYHX\LOHNP
acabat l’any natural al que correspongui.
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Artículo 29º.- Licencias
Les empreses, a sol·licitud del seu personal, han de concedir les següents llicències retribuïKLZZLTWYLX\LUVL_JLKLP_PUX\PUaLKPLZS»HU`!
H7LYTH[YPTVUPKLS[YLIHSSHKVYVSH[YLIHSSHKVYH!KPLZPUPU[LYYVTW\[Z
I7LYTH[YPTVUPK»HZJLUKLU[ZKLZJLUKLU[ZVJVSÇSH[LYHSZÄUZHS[LYJLYNYH\!LSKPHLUX\u
se celebri la cerimònia.
J+VZKPLZSHIVYHISLZWLYUHP_LTLU[KLÄSSVÄSSHX\LZ»OHUKLWYLUKYLPTTLKPH[HTLU[H
continuació del naixement, i addicionalment un dia més de llicència que s’ha de gaudir dins
dels 30 dies següents a la data del naixement.
K+VZKPLZWLYTVY[HJJPKLU[VTHSHS[PHNYL\VOVZWP[HSP[aHJP}KLWHYLU[ZÄUZHSZLNVUNYH\
KL JVUZHUN\PUP[H[ V HÄUP[H[ ,U JHZ KL TVY[ KL KLZJLUKLU[Z SH SSPJuUJPH tZ KL JPUJ KPLZ
Quan per aquests motius es necessiti fer un desplaçament que obligui a pernoctar fora de
SHZL]HSVJHSP[H[SHSSPJuUJPHZ»OHK»HTWSPHYÄUZHKVZKPLZTtZ
L7LYTVY[KLJ~UQ\NL![YLZKPLZSHIVYHISLZX\LWVKLUHTWSPHYZLLUKVZKPLZUH[\YHSZTtZ
quan s’hagi de fer un desplaçament que obligui a pernoctar fora de la seva localitat.
M7LYT\KHUsHÄUZP[V[SLZX\LLZYLHSP[aPUKPUZK»\UHTH[LP_HSVJHSP[H[!KVZKPLZL_JLW[L
X\HULZ[YHJ[PKL[YHZSSH[HVKLZKLSVJHSP[H[ZZP[\HKLZMVYHKLSH7LUxUZ\SHLUHX\LZ[JHZ
la llicència serà de tres dies.
La llicència per matrimoni no computa a efectes del límit a què es refereix el paràgraf primer
d’aquest mateix apartat.
Es reconeixen a les parelles de fet les mateixes condicions que al matrimoni en l’aplicació
d’aquest article. A aquest efecte, l’existència o constitució de parella de fet s’ha d’acreditar
TP[QHUsHU[SHJLY[PÄJHJP}KLSHPUZJYPWJP}LUHSN\UKLSZYLNPZ[YLZLZWLJxÄJZL_PZ[LU[ZHSLZJVmunitats autònomes o ajuntaments del lloc de residència o mitjançant un document públic
en què consti la constitució d’aquesta parella.

(Y[PJSL3SPJuUJPLZWLYLTIHYnZPTH[LYUP[H[
1.- Exàmens prenatals. Les treballadores embarassades tenen dret a absentar-se de la feina, amb dret a remuneració per fer exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, previ avís
HS»LTWYLZHPQ\Z[PÄJHJP}KLSHULJLZZP[H[KLSHZL]HYLHSP[aHJP}KPUZKLSHQVYUHKHKL[YLIHSS

7LYTxZKLTH[LYUP[H[,SWLYTxZKLTH[LYUP[H[tZKLZL[aLZL[THULZZLUZLPU[LYY\WJP}
PHTWSPHISLZLULSZ\W~ZP[KLWHY[TS[PWSLLUK\LZZL[THULZTtZWLYJHKHÄSSVÄSSHHWHY[PYKLS
segon. Exceptuant les sis setmanes posteriors al part, que són obligatòries per a la mare, aquest
període es pot distribuir a opció de la interessada tant des del punt de vista temporal (abans o després del part) com entre tots dos progenitors, que poden distribuir-se les deu setmanes restants i
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gaudir-les de manera conjunta o separadament.
En cas de mort de la mare, amb independència que aquesta realitzés o no una feina, l’altre
progenitor pot fer ús de la totalitat o, si escau, de la part que resti del període de suspensió, computat des de la data del part, i sense que se’n descompti la part que la mare hagués pogut gaudir
amb anterioritat al part.

,ULSZ\W~ZP[KLTVY[KLSÄSSVÄSSHLSWLYxVKLKLZ\ZWLUZP}UVLZ]L\YnYLK\{[SSL]H[X\L
\UH]LNHKHÄUHSP[aHKLZSLZZPZZL[THULZKLKLZJHUZVISPNH[VYPSHTHYLZVSÇSPJP[tZYLPUJVYWVYHYZL
al seu lloc de treball.
En cas que la mare no tingués dret a suspendre la seva activitat professional amb dret
a prestacions d’acord amb les normes que regulen aquesta activitat, l’altre progenitor té dret a
suspendre el seu contracte de treball pel període que hagués correspost a la mare, cosa que és
compatible amb l’exercici del dret de paternitat.
En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi
KLYVTHUKYLOVZWP[HSP[aH[HTI\UHK\YHKHZ\WLYPVYHKPLZPÄUZH\UTn_PTKLZL[THULZLZ
pot ampliar addicionalment el descans per maternitat durant el període d’hospitalització. El gaudi
d’aquest període addicional correspon a la mare o, a opció d’ella mateixa, a l’altre progenitor.

(Y[PJSL7LYTxZKLSHJ[nUJPH
1.- El permís de lactància constitueix un dret individual personal, home o dona, que pot ser
exercit per un dels progenitors, indistintament, en cas que tots dos treballin.
2.- Les treballadores i els treballadors tenen dret a una hora d’absència del treball per lac[nUJPHK»\UÄSSVÄSSHÄUZX\LHX\LZ[JVTWSLP_PUV\TLZVZX\LWVKLUKP]PKPYLUK\LZMYHJJPVUZ
La durada del permís s’incrementa proporcionalment en els casos de part, adopció o acolliment
múltiples. La concreció horària de gaudi del permís correspon al treballador o treballadora, dins la
seva jornada ordinària.
3.- Amb caràcter alternatiu aquesta absència es pot substituir per un permís retribuït de 15
dies naturals a continuació del descans per maternitat.

Article 32. Llicències per paternitat

:\ZWLUZP} KLS JVU[YHJ[L KL [YLIHSS WLY WH[LYUP[H[! LU LSZ Z\W~ZP[Z KL UHP_LTLU[ HKVWJP}
o acolliment, el treballador o treballadora té dret a la suspensió del contracte durant tretze dies
PUPU[LYYVTW\[ZHTWSPHISLZLUKVZKPLZTtZWLYJHKHÄSSVÄSSHHWHY[PYKLSZLNVULULSZ[LYTLZ
legalment previstos.
Aquest permís és independent de si la mare treballa o no, i de les vacances.
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El treballador o treballadora que exerceixi aquest dret pot fer-ho durant el període comprès
KLZKLSHÄUHSP[aHJP}KLSWLYTxZWLYUHP_LTLU[KLÄSSVÄSSHWYL]PZ[SLNHSTLU[VJVU]LUJPVUHSTLU[
ÄUZX\LÄUHSP[aPLSKLZJHUZWLYTH[LYUP[H[KLSHTHYLVPTTLKPH[HTLU[KLZWYtZKLSHÄUHSP[aHJP}
d’aquest descans. La suspensió de contracte es pot gaudir en règim de jornada completa o parcial
d’un mínim del 50%, amb acord previ entre l’empresa i el treballador o treballadora i conforme es
determini per acord entre les empreses i la representació legal dels treballadors.

,SZ[YLIHSSHKVYZPSLZ[YLIHSSHKVYLZZ»OHUKLILULÄJPHYKLX\HSZL]VSTPSSVYHLUSLZJVUKPJPVUZ
de treball a la qual haguessin pogut tenir dret durant la suspensió del contracte en els supòsits a
què es refereix aquest apartat.

(Y[PJSL3SPJuUJPLZPL_JLKuUJPLZWLYJ\PKHYMHTPSPHYZ

,ZJVUJLKLP_WLYTxZWLYHS»HJVTWHU`HTLU[HSZZLY]LPZK»HZZPZ[uUJPHZHUP[nYPHKLÄSSZV
ÄSSLZTLUVYZKLJH[VYaLHU`ZPKLMHTPSPHYZNYHUZKLWYPTLYNYH\KLJVUZHUN\PUP[H[PHÄUP[H[X\LUV
puguin valer-se per si mateixos. En aquests supòsits, com que es tracta de permisos no retribuïts,
es poden establir mecanismes de compensació horària.
2.- El personal té dret a un període d’excedència de durada no superior a tres anys per tenir
cura de cada descendent, tant si ho és per naturalesa com per adopció o en els supòsits d’acolliment, tant permanent com preadoptiu encara que aquests siguin provisionals, a comptar des de la
data de naixement o, si escau, de la resolució judicial o administrativa.
3.- També es té dret a un període d’excedència no superior a dos anys per tenir cura de
MHTPSPHYZÄUZHSZLNVUNYH\KLJVUZHUN\PUP[H[VHÄUP[H[X\LWLYYHVUZK»LKH[HJJPKLU[THSHS[PHV
discapacitat no puguin valer-se per si mateixos i no desenvolupin cap activitat retribuïda.
El període en què el personal romangui en situació d’excedència d’acord amb el que estableix aquest apartat, és computable a efectes d’antiguitat i es té dret a l’assistència a cursos de
formació professional, a la participació dels quals ha de ser convocat per l’empresa, especialment
amb motiu de la reincorporació. Durant el primer any es té dret a la reserva del seu lloc de treball.
Transcorregut aquest termini la reserva queda referida a un lloc de treball del mateix grup professional.
En cas de família nombrosa cal atenir-se al que disposa, en cada moment, l’Estatut dels
treballadors (actualment article 46.3).

Article 34. Reducció de jornada
1.- El progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent, té dret a una reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari d’almenys la meitat de la
durada de la jornada, per a la cura, durant l’hospitalització i tractament continuat, del menor al seu
càrrec afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes) o per qualsevol altra malaltia
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NYL\PUJSVZHLUSHSSPZ[HHUUL_H9+KL KLQ\SPVSX\LPTWSPX\P\UPUNYtZOVZWP[HSHYP
de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent, acreditat
per l’informe del servei públic de salut o l’òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma
JVYYLZWVULU[PJVTHTn_PTÄUZX\LLSTLUVYJVTWSLP_PLSZHU`Z
2.- Qui per raons de guarda legal tingui al seu càrrec directe algun menor de dotze anys o
una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no exerceixi una funció retribuïda,
té dret a una reducció de la jornada de treball amb la disminució proporcional del salari, entre, almenys un vuitè i un màxim de la meitat de la durada de la jornada.

;tLSTH[LP_KYL[X\POHNPKL[LUPYJ\YHKPYLJ[HK»\UMHTPSPHYÄUZHSZLNVUNYH\KLJVUZHUN\PUP[H[VHÄUP[H[X\LWLYYHVUZK»LKH[HJJPKLU[VTHSHS[PHUVW\N\P]HSLYZLWLYZPTH[LP_PX\L
no exerceixi cap activitat retribuïda.
4.- La reducció de jornada prevista en aquest apartat constitueix un dret individual de la
plantilla, homes i dones. No obstant això, si dues persones o més de la mateixa empresa generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, es pot limitar el seu exercici simultani per raons
Q\Z[PÄJHKLZKLM\UJPVUHTLU[KLS»LTWYLZH
5.- La concreció horària i la determinació de la reducció de jornada correspon al treballador
o la treballadora, dins la seva jornada ordinària. Qui estigui en aquesta situació ha de preavisar
l’empresa, amb quinze dies d’antelació, la data en què es reincorporarà a la seva jornada ordinària.
6.- En els supòsits de suspensió o reducció de jornada per obligacions familiars establerts
en aquest article, s’ha de facilitar l’accés a les activitats formatives.

Article 35. Altres llicències
1.- Cada empleat i empleada té dret a quatre jornades de llicència retribuïda per any natural.
7LYHSWLYZVUHSKLUV\PUNYtZZ}UWYVWVYJPVUHSZHSZKPLZ[YLIHSSH[ZKPUZKLS»HU`(X\LZ[LZQVYUHKLZ
de llicència han de ser gaudides, un cop salvades les necessitats del servei, en les dates acordades entre la direcció de l’empresa i qui hagi de gaudir-les.
2.- El personal amb més de dos anys de servei efectiu a l’empresa pot sol·licitar els seN LU[ZWLYTPZVZUVYL[YPI\{[Z!

+»\UHZL[THUHH\UTLZWLYULJLZZP[H[ZMHTPSPHYZKLN\KHTLU[HJYLKP[HKLZLU[YL
les quals s’entén inclosa, entre d’altres, l’adopció a l’estranger i la submissió a tècniques
KLYLWYVK\JJP}HZZPZ[PKH"LZWVKLUHTWSPHYÄUZHZPZTLZVZWLYHJJPKLU[VTHSHS[PHNYL\V
OVZWP[HSP[aHJP}KLWHYLU[ZÄUZHSWYPTLYNYH\KLJVUZHUN\PUP[H[VHÄUP[H[(X\LZ[WLYTxZUV
es pot sol·licitar més d’una vegada cada dos anys.


,U[YL\UPZPZTLZVZWLYÄUHSP[aHYLZ[\KPZZ\WLYPVYZVKVJ[VYH[Z


-PUHSP[aH[LSWLYxVKLKLWLYTxZZ»OHKLK\YH[LYTLSHYLPUJVYWVYHJP}HSKPHZLN LU[KLSH
ZL]HÄUHSP[aHJP}LULSTH[LP_SSVJKL[YLIHSSLUX\uLZWYLZ[H]HLSZLY]LPLUPUPJPHYLSWLYTxZ,SWL44
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ríode de permís no computa a efectes d’antiguitat, comporta la suspensió temporal del contracte
i la baixa temporal a la Seguretat Social.
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Capítol setè
MOVIMENTS DE PERSONAL
Article 36. Trasllats
L’empresa, a banda dels casos de sanció, pot traslladar el seu personal sempre que aquest
doni el seu consentiment.
Si no hi ha acord, i per necessitats del servei, l’empresa pot traslladar, més enllà del límit
derivat del radi d’acció que estableix l’article 38 d’aquest conveni, entre el 5% del personal més
modern a l’empresa i dins d’aquest a qui pateixi menys perjudici atenent els següents criteris i orKYLKLWYPVYP[H[Z!
1. Trasllat anterior forçós no disciplinari.
7LYZVULZHTIKPZJHWHJP[H[V[YLIHSSHKVYZKLWLUKLU[ZKL[YHJ[HTLU[TuKPJX\LUVW\N\P
ser impartit a la plaça de destinació.
5VTIYLKLKLZJLUKLU[ZYLJVULN\[ZJVTHILULÄJPHYPZWLYSH:LN\YL[H[:VJPHSHS»LMLJ[L
d’assistència sanitària.
7YV_PTP[H[NLVNYnÄJHKLSSSVJHJVIYPY
(P_~UVVIZ[HU[HTISLZTH[LP_LZWYPVYP[H[ZÄ_HKLZLULSWHYnNYHMHU[LYPVYPK»HJVYKHTI
l’article 40.1 de l’Estatut dels treballadors, quan el trasllat exigeixi canvi de residència, es requereix
S»L_PZ[uUJPHKLYHVUZLJVU~TPX\LZ[uJUPX\LZVYNHUP[aH[P]LZVKLWYVK\JJP}X\LOVQ\Z[PÄX\PUPUV
tZZ\ÄJPLU[WLYMLYOVSHTLYHJVUJ\YYuUJPHKLULJLZZP[H[ZKLSZLY]LP
,UX\HSZL]VSKLSZZ\W~ZP[ZS»HU[PN\P[H[HS»LTWYLZHtZKL[LYTPUHU[WLYÄ_HYLS[YHZSSH[LUJHZ
d’igualtat de les prioritats.
Les empreses han d’afavorir el coneixement de les vacants que es pretenguin cobrir a l’empara d’aquesta suspensió.
El treballador o treballadora a qui es trasllada té preferència per ocupar les vacants que en
el termini de tres anys es produeixin en la plaça de la qual hagués estat traslladat.
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Les despeses de trasllat del personal i familiars que hi convisquin, així com els de trasllat
dels seus béns mobles, són per compte de l’empresa.
Les empreses han d’ajudar el personal perquè aconsegueixi habitatge a la plaça a què hagués estat traslladat forçosament.

,SZ[YHZSSH[ZX\LZVSÇSPJP[PLSWLYZVUHSKLSH7LUxUZ\SHX\LOHN\tZLZ[H[KLZ[PUH[HSLZ*HUnYPLZ
Ceuta, Melilla o l’estranger, i hi hagués romàs més de cinc anys, s’han d’atendre amb preferència
HIZVS\[HWLYHSHWVISHJP}KLSH7LUxUZ\SHX\LKLZP[NP

3»LTWYLZHOHKLUV[PÄJHYSHKLJPZP}KLS[YHZSSH[HS[YLIHSSHKVYV[YLIHSSHKVYHHMLJ[H[ZHP_xJVT
als seus representants legals, amb una antelació mínima de 30 dies a la data de la seva efectivitat.
No poden ser traslladats en els termes que estableix aquest article, sense intervenir el seu
JVUZLU[PTLU[SLZWLYZVULZLUZP[\HJP}K»LTIHYnZSHJ[nUJPHVYLK\JJP}KLQVYUHKHWLYJ\YHKLÄSSZ
o de familiars dependents de primer grau.

Article 37. Dietes i comissions de serveis
1.- S’entén per comissió de servei el desplaçament temporal d’un treballador o treballadora
per cobrir necessitats del servei en un centre de treball situat en una població diferent de la que
constitueix el seu lloc habitual de prestació de serveis, sempre que la distància entre les dues poblacions excedeixi els límits assenyalats en l’article 38 i la població a què es desplaci no coincideixi
amb el seu lloc de residència habitual.
2.- Els viatges a què donin lloc les comissions de servei són per compte de l’empresa.
3.- Des de l’entrada en vigor d’aquest conveni, la quantia diària de les dietes a què es refereix aquest article té el mateix tractament d’increment percentual que en el futur puguin tenir les
YL[YPI\JPVUZKLS»HY[PJSLPOHUKLZLYJVTHTxUPTSLZJVYYLZWVULU[ZZLNVUZS»LZJHSHZLN LU[!

4.- En cas que les comissions de servei impliquin la necessitat de pernoctar fora del lloc de
residència habitual, i es prolonguin més de dos mesos, el personal té dret a una llicència especial
d’una setmana, exclusivament utilitzable per visitar els familiars amb els quals ordinàriament convisqui. Els viatges corresponents a aquestes llicències són a càrrec de les empreses. Aquestes
llicències són independents de les vacances reglamentàries.
5.- Els que formin part de la representació legal de la plantilla no poden ser obligats a acomplir comissions de servei durant el temps en què exerceixin el seu càrrec.
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(Y[PJSL*VILY[\YLZKLZLY]LPZHSHTH[LP_HWSHsHVHWY~_PTLZ
Les empreses poden cobrir les necessitats del servei existents realitzant canvis de lloc de
[YLIHSSX\LUV[LULUSHJVUZPKLYHJP}KL[YHZSSH[UPKLTVIPSP[H[NLVNYnÄJHKPUZK»\UHTH[LP_HWSHsH
o d’un radi de 25 quilòmetres a comptar des del centre del municipi on el personal prestava els
seus serveis el 30 de gener del 1996, o des d’on es traslladin voluntàriament, i els que van ingressar amb posterioritat a aquesta data, des d’on siguin destinats.
L’aplicació del radi de 25 quilòmetres no implica el canvi entre les Illes. En cas que el canvi
sigui a una plaça diferent d’aquella on prestava els seus serveis dins el radi de 25 quilòmetres, les
empreses han de col·laborar en la solució dels problemes derivats del transport que es puguin
generar com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta norma.
Sense menyscabament de les facultats d’organització del treball de les empreses, aquestes, sempre que es doni la idoneïtat de les persones que les sol·liciten, han de tenir en compte les
peticions voluntàries i les circumstàncies de proximitat domiciliària.

(Y[PJSL *HU]PKLSSVJKL[YLIHSSWLYYH}K»LTIHYnZ
Quan la feina que faci una dona embarassada pugui posar en perill el seu estat, segons
prescripció facultativa, té dret que se li assigni una nova tasca en les condicions adequades, sense
YLK\JJP}KLSZHSHYPP[VYUHYHSSSVJHU[LYPVY\UH]LNHKHÄUHSP[aPHX\LZ[HZP[\HJP}
Durant l’embaràs o el període de lactància la treballadora no ha de ser objecte de canvis de
lloc de treball que impliquin destinació a un altre municipi. Sempre que sigui possible, i a petició
de la treballadora embarassada, s’ha de facilitar el trasllat temporal a un centre de treball proper
HSKVTPJPSPHP_xJVTSHÅL_PIPSP[aHJP}K»OVYHYPZ3HTH[LP_HTLZ\YHZ»OHK»HWSPJHYZLTWYLX\LZPN\P
possible, per al període de lactància, a petició del treballador o treballadora.

(Y[PJSL,_JLKuUJPLZPYLPUNYLZZVZ
1.- El treballador o treballadora amb almenys una antiguitat a l’empresa d’un any té dret que
se li reconegui la possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un termini no menor a quatre
mesos i no major a cinc anys.
El treballador o treballadora, en el termini d’un mes des de la sol·licitud, té dret que se li reconegui la possibilitat de situar-se en excedència voluntària. Han de sol·licitar el reingrés en l’últim
mes del termini de durada de la seva situació, i els que no ho facin perden tots els seus drets.
Als efectes dels terminis assenyalats anteriorment es computa com a servei efectiu el temps
d’interrupció laboral per exercici de càrrecs públics.
2.- Aquestes excedències no es poden sol·licitar per prestar serveis a un altre banc, pri48
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]H[VVÄJPHSUPHLU[P[H[ZVLTWYLZLZJVTWL[PKVYLZKLSHIHUJHJVTHYHPUZ[P[\JPVUZKLJYuKP[
JHP_LZK»LZ[HS]PJHP_LZY\YHSZZVJPL[H[ZKLÄUHUsHTLU[L[J3»L_JLKLU[X\LWYLZ[PZLY]LPHHSN\UH
d’aquestes entitats perd tots els seus drets a l’empresa bancària de la qual procedeixi.
3.- L’excedent voluntari que reingressi ha d’ocupar la primera vacant del seu nivell que es
produeixi a la mateixa plaça en què prestava els seus serveis en quedar en situació d’excedència.
-PUZX\LUVOPOHNPHX\LZ[H]HJHU[WV[VJ\WHYZPHP_xOVKLZP[QHHTILSZV\KLSZL\UP]LSSJVUsolidat, una vacant de nivell inferior a la mateixa plaça, sempre que l’empresa hi accedeixi, o ser
destinat a una altra plaça en què hi hagi una vacant del seu mateix nivell.
4.- El temps d’excedència voluntària no es computa a cap efecte, però sí el d’excedència
forçosa.
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Capítol vuitè
PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES
Article 41. Malaltia
Amb efecte des de la data de signatura d’aquest conveni, el personal de banca, en cas de
malaltia, té dret a percebre de l’empresa, durant divuit mesos, una percepció econòmica mensual
total igual al 100% de la que li correspondria per aplicació del conveni col·lectiu, com si en aquest
període estigués en actiu. No s’ha de percebre en cap cas, sumades les prestacions econòmiques
que pugui atorgar la Seguretat Social i el complement a càrrec de l’empresa, una quantitat superior
a la percepció econòmica anteriorment indicada.

Article 42. Incapacitat permanent total per a la professió habitual
1.- Les empreses han de satisfer als treballadors o les treballadores que quedin en situació
d’incapacitat permanent total per a la seva professió habitual o incapacitat permanent absoluta
per a qualsevol professió, a partir de la data en què es declari una o altra situació, una quantitat
tal que, sumada a la pensió que l’invàlid percebi de la Seguretat Social com a conseqüència de la
seva activitat bancària, li suposi una percepció total anual igual al 100% de la que li correspondria
per les percepcions establertes en el conveni col·lectiu, calculades en còmput anual, com si en
aquesta data estigués en actiu, exclosa la quantia del quart de paga de millora de la productivitat
de l’article 18.1.g, en les condicions que estableix, i una vegada deduïda la quota de la Seguretat
Social a càrrec del treballador.
L’empresa ha d’abonar la quantitat al seu càrrec per dotzenes parts en cada mes natural.
2.- La quantitat complementària així determinada no s’ha d’alterar en menys com a conseqüència de les revaloracions de pensions de la Seguretat Social acordades amb caràcter general
TLU[YLUV]HYP{LSNYH\KLSHPU]HSPKLZHYLJVULN\KH7LYJVU[YHZPHTIWVZ[LYPVYP[H[HSYLJVULP_Lment d’una incapacitat permanent total per a la professió habitual tingués lloc, per revisió, el d’una
incapacitat permanent absoluta per a tota feina, la pensió a càrrec de l’empresa s’ha de reduir en
la mateixa quantia en què s’incrementin les prestacions a càrrec de la Seguretat Social.
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;LULUSHTH[LP_HJVUZPKLYHJP}HS»LMLJ[LK»HX\LZ[HX\HSPÄJHJP}LSZTtZNYHUZKLHU`Z
que estiguin afectats per una malaltia crònica que els impedeixi assistir amb assiduïtat a la feina
i que es jubilin a l’empara de la disposició transitòria quarta del text refós de la Llei general de la
:LN\YL[H[:VJPHSHWYV]H[WLS9LPHSKLJYL[SLNPZSH[P\KLK»VJ[\IYL
4.- Quan la incapacitat d’un empleat o una empleada de banca sobrevingui com a conseqüència de violències exercides sobre aquesta persona mentre es trobi en acte de servei, l’empresa li ha de concedir la quantitat establerta en el punt 2 de l’article 46, amb els augments que
li corresponguessin durant el temps que li falta per complir seixanta-cinc anys; arribat a aquesta
edat, s’han d’aplicar les disposicions sobre incapacitat, com si en aquesta data se li declarés
aquesta incapacitat.

Article 43. Jubilació
1.- El personal ingressat a l’empresa abans del 8 de març del 1980 que tingui la condició de
mutualista i que es trobi en actiu en la data d’entrada en vigor d’aquest conveni col·lectiu, des del
moment que faci 60 anys i tingui 40 anys o més de servei efectiu en la professió, es pot jubilar a
petició pròpia, i percebre la prestació econòmica a càrrec de l’empresa que més endavant s’indica.
Tenen la condició de mutualista aquells empleats que hagin estat cotitzants en alguna de les
mutualitats laborals de treballadors per compte aliè amb anterioritat a l’1 de gener del 1967.
2.- El personal ingressat a l’empresa abans del 8 de març del 1980 que tingui la condició de
mutualista i que es trobi en actiu en la data d’entrada en vigor d’aquest conveni col·lectiu, des del
moment que faci 60 anys, tot i que no tingui 40 anys de servei efectiu a l’empresa, pot ser jubilat
per mutu acord amb aquesta, amb la prestació econòmica a càrrec d’aquesta que s’indica més
endavant.

7LYHSWLYZVUHSX\L[PUN\PSHJVUKPJP}KLT\[\HSPZ[HSHWYLZ[HJP}HJnYYLJKLS»LTWYLZH
que se s’ha de satisfer per dotzenes parts abonables per mensualitats vençudes, s’ha de deterTPUHYHWSPJHU[LSWLYJLU[H[NL7,KLSHM}YT\SHX\LZ»PUZLYLP_HJVU[PU\HJP}ZVIYLSLZWLYJLWJPVUZ
establertes en el conveni col·lectiu, calculades en còmput anual, exclosa la quantia del quart de
paga de millora de la productivitat de l’article 18.1.g, en les condicions que estableix, en la data en
què es produeixi la seva jubilació.


-}YT\SH!
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A=

65 anys
60 a 64 anys amb 40 de servei
60 a 64 anys sense 40 de servei

100%
95%
90%

B=

65 anys
64 anys
63 anys
62 anys
61 anys
60 anys

100%
92%
84%
76%
68%
60%

SNA = Salari nominal de conveni a 31.12.87, anualitzat, com si en aquesta data cada
empleat tingués complerts 60, 61, 62, 63, 64 o 65 anys, computant en aquest salari els augments que, per aplicació i en les quanties del conveni vigent el 31.12.87, li correspondrien,
[HU[WLY]LUJPTLU[KL[YPLUUPZJVTWLYHZJLUZVZWLYTLYHHU[PN\P[H[ÄUZHJHKHZJ\UHKL
les edats esmentades.
SS = Quota de Seguretat Social a càrrec de l’empleat a 31.12.87, anualitzada, calculada tenint en compte el grup de tarifa de cotització i la retribució que li correspondria en
cadascuna de les edats de jubilació esmentades en el paràgraf precedent (SNA).

ʫ)*$(HX\LZ[LMLJ[LLZJVTW\[LUWLYKL[LYTPUHYSLZIHZLZKLJV[P[aHJP}LUSHMVYma establerta legalment, els havers que teòricament hauria percebut segons l’apartat (SNA),
calculats amb les taules salarials vigents en cada un dels anys de referència, si aquests havers no arribessin al límit de cotització per a cada grup de tarifa aplicable en cada cas i per
a cada un dels anys computats. Si aquestes retribucions superessin els límits esmentats,
es computarien com a bases de cotització els esmentats límits existents en cada any computat. Les bases així determinades, corresponents al període 1.1.81 a 31.12.85, s’indexen
d’acord amb la disposició transitòria tercera, número 1, lletra C, en la forma prevista en
S»HY[PJSLYW\U[YLNSHKLSH3SLPKLKLQ\SPVS


7,$ 7LYJLU[H[NLKLWYLZ[HJP}LJVU~TPJHHJnYYLJKLS»LTWYLZH
= El valor màxim aplicable d’aquesta expressió serà de 2.631.300 (187.950
× 14), corresponent al límit de prestació de jubilació de la Seguretat Social.

4.- Les treballadores i els treballadors ingressats a l’empresa abans del 8 de març del 1980
que no tinguin la condició de mutualista i que es trobin en actiu en la data d’entrada en vigor
d’aquest conveni col·lectiu es poden jubilar a petició pròpia des del moment que compleixin 63
anys, cas en què la prestació a càrrec de l’empresa, que s’ha de satisfer per dotzenes parts abonables per mensualitats vençudes, s’ha de determinar aplicant el 90% als que es jubilin als 63 anys
PLS  HSZX\LLZQ\IPSPUHSZHU`ZKLSWLYJLU[H[NL7,JVYYLZWVULU[HS»LKH[KLHU`ZKLSH
fórmula anterior, sobre les percepcions establertes en el conveni col·lectiu, calculades en còmput
anual, exclosa la quantia del quart de paga de millora de la productivitat, en la data en què es produeixi la jubilació de cada empleat. En cas que la jubilació als 63 o 64 anys es produís per mutu
acord entre l’empleat i l’empresa, la prestació a càrrec de l’empresa es determina aplicant el 100%
KLS»LZTLU[H[WLYJLU[H[NL7,KLHU`Z


(X\LZ[TH[LP_WLYJLU[H[NLKLS

KLS7,KLHU`ZZ»HWSPJH[HTItLULSZJHZVZKL
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Q\IPSHJP}HWHY[PYKLSZHU`ZPÄUZHSZHU`Z
5.- El personal contractat per les empreses a partir del 8 de març del 1980 té a la seva jubilació tan sols els drets que en aquell moment li reconegui la legislació general que li sigui aplicable,
a excepció del que disposa l’apartat 6 d’aquest mateix article.
El que estableix el paràgraf precedent no afecta el personal que canviï d’empresa i tingui vinculació laboral efectiva amb qualsevol de les empreses compreses en l’àmbit d’aplicació
d’aquest conveni el 31 de desembre del 1979.
L’acreditació d’aquesta última circumstància, que correspon sempre al treballador o treballadora, li atorga els drets compresos en els cinc primers números d’aquest mateix article.
6.- Les empreses incloses en l’àmbit d’aplicació del conveni han de disposar d’un sistema
KLWYL]PZP}ZVJPHSJVTWSLTLU[HYPK»HWVY[HJP}KLÄUPKHHMH]VYKLSWLYZVUHSLUHJ[P\JVU[YHJ[H[H
partir del 8 de març del 1980, al qual fa referència el punt anterior, i que tingui almenys dos anys
d’antiguitat a l’empresa.
L’aportació mínima anual a càrrec de l’empresa ha de ser de 300 euros en cada un dels anys
de 2015 i 2016, de 400 euros el 2017 i de 450 euros a partir del 2018.
Aquest import es pot complementar mitjançant acord col·lectiu entre l’empresa i la repreZLU[HJP}ZPUKPJHSTHQVYP[nYPHPVJVTLZ[PW\SLUSLZLZWLJPÄJHJPVUZKLS7SHKLWLUZPVUZK»VJ\WHJP}
ZVIYLLSYuNPTPVTVKPÄJHJP}K»HWVY[HJPVUZHTIHWVY[HJPVUZK»PN\HSPTWVY[K»LTWYLZHP[YLIHSSHdor.
L’instrument de previsió social al qual es realitzen les aportacions atorga drets econòmics
ZVIYLHX\LZ[LZHSWLYZVUHSVHSZZL\ZILULÄJPHYPZKYL[OH]LU[ZLUJHZKLTVY[KLSWLYZVUHS

Article 44. Viduïtat i orfandat


H=PK\{[H[!

1.- S’estableix una pensió complementària a favor de les persones en situació de viduïtat
del personal mort —en situació d’actiu o de jubilació o invalidesa— a partir del 1969.
2.- La quantia d’aquesta pensió de viduïtat és complementària de la que correspongui pel
règim general de la Seguretat Social; la suma d’ambdues quantitats ha d’arribar al 50% de la base
que es determina en l’apartat següent.
3.- La base per al càlcul de la pensió de viduïtat serà el total de percepcions del causant,
derivades de l’aplicació del conveni, exclosa la quantia del quart de paga de millora de la productivitat, de l’article 18.1.g, en les condicions que estableix, i deduïdes les quotes al seu càrrec de la
Seguretat Social, en el moment de la mort.
En el supòsit que la persona morta es trobés en situació de jubilació o invalidesa, la base
mensual és determinada per la pensió de jubilació o invalidesa que percebés de la Seguretat So53
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cial, més, si escau, la prestació que pel mateix concepte percebés de l’empresa.


7LYZLYJVUZPKLYH[ZILULÄJPHYPZK»HX\LZ[HWLUZP}tZULJLZZHYP!

8\LSHWLYZVUHLUZP[\HJP}KL]PK\{[H[YL\ULP_PSLZJVUKPJPVUZL_PNPKLZLULSYuNPT
general de la Seguretat Social. En aquest sentit, es considera vidu o vídua del personal mort
aquella persona a la qual la Seguretat Social reconegui prestació de viduïtat derivada de la
mort del causant.

 5V VIZ[HU[ LS X\L Z»LZTLU[H HU[LYPVYTLU[ SLZ ]xK\LZ V LSZ ]PK\Z X\L UV OHNPU
JVTWSLY[HU`ZPUV[PUN\PUKLZJLUKLU[ZWVKLUNH\KPYKLSZILULÄJPZPUKPJH[ZPHTISLZ
mateixes exigències.

5.- La pensió complementària de viduïtat s’extingirà automàticament quan deixi de percebre
i s’extingeixi la pensió de viduïtat que reglamentàriament li correspongui de la Seguretat Social.



I6YMHUKH[!

1.- Queda establerta una pensió complementària en els casos d’orfandat produïts a partir
del 1969, que ascendirà al 20 o al 30% (aquest últim percentatge quan es tracti d’orfandat total)
sobre les bases que es determinen de la mateixa manera que en els casos de viduïtat
2.- La pensió complementària d’orfandat així establerta s’aplica per cada un dels descendents que reuneixin els requisits que exigeix la Llei de la Seguretat Social i les disposicions complementàries.

8\HUS»VYMLVI[PUN\P\UHX\HSPÄJHJP}KLKPZJHWHJP[H[K»HJVYKHTISLZKPZWVZPJPVUZ]PNLU[ZSHWYLZ[HJP}Z»LZ[LUKYnÄUZHSHZL]HYLJ\WLYHJP}HTIPUKLWLUKuUJPHKLS»LKH[ZLTWYLX\L
estigui incapacitat per al treball i percebi la prestació d’orfandat de l’organisme corresponent de la
Seguretat Social.



J3PTP[HJP}WLYHHX\LZ[LZWLUZPVUZJVTWSLTLU[nYPLZ!

L’acumulació dels complements de pensions per viduïtat i orfandat no pot superar en cap
cas el 100% de les percepcions del causant en el moment de la mort derivades de l’aplicació del
conveni, tant si estava en actiu com jubilat o invàlid.

Article 45. Assegurança de vida
Coexistint amb les assegurances de vida que puguin tenir contractades les empreses i amb
independència d’aquestes assegurances i dels acords realitzats a l’empara de l’article 48 d’aquest
conveni, s’estableix una assegurança col·lectiva de vida per a tot el personal en actiu, per un
JHWP[HSUPJHZZLN\YH[KLL\YVZLSILULÄJPHYPKLSX\HSZLYnL_JS\ZP]HTLU[S»S[PTJ~UQ\NL
supervivent.
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Es considera cònjuge supervivent aquella persona a la qual la Seguretat Social atorgui una
prestació de viduïtat, derivada de la defunció del causant (empleat o empleada en situació d’actiu).
Aquesta persona, a l’efecte d’aquest article, té també la consideració d’últim cònjuge supervivent,
sempre que en el moment de la mort mantingués amb el causant la mateixa relació per la qual la
Seguretat Social li va atorgar la prestació de viduïtat.

,UJHZX\LOPOHN\tZJVUJ\YYuUJPHKLKVZVTtZILULÄJPHYPZKLWYLZ[HJP}KL]PK\{[H[KL
la Seguretat Social derivada de la defunció del mateix causant (empleat o empleada en situació
d’actiu), té la consideració d’últim cònjuge supervivent, exclusivament aquell que en el moment de
la mort mantingués amb el causant la mateixa relació per la qual la Seguretat Social li va atorgar la
prestació de viduïtat.

Article 46. Defunció en acte de servei

3»LTWYLZHJVUJLKLP_HSZ]PK\Z]xK\LZPVVYMLZ~YMLULZKLSWLYZVUHSTVY[JVTHJVUseqüència de les lesions sofertes trobant-se en acte de servei la quantitat establerta en el punt 2,
ZLTWYLX\LLUSHTVY[JVUJVYYPUSLZJVUKPJPVUZZLN LU[Z!
a) Que entre la prestació estricta del servei i el fet de la mort existeixi un indubtable nexe de
causalitat o ocasionalitat.
I8\LSLZSLZPVUZJH\ZHU[ZKLSHTVY[LZWYVK\LP_PU!
Y6WLYLZKL]LUPTLU[MVY[\{[HJH\ZHK»\UHNLU[MxZPJL_[LYPVYSSL]H[X\LLZ[YHJ[P
d’un sinistre que, per la seva naturalesa o generalitat no sigui racionalment referible
a les condicions en què es presta el servei, o sent-ho, escapi de l’ordre del que humanament és previsible.
U6WLYHJ[LZWYVWPZKLSHWLYZVUHX\LYLZ\S[P]xJ[PTHSSL]H[X\LWLYWHY[ZL]HOP
hagués imperícia, imprudència o inobservança d’obligacions.
Y6WLYHJ[LZK»\U[LYJLY
2.- La quantitat que ha de satisfer l’empresa és la que per tots els conceptes retributius
establerts en el conveni percebés el treballador en el moment de la seva mort, exclosa la quantia
del quart de paga de millora de la productivitat, de l’article 18.1.g, en les condicions que estableix,
deduïda, si escau, la renda que pogués percebre si el risc estigués cobert per l’assegurança obligatòria d’accidents de treball o per qualsevol sistema d’assegurança establert o concertat per
l’empresa. A aquest efecte, si l’assegurança donés lloc a un lliurament de capital, s’ha d’estimar la
renda en un 6% d’aquest capital.
L’empresa ha d’abonar la quantitat al seu càrrec per dotzenes parts cada mes natural.
3.- Quan la mort d’un empleat o una empleada de banca sobrevingui com a conseqüència
de violències exercides sobre la seva persona trobant-se en acte de servei, l’empresa concedeix al
]PK\]xK\HPVVYMLZ~YMLULZSHX\HU[P[H[LZ[HISLY[HLULSW\U[K»HX\LZ[HY[PJSLHTILSZH\NTLU[Z
que li correspondrien durant el temps que li faltés per complir els seixanta-cinc anys.
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Article 47. Edat de jubilació
S’entén per edat ordinària de jubilació el compliment de 67 anys, o 65 anys quan s’acreditin
38 anys i 6 mesos de cotització, de conformitat amb la normativa de la Seguretat Social. Aquestes
edats de jubilació s’apliquen de manera gradual, en els mateixos termes que resultin d’aplicació en
la normativa vigent de la Seguretat Social en cada moment

Article 48. Remissió als acords d’empresa
En l’àmbit de cada empresa, mitjançant acord amb la representació dels treballadors, es
podran regular o establir sistemes de previsió social, substitutius o complementaris, diferents dels
que estableixen els articles 42, 43 i 44 d’aquest conveni col·lectiu.
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Capítol novè
BENEFICIS SOCIALS
Article 49. Bestretes al personal
Amb una petició motivada prèvia, qualsevol treballador o treballadora té dret que se li anticipi, al més aviat possible, la mensualitat corresponent al mes en curs.

Article 50. Préstecs sense interès
1.- La quantia dels préstecs que les empreses concedeixin a la seva plantilla no pot superar
S»PTWVY[KLUV\TLUZ\HSP[H[ZPZ»OHUKLKLZ[PUHYHJVIYPYULJLZZP[H[ZWLYLTW[~YPLZQ\Z[PÄJHKLZ(
HX\LZ[LMLJ[LZ»LU[LULUJVTHWLYLTW[~YPLZSLZULJLZZP[H[ZTV[P]HKLZWLYSLZJH\ZLZZLN LU[Z!
a) Matrimoni.
b) Trasllat fora de la plaça.
c) Mort del cònjuge o descendents.
K6IYLZLUOHIP[H[NLWLYYH}KLY\{UHPTTPULU[
e) Divorci, separació o nul·litat matrimonial.
M5HP_LTLU[PHKVWJP}KLÄSSZVÄSSLZ
g) Despeses generades a empleades per situacions de violència de gènere, acreditades en
els termes que estableix la llei, de les quals hagin estat víctimes.
Les causes esmentades, que dispensen de la prova de peremptorietat, no són excloents,
sinó que poden haver-n’hi d’altres, la peremptorietat de les quals, en canvi, ha de ser provada.
Es reconeixen a les parelles de fet les mateixes condicions que al matrimoni en l’aplicació
d’aquest article. A aquest efecte, l’existència o constitució de parella de fet s’ha d’acreditar mitQHUsHU[JLY[PÄJHJP}KLSHPUZJYPWJP}LUHSN\UKLSZYLNPZ[YLZLZWLJxÄJZL_PZ[LU[ZLUSLZJVT\UP[H[Z
autònomes o ajuntaments del lloc de residència o mitjançant document públic en què consti la
constitució d’aquesta parella.
,SWLYZVUHS[tKYL[HSHJVUJLZZP}KLWYtZ[LJZ!
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a) Amb el límit màxim de nou mensualitats per atendre peticions formulades per les causes
ZLN LU[Z!
6IYLZPYLMVYTLZHSZL\KVTPJPSPOHIP[\HS
(ZZPZ[uUJPHTuKPJHLUJHZKLTHSHS[PHNYL\HTIPU[LYUHTLU[OVZWP[HSHYP

b) Amb el límit màxim de cinc mensualitats per atendre peticions formulades per les causes
ZLN LU[Z!
(KX\PZPJP}KLTVIPSPHYPMVYUPTLU[KVTuZ[PJLX\PWZPUMVYTn[PJZPLSLJ[YVKVTuZ[PJZ
 *VTWYH KL ]LOPJSL WYVWP (X\LZ[H KLUVTPUHJP} PUJSV\ SH \Z\HSTLU[ HUVTLUHKH
caravana.
7HNHTLU[KLSZL\097-PKLZWLZLZK»LZJYPW[\YHYLNPZ[YL0=(PWS\Z]nS\HWLYHKX\Psició del seu habitatge habitual.
0TWVZ[KL[YHUZTPZZPVUZWH[YPTVUPHSZ
9LWHYHJP}K»H]HYPLZKL]LOPJSLWYVWPUVWYVK\{KLZWLYHJJPKLU[PZLTWYLX\LZ»\[Plitzi habitualment al servei de l’empresa.
+LZWLZLZZHUP[nYPLZPHZZPZ[uUJPHTuKPJHJVYYLZWVULU[ZHH[LUJPVUZX\LUVULJLZsitin internament hospitalari o malalties no greus amb internament hospitalari.
 +LZWLZLZ KLYP]HKLZ K»LZ[\KPZ KL WVZ[NYH\ WYVWPZ V KLSZ ZL\Z KLZJLUKLU[Z PUcloent-hi despeses de desplaçament i d’allotjament quan aquests estudis es cursin
fora de la residència familiar.


*HSQ\Z[PÄJHYX\LLSWYtZ[LJJVUJLKP[Z»OHML[ZLY]PYWLYHSÄZVSÇSPJP[H[


5VLZ[tKYL[HSHJVUJLZZP}K»\UUV\WYtZ[LJKLSZKLÄUP[ZLUHX\LZ[HY[PJSLZPU»OPOH\U
altre en vigor.
Quan estigui pendent part del préstec concedit a l’empara del número 2, i sorgeixi alguna
KLSLZJH\ZLZLZWLJxÄX\LZYLZZLU`HKLZLULSUTLYVLZJVUJLKPYnLSWYtZ[LJX\LW\N\PJVYYLZpondre per la nova necessitat, de manera que, amb la concessió, es cancel·larà el saldo anterior
pendent.
4.- No es pot exigir amortització superior al 10% del total de les percepcions.
5.- Les bestretes i préstecs a què es refereix aquest article no reporten interès.
6.- No existeix incompatibilitat entre les bestretes de l’article 49 i els préstecs de l’article 50.
7.- En cas que siguin baixa a l’empresa, han d’abonar la quantia pendent del préstec o s’ha
de constituir un préstec comercial amb les condicions generals del client per a la quantitat pendent
d’amortitzar.

Article 51. Préstecs per a adquisició d’habitatge
Les empreses concediran préstecs al seu personal per a l’adquisició d’habitatge habitual.
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Les empreses han d’atendre també, preferentment i en les mateixes condicions, les peticions dels qui tinguin dret de tempteig o retracte per adquirir l’habitatge de què fossin arrendataris
i dels qui fossin traslladats forçosos, d’acord amb l’article 36 del conveni.
El termini màxim d’amortització d’aquests és de 20 anys. El límit és la data en què l’empleat
compleixi els 67 anys i en cap cas poden ser superiors a 100.000 euros.
El tipus d’interès, anual i variable, aplicable a aquestes operacions és l’euríbor a un any,
o valor de referència que el substitueixi, més 0,15, sense que en cap cas pugui resultar un tipus
d’interès negatiu. L’euríbor de cada any ha de ser calculat a partir del valor mitjà existent l’últim dia
laborable del mes d’octubre de l’any anterior.

3HKV[HJP}TxUPTHX\LSLZLTWYLZLZOHUKLKLZ[PUHYJHKHHU`HHX\LZ[HÄUHSP[H[tZSHX\HUtitat resultant de multiplicar el total de plantilla a 31 de desembre de l’any anterior per la quantitat
de 450 euros. La dotació no consumida l’any no s’acumula a l’any següent.
En cas que siguin baixa a l’empresa, han d’abonar la quantia pendent del préstec o s’ha de
constituir una hipoteca, amb les condicions generals de client per a la quantitat pendent d’amortitzar.

Article 52. Habitatges arrendats amb motiu de la relació laboral
Atesa l’excepcionalitat de les situacions que regulava l’article 41 del XXII Conveni per a
aquests supòsits, es manté la seva vigència per als casos existents en la data de signatura d’aquest
conveni.
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Capítol desè
IGUALTAT I CONCILIACIÓ
Article 53. Conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral
,UJVTWSPTLU[KLSH3SLPVYNnUPJHWLYHSHPN\HS[H[LMLJ[P]HLU[YLKVULZPOVTLZX\L
eleva a la categoria de drets els diferents instruments de conciliació de la vida personal, la familiar
i la laboral dels treballadors i treballadores per fomentar l’assumpció equilibrada de les responsabilitats familiars i evitar tota discriminació laboral per al seu exercici, les empreses, per a la seva
organització, han de tenir en compte aquestes circumstàncies

Article 54. Garantia d’igualtat d’oportunitats i no-discriminació entre les
persones
1.- Les relacions laborals a les empreses han d’estar presidides per la no-discriminació per
raó de naixement, raça, sexe, religió, adhesió sindical o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.
2.- Els drets establerts en aquest conveni afecten igual a l’home i a la dona, d’acord amb
les disposicions vigents en cada moment. Cap clàusula d’aquest conveni pot ser interpretada en
sentit discriminatori en els grups professionals, les condicions de treball o la remuneració entre
treballadors d’un i altre sexe.
Es considera discriminació directa per raó de sexe la situació en què es troba una persona
que sigui, hagi estat o pogués ser tractada, segons el seu sexe, de manera menys favorable que en
una altra situació comparable. També es considera discriminació directa per raó de sexe tot tracte
desfavorable a la dona relacionat amb l’embaràs o la maternitat.
Es considera discriminació indirecta per raó de sexe, la situació en què una disposició, un
criteri o una pràctica aparentment neutres, posa la persona d’un sexe en desavantatge particular
YLZWLJ[LKLWLYZVULZK»\UHS[YLSSL]H[X\LHX\LZ[HKPZWVZPJP}JYP[LYPVWYnJ[PJHLZW\N\PQ\Z[PÄJHY
VIQLJ[P]HTLU[WLY\UHÄUHSP[H[SLNx[PTHPX\LLSZTP[QHUZWLYHZZVSPYHX\LZ[HÄUHSP[H[ZPN\PUULJLZsaris o adequats.
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En qualsevol cas, es considera discriminatòria qualsevol ordre de discriminar directament o
indirectament per raó de sexe.
3.- Les empreses han de fer esforços per aconseguir la igualtat d’oportunitats en totes les
seves polítiques, en particular la igualtat de gènere, adoptant mesures dirigides a evitar qualsevol
tipus de discriminació laboral entre homes i dones.
En el cas d’empreses de més de 250 treballadors, les mesures d’igualtat a què es refereix el
paràgraf anterior s’han de dirigir a l’elaboració i l’aplicació d’un pla d’igualtat, que ha de ser objecte
KLULNVJPHJP}LUSHMVYTHLUX\uKL[LYTPUPSHSLNPZSHJP}SHIVYHSPLSZL\WVZ[LYPVYYLNPZ[YL7LYHSLZ
empreses amb menys de 250 treballadors es recomana disposar d’un conjunt de mesures amb
els mateixos objectius, que ha de ser objecte de negociació i acord, si escau, amb els sindicats
signants del conveni i presents com a majoritaris a l’empresa.
Els plans d’igualtat poden preveure, entre d’altres, matèries d’accés a l’ocupació, la clasZPÄJHJP}WYVMLZZPVUHSSHWYVTVJP}PSHMVYTHJP}SLZYL[YPI\JPVUZS»VYKLUHJP}KLS[LTWZKL[YLIHSS
afavorir la igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, la personal i la familiar, i la prevenció
de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

7LYMHJPSP[HYLSZLN\PTLU[KLS»HWSPJHJP}KLSWYPUJPWPK»PN\HS[H[LU[YLOVTLZPKVULZSLZLTpreses han de facilitar anualment a la representació sindical les dades relatives a sexe, antiguitat
a l’empresa i nivell professional, de manera que pugui seguir l’evolució de les plantilles des d’una
perspectiva de gènere.
A les empreses de més de 250 treballadors es recomana que també es facilitin les dades de
ZHSHYPZYLHSZTP[QHUZZLWHYH[ZWLYZL_LZPHNY\WH[ZWLYUP]LSSZHÄX\LSH*VTPZZP}KL:LN\PTLU[
KLSZL\7SHK»PN\HS[H[W\N\PYLHSP[aHYS»HUnSPZPKLSLZJH\ZLZKLSLZKPMLYuUJPLZPSHZL]HL]VS\JP}LU
la realitat de la seva estructura organitzativa.
4.- En els plans d’igualtat per acordar, amb motiu de la renovació dels vigents, o en qualsevol moment si així s’acorda entre les parts, però en tot cas abans del 31 de desembre del 2017,
s’hi ha d’incloure, en els que no ho tinguin, objectius numèrics i temporals, adequats a la realitat i
a les circumstàncies concretes de cada empresa, amb vista a aconseguir la paritat de gènere en
aquells nivells en què hi pugui haver desequilibris.
5.- En els plans d’igualtat per acordar, amb motiu de la renovació dels vigents, o en qualsevol moment si així s’acorda entre les parts, però en tot cas abans del 31 de desembre del 2017,
s’hi ha d’incloure, en els que no ho tinguin, un protocol per a la prevenció de l’assetjament sexual
o per raó de sexe.

(Y[PJSL7YL]LUJP}KLS»HZZL[QHTLU[ZL_\HSPWLYYH}KLZL_L
1.- Constitueix assetjament sexual qualsevol comportament verbal o físic, de naturalesa
sexual, que tingui el propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en
particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.
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2.- Es considera assetjament per raó de sexe qualsevol comportament realitzat en funció
del sexe d’una persona, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat i de crear un
entorn intimidatori, degradant o ofensiu.
La llei per a la igualtat considera discriminatori l’assetjament sexual o per raó de sexe. A més
condicionar un dret o l’expectativa laboral a l’acceptació d’una situació constitutiva d’assetjament
sexual o per raó de sexe també és un acte de discriminació per raó de sexe.

7LYWYL]LUPYHX\LZ[LZZP[\HJPVUZS»LTWYLZHOHKL]L[SSHYWLYSHJVUZLJ\JP}K»\UHTIPLU[
adequat en el treball, lliure de comportaments indesitjats de caràcter o connotació sexual, i ha
K»HKVW[HYSLZTLZ\YLZVWVY[\ULZHHX\LZ[LMLJ[LHYIP[YHU[WYVJLKPTLU[ZLZWLJxÄJZWLYHSHZL]H
prevenció.

(TIHX\LZ[HTH[LP_HÄUHSP[H[[HTItLZWVKLULZ[HISPYTLZ\YLZX\LZ»OHUKLULNVJPHYHTI
la representació dels treballadors i treballadores, com ara l’elaboració i la difusió de codis de bones
pràctiques, la realització de campanyes informatives o accions de formació.
4.- Amb independència de les accions legals que es puguin interposar en aquest sentit davant de qualssevol instàncies administratives o judicials, el procediment intern i informal s’ha d’iniciar amb la denúncia d’assetjament sexual o per raó de sexe davant d’una persona de la direcció
de l’empresa.
La denúncia dóna lloc a la immediata obertura d’expedient informatiu per part de l’empresa,
especialment encaminat a esbrinar els fets i a impedir la continuïtat de l’assetjament denunciat, per
la qual cosa s’han d’articular les mesures oportunes a aquest efecte; l’empresa queda exonerada
de la possible responsabilitat per vulneració de drets fonamentals.
Cal informar immediatament la representació dels treballadors de la situació plantejada, si
així ho sol·licita la persona afectada.
En les indagacions que s’han d’efectuar no s’ha d’observar més formalitat que la de donar
tràmit d’audiència a tots els intervinents i practicar totes les diligències que es considerin conduents a l’aclariment dels fets esdevinguts.
Durant aquest procés —que ha d’estar substanciat en un termini màxim de deu dies— tots
LSZHJ[\HU[ZOHUKLN\HYKHY\UHHIZVS\[HJVUÄKLUJPHSP[H[PYLZLY]HQHX\LtZ\UHX LZ[P}X\LHMLJta directament la intimitat i l’honorabilitat de les persones.
La constatació de l’existència d’assetjament sexual o per raó de sexe en el cas denunciat
dóna lloc, entre altres mesures, sempre que el subjecte actiu es trobi dins de l’àmbit de direcció i
organització de l’empresa, a la imposició d’una sanció.

Article 56. Protecció contra la violència de gènere

(S»LMLJ[LKLS»nTIP[K»HWSPJHJP}KLSH3SLPVYNnUPJHKLTLZ\YLZKLWYV[LJJP}PU[LNYHS
contra la violència de gènere, violència de gènere és la que s’exerceix sobre les dones per part dels
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homes que siguin o hagin estat els seus cònjuges o que estiguin o hagin estat lligats a elles per
relacions similars d’afectivitat, amb convivència o sense.

7LYX\uSLZ[YLIHSSHKVYLZ]xJ[PTLZKL]PVSuUJPHKLNuULYLW\N\PUL_LYJPYLSZKYL[ZKLJHYnJ[LY
laboral de l’esmentada llei orgànica i d’aquest conveni, han d’acreditar aquesta situació davant
S»LTWYLZHTP[QHUsHU[! VYKYL KL WYV[LJJP}KPJ[HKH WLSQ\[NLLZZHH MH]VYKL SH ]xJ[PTHZLU[uUJPH
JVUKLTUH[~YPHVL_JLWJPVUHSTLU[S»PUMVYTLKLS4PUPZ[LYP-PZJHSX\LPUKPX\PS»L_PZ[uUJPHK»PUKPJPZ
X\LSHKLTHUKHU[tZ]xJ[PTHKL]PVSuUJPHKLNuULYLÄUZX\LLZKPJ[PS»VYKYLKLWYV[LJJP}
La treballadora víctima de violència de gènere que es vegi obligada a abandonar el lloc de
treball a la localitat on prestava els seus serveis, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret
a l’assistència social integral, té dret preferent a ocupar un altre lloc de treball, si pot ser amb el
mateix nivell de responsabilitat o un de similar, que l’empresa tingui vacant en qualsevol altre dels
seus centres de treball.
En aquests supòsits, l’empresa està obligada a comunicar a la treballadora les vacants existents en aquell moment o les que es poguessin produir en el futur.
El trasllat o el canvi de centre de treball té una durada inicial de dotze mesos, durant els
quals l’empresa té l’obligació de reservar el lloc de treball que anteriorment ocupava la treballadora. Acabat aquest període, la treballadora pot optar entre tornar al seu lloc de treball anterior o
continuar en el nou. En aquest últim cas, caduca l’obligació de reserva.
Les absències o faltes de puntualitat al treball motivades per la situació física o psicològica
KLYP]HKHKLSH]PVSuUJPHKLNuULYLLZJVUZPKLYLUQ\Z[PÄJHKLZX\HUHP_xOVKL[LYTPUPULSZZLY]LPZ
socials d’atenció o serveis de salut, segons escaigui, sens perjudici que aquestes absències siguin
comunicades per la treballadora a l’empresa com més aviat millor.
En el supòsit de la treballadora que es vegi obligada a abandonar el seu lloc de treball com
a conseqüència de ser víctima de violència de gènere, el període de suspensió té una durada inicial
que no pot excedir dotze mesos, llevat que de les actuacions de tutela judicial resultés que l’efectivitat del dret de protecció de la víctima requerís la continuïtat de la suspensió. En aquest cas, el
jutge pot prorrogar la suspensió per períodes de tres mesos, amb un màxim de divuit mesos.
La treballadora víctima de violència de gènere té dret, amb motiu de la declaració d’aquesta,
i per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l’assistència social integral, a la reducció de la
jornada de treball, sense que per aquest motiu minvi el seu salari, durant un període màxim de sis
mesos, o a la reordenació del temps de treball en els termes que estableix aquest conveni col·lectiu
o conforme a l’acord entre l’empresa i la treballadora afectada.
Es garanteix la privacitat de la treballadora víctima de violència de gènere a les bases de
dades internes de l’entitat per garantir la seva seguretat efectiva.
Les treballadores víctimes de violència de gènere que tinguin préstecs en vigor poden suspendre durant un any els pagaments de les quotes mensuals corresponents, en els termes i condicions que es regulen a cada empresa.
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Capítol onzè
SALUT LABORAL
Article 57. Prevenció de riscos laborals
La protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores constitueix un objectiu
InZPJPWYPVYP[HYPJVTWHY[P[WLYLTWYLZLZPZPUKPJH[ZZPNUHU[ZK»HX\LZ[JVU]LUP7LYHSHZL]HJVUsecució és necessari el desenvolupament d’accions preventives orientades a eliminar o reduir els
YPZJVZLULSZL\VYPNLUHWHY[PYKLSHZL]HPKLU[PÄJHJP}WYu]PHPH]HS\HJP}WVZ[LYPVY[LUPU[LUJVTW[L
la naturalesa de l’activitat, i adoptant, si escau, les mesures necessàries per a la prevenció dels
riscos derivats del treball.
1.- Les empreses, juntament amb els treballadors i les treballadores i els seus representants
legals especialitzats en la matèria, han de procurar l’adequat compliment de les obligacions establertes en la normativa de prevenció de riscos laborals, així com el foment d’una cultura adequada
de la prevenció, inclosa la formació que han d’impartir les empreses i que han de cursar els treballadors, en els termes de l’article 5.b de l’ET i article 19 de la Llei de prevenció de riscos laborals
3793
2.- El marc natural de la participació i desitjable consens per a l’acció preventiva és el que
LZJVUÄN\YHH[YH]tZKLSZKLSLNH[ZKLWYL]LUJP}PLSZJVTP[uZKLZLN\YL[H[PZHS\[(JHKHLTWYLZH
s’han d’acordar espais de diàleg i treball adequats a la seva mateixa organització, preferentment
amb acords de constitució d’un comitè de seguretat i salut d’àmbit estatal, com a via fonamental
per canalitzar els drets de participació i consulta de les representacions legals dels treballadors en
totes aquelles matèries legalment regulades.
3HÄN\YHKLSKLSLNH[KLSLNHKHKLWYL]LUJP}tZMVUHTLU[HSWLYPTWSLTLU[HYLSKYL[KL
WHY[PJPWHJP}PJVUZ\S[HYLN\SH[ZSLNHSTLU[7LYX\uW\N\PUKLZLU]VS\WHYSHZL]HM\UJP}K»\UHTHULYHLÄJHs!




H:»OHUK»LZ[HISPYWYVNYHTLZKLMVYTHJP}LZWLJxÄJZ
b) S’ha d’ampliar el seu crèdit horari, mitjançant acord a l’empresa.

4.- En compliment del deure de protecció de la seguretat i salut dels treballadors al seu
servei en tots els aspectes relacionats amb la feina, les empreses han d’adoptar les mesures
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ULJLZZnYPLZLUTH[uYPHK»PKLU[PÄJHJP}PH]HS\HJP}KLYPZJVZWSHUPÄJHJP}KLS»HJ[P]P[H[WYL]LU[P]H
informació, consulta i formació i participació dels treballadors, actuació en casos d’emergència,
vigilància de la salut, i organització de l’activitat preventiva.

,SZYPZJVZWZPJVZVJPHSZOHUKLZLYVIQLJ[LK»PKLU[PÄJHJP}PZPLZJH\K»H]HS\HJP}PK»PU[LYvenció preventiva en el nostre sector.
6.- S’ha de fer especial èmfasi en la prevenció i la vigilància de la salut dels riscos derivats
de les eines habituals d’ús en la professió bancària, com poden ser les pantalles d’ordinador o
ZPTPSHYZPUJSVLU[OPSH]LYPÄJHJP}KLSZYLX\PZP[ZKLKPZZLU`PJVUKPJPVUHTLU[LYNVU~TPJKLSSSVJKL
treball.
7.- El risc d’atracament, en tant que es tracta d’un risc laboral present a les nostres entitats,
OHKLZLYWYL]PUN\[PWLY[HU[PUJS~ZHS7SHKLWYL]LUJP}PJHSPTWHY[PYHSZ[YLIHSSHKVYZLSZJ\YZVZ
de formació oportuns. Especialment, s’ha de facilitar, des del moment en què es pateixi un atracament, el suport i el seguiment mèdic i psicològic a totes aquelles persones víctimes de l’atracament.
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Capítol dotzè
DRETS SINDICALS
(Y[PJSL+LSZKYL[ZZPUKPJHSZPNHYHU[PLZKLS»L_LYJPJPKLSHM\UJP}ZPUKPJHS
El dret dels treballadors i treballadores a sindicar-se lliurement així com a exercir l’activitat
sindical, sense que es puguin veure afectats ni la seva feina ni les seves condicions de treball per
SHZL]HHÄSPHJP}VWLYS»L_LYJPJPKL[HZX\LZKLYLWYLZLU[HJP}KLSHWSHU[PSSHLZ[HUYLJVSSP[ZPLTWHYH[Z
tant en el dret constitucional com en les normes laborals vigents.
Les empreses han d’atendre el principi d’igualtat d’oportunitats, evitant qualsevol tipus de
discriminació a les persones que exerceixin funcions de representació dels treballadors i treballadores.
(TISHÄUHSP[H[KLMHJPSP[HYSHJVTWH[PIPSP[H[LU[YLHX\LZ[LZM\UJPVUZZPUKPJHSZPSLZPUOLYLU[Z
al seu grup i nivell professional en l’organització, a continuació s’enuncien alguns criteris d’actuaJP}HWSPJHISLZLUS»nTIP[KLJHKHLTWYLZH!
1.- En cas que, a criteri de l’empresa, l’exercici de l’activitat sindical no sigui compatible
amb el desenvolupament de la funció encomanada, l’empresa pot efectuar les adequacions organitzatives necessàries per a la seva compatibilitat, amb la comunicació prèvia a la secció sindical
corresponent. En cas que aquestes mesures comportin canvi de lloc o de funció, l’empresa ha
d’aplicar els acords subscrits amb la representació sindical i, a manca d’acord en aquest sentit,
cal mantenir el nivell de percepcions, inclosos els complements econòmics derivats del lloc o la
M\UJP}X\LS»LTWSLH[VLTWSLHKHLZ[PN\tZWLYJLILU[ÄUZHSTVTLU[P[LUPU[LUJVTW[LS»nTIP[KL
representació per al qual va ser escollit.
2.- En aquelles empreses que tinguin establerts sistemes de retribució variable, es poden
establir, de mutu acord, entre l’empresa i la representació sindical majoritària, les mesures necessàries per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats dels representants sindicals.
3.- Els representants legals dels treballadors seran avaluats, si escau, sense que les hores
KLKPJHKLZHSHZL]HHJ[P]P[H[ZPUKPJHSW\N\PUZPNUPÄJHYTLU`ZJHW[LLUS»H]HS\HJP}JVYYLZWVULU[UP
per tant, en la retribució variable que pogués correspondre’ls derivada de l’avaluació.
(TISHÄUHSP[H[KLMHJPSP[HYSHYL]LYZPIPSP[H[KLSHM\UJP}ZPUKPJHSLUX\HSZL]VSTVTLU[LU
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què el delegat o la delegada així ho decideixi, les empreses han de facilitar, amb la major brevetat
possible, la seva assistència als cursos de formació que fossin necessaris per facilitar el desenvolupament professional en igualtat d’oportunitats.

(Y[PJSL (JJP}ZPUKPJHSLUS»nTIP[ZLJ[VYPHS
La Associació Espanyola de Banca pot negociar, amb cadascun dels sindicats que, tenint
Z\ÄJPLU[SLNP[PTHJP}OVZVSÇSPJP[PLSZ[LYTLZKLS»L_LYJPJPKLSHZL]HHJJP}ZPUKPJHSLUS»nTIP[K»HWSPcació d’aquest conveni.

Article 60. Drets d’informació a la RLT
En constituir la via d’interlocució preferent, tant en el sector com a cada empresa, les seccions sindicals d’empresa assumeixen les competències d’informació i documentació que la legislació vigent assigna als comitès d’empresa i delegats de personal, de forma tan àmplia com
legalment sigui possible, de manera que es s’han de considerar complertes les obligacions de
l’empresa amb la comunicació efectuada a la persona responsable de cadascuna de les seccions
sindicals estatals, que s’han de coresponsabilitzar d’informar els seus respectius delegats i delegades als comitès d’empresa

Artículo 61º.- Formación
S’ha d’informar anualment la representació sindical dels plans de formació de l’empresa.
Els representants dels treballadors han de tenir accés a activitats formatives i al reciclatge
tant durant el seu mandat com en concloure’l. Igualment, s’ha de facilitar l’accés a cursos de reciclatge a les persones que s’incorporin després d’excedència o disminució de jornada per obligacions familiars.

Article 62. Comunicacions sindicals
1.- Les empreses, sempre que disposin d’intranet com a eina usual de treball i d’informació
als seus treballadors, han de posar a disposició de les representacions sindicals amb presència als
comitès d’empresa un lloc particular, habilitat per a cada sindicat, en el qual puguin difondre les
JVT\UPJHJPVUZX\LWLYP~KPJHTLU[KPYPNLP_PUHSZZL\ZHÄSPH[ZPHSZ[YLIHSSHKVYZLUNLULYHSKPUZKLS
seu àmbit de representació.
Aquestes zones particulars han de ser recursos independents de gestió documental, d’accés públic de la plantilla i, exclusivament, de consulta per al personal, amb possibilitat d’avís de
novetat dins el mateix portal sindical.
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El manteniment de les publicacions és responsabilitat dels administradors que cada sindiJH[KLZPNUPHHX\LZ[LMLJ[LPK»HJJtZYLZ[YPUNP[HTIHX\LZ[HÄUHSP[H[

7LYMHJPSP[HYSHJVT\UPJHJP}SLZLTWYLZLZOHUKLWYVWVYJPVUHY\UJVTW[LLZWLJxÄJKL
JVYYL\HJHKHZJ\UHKLSLZZLJJPVUZZPUKPJHSZK»LTWYLZHSLNHSTLU[JVUZ[P[\{KLZ363:KLSZZPUKPcats que tinguin la condició de més representatius en l’àmbit sectorial, si així ho sol·liciten.
En l’àmbit de cada empresa, cal determinar, per acord entre aquesta i la representació sindical, els termes i les condicions dels enviaments relatius als correus que tinguin per destinataris la
totalitat de la plantilla o un col·lectiu de treballadors.
3.- Les comunicacions, així com els correus electrònics, han de tenir contingut estrictament
laboral i relacionat directament amb l’exercici de les funcions de representació legal de la plantilla,
ZLUZLX\LLZW\N\P\[PSP[aHYHHS[YLZÄUZPLZ[HYnZ\IQLJ[LHSZTH[LP_VZJVU[YVSZ[uJUPJZPZPLZJH\
KLZHS]HN\HYKHSLNHSZÄ_H[ZWLYSH3SLPKLWYV[LJJP}KLKHKLZKLJHYnJ[LYWLYZVUHSPN\HSX\L[V[H
la informació que es difon a través d’aquests nous mitjans tècnics a les empreses.
El contingut de la informació del lloc particular de cada sindicat, així com el dels correus
electrònics, s’ha d’atenir al que preveu l’article 4.2.e) de l’Estatut dels treballadors, tant pel que fa
a les persones com a les institucions.
En correspondència amb aquesta facilitat, en l’àmbit de l’empresa, s’han de suprimir els
taulers d’anuncis, excepte en aquells centres de treball on no es tingui accés a la intranet. Les
seccions sindicals, en la mesura en què utilitzin aquests sistemes, han de reduir en consonància
el volum de comunicacions remeses pels mitjans tradicionals (fotocòpies, notes en suport paper,
telèfon, etc.).

Article 63. Informació de plantilles

(TISHÄUHSP[H[KLMHJPSP[HYSH[HZJHPUOLYLU[HSHZL]HM\UJP}SLZLTWYLZLZOHUKLSSP\YHYHSH
representació sindical informació del personal, del seu àmbit de representació, en format informà[PJHTISLZWYL]PZPVUZKLSH367+PKLS»HY[PJSLKLS»,;
La informació s’ha de facilitar amb periodicitat trimestral, dins del mes següent al trimestre natural
X\LJVYYLZWVUN\PPOHKLJVU[LUPYJVTHTxUPTSLZKHKLZZLN LU[Z!
5TLYVK»LTWSLH[HKHVTH[YxJ\SHUVTJVNUVTZZL_LKH[HK»PUNYtZUP]LSSKLJVU]LUPJLU[YL
KL[YLIHSSJSH\K»VÄJPUHWYV]xUJPH[PW\ZKLJVU[YHJ[LP]LUJPTLU[KLSJVU[YHJ[LZPtZ[LTWVYHS

Article 64. Quotes sindicals
A requeriment dels sindicats signants d’aquest conveni, les empreses de més de 250 treballadors incloses en el seu àmbit d’aplicació han de descomptar en la nòmina mensual del seu per68
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ZVUHSHÄSPH[HHX\LZ[ZZPUKPJH[ZPWLYYLX\LYPTLU[WYL]PKLSZTH[LP_VZS»PTWVY[KLSHX\V[HZPUKPJHS
corresponent.

3»HÄSPH[VHÄSPHKHPU[LYLZZH[LUSHYLHSP[aHJP}K»HX\LZ[HVWLYHJP}OHKLYLTL[YLHSHKPYLJJP}
de l’empresa un escrit en el qual s’ha d’expressar amb claredat l’ordre de descompte i el sindicat
HX\uWLY[HU`3LZLTWYLZLZOHUK»LMLJ[\HYSHKLK\JJP}KLSHX\V[HLUU~TPUHÄUZHUV]HVYKYL
en contra.

Article 65. Eleccions sindicals
Amb motiu de la promoció d’eleccions a representants unitaris dels treballadors que s’instin en l’àmbit sectorial, es poden adoptar acords entre l’AEB i les representacions sindicals per
determinar, dins de les possibilitats legals vigents, les modalitats més adequades d’agrupació de
centres que puguin afavorir la participació generalitzada dels treballadors en el procés electoral,
així com la consideració de l’ús del vot electrònic.
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Capítol tretzè
RÈGIM DISCIPLINARI
(Y[PJSL*SHZZPÄJHJP}KLMHS[LZ
L’empresa pot sancionar els treballadors i les treballadores que incompleixin les seves obliNHJPVUZSHIVYHSZK»HJVYKHTISHX\HSPÄJHJP}KLMHS[LZX\LZ»LZ[HISLP_LUHX\LZ[JVU]LUPVX\L
YLZ\S[PULX\PWHYHISLZJSHZZPÄJHU[SLZLUMHS[LZSSL\ZNYL\ZPTVS[NYL\Z

Article 67. Faltes lleus
,ZJVUZPKLYLUMHS[LZSSL\ZSLZZLN LU[Z!
,SZYL[HYKZLUS»LU[YHKHPLSZH]HUsHTLU[ZLUSHZVY[PKHKLSHMLPUHPUQ\Z[PÄJH[ZPX\LUV
arribin a sis en un mes.
(IZLU[HYZLKLSHMLPUHZLUZLJH\ZHX\LOVQ\Z[PÄX\PUP[LUPYLSWLYTxZKLSZ\WLYPVYPTTLdiat sempre que no excedeixi una hora i que no afecti greument el servei.
,S[YHJ[LPUJVYYLJ[LVKLZJVY[uZHSWISPJVHSZJVTWHU`ZLZKLMLPUH
4.- No comunicar a l’empresa amb la deguda diligència els canvis de domicili, així com variacions en la situació familiar que puguin tenir incidència en la Seguretat Social, la hisenda
pública, l’acció assistencial o el règim obligacional de l’empresa.
5.- No informar els superiors, en les primeres hores de la jornada, de les causes d’inassis[uUJPHHSHMLPUHSSL]H[X\LOPOHNPTV[P\ZQ\Z[PÄJH[ZX\LOVPTWLKLP_PU
6.- Negligència en el compliment dels deures laborals, quan no causin o derivin en perjudici
als interessos de l’empresa.
-HS[HYHSHMLPUH\UKPHZLUZLJH\ZHQ\Z[PÄJHKH
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Article 68. Faltes greus
-HS[HYHSHMLPUHZLUZLJH\ZHQ\Z[PÄJHKHKVZKPLZLU\UWLYxVKLKLKVZTLZVZ
2.- La negligència en el compliment dels deures laborals, quan causi o derivi en perjudici
greu als interessos de l’empresa.
,SZYL[HYKZLUS»LU[YHKHPLSZH]HUsHTLU[ZLUSHZVY[PKHKLSHMLPUHPUQ\Z[PÄJH[ZPX\LL_cedeixin cinc en un mes, o que es reiterin en un període de tres mesos i superin el nombre
de vuit, amb prèvia advertència al treballador, o que la suma d’aquells superi les hores d’una
de les seves jornades laborals en un trimestre.
0U[LYYVTWYLVWLY[VYIHYLSZLY]LPZLUZLQ\Z[PÄJHJP}SLNHSYLHSP[aHU[VWLYTL[LU[HSJLU[YL
de treball, qualsevol activitat aliena a l’interès de l’empresa.
5.- No comunicar a l’empresa fets presenciats o coneguts que causin o puguin causar perjudici greu als interessos de l’empresa.
6.- L’ocultació maliciosa d’errors propis i de retards produïts a la feina que causin perjudici
a l’empresa.
7.- La retenció, sense autorització del cap competent, de documents, cartes, dades, informes, etc., o la seva aplicació, destinació o usos diferents dels que siguin procedents.
 9LNPZ[YHY SH WYLZuUJPH K»\U HS[YL [YLIHSSHKVY V [YLIHSSHKVYH ]HSLU[ZL KL SH ZL]H Ä[_H
signatura, targeta de control o alterant els controls d’entrada a la feina i sortida d’aquesta.
9.- La reincidència o reiteració en falta lleu, dins d’un període de tres mesos, quan hi hagi
hagut sanció per escrit, excepte les regulades en el punt 1 de faltes lleus, que es regeixen
pel que estableix el punt 3 d’aquest apartat de greus.

Article 69. Faltes molt greus
3H[YHUZNYLZZP}KLSHIVUHMLJVU[YHJ[\HSHP_xJVTS»HIZKLJVUÄHUsHLUS»L_LYJPJPKLSH
feina.
2.- El frau o la deslleialtat en les gestions encomanades o l’apropiació, el furt o el robatori de
béns propietat de l’empresa, de companys o de clients. Així mateix, la realització d’aquests
últims actes sobre qualsevol altra persona dins de les dependències de l’empresa.
3.- La simulació de malaltia o accident, així com la realització d’activitats incompatibles amb
la situació de baixa per malaltia o accident.
4.- El trencament o la violació de secrets d’obligada reserva.
5.- L’embriaguesa habitual o toxicomania si repercuteix negativament en la feina.
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6.- La infracció a les normes de l’empresa, comesa amb el propòsit d’ocultar, falsejar o
emmascarar la veritable situació i naturalesa dels estats comptables o dels riscos contrets.
7.- L’abús d’autoritat per part de superiors.
8.- L’assetjament sexual i per raó de sexe en els termes que estableix la llei i el conveni
col·lectiu.
9.- La indisciplina o desobediència a la feina.
10.- La disminució continuada i voluntària en el rendiment del treball normal o pactat.
11.- Les ofenses verbals o físiques a l’empresari o a les persones que treballin a l’empresa
o als familiars que convisquin amb ells.
12.- La reiteració o reincidència en falta greu en un període de dotze mesos, sempre que hi
hagi hagut sanció per escrit.

Article 70. Règim de sancions
Correspon a l’empresa la facultat d’imposar sancions en els termes del que estipula aquest
conveni. Tota sanció, excepte l’amonestació verbal, s’ha de traslladar per escrit a l’interessat, que
ha d’acusar-ne recepció o signar el coneixement de la comunicació, sense que això suposi conformitat amb els fets.
No obstant el que estableix aquest capítol, l’empresa, tenint en compte les circumstàncies
concurrents, pot aplicar a les faltes qualssevol de les sancions previstes per a tipus de gravetat
PUMLYPVYZLUZLX\LHX\LZ[HKPZTPU\JP}KLSHZHUJP}PTWSPX\P]HYPHJP}LUSHX\HSPÄJHJP}KLSHMHS[H


:HUJPVUZTn_PTLZ!

Les sancions màximes que poden imposar-se en cada cas, d’acord amb la gravetat de la
MHS[HJVTLZHZ}USLZZLN LU[Z!


H7LYMHS[LZSSL\Z!
1.- Amonestació verbal.
2.- Amonestació per escrit.
:\ZWLUZP}KLZV\PMLPUHKLÄUZHKVZKPLZ



I7LYMHS[LZNYL\Z!
:\ZWLUZP}KLZV\PMLPUHKLÄUZH]PU[KPLZ
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2.- Trasllat forçós a una població diferent de la de residència habitual de l’empleat o
empleada, per un termini màxim de tres anys, dins de la mateixa província. A aquest
efecte no es computen les suspensions del contracte de treball.
0UOHIPSP[HJP}[LTWVYHSWLY\U[LYTPUPKLÄUZHKVZHU`ZWLYWHZZHYHUP]LSSZZ\periors.
7uYK\H[LTWVYHSKLSUP]LSSWHZZHU[HS»PTTLKPH[HTLU[PUMLYPVYHTISHZL]HYLWLYcussió econòmica, per un termini màxim d’un any.


J7LYMHS[LZTVS[NYL\Z!
:\ZWLUZP}KLZV\PMLPUHKLÄUZHZPZTLZVZ
2.- Trasllat forçós a població diferent de la de residència habitual de l’empleat o empleada.
7uYK\HKLÄUP[P]HKLSUP]LSSHTISHZL]HYLWLYJ\ZZP}LJVU~TPJH
 0UOHIPSP[HJP} [LTWVYHS WLY \U [LYTPUP KL ÄUZ H X\H[YL HU`Z WLY WHZZHY H UP]LSSZ
superiors.
5.- Acomiadament.

Article 71. Mesures cautelars
L’empresa, quan sigui necessari per a un millor coneixement del veritable abast i naturalesa
dels fets, pot decretar cautelarment la suspensió de feina del treballador afectat per un termini
màxim de dos mesos, estant aquest a disposició de l’empresa durant el temps de suspensió.
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Disposicions transitòria,
HKKPJPVUHSPÄUHSZ
Disposició transitòria
Les parts acorden expressament que, d’acord amb el que s’ha acordat en el procés de
negociació respecte de la revisió dels conceptes retributius i les taules salarials, les empreses no
LMLJ[\HYHUYL[YVJLZZP}KLS»PTWVY[X\LHTISHKLUVTPUHJP}7HNHTLU[HJVTW[LKLSJVU]LUPLZ
va acordar el 16 de desembre del 2015 i es va abonar en la nòmina del mes de febrer del 2016 per
una quantia única equivalent al 0,75% del muntant del sou anual (de l’article 13 del XXII Conveni
col·lectiu).
Durant els dos primers anys (2015 i 2016) de vigència d’aquest conveni, el règim de retribuJPVUZKLSWLYZVUHSOHKLZLYLSX\LLZKLZJYP\HJVU[PU\HJP}!
1. Conceptes retributius
1. Durant els dos primers anys (2015 i 2016) de vigència d’aquest conveni el règim de retriI\JPVUZKLSWLYZVUHSLZ[HYnPU[LNYH[UPJHTLU[WLSZJVUJLW[LZZLN LU[Z!







a) Sou.
b) Augments per antiguitat.
J.YH[PÄJHJPVUZL_[YHVYKPUnYPLZKLQ\SPVSP5HKHS
K7HY[PJPWHJP}LUILULÄJPZ
L.YH[PÄJHJPVUZPHZZPNUHJPVUZJVTWSLTLU[nYPLZVLZWLJPHSZ
f) Estímul a la producció.
g) Hores extraordinàries.
O7S\ZVZ

2. Els conceptes retributius assenyalats en el paràgraf anterior tenen el contingut i abast que
estableixen els articles següents.
3. A l’efecte de l’aplicació dels articles següents s’entén per paga o mensualitat la dotzena
part del sou i dels augments per antiguitat que percebi efectivament cada treballador.
4. En l’àmbit de cada empresa, mitjançant acord amb el treballador, es poden substituir part
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dels conceptes del conveni per les retribucions en espècie que permeti la normativa vigent en cada
moment, sense alteració de la suma bruta anual del salari de conveni i dins dels límits vigents en
cada moment per a la percepció de salari en espècie. En aquests supòsits, les ofertes de l’empresa
han d’anar dirigides a la totalitat de la plantilla; d’aquestes s’ha d’informar prèviament la represen[HJP}ZPUKPJHSPLSZJVUJLW[LZOHUKLÄN\YHYLUU~TPUHKLMVYTHKL[HSSHKHPZLWHYHKHKLSHYLZ[HKL
conceptes del conveni.
2. Sous


,SZZV\ZKLSWLYZVUHSZLNVUZLSZL\UP]LSSZ}ULSZX\LÄN\YLULUSLZ[H\SLZZLN LU[Z!
Grup de tècnics

Grup d’administratius
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Grupo de Servicios Generales

2.- Els sous a què es refereix l’apartat anterior són anuals i s’han de fer efectius per dotzenes parts abonables per mensualitats vençudes.

3. Augments per antiguitat
1.- Durant la vigència del conveni la retribució en funció de l’antiguitat es determina en la
forma establerta en els tres articles següents.
2.- No s’han de confondre antiguitat i temps de servei efectiu a l’empresa, de manera que la
pèrdua total o parcial d’aquella no comporta, ja que és element de fet, disminució d’aquest.
3.- Sempre que el conveni es refereix a augments per antiguitat, a triennis o a percepcions
per antiguitat, s’entén que la referència es fa a les quantitats meritades d’acord amb els articles 15
i 16 del XXII Conveni col·lectiu de banca.

4. Antiguitat a l’empresa
1.- Durant la vigència del conveni regeix un sistema de retribució complementària en funció
de l’antiguitat a l’empresa que es regula pel que estableixen els paràgrafs següents.
2.- Es computa l’antiguitat a l’empresa per triennis complets de servei efectiu a aquesta o
reconegut per aquesta.
Els triennis, i, en general, els augments per temps de serveis, es consideren vençuts, en tot
cas, el primer dia del mes en què el compleixi.


3LZX\HU[PLZKLSZH\NTLU[ZWLYHU[PN\P[H[Z}USLZX\LÄN\YLULUSH[H\SHZLN LU[!
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4.- L’import dels triennis s’ha de fer efectiu per dotzenes parts, abonables per mensualitats
vençudes, excepte els dels corresponents als operaris del nivell XII, la quantia mensual o diària
dels quals s’ha de fer efectiva en funció del nombre d’hores en què prestin els seus serveis.

5. Antiguitat en el grup de tècnics
1.- A més dels triennis per antiguitat a l’empresa, els tècnics han de percebre per cada tres
anys complets de serveis efectius en un mateix nivell del seu grup, triennis de la quantia anual que
ÄN\YHLUSH[H\SHZLN LU[!

2.- Aquests triennis, pel que fa als tècnics de nivell I a VI inclusivament, només es meriten
pel temps en què hagin tingut o tinguin la condició d’apoderats.
3.- Als tècnics de nivell I a VI que hagin perdut els seus poders se’ls mantenen els triennis
K»HU[PN\P[H[LULSNY\WKL[uJUPJZTLYP[H[ZÄUZHSHKH[HKLSHYL[PYHKHKLWVKLYZHTILSILULU[uZ
que, en endavant, no meritaran nous triennis d’aquesta naturalesa.
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4.- Quan un tècnic canviï de nivell dins dels del seu grup se li han de mantenir els triennis
que tingués en els nivells en els quals hagués estat anteriorment. Aquests triennis han de ser de la
quantia corresponent al nivell en què la meritació es va produir. Si en el moment de produir-se el
canvi tingués transcorreguda una fracció de trienni, aquesta s’ha de computar a l’efecte de meritació del primer trienni corresponent al nivell a què hagués passat.
Els triennis de direcció meritats abans de l’1 de gener del 1996 s’han de percebre d’acord
HTISH[YHUZWVZPJP}HSHUV]HLZJHSHKLUP]LSSZX\LÄN\YHHS»HUUL_
5.- Els triennis a què es refereix aquest article s’han de satisfer per dotzenes parts, abonables per mensualitats vençudes.
6.- A partir de l’1 juliol del 2016 queda suspesa la meritació de nous triennis del grup de
[uJUPJZK\YHU[\UWLYxVKLTn_PTKLKP]\P[TLZVZZLNVUZLZYLJ\SSLUSHKPZWVZPJP}ÄUHSZLNVUH
Amb aquest motiu, al mes de juliol del 2016, les empreses han d’abonar als perceptors de
[YPLUUPZKL[uJUPJZUP]LSSZLU[YLS»PLSSHWHY[TLYP[HKHÄUZHSKLQ\U`KLSKLS[YPLUUPLU
curs.

.YH[PÄJHJPVUZL_[YHVYKPUnYPLZKLQ\SPVSP5HKHS

;V[LSWLYZVUHSLUJHKHZJ\UKLSZTLZVZKLQ\SPVSPKLZLTIYL[tKYL[H\UHNYH[PÄJHJP}L_traordinària.
La seva quantia és equivalent a la que en la data de la seva percepció li correspongui mensualment per sou i per antiguitat i, naturalment, en la proporció que escaigui si la seva permanència
a l’empresa és inferior a un any.



7HY[PJPWHJP}LUILULÄJPZ


*VYYLZWVULU[HS»L_LYJPJPLSWLYZVUHSOHKLWLYJLIYL\UHWHY[PJPWHJP}LUILULÄJPZ
que es determinarà en la forma que estableixen els paràgrafs següents.
2.- Si el 10% del muntant del dividend líquid abonat als accionistes no superés a l’empresa
l’import d’un quart de paga, també líquid, el personal ha de percebre l’equivalent a una paga completa. Si el 10% del dividend líquid fos superior a un quart de paga i inferior a mitja paga, també
líquids, el personal ha de percebre l’import de paga i quart, i així successivament aquesta percepció s’ha d’incrementar en els quarts de paga necessaris per absorbir, si escau per excés, aquella
diferència.
En qualsevol cas i durant els anys 2015 i 2016, no s’ha de percebre per aquest concepte un
nombre de quarts de paga inferior a l’abonat per cada empresa el 2014, ni superior a 15 quarts de
paga (3,75 pagues).

3HWHY[PJPWHJP}LUILULÄJPZKLSWLYZVUHSKLSZIHUJZLZ[YHUNLYZIHUJZPUK\Z[YPHSZPKL
ULNVJPZPJHTIYLZKLJVTWLUZHJP}IHUJnYPHZ»HWSPJHLULSZ[LYTLZZLN LU[Z!
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H)HUJZLZ[YHUNLYZ!LSWLYZVUHSOHKLWLYJLIYL[HU[ZX\HY[ZKLWHNHJVTLSWLYZVUHS
del banc comercial de categoria nacional que més hagi percebut per aplicació estricta del
paràgraf 2 anterior (15 quarts de paga, és a dir, 3,75 pagues).
b) Bancs industrials i de negocis, creats i transformats a l’empara de la Llei d’ordeUHJP}KLSJYuKP[PKLSHIHUJHKLK»HIYPSKLS !Z»OHKL[YVIHYSHTP[QHUHHYP[Tu[PJHKLSZ
quarts de paga que, per aplicació estricta del paràgraf 2 anterior, hagin estat satisfets pels
bancs comercials de categoria nacional. El nombre representat per aquesta mitjana aritmètica, arrodonit si escau per excés, és el nombre de quarts de paga que ha de percebre el
personal d’aquests bancs.

J*HTIYLZKLJVTWLUZHJP}IHUJnYPH![tSHTH[LP_HYLN\SHJP}X\LSHKLSZIHUJZPUK\Z[YPHSZPKLULNVJPZX\LÄN\YHLUS»HWHY[H[IHU[LYPVY

 3H WHY[PJPWHJP} LU ILULÄJPZ H X\u LZ YLMLYLP_LU LSZ WHYnNYHMZ HU[LYPVYZ LZ JVUZPKLYH
meritada el 31 de desembre del 2015, i s’ha de fer efectiva en la quantia d’una paga completa al
desembre del 2015. L’excés que pogués correspondre sobre aquesta quantia, d’acord amb els
paràgrafs anteriors, s’ha de fer efectiu dins el primer semestre de l’exercici següent.

(ZZPNUHJPVUZPNYH[PÄJHJPVUZJVTWSLTLU[nYPLZVLZWLJPHSZ
1.- Durant els dos primers anys de vigència d’aquest conveni únicament regeixen les asZPNUHJPVUZPNYH[PÄJHJPVUZJVTWSLTLU[nYPLZVLZWLJPHSZLZ[HISLY[LZPYLN\SHKLZLUHX\LZ[VHS[YLZ
KPZWVZPJPVUZ ]PNLU[Z UV TVKPÄJHKLZ V Z\WYPTPKLZ L_WYLZZHTLU[ LU HX\LZ[ JVU]LUP ,S WS\Z KL
transport queda expressament absorbit.
2.- Igualment, durant els dos primers anys de vigència d’aquest conveni, el personal amb
antiguitat inferior a tres anys enquadrat en la plantilla de les empreses amb nivell XI del grup d’administratius ha de percebre una assignació transitòria, que s’ha de meritar per mensualitats en els
dotze mesos naturals de l’any i deixar-se de percebre en el moment en què cada interessat comenJPHYLWVY[HYH\NTLU[ZWLYHU[PN\P[H[HTISHX\HU[PHHU\HSX\LÄN\YHLUSH[H\SHZLN LU[!

3.- L’anomenada compensació de festes suprimides a què té dret el personal integrat amb
anterioritat al 7 de febrer del 1958 i l’ingressat amb posterioritat a aquesta data que l’ha percebut
JVTHJVUKPJP}TtZILULÄJPVZHLZKL[LYTPUHZVIYLSHIHZLYLZ\S[HU[KLJVTW\[HYWHN\LZJVT
a dividend. El divisor és 1.700.
4.- Les indemnitzacions per residència, a més d’abonar-se en les pagues ordinàries i ex[YHVYKPUnYPLZKLQ\SPVSPKLZLTIYLZ»OHUK»HIVUHY[HTItLUSLZWHN\LZÄ_LZPNHYHU[PKLZX\LWLYcebi el personal per qualsevol altre concepte.
5.- Els qui el 31.12.95 tinguin la categoria de conserges tenen dret a habitatge o, si de cas hi
manca, a una assignació anual que, des de l’entrada en vigor d’aquest conveni, té el mateix trac79
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tament d’increment percentual que en el futur puguin tenir les retribucions de l’article 12 del XXII
Conveni col·lectiu.


,UJVUZLX uUJPHS»HZZPNUHJP}HU\HStZSHX\LÄN\YHLUSH[H\SHZLN LU[!


7S\Z[YHUZP[VYP!HSLZZ\J\YZHSZPHNuUJPLZHTIH\[VUVTPHVWLYH[P]HS»HWVKLYH[X\L[PUN\P H[YPI\{KH KL THULYH LZWLJxÄJH SH YLZWVUZHIPSP[H[ KLS M\UJPVUHTLU[ HKTPUPZ[YH[P\ V VWLYH[P\
d’aquesta ha de percebre un plus transitori mentre es trobi en el nivell VIII o VII, amb la quantia
HU\HSX\LÄN\YHLUSH[H\SHZLN LU[!

Aquesta quantitat s’ha de fer efectiva per dotzenes parts abonables per mensualitats vençudes.
7.- S’ha d’abonar un quart de paga en concepte de millora de la productivitat que no és
WLUZPVUHISLHJHW KLSZ LMLJ[LZ KLSZ JVTWSLTLU[ZKL WLUZPVUZYLJVSSP[ZLU HX\LZ[JVU]LUP 7LY
tant, no computa per al càlcul dels complements de pensions previstos en els articles 42, 43 i 44
del conveni o, si escau, dels acords substitutius establerts. Aquest quart de paga, que té caràcter
HU\HSLZTLYP[HKLZKLS»KLNLULYÄUZHSKLKLZLTIYLPLZWHNHHSTLZK»HNVZ[KLJHKHHU`
o prorratejat en dotzenes o catorzenes parts, a criteri de l’empresa.

9. Estímul a la producció
En concepte d’estímul a la producció, el personal ha de rebre mitja paga, que es fa efectiva
en els mesos de setembre de cada any de vigència del conveni.

10. Plus de qualitat de treball
L’import d’aquest plus, que refon i substitueix els denominats plusos d’estímul a la producJP}WS\ZLZWLJPHSKLJVU]LUPWLYX\HSP[H[KL[YLIHSSPWS\ZK»HZZPZ[uUJPHPW\U[\HSP[H[X\LKHÄ_H[LU
SLZX\HU[PLZHU\HSZX\LÄN\YLULUSH[H\SHZLN LU[!
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Aquestes quantitats s’han de fer efectives per dotzenes parts, abonables per mensualitats
vençudes.
Quan la jornada de treball de l’empleat sigui inferior a la normal ha de percebre el plus
WYVWVYJPVUHSTLU[HSHQVYUHKHX\LYLHSP[aPYLZWLJ[HU[ZLX\HSZL]VSZP[\HJP}TtZILULÄJPVZHX\L
individualment s’estigués gaudint en relació amb els plusos aquí substituïts.

11. Plusos


7S\ZKLWVSP]HSuUJPHM\UJPVUHS

El personal del grup administratiu percep un plus de polivalència funcional, pagador en dotaLULZWHY[ZTLUZ\HSZHTISHX\HU[PHHU\HSX\LÄN\YHLUSH[H\SHZLN LU[!


,_JLWJPVUHSTLU[LSZLTWSLH[ZPSLZLTWSLHKLZX\LOH]LU[[PUN\[SHJH[LNVYPHK»VÄJPHSZV
auxiliars administratius el 31.12.95 i que percebessin en la mateixa data algun o alguns dels complements expressament suprimits pel XVII Conveni, en quantia superior a l’establerta en la taula
HU[LYPVYOHUKLJVU[PU\HYWLYJLILU[S»L_JtZJVTHJVTWSLTLU[[YHUZP[VYPÄUZX\LSHZL]HX\HU[PH
quedi totalment compensada amb els increments del nou plus de polivalència funcional.


7S\ZKLZLY]LPZNLULYHSZ

El personal del grup de serveis generals ha de percebre un plus, la quantia anual del qual,
WHNHKVYHLUKV[aLULZWHY[ZTLUZ\HSZtZSHX\LÄN\YHLUSH[H\SHZLN LU[!

Quan la jornada de treball sigui inferior a la normal ha de percebre el plus proporcionalment
a la jornada que realitzi.

12. Fons de vacances
Durant els dos primers anys de vigència d’aquest conveni, cada treballador o treballadora
OHKLWLYJLIYL\UHX\HU[P[H[LUJVUJLW[LKLMVUZKL]HJHUJLZSHX\HU[PHtZSHX\LÄN\YHLUSH
[H\SHZLN LU[!
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13. Diferència article 10.VI
Durant els dos primers anys de vigència d’aquest conveni, el personal ascendit a nivell VIII
no pot percebre, a partir de la data en què li correspongui hipotèticament l’assimilació al nivell
VIII, per aplicació del paràgraf segon de l’apartat II.1 de l’article 10 del XXII Conveni, una quantitat
inferior a la que pogués correspondre-li per conveni en aquesta situació. Mentre hi hagi aquesta
KPMLYuUJPHLSZL\PTWVY[OHKLÄN\YHYLULSYLI\[K»OH]LYZZV[HLSJVUJLW[LKPMLYuUJPHHY[PJSL=0

Disposició addicional

:»HJVYKHHKHW[HYS»HJ[\HS*VTPZZP}7HYP[nYPH:LJ[VYPHSKL-VYTHJP}*VU[xU\HHSLZM\UJPVUZ
LZ[HISLY[LZLUS»HY[PJSLKLSH3SLPKL KLZL[LTIYLWLYSHX\HSLZYLN\SHLSZPZ[LTHKL
formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, així com la resta de normativa vigent de
desenvolupament.

+PZWVZPJP}ÄUHSWYPTLYH*VTPZZP}7HYP[nYPH
Amb idèntic termini de vigència del conveni, s’ha de constituir una comissió amb la comesa
LZWLJxÄJHKLJVUuP_LYPWYVU\UJPHYZLZVIYL[V[LZSLZX LZ[PVUZK»PU[LYWYL[HJP}ZVIYLLSX\LLZ[Ppula que li siguin formalment sotmeses.
Aquesta comissió ha d’estar composta per un màxim de 12 membres, dels quals cadascuna de les parts signatàries ha de designar-ne un màxim de 6; almenys 2 dels membres designats
per cada part han d’haver format part de la Comissió Negociadora del conveni.
En els trenta dies següents a la seva constitució, la comissió ha d’aprovar el seu propi reglament, en el qual, entre altres aspectes, s’ha de regular, amb la major precisió, tot el referent a
secretaria, convocatòries i reunions.
Un cop sol·licitada la convocatòria, per qualsevol de les dues parts, de la comissió esmentada, aquesta s’ha de reunir en el termini màxim de quinze dies.


3LZM\UJPVUZK»HX\LZ[H*VTPZZP}7HYP[nYPHZ}USLZZLN LU[Z!
0UMVYTHYS»H\[VYP[H[SHIVYHSPVQ\KPJPHSZPLZJH\ZVIYLSLZX LZ[PVUZX\LZLZ\ZJP[PUHTI
relació a la interpretació d’aquest conveni.
2.- Exercir funcions d’arbitratge i mediació en les qüestions sotmeses per les parts a la seva
consideració.
3.- Vigilar el compliment del que s’ha pactat en aquest conveni col·lectiu.
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*VUuP_LYPKLJPKPYZVIYLSLZX LZ[PVUZX\LZLZ\ZJP[PULUSLZZLN LU[ZTH[uYPLZ!
a. Aplicació i interpretació del conveni col·lectiu d’acord amb el que estableix l’article
91 de l’Estatut dels treballadors.
b. Resoldre les discrepàncies que sorgeixin després del període de consultes per la
no-aplicació de les condicions de treball a què es refereix l’article 82.3 de l’Estatut
dels treballadors, d’acord amb el que preveu la legislació vigent.
5. Desenvolupar funcions d’interpretació, gestió o, si escau, administració del conveni durant la seva vigència, segons el procediment que preveu la normativa laboral vigent.
(TtZKLSLZM\UJPVUZHU[LYPVYTLU[LZ[HISLY[LZHX\LZ[H*VTPZZP}7HYP[nYPHOHK»HKLquar, des de la seva constitució, el seu funcionament a la normativa legal vigent en cada
moment, incloent-hi les funcions i competències que aquesta normativa establís.
+PUZKLSH*VTPZZP}7HYP[nYPHLSZHJVYKZZ»OHUK»HKVW[HYWLYTHQVYPHKLSZTLTIYLZKL
cadascuna de les dues representacions, si bé, i pel que fa a la representació sindical, el vot
ha de ser ponderat en funció de la representativitat de cada sindicat a la mesa negociadora
del conveni. Les representacions presents a la comissió han de guardar el degut deure de
ZPNPSYLZWLJ[LKLSHPUMVYTHJP}HSHX\HS[PUN\PUHJJtZPLSZHJVYKZOHUKLX\LKHYYLÅLJ[P[Z
en una acta succinta que han de subscriure tots els assistents a la reunió. D’aquesta acta,
se n’ha de facilitar còpia a les entitats consultants i a la representació legal dels treballadors
de l’empresa.
 :P ZVYNPZZPU KPZJYLWnUJPLZ LU LS ZP KL SH *VTPZZP} 7HYP[nYPH X\L PTWLKPZZPU S»HKVWJP}
d’acords en matèries objecte del seu àmbit de decisió, ambdues representacions poden,
de mutu acord, sotmetre a mediació o arbitratge la qüestió sobre la qual es tingui la discrepància.
7LYHSH]HSPKLZHKLSZHJVYKZLZYLX\LYLP_SHWYLZuUJPHKLSH[V[HSP[H[KLSZTLTIYLZKL
la comissió.

+PZWVZPJP}ÄUHSZLNVUH*VTPZZP}K»,Z[\KPP(UnSPZPKLSJVU]LUPJVSÇSLJ[P\
per a la seva adaptació a la realitat del sector
Durant la vigència del conveni s’ha de constituir una Comissió d’Estudi i Anàlisi del conveni
col·lectiu per a la seva adaptació a la realitat del sector, integrada per les parts signants d’aquest;
la seva primera comesa és redactar el seu reglament i establir els mitjans, tant humans com materials, per desenvolupar la seva feina. Les conclusions a què arribi aquesta comissió han de ser
LSL]HKLZHSH*VTPZZP}7HYP[nYPHKLS*VU]LUPJVSÇSLJ[P\KLIHUJH
En primer lloc, s’ha d’ocupar de l’estudi i la revisió del sistema retributiu en el sector, els
seus avantatges i inconvenients, la incidència de regulacions futures i les possibilitats de transforTHJP}WLYMLYSVTtZLÄJHs[YHUZWHYLU[PQ\Z[
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,UHX\LZ[ZLU[P[LUSxUPHHTISLZYLJVTHUHJPVUZPLSZWSHU[LQHTLU[ZKLS»,)(KLÄ_HYYL[YPbucions en termes de mitjà i llarg termini lligats a l’evolució econòmica de l’empresa, la productivitat i les garanties d’ocupació, i la necessària transparència en l’evolució del salari lligat a objectius,
ambdues parts estan d’acord a estudiar i, si escau, acordar la possible transformació de l’antiguitat
de tècnics en una altra retribució lligada als principis abans enunciats.

(TIK\LZWHY[ZÄ_LU\UWLYxVKLKLTLZVZJVTHTn_PTWLYHYYPIHYHJVUZLUZVZKL[HS
manera que s’ha de procedir al pagament del concepte d’antiguitat de tècnics meritat en data 30
juny del 2016 pels triennis complerts i la part proporcional del trienni en curs, de manera que la
nova retribució, si es transformés, tota la plantilla afectada la cobraria en la mateixa data.
En cas de no acordar la seva transformació, la següent meritació s’ha de realitzar descomptant el temps que hagi transcorregut de negociació sense acord.

3LZ JVUJS\ZPVUZ K»HX\LZ[Z LZ[\KPZ Z»OHU K»LSL]HY H SH *VTPZZP} 7HYP[nYPH P ZP LZJH\ H SH
Comissió Negociadora del conveni.
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