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BS FLEX per TOTS 

 

Per fi a Banc Sabadell tota la plantilla tindrà dret a la retribució flexible del salari, el conegut BS 

Flex.  Es tracta d’una reivindicació històrica de tots els sindicats amb representació en aquesta 

entitat, encara que algun sindicat de classe s’ho hagi volgut atribuir.  

A partir de finals de novembre l’aplicació estarà disponible per tots aquells empleats i 

empleades que vulguin sol·licitar-ho per l’any vinent.  

Fins ara només podien ser-ne beneficiaris aquelles companyes i companys que cobressin pel 

concepte B50, i amb aquesta modificació es fa extensible a tots els treballadors i 

treballadores del grup, inclosos aquells que no tenen conveni de banca, com poden ser les 

filials BSOS, SABIS, SOLVIA, etc.  

El salari flexible permetrà l’exempció fiscal de la part de retribució salarial destinada al 

pagament de productes susceptibles de ser-ho, reconeguts a l’art. 26.1 de l’Estatut dels 

Treballadors i que pot variar en alguna comunitat autònoma. Els més comuns són la mútua 

mèdica, guarderia, targeta de transport, lloguer de vivendes de Solvia, entre d’altres. Aquest 

import podrà ser de fins el 25% del SAA, sempre i quan la quantitat mínima que es percebi en 

diners sigui com a mínim el salari mínim interprofessional.  

S’ha demostrat que la unitat sindical pot aconseguir molts més beneficis per la plantilla que els 

usos partidistes.  

En aquest cas, a Quadres GBS ens satisfà la decisió adoptada pel Banc davant de la nostra 

reivindicació.  

 

 

 

COMPROMESOS AMB TU! 

www.cuadrosgrupobancosabadell.es 

Protecció de dades: l’informem que les dades personals que puguin figurar en aquesta comunicació han estat facilitats voluntàriament per vostè o provenen de fitxers creats 
per Quadres Grup Banc Sabadell (QGBS), amb la finalitat de poder gestionar els nostres serveis i mantenir-vos informat els mateixos. En qualsevol moment vostè podrà 
exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit al Carrer Horta Novella N. 23, 08201 Sabadell. 
En compliment del previst en l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els 
nostres serveis, pot donar-se de baixa en la següent adreça de correu electrònic:info@cuadrosgrupobancosabadell.es 
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