
 

 

REUNIO PREJUBILIACIONS I BAIXES INCENTIVADES VI 

 
REUNIÓ AMB L’EMPRESA 26-11-2020 

Avui 26-11-2020 hem reprès les negociacions amb l’empresa sobre l’acord de 
jubilacions, prejubilacions i baixes incentivades. 

Després d’unes àrdues negociacions hem aconseguit que l’empresa millori 
l’oferta inicial, manifestant la següent proposta definitiva: 

 

JUBILACIONS 
 10% del SAA per 

als nascuts al 
1955 o abans. 

 20% del SAA per 
als nascuts entre 
1956-1957. 

 Els que 
compleixin anys 
en el primer 
trimestre del 2021 
i canviïn de tram, 
podran 
beneficiar-se de 
la condició més 
avantatjosa. 

 

 

PREJUBILACIONS 
Per als nascuts entre 1958-1964: 

 75% del SAA fins els 63 
anys. 

 CESS fins als 63 anys + 
1% de revalorització 
sobre l’import total del 
CESS que s’abonarà en 
la primera anualitat. 

 Topall màxim de 
pagament: 

- 280.000€ de 59 a 62 anys 

- 300.000€ de 56 a 58 anys 

 El banc es compromet a 
que l’empleat/empleada 
que en aquest moment 
pogués jubilar-se als 63 
anys i que, amb un 
possible canvi legislatiu, 
arribada la data no fos 
així, pagarà el CESS fins 
a la data en que es 
pogués jubilar fins a un 
topall dels 64 anys. 

BAIXES 
INCENTIVADES 
Per als nascuts en 1965 o 
posterior: 

 35 dies per any 
treballat. 

 Màxim 24 
mensualitats. 

 Aquesta modalitat 
només va dirigida 
per al col·lectiu 
d’administratius 
de xarxa i 
Servicing. 



 
 

De manera general: 

 El SAA per al càlcul serà el del 30-11-2020. 

 Les edats per al càlcul seran les del 31-12-2020. 

 Es realitzaran les aportacions al Pla de Pensiones fins el dia de la sortida de 
l’empleat al 2021. 

 Les retribucions variables del 2020 es percebran igual que la resta de la plantilla 
que quedi en actiu. 

 Es mantindran les condicions financeres per a tots els trams excepte en les 
baixes incentivades i els préstecs a tipus zero. 

Els criteris d’adhesió: 

 Tindran prioritat en la sortida les jubilacions anticipades i les prejubilacions per 
sobre de les sortides voluntàries. 

 En cas de que existeixi un excés en la demanda de sortides prevaldrà el criteri 
de més edat i els casos de companys amb més de 40 anys al Banc Sabadell o 
en entitats subrogades pel banc. 

 S’inclourà una clàusula perquè, en els territoris on no s’assoleixi la quota de 
personal administratiu previst, pugui cobrir-se amb perfil comercial en el cas 
d’existir demanda. 

 S’elimina la limitació geogràfica inicial de 525 persones per al col·lectiu de SSCC. 

 Es farà extensiu aquest pacte per el personal de BSOS i SABIS. 

 

 

Aquest acord, s’acosta una mica més al que des de Quadres Grup Banc 
Sabadell vam proposar per afavorir les sortides d’aquells companys i companyes 
que així ho desitgin donada la seva voluntarietat. 

 

Seguirem informant 


