
 

 

REUNIÓ PREJUBILIACIONS I BAIXES INCENTIVADES II 

 
REUNIÓ AMB L’EMPRESA DE 5-11-2020 

Avui dijous 5 de novembre de 2020 hem tingut la segona ronda de negociacions del tema 
estrella d’aquesta setmana. 

El Banc ens presenta tres tipus de sortides: 

- Jubilació anticipada 
Nascuts entre 1956 i 1957 (62 a 63 anys)……... pagament únic 20% SAA 

Nascuts entre 1955 i anterior (64 o més)………  pagament únic 10% SAA 

- Prejubilacions 

Nascuts entre 1963 i 1958 ( 57 a 62 anys)….. CESS fins als 63 anys + 70% del 
SAA brut amb un topall de 250.000.-€ 

- Extinció de contracte 

Nascuts en 1964 i posterior ( menys de 57 anys)….. 35 díes SAA x any treballat 
amb un màxim d’una anualitat. 

Distribució per Territoris 
     

PROPOSTA DEL BANC  

     
TERRITORIAL F. Admin F. Comercial SSCC TOTAL 

Catalunya 283 188 245 765 
Est 373 129 173 623 
Centre 60 47 66 173 
Noroest 72 37 17 129 
Nord 47 28 18 93 
Sud 65 21 6 92 

     
Nombre de companys/companyes afectats/des  
 

 

 



 
 

El pagament de les prejubilacions seria anualitzat, incloent-hi cada any el que correspongui 
de SAA més el Conveni Especial de la Seguretat Social (CESS) d’aquest any, el qual es 
pagarà fins a l’edat dels 63 anys. 

La direcció de RRHH ressalta la voluntarietat i esperen que sigui el més ràpid possible per 
eliminar incerteses. I iniciar sortides durant el primer trimestre de 2021 

Des de Quadres Grup Banc de Sabadell tenim molt clar que les condicions presentades no 
són gens suficients. S’han equivocat de frase, la real seria: 

Baixes desincentivades. 

Nosaltres creiem que el banc hauria de modificar-les a l’alça, amb una proposta que resulti 
atractiva i que animi a l’adhesió. 

Des de Quadres Grup Banco de Sabadell sol·licitem: 

 Que els beneficis socials es tractin com en els casos de prejubilacions, ja existents. 

 Que l’adhesió a la proposta sigui transparent (per edat). 

 Augmentar les franges d’edat per arribar al nombre de sortides que pretenen, en el cas 
que no s’arribés voluntàriament amb els més grans de 57 

 Increment del percentatge per a les prejubilacions, per a que resulti reialment atractiu. 
 Ampliar l’edat de jubilació per al pagament del CESS. 

 Que les baixes anticipades tinguin una prima vinculada a l’antiguitat. 

 Garantir als companys i companyes que continuaran en actiu, que la seva feina no 
s’incrementarà amb sobrecàrregues inassumibles. 
 

Pròxima reunió dia 10 de novembre. 

Seguirem informant 


