
 

XXIV CONVENI DE BANCA 

Després de més de dos anys negociants i 47 reunions, la plataforma QuadresGBS-
FINE-CCOO-UGT i l’AEB hem arribat a un principi d’acord del XXIV Conveni Col·lectiu 
de Banca, on, us recordem que la ultraactivitat finalitza el pròxim 31 de gener. 

Han estat uns mesos molt durs negociant un conveni en mig d’una pandèmia que ha 
provocat molta incertitud i amb uns efectes econòmics que no ha beneficiat al sector i per 
tant a les nostres plantilles. 

El nou Conveni de Banca tindrà una vigència de 5 anys (2019/2023), fent possible així la 
inclusió de millores en l’última etapa que puguin compensar un any ple de dificultats. 
Inclourà avenços tant quantitatius respecte a la retribució, com qualitatius, contemplant 
millores en els capítols de llicències, lactància, permisos no retribuïts, assegurança de vida, 
préstecs, igualtat i conciliació, assetjament i violència de gènere, així com els nous drets tan 
necessaris sobre el teletreball i la transformació digital. 

A més a més, hem aconseguit frenar les pretensions de la Patronal en matèries tan 
sensibles com l’ampliació de la mobilitat i l’eliminació dels triennis.   

Actualització salari Base de Nivell: 

 2019 – 0,25% * 
 2021 – 0,25%** 
 2022 – 1%** 
 2023 – 1,25%** 

* S’actualitzarà en les taules de 2021 amb pagament d’endarreriments 2019 i 2020. Aplicable 
a tots els conceptes retributius de conveni. 
** Aplicable a tots els conceptes excepte antiguitat. 

  

 

 



 
 

Pagament fora de taules: 

 0,25% per a cada un dels exercicis 2021, 2022 i 2023, amb abonament l’any 
següent, quan l’entitat tingui beneficis o reparteixi dividends, calculat sobre tots 
els conceptes retributius de conveni llevat l’antiguitat.  

 0,25% sobre tots els conceptes retributius de conveni any 2019 i 2020 (RAE sectorial 
període 2014-2018) 

 Antiguitat en l’empresa i triennis tècnics: 

 L’AEB accedeix a mantenir els triennis, així com el seu import. 
 Antiguitat empresa: 470€ 
 Triennis tècnics: 

Nivell 1 –        519,32€ 
Nivell 2 –        395,43€ 
Nivell 3 y 4 –  342,38€ 
Nivell 5 –        281,41€ 
Nivell 6 y 7 –  188,84€ 
Nivell 8 -        147,53€ 

Participació en beneficis: 

Percepció o consolidació de quarts de paga en funció del RAE-empresa per als anys 2021, 
2022, 2023 i 2024, amb abonament a l’any següent, establint una fórmula de càlcul RAE i 
dels paràmetres de determinació homogènia i segons el tipus d’entitats.  

Ajuda alimentaria: 

 2021 – 10€ des d’octubre 
 2022 – 10€ 
 2023 – 11€ 

Compensació Canàries: 

 2020 – 270€ 
 2021 – 280€ 
 2022 – 290€ 

Dietes: 

 Mitja dieta: 15€, 15,50€ i 16€ per 2021, 2022 i 2023 respectivament. 
 Dieta completa: 35€, 36€ i 37€ para 2021, 2022 i 2023 respectivament. 

Plans de Pensions: 

 450€ en 2021 
 450€ en 2022 
 550€ en 2023 

 
 
 
 
 
 



 
 
Compensacions treball a distància i Teletreball:  

 Teletreball de més del 30% de la jornada: ordinador, telèfon mòbil i cadira 
ergonòmica, que et proporcionarà́ l’empresa; fins a 130 € per comprar pantalla, 
teclat i ratolí, si no t’ho proveeix l’empresa, i per la resta de despeses generals 
55€ mensuals, prorratejats al % de teletreball que facis. 

 Teletreball menor al 30% de la jornada: ordinador i telèfon mòbil que et 
proporcionarà́ l’empresa, i poder realitzar el teletreball des del lloc que decideixis. 

 Teletreball por COVID o altres situacions d’emergència: ordinador i telèfon mòbil 
que et proporcionarà́ l’empresa; fins a 45 € per comprar pantalla, teclat i ratolí, si 
no t’ho proveeix l’empresa, i poder realitzar el teletreball des del lloc que 
decideixis. 

Vacances: 

 24 dies amb possibilitat de fraccionament fins en 4 períodes, essent aquest quart 
per acord entre les parts. 

Permisos: 

 Inici del gaudi i còmput en dies hàbils, llevat matrimoni que s’inicia en següent dia 
hàbil, però el còmput és en dies naturals. 

 Pel temps indispensable amb dret a remuneració en els casos d’adopció, guarda 
amb fins d’adopció o acolliment. 

 El gaudi de lactància acumulada passa de 15 dies naturals a 15 dies laborables a 
continuació de qualsevol dels períodes de suspensió. 

 S’eleva l’edat del gaudi del permís per acompanyament en l’assistència 
sanitària de fills i filles fins als 16 anys. 

 Nova absència no retribuïda pel temps indispensable per reconeixement i/o proves 
mèdiques de la mateixa persona treballadora quan no sigui possible la seva 
realització fora de la jornada laboral, podent-ne establir-se mecanismes de 
compensació horària 

Assegurança de vida: 

 S’amplia per a tota la plantilla independentment de l’estat civil, amb possibilitat 
d’incloure com a beneficiari a l’últim cònjuge i, si no n’hi ha, qualsevol persona 
designada expressament pel titular, sempre que es tracti de convivent o familiar 
de primer grau d’aquest. 

Préstecs sense interès: 

 Ampliació de necessitats peremptòries: parella de fet, per risc d’inhabitabilitat, 
sotmetiment a tècniques de reproducció assistida i malaltia greu de la persona 
empleada o dels seus familiars fins a primer grau. 

 9 mensualitats: instal·lacions ecològiques, assistència mèdica en cas de malaltia 
greu de la persona empleada, així com del seu cònjuge o parella de fet i/o 
descendents de primer grau, sempre que es justifiqui que no percebin rendes o 
aquestes siguin inferiors a 8000€ nets anuals i adquisició de vehicles ecològics. 

 5 mensualitats: Tractaments odontològics de la persona empleada, així como del 
seu cònjuge o parella de fet i/o descendents de primer grau, sempre que es 
justifiqui que no perceben rendes o aquestes siguin inferiors a 8000€ nets anuals, 
Actes Jurídics Documentats i despeses derivades d’estudis propis o dels seus 
descendents.  

 
 
 
 



 
Préstec habitatge: 

 Ampliació del màxim a 150.000€, període d’amortització 30 anys, amb el límit dels 
70 anys. 

Nou préstec atencions diverses: 

 Eur 1,25% 
 25% retribució anual amb mínim de 10.000€ 
 Termini amortització màxim de 8 anys. 

Salut laboral: 

 Reconeixement com a risc laboral de les agressions o qualsevol modalitat de 
violència externa exercida per personal aliè a l’empresa. 

Transformació i drets digitals: 

 Es regula el dret a la desconnexió digital, el dret a la intimitat davant l’ús de 
dispositius mòbils, el dret a la intimitat davant les gravacions de trucades, sons i 
geolocalització, el dret a l’educació digital i el dret davant la intel·ligència artificial.  

   
Des de QuadresGBS-FINE valorem de forma positiva aquest principi d’acord, que posa de 
manifest el nostre compromís amb totes les persones que treballen en el sector i que 
demostren cada dia estar a l’altura d’unes circumstàncies cada cop més difícils, complint 
amb l’objectiu de garantia, manteniment i millora de les nostres condicions laborals, malgrat 
les pretensions inicials de la Patronal i de la conjuntura econòmica en la qual estem 
immersos. 

Podeu accedir al comunicat conjunt de la plataforma sindical aquí. 

RECORDEM QUE AL BANC SABADELL, PELS PACTES INTERNS, TENIM 
CONDICIONS MÉS AVANTATJOSES QUE ES MANTENEN. 

Seguirem informant. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Correu electrònic: info@cuadrosgrupobancosabadell.com 

www.cuadrosgrupobancosabadell.es 

Telegram: https://t.me/cgbscatala 


