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CONVENI DE BANCA 

Un cop publicat en el BOE, el XXIV Conveni Col·lectiu de Banca ja és efectiu. Després de dos anys 
de negociacions i 48 reunions, el Conveni de Banca entra en vigor després d’una dura negociació en la 
qual per primer cop he estat present un sindicat independent, el nostre, FINE al qual pertany 
QuadresGBS, aportant el nostre punt de vista en defensa dels empleats i empleades de Banca al 
procés negociador i introduint millores significatives. 

Mentre l’AEB pretenia eliminar la retribució en funció de l’antiguitat, augmentar la mobilitat geogràfica, 
modificar el sistema de promoció, suprimir el RAE sectorial de la participació en beneficis o eliminar els 
5 dies de vacances addicionals per al personal destinat a Canàries, la representació sindical hem 
aconseguit beneficis retributius i socials per a les plantilles de Banca. 

Amb una vigència de 5 anys (2019/2023), el Conveni de Banca manté els triennis i actualitza els 
salaris amb un increment salarial per als anys 2021, 2022 i 2023, aplicable als conceptes de les taules 
salarials de conveni llevat l’antiguitat, més un pagament únic el 2021 no consolidable, per la plantilla 
amb més de dos anys d’antiguitat.  

Destaquem també que el Conveni de Banca regula les condicions de teletreball i inclou millores 
per conciliar la vida laboral i familiar. Tanmateix, té en compte 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.  

En matèria de prevenció de riscos laborals, en el Conveni de Banca les agressions, el risc 
d’atracament o qualsevol mena de violència externa exercida per personal alè a l’empresa apareixen 
com a risc laboral. Per això, ha de ser previst i inclòs al Pla de Prevenció de Riscos Laborals. 
Tanmateix, les empreses han d’impartir a les plantilles els cursos de formació i facilitar, des del moment 
en què es pateixi aquests tipus de violències, el suport i seguiment mèdic-psicològic a totes aquelles 
persones víctimes d’aquestes.  

Des de QuadresGBS-FINE valorem molt positivament l’acord i defensem, alt i clar, que les 
plantilles mereixem respecte i reconeixement. 

El Conveni de Banca regula les teves condicions laborals amb les màximes garanties i permet 
comptar amb un marc protector per defensar els teus drets. 

*Accedeix al Conveni de Banca publicat al B.O.E. clicant aquí. 


