
TOTS ELS PERMISOS REGULATS EN L'ESTATUT DELS TREBALLADORS, CONVENI COL·LECTIU, PROTOCOL DE CONCILIACIÓ CAIXABANK

● Pots sol·licitar informació al Delegat Sindical de la teva zona o en www.ugtcaixabank.org

REIAL DECRET LLEI 8/2020 COVID 19 (venciment 28/02/2022)

ADAPTACIÓ DE LA JORNADA. El dret a l'adaptació de la jornada es refereix a la distribució del temps de treball o a qualsevol altre aspecte de les condicions
de treball, l'alteració o l'ajust del qual permeti que la persona treballadora pugui dispensar l'atenció i cura objecte del present article. Pot consistir en canvi
de torn, alteració d'horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació del
treball, incloent la prestació de treball a distància, o en qualsevol altre canvi de condicions que estigués disponible en l'empresa o que pogués implantar-se
de manera raonable i proporcionada, tenint en compte el caràcter temporal i excepcional de les mesures contemplades en la present norma,, que es limita al
període excepcional de durada del COVID-19.

REDUCCIÓ DE LA JORNADA. Les persones treballadores tindran dret a una reducció especial de la jornada de treball en les situacions previstes en l'article
37.6, de l'Estatut dels Treballadors, quan concorrin les circumstàncies excepcionals previstes en l'apartat primer d'aquest article, amb la reducció
proporcional del seu salari. Salvo per les peculiaritats que s'exposen a continuació, aquesta reducció especial es regirà pel que s'estableix en els articles 37.6 i
37.7 de l'Estatut dels Treballadors, així com per la resta de normes que atribueixen garanties, beneficis, o especificacions de qualsevol naturalesa a les
persones que accedeixen als drets establerts en aquests preceptes.

La reducció de jornada especial haurà de ser comunicada a l'empresa amb 24 hores d'antelació, i podrà aconseguir el cent per cent de la jornada si resultés
necessari, sense que això impliqui canvi de naturalesa a l'efecte d'aplicació dels drets i garanties establerts en l'ordenament per a la situació prevista en
l'article 37.6 de l'Estatut dels Treballadors.

En cas de reduccions de jornada que arribin al 100% el dret de la persona treballadora haurà d'estar justificat i ser raonable i proporcionat en atenció a la
situació de l'empresa.

En el supòsit establert en l'article 37.6 segon paràgraf no serà necessari que el familiar que requereix atenció i cura no exerceixi activitat retribuïda.



MESURES UNILATERALS DE CAIXABANK D'APLICACIÓ ESPECIAL (finalització 28022022)

● Permís retribuït recuperable (fins a 28702/2022, limitat a un màxim de 100 hores. Recuperació fins a 31/05/2022)
● Excedència especial fills/as fins a 14 anys: Limitat fins que el menor compleixi 14 anys o fins a data venciment de la mesura 28022022(La que primer

succeeixi).
● Permís no retribuït de màxim 3 mesos

Condicionats a les possibilitats organitzatives del centre de treball.

Gaudi anticipat de les vacances reportades a data de sol·licitud.

Preavís 7 dies hàbils. Circuit: mànager, si no hi ha consens RH de la DT.

EXCEDÈNCIES i PERMISOS COVID 19 REPERCUSIÓ EN BENEFICIS

COTITZACIÓ *
PRESTACIÓ

DESOCUPACIÓ
ANTIGUITAT PLA DE PENSIONS ADESLAS PRÉSTECS RESERVA DE LLOC

Reducció de jornada RD

8/2020 Covid 19
100% 100% SI Reducció proporcional SI SI SI

PERMÍ RECUPERABLE 100% 100% SI SI SI SI SI

EXCEDÈNCIA CXB

ESPECIAL FILLS FINS ALS

14 ANYS

No cotitza No Cotitza SI SI SI SI SI

PERMÍS 2020 ESPECIAL

CXB NO RETRIBUÏT

Mínima grup

professional

Mínima grup

professional
SI SI SI SI SI

*Efectes de jubilació, incapacitat permanent, mort o invalidesa i naixement


