
CANVIS EN NÒMINES EN PERÍODES DE BAIXA PER MATERNIT AT 
 
En la reunió de la Comissió d’Igualtat del 
passat  29 de maig de 2015, UGT va 
sol·licitar que el banc ens informés del nou 
sistema que anaven a implantar sobre 
l’assumpte de referència.  

El 5 de juny de 2015 l’empresa comunica a 
dita Comissió, que a partir de l’1 d’abril de 
2015 s’havia procedit a la modificació del 
sistema utilitzat per confeccionar les 
nòmines durant els períodes de baixa per 
maternitat, paternitat i risc durant l’embaràs.   

Anteriorment la nòmina es confeccionava 
indicant el 100% del salari (nòmina de mes 
normal) i després afegia un descompte 
corresponent a la prestació que l’INSS 
abonava al treballador/a. 

Segons l’empresa, la finalitat del sistema 
que venien aplicant era corregir la diferència 
en les pagues extres, per a que quan 
arribés el mes de l’abonament aquestes es 
cobressin íntegrament, ja que durant els 
períodes de baixa els dies que abonava  
l’INSS ja estava inclosa la part corresponent 
a les pagues extres i per tant aquesta 
quantitat havien de regularitzar-la per tal 
que no afectés  el 100% de la paga. 

L’empresa al·lega que davant les dificultats 
que tenien per explicar al col·lectiu 
d’afectats les seves nòmines, han decidit 
tornar al sistema anterior, abonant 
únicament els dies treballats efectius i els 
dies a càrrec de l’INSS no es  reflectiran en 
el rebut, per la qual cosa el càrrec que 
anteriorment es realitzava per a regularitzar 
les pagues extres ja no es farà i quan 

aquestes siguin efectives seran abonades 
només en la part efectivament meritada. 

Por part de UGT, quan hem revisat les 
nòmines d’algunes treballadores que ens ho 
han sol·licitat,  hem detectat que existeixen 
diferències al comparar els resultats entre 
ambdós sistemes, el sistema antic i el nou, 
trobant que les treballadores afectades han 
percebut menor salari por haver-les deduït 
la prestació de maternitat de l’INSS. 

En realitat, durant el període de descans per 
maternitat i per tant en aquest exercici  
fiscal, es tenen dos pagadors i el banc no 
hauria d’haver deduït els imports de la 
prestació que la Seguretat Social abonava a 
las companyes en cap supòsit al ser una 
pràctica no autoritzada per la legislació 
laboral i per la que alguna entitat ja ha estat 
sancionada. 

Estem convençuts que no ha existit per 
part de l’empresa intenció en perjudicar a 
aquestes companyes i que finalment van 
a revisar les seves nòmines, tal i com 
s’han compromès, encara que creiem 
que en justícia, ha de fer-lo  des de l’any 
en el que es van començar a 
confeccionar-les indegudament i no 
solament des de l’any 2014, és per això 
que, hem sol·licitat a l’ empresa que es 
revisin tots els casos des de l’any 2010, 
que va ser l’any que es va firmar el Pla 
d’Igualtat en la nostra entitat.  
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Confiem que el banc davant un tema tan sensible act uï en conseqüència. 

 

AFILIA’T… i AFILIA a la UGT  
 
Nom i cognoms:_____________________________________ ________________________________ 

Centre de Treball: _______________________ Oficina / CPI: ________ Tel________________ 

 Signatura: 
 

Envia  a: UGT BANC SABADELL -  CPI  0217 (Ens posarem en contacte amb tu) 
 


