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Des d'U.G.T. creiem que a partir de l'inici del procés de prejubilacions, existeix la possibilitat de que
es produeixin moviments de personal per a susbstituir alguns dels treballadors prejubilats. En
alguns casos podria suposar una despesa extra, en concepte de transport, per els companys
desplaçats.
Podrem trobar-nos amb 3 situacions possibles quant a la ubicació del nou centre de treball al qual et
poden comunicar que hi vagis:
a) que estigui dins del mateix municipi del teu actual centre de treball
b) que estigui en un municipi diferent al del teu actual centre de treball, però a menys de 25 km.
c) que estigui en un municipi diferent al del teu actual centre de treball, però a més de 25 km.
Per al càlcul de les distàncies kilomètriques utilitzeu alguna web que tingui aquest servei.
Habitualment per aquestes situacions s'acostuma a calcular la distància entre les adreces dels
ajuntaments dels municipis implicats .Recordeu que són els municipis dels centres de treball, no
intervé per a res el municipi de residència del treballador.
Situació a)
No existeix cap tipus de compensació econòmica per a despeses de transport.
Situació b)
Segons diu l'article 38 del Conveni Col·lectiu de Banca tens dret a una compensació per transport.
El municipi origen per a calcular la distància ha de ser el municipi del centre de treball on eres el 30
de Gener de 1996 o els que vau entrar després d'aquesta data, seria el municipi del primer centre de
treball que vau tenir amb Deutsche Bank S.A.E. (no és vàlid el domicili de Deutsche Bank O.S.I.
pels que actualment sou de Deutsche Bank S.A.E., però que previament vau ser contractats per DB
O.S.I.).
Per a calcular la quantitat que et correspondria segueix els següents passos:
1- Calcula amb alguna web de viatges i poses des d'Ajuntament a Ajuntament de cada població
(¡¡¡¡¡¡ RECORDA !!!!!, la distancia a calcular és entre els municipis dels dos centres de treball
afectats, NO desde el municipi del teu DOMICILI)
2- multiplica per 2 el kilometratge obtingut (ja que es considera anar i tornar entre en centre anterior
i el nou)
3- multiplica el resultat anterior per 20 (dies laborables estimats per mes. És una mitjana tenint en
compte que anualment hi ha 14 festes laborals)
4- multiplica el resultat anterior per 11 (mesos anuals. Es treu el mes de vacances, aprox.)
5- multiplica el resultat anterior per 0,23 euros (que és el que paguen per km.)
6- l'import obtingut el divideixes per 12. Serà el que cobraràs cada mes, inclòs el mes que estigui de
vacances. (Això és

un prorrateix en 12 mesos. Ja has vist que el càlcul de la compensació es fa per 11 mesos)
Aquesta compensació econòmica és única i no condiciona el mitjà de transport que usis per a anar a
l'oficina: pots anar tant en transport privat com públic, i no és pot demanar més o menys quantitat
en funció de si el desplaçament es fa per un mitjà o per un altre
La quantitat que t'aboni l'empresa pot variar una mica en comparació amb la que tu hagis calculat.
Si la diferència no la consideres exagerada ho pots deixar estar. En cas contrari, posa't en contacte
amb nosaltres.
Us aconsellem que dirigiu una carta a Recursos Humans per a deixar constància de que el nou
centre on sou destinats no ho és per voluntat pròpia. Consulta aquí els motius i com ho has de fer.

Situació c)
En aquest cas es tracta d'un trasllat i s'ha d'aplicar l'article 36 del Conveni Col·lectiu. Si aquest és el
vostre cas poseu-vos en contacte amb nosaltres per a donar-vos la informació que correspongui a la
vostra situació concreta.
Recordeu que quedem a la vostra disposició per a informar-vos del que necessiteu.

Rebeu una cordial salutació.

