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11F  Defensar l’aconseguit, avançar en drets 
 

  

Secretaria de la Dona i Igualtat 
 

 
Estimada/t company/a: 
 

Des de la Secretaria de la Dona i Igualtat de CCOO BBVA i a través de tots i cadascun 
dels Territoris, vam rebre multitud de consultes i dubtes sobre una gran varietat de 
situacions, totes elles relacionades amb temes de conciliació, maternitat, paternitat i 
igualtat dins de BBVA. 
 

Per això, hem elaborat les Guies de Maternitat/Paternitat i de Excedències. Aquestes 
Guies són fruit d'un exhaustiu treball de documentació i verificació amb organismes 
oficials, a més de plasmar el que s'ha aconseguit en el propi Conveni Col·lectiu de 
Banca, i en la negociació de la Representació Sindical amb BBVA pel que fa al Pla 
d'Igualtat. 
 

Entre molts temes, tractem: 
 

o Les millores marcades per llei en Maternitat i Paternitat, (ex.: la reducció 
màxima del 99,9% retribuïda per la Mútua, en el supòsit de malalties molt 
greus). 
 

o Explicació de la nòmina en situació de baixa per maternitat. 
 

o Rutes per comunicar al Banc els permisos, excedències, ... 
 

o Models de cartes per peticions de permisos i reincorporacions. 
 

o Informació i tràmits necessaris per a la sol·licitud de Excedències, 
Llicències i Mesures Voluntàries i de Mutu Acord. 

 

o Actualització completa de l'apartat: Tràmits administratius Oficials i en 
BBVA. 

 

o Drets de les Parelles de fet. Ajuts econòmics en cas de famílies 
nombroses. Etc. 

 

CCOO t'ho posa fàcil. Si ets afiliada/t, per a qualsevol consulta, només has de posar-te 
en contacte amb les teves delegades/ts de CCOO en el teu Territori, i estarem encantats 
d'atendre't i assessorar-te en tot el que necessitis. 
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