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Secretaria de Formació 
 

 
 CONVOCADES LES PROVES D’ASCENSOS PER CAPACITACIÓ                                

  

Gràcies a aquestes proves que se celebraran el proper mes de novembre, pots ascendir als nivells 
X, IX i VIII. Si ho aconsegueixes, consolidaràs el teu nou nivell i cobraràs la diferència salarial des 
de gener de 2016. 
 
En cas de tenir Complement de Fusió Unnim o Complement Fusió CX, s'ha de deduir d'aquest, el 
25% de l'increment salarial que suposa la millora de nivell. 
 
Aquest any s'han convocat 13 places de nivell X, 23 del IX i 52 del VIII. 
 
Quina millora salarial suposa el canvi de categoria?  

Quins requisits es necessiten?  
 

• Si ets nivell XI pots optar a nivell X o IX. Has de tenir 
dos anys d’antiguitat a 31 de desembre de 2015. 
 

• Si ets nivell X pots presentar-te a nivell IX també 
amb dos anys d’antiguitat i a nivell VIII si tens tres 
anys acreditats al banc. 
 

• Si el teu nivell ja és el IX, has de fer la prova per al 
nivel VIII, essent necessaris tres anys d’antiguitat. 
Sempre a 31 de desembre de 2015. 

 

Com faig la inscripció? 
 

La ruta d’accés és: Menú Principal/ Tú&BBVA/ Tú&BBVA (Grupo BBVA)/ Otros Procesos/ 
Ascensos por Capacitación/ Ver normativas 
 

Un cop hagis accedit al PDF de la norma, clica l’enllaç Aquí del punt “2.3. Presentación de 
Solicitudes”. Un cop feta la inscripció, et sortirà el missatge “Solicitud recibida” (guarda’t una 
còpia). 
 

Atenció! Has de tenir en compte que per aplicació del vigent Conveni Col·lectiu de Banca, si tens 
niveIl XI i 4 anys de servei en el nivell, a juliol passaràs automàticament a nivell X.  
 

Tens fins el dia 30 de juliol per fer la inscripció.  Recorda que aquest serà el darrer any que es 
faran aquestes proves.  
 
Si tens qualsevol consulta no dubtis en contactar amb el nostre Secretari de Formació, Juan 
Antonio Gutiérrez,  jagutierrez@servicios.ccoo.es. 
 
CCOO BBVA, el teu sindicat útil i eficaç.      juliol de 2016 

Sou Base Anual Nivell Actual Salari Anual Ascens a Nou S.B. Anual Diferència Anual 

13.151,71 11 20.275,63 10 22.564,27 2.288,64 

13.151,71 11 20.275,63 9 25.325,58 5.049,95 

14.636,22 10 22.564,27 9 25.325,58 2.761,31 

14.636,22 10 22.564,27 8 27.406,27 3645,67 (*) 

16.427,44 9 25.325,58 8 27.406,27 884,36 (*) 

    
(*)-plus poliv. Func 1.196,34 € 

        

mailto:bbvacat@ccoo.cat
http://www.ccoo-servicios.es/bbva/
mailto:jagutierrez@servicios.ccoo.es

