
 
 
 

  

 
FUNCIÓN COMERCIAL E NIVEL 8: 

Interpoñemos Conflito Colectivo na Audiencia Nacional 
 

Desde a entrada en vigor do XXIII Convenio Colectivo de Banca, CCOO reclamamos a BBVA a 
aplicación e recoñecemento da categoría Nivel 8, para todas aquelas persoas con dedicación 
exclusiva á Función Comercial. 
 
O Banco demostrou durante todo este tempo, que non estaba 
disposto a cumprir co asinado no propio Convenio. Por iso, o día 8 de 
xuño, pedimos dictame á Comisión Paritaria de Interpretación do 
Convenio sobre o establecido no seu Art. 14.2, tal e como explicamos 
o día 12/06 a todo o persoal e, posteriormente noutra circular con 
maior información e máis detalle á nosa afiliación o 23/06. (Podes 
consultar estes tres documentos na nosa páxina web: w w w . ccoo-servicios . es 
/ bbva / ). 
 
BBVA é o único banco de referencia asinante do Convenio, que 
interpreta restrictivamente este punto. Por unha banda di dar moito 
valor á Función Comercial, esixindo un altísimo nivel de compromiso, formación e dedicación; 
pero en cambio, é incapaz de valorar profesionalmente a este colectivo coa categoría recollida 
no Convenio e que si recoñece o seu persoal o resto de entidades do sector. 
 
Para delimitar o colectivo afectado, CCOO elaboramos unha enquisa entre unha ampla mostra 
de persoas afectadas e, na súa análise, comprobamos que o banco tan só recoñeceu o Nivel 8 
a unha mínima parte deste colectivo, prexudicando á gran maioría de traballadoras e 
traballadores das forzas de vendas. 
 
CCOO, como asinantes deste Convenio Colectivo e como sindicato maioritario en BBVA, 
loitamos o recoñecemento deste dereito pola vía da negociación, ata esgotala. Pero cando o 
banco néganos aquilo que está asinado e comprometido, somos os primeiros en interpoñer 
o conflito colectivo ante a Audiencia Nacional por incumplimiento do acordado en Convenio, 
en busca do que en xustiza, consideramos, correspóndenos.  
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CCOO, o teu sindicato útil e eficaz. 


