
 

 

 
L'AUDIÈNCIA NACIONAL DICTA SENTÈNCIA: 

S'OBRE UN NOU CAMÍ 
 

En data 3 d'abril, la Sala social de l'Audiència Nacional, ha dictat sentència sobre el Conflicte 
Col·lectiu presentat per CCOO i la resta de sindicats presents a BBVA. 
 

Recordem que aquest conflicte neix de la interpretació limitada i restrictiva que BBVA ha volgut fer 
del  XXIII Conveni Col·lectiu de Banca (CCB), pel qual estableix en el seu article 14 que, a partir de 
l'1 de gener de 2017, el personal amb dedicació a la funció de gestió comercial especialitzada tindrà 
el nivell salarial 8, sempre que es compleixin els següents requisits: 
 

• 5 anys d'antiguitat a l'empresa.  
• Dedicació exclusiva durant 2 anys continuats, o 2,5 anys discontinus en          
  un període de 3 anys, a funcions comercials, de caràcter directe i relació     
  personalitzada amb clients, que requereixin especialització.  
• Objectius individuals de gestió comercial.  
• Formació específica definida en l'empresa per a aquesta funció. A BBVA  
  es va determinar al desembre de 2016 que seria la certificació DAF,       
  substituïda des de juliol de 2017 per l’EFA. 
 

I així com altres bancs de la grandària de BBVA, van assumir que 
totes les forces de venda havien de tenir aquest nivell, aquí van 
decidir que no. Ni a la Taula Paritària d'Interpretació del Conveni, ni 
en els múltiples intents de negociació en el propi BBVA, van donar el seu braç a tòrcer en alguna 
cosa que sens dubte és evident. 
 

En aquest punt, l'Audiència Nacional ha decidit no pronunciar-se sobre el Conflicte Col·lectiu 
plantejat per la reclamació del nivell 8, considerant que ha de demandar-se cas a cas. 
 

Des de CCOO volem llençar dos missatges: 
 

El banc no vol reconèixer que totes les forces de venda a BBVA realitzen funcions especialitzades, 
independentment del segment de clients al que atenen i així ho va defensar en el judici, manifestant 
que, aquells col·lectius als quals no reconeix el nivell, tenen un paper comercial merament passiu, 
reactiu i sense iniciativa. 
 

I segon, el treball de CCOO en aquest judici ha obert nous camins a explorar, per continuar 
defensant allò que és evident: el reconeixement del Nivell 8 per a totes les persones que compleixin 
els requisits previstos en el Conveni Col·lectiu de Banca. 
 

Finalment, animem a totes aquelles persones en aquesta situació, que es posin en contacte amb 
CCOO a BBVA, per analitzar, en cada cas, les accions oportunes en defensa dels seus drets. 
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