
 

 

NÒMINES MATERNITAT/PATERNITAT: TRACTAMENT 
DISCRIMINATORI DE BBVA A L'AJUDA FAMILIAR 

 
SER MARE O PARE EN BBVA NO HA DE SUPOSAR UNA REDUCCIÓ DE L'AJUDA FAMILIAR. 
 

El passat mes de juny vam arribar a un acord en seu judicial amb el Banc, respecte a com ha d'actuar 
l'empresa durant els períodes de maternitat/paternitat, en relació a la confecció de nòmines. 
 
Durant aquests mesos, hem estat calculant les diferències que es poden derivar de l'adequat 
tractament de la prestació per maternitat de les més de 100 persones que ens han confiat el càlcul i 
gestió del seu cas.  
 

També vam demanar a l'empresa que ens indiqués els criteris amb 
els quals es calcularien les regularitzacions, aportant-li casos 
concrets amb els nostres càlculs i criteris de com s’havien de dur a 
terme. I després d'alguns mesos d'espera, han enviat a tota la 
Representació Sindical les especificacions de conceptes subjectes 
a regularització. 
 
CCOO no estem d'acord amb els criteris de l'empresa, respecte 
a l'Ajuda Familiar. El Banc pretén regularitzar aquest concepte de 
forma proporcional als períodes de baixa maternal/paternal, la qual 
cosa suposa una greu discriminació per a les persones en aquesta 
situació, envers la resta de la plantilla. Es tracta d’un concepte que 
entenem ha de tenir, per la seva naturalesa, un tractament 

diferencial de la resta, lligada al naixement o adopció del fill o filla i, per tant, no subjecte a cap 
proporcionalitat.  
 
CCOO hem comunicat a l'empresa la nostra discrepància, degudament argumentada i estem 
a l'espera que ens donin resposta, confiant en que el banc recapaciti i puguem coincidir en tots els 
criteris.  
 
De no ser així, CCOO ens reservem les accions legals oportunes, en defensa dels drets de les 
treballadores i treballadors de BBVA. 
 
Continuem treballant, continuarem informant. 

Novembre 2018 

Fitxa d’afiliació     Data ………..…… 
 

Nom i cognoms ................................................................................................................... 
DNI .……............................ Telèfon …………………….... Data naixement ....................... 
Direcció (particular) ............................................................................................................ 
Població ................................................................................. Codi postal ........................ 
Domiciliació bancària:   

                            

IBAN                 Banc/Caixa      Oficina         DC         Compte corrent/llibreta 
Correu electrònic ………………………...............…........ Signatura: 
 
(Lliura-la als teus representants de CCOO bbva o envia-la escanejada a bbvacat@ccoo.cat) 

PROTECCIÓ DE DADES: 
Les teves dades seran incorporades a un 
fitxer del que és titular la Confederació 
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya. També seran incorporades a un 
fitxer de la Confederació Sindical de 
Comissions Obreres i de la Federació 
corresponent al sector al que pertany 
l’empresa en la que treballis i que pots 
comprovar en www.ccoo.cat. La finalitat del 
tractament de les teves dades en aquests 
fitxers es el manteniment de la teva relació 
com persona afiliada amb les concretes 
finalitats establertes en els estatuts. A més 
aquestes dades podran servir per a enviar-te 
informació sobre les activitats i acords de 
col·laboració als que s’arribi amb altres 
entitats. Sempre estaràs informat en 
www.ccoo.cat, o en la web de la CSCCOO, 
dels acords i de les dades d’aquestes entitats. 
Pots exercir els teus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, 
d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit 
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i 
indicant “PROTECCIO DE DADES”, al domicili 
de la CSCONC, situat en Via Laietana, 16, 
08003 Barcelona, per al fitxer de la CSCONC, 
i al domicili de la CSCCOO, situat en el carrer 
Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per 
als fitxers de la CSCCOO i de les Federacions. 
Si tens algun dubte pots enviar un correu 
electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 
934.812.902 


