
CCOO ACONSEGUIM UNA ALTRA

VEGADA 

EN IGUALTAT A BBVA

UN NOU AVENÇ

L A C T À N C I A

Recentment, ens havien arribat diversos casos de companys que, quan
sol·licitaven gaudir dels 15 dies del permís del lactant a continuació del
permís de paternitat, BBVA els hi denegava i obligava el seu gaudi quan la
mare acabés la seva baixa maternal, basant-se en la literalitat del que preveu
el Pla d'Igualtat.

Sent cert l'anterior, no és menys cert, a més d'obvi, que el que recull el nostre Pla d'Igualtat
de 2010, estava referenciat i condicionat a una llei anterior. No obstant això, el nou Reial
Decret Llei 6/2019 d'1 de març de mesures urgents per garantia de la Igualtat de Tracte i
Oportunitats entre dones i homes, té com a objectiu fomentar la corresponsabilitat en la
cura dels fills/es, especialment en l'etapa de lactant, que requereix un major esforç i
dedicació.

Per tant, les empreses han d'assumir la filosofia i el compromís d'actuar en la mateixa línia
que persegueix el Reial decret Llei actual. Per això, en data 28 d'agost CCOO vam remetre
carta a RRLL exigint una solució immediata a aquest tema, i que acceptessin les
condicions expressades per aquests companys.

BBVA ens ha respost de manera positiva, reconsiderant els arguments defensats per
CCOO. En aquest sentit s'atendran totes les sol·licituds rebudes des de l'1 de setembre,
per tant, es podrà gaudir del permís per cura del lactant de forma acumulada en 15
dies naturals a continuació de la finalització del període de baixa paternal, o
a continuació de l'últim període del permís de paternitat, si aquest ha estat fraccionat.

Ens congratulem un cop més que el Banc atengui els arguments de CCOO i aquest mostri
disposició a solucionar els conflictes de forma negociada, sorgits dels avenços legislatius
en matèria d'Igualtat. Cal i així ho hem trasllat al Banc, iniciar un procés de negociació per
a l'actualització del nostre Pla d'Igualtat, que ha de ser adaptat amb urgència a la
legislació vigent i recollir de forma expressa, les darreres millores aconseguides per CCOO
a BBVA sobre aquesta matèria.

CCOO, la garantia dels teus drets. El teu sindicat útil i eficaç.
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