
LA IL·LEGALITAT DELS RÀNQUING 
Una de les preocupacions prioritàries per a CCOO a BBVA, és vigilar la salut laboral dels 
nostres companys i companyes, i en l'actualitat, podríem considerar que les dues batalles que 
s'estan lliurant amb més incidència en aquest camp, i en els quals l'empresa posa més 
insistència són: la prolongació de la Jornada de treball sense retribuir i la pressió diària a 
la qual estem sotmesos, exercida sobretot amb una eina injusta i perversa: els Rànquing. 

BBVA ha pres la decisió d'establir aquests rànquing com l'única eina de mesurar el nostre 
treball i a més els publica en correus massius i els difon en fòrums presencials. 

El seu ús actual és pervers, doncs la seva funció ja no és la de 
detectar incompliments o desviacions importants dels objectius 
marcats, sinó la d'assenyalar i exercir pressió injustificada sobre 
aquells que es troben dins del tercer percentil de productivitat (semàfor 
en vermell) malgrat superar, en molts casos, el 100% de la productivitat 
exigida.  

CCOO considerem que és una il·legalitat, segons ho estima 
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que aborda el 
tractament de les dades de productivitat dels treballadors i la seva 
actuació conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, i que ha resolt que per a la 
publicació i difusió dels mateixos ha d'haver-hi consentiment del 
treballador. 

Per tant, des de CCOO exigim a BBVA traslladi immediatament als directors Territorials, Zones, 
CBCs i altres Unitats que desisteixin de publicar i transmetre rànquing de productivitat personal 
de cadascun dels treballadors i treballadores en els seus correus, sense la seva autorització 
prèvia per escrit, així com de la seva publicació en fòrums i en els comitès d'unitats que es 
desenvolupen. CCOO tenim constància i proves que s'estan difonent aquestes dades en 
correus massius. 

Al mateix temps CCOO fem una crida al conjunt dels treballadors i treballadores de BBVA a 
conscienciar-nos i conèixer els nostres drets i els límits que existeixen a la pressió diària 
que estem suportant, rebutjant i denunciant aquesta mala praxi laboral, que contradiuen i 
incompleixen les nostres normes de treball.  
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CCOO, el teu sindicat útil i eficaç. 
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