
EL TSJ DE MADRID FALLA EN CONTRA DE BBVA 

Com a conseqüència de la demanda interposada per una companya a través de CCOO, el TSJ de 
Madrid en Sentència 169/2018 de 9 de març de 2018, li ha donat la raó i ha dictaminat que el 
temps d'excedència per maternitat/paternitat computa a l'efecte d'antiguitat per a l'ascens de 
nivell.  

El Tribunal entén que l'excedència de maternitat és una mesura de conciliació utilitzada 
majoritàriament per dones, i en conseqüència, suposa una discriminació pel que fa als seus 
companys, al no computar-li aquest termini a l'efecte d'antiguitat, perquè retarda l'ascens de nivell i 
perjudica totalment la carrera professional de les dones.  

Al fil d'aquesta sentència, no podem deixar de denunciar que sovint, els gestors i gestores de T&C 
intenten dissuadir a companyes que exerceixen funcions de Direcció, Gestores de Banca Privada, 
Gestores de Banca Personal Contigo, de fer ús del dret de reducció de jornada per cura de 
menors, “convidant-les” a ocupar un lloc de menor responsabilitat, minvant així els seus drets 
laborals i les seves carreres professionals de forma injustificada, ja que, a BBVA, disposem d'un 
sistema d'aplicació del *TET (Temps Efectiu de Treball), que ajusta perfectament els objectius a la 
jornada realitzada, evitant la penalització econòmica d'aquestes persones i del centre de treball. 

BBVA presumeix de ser una empresa socialment responsable, fent ostentació dels diversos premis i 
reconeixements obtinguts (Distintiu d'Igualtat, Empresa Familiarment Responsable, Índex 
Bloomberg…), no obstant, això no pot quedar-se en un simple decorat. Ser una empresa socialment 
responsable i tenir un Distintiu d'Igualtat ha d'anar molt més enllà del bàsic. És un compromís que 
s’adquireix amb la seva plantilla i amb la societat.  

Per això, des de CCOO, exigim a BBVA que es 
preocupi per conèixer i tenir en compte la realitat que 
viuen les dones de la seva plantilla, contribuint al fet 
que les seves accions demostrin i donin exemple de 
lluitar veritablement per l'eradicació de la discriminació 
i la desigualtat de tracte.  

Confiem que aquesta sentència suposi l'obertura d'un 
nou període, on es puguin perfectament combinar la 
conciliació de la vida laboral i familiar amb el 
corresponent desenvolupament de la carrera professional de totes les treballadores i treballadors, la 
qual cosa sens dubte redundarà en la millora del clima laboral a BBVA. 

Animem a totes aquelles dones que, davant qualsevol situació discriminatòria, es posin en contacte 
amb CCOO, perquè actuem en defensa dels seus drets. 

EXERCEIX EL TEU DRET I DENUNCIA!  Maig 2018 
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