
 
 
 
  

 
                 BBVA secció sindical  

 

El 3 de març s'obre el termini per sol·licitar 
Els apartaments i el bo 

 
El termini per sol·licitar-los estarà obert entre el 3 i el 28 de març. La Norma 
‘Apartamentos y Bono 2014’, la podeu trobar en el nostre Portal Sindical en ‘espacio’: 
Para ti dRRHH /Otras Informaciones/Tablón de Información Sindical/CCOO. 
 
Abans de sol·licitar l'apartament, consulta els torns i les localitzacions al nostre 
comunicat del 19 de desembre del 2013. També podeu veure fotos dels apartaments i el 
seu equipament en: http://www.bbvavacaciones.com/ofertas/apartamentos/bbva.jsp 
 
La ruta d'accés per sol·licitar-los és: INICIO/ PROGRAMAS/ GESTIÓN/ Adm Personal/ 
Acceso Temp/ Solicitud Apartamentos y Bono. 
 
Es poden sol·licitar fins a tres localitzacions d'apartaments. Si el que preferiu és optar a 
un bo, aconsellem que realitzeu petició única de bo, ja que el sistema, si es demanen 
abonament i apartament al mateix temps, dóna preferència a l'apartament a la sol·licitud. 
Les assignacions es coneixeran a principis d'abril. 
 
Recorda que del preu per apartament (veure taula de preus) l'empleat o empleada abona 
només el 30% i el 70% restant tributa a l'IRPF com a retribució en espècie. El mateix 
tractament de retribució en espècie rep l'import total del bo concedit. 
 
Per a qualsevol dubte que et sorgeixi o si necessites algun aclariment, contacta amb els 
nostres delegats a la Comissió d'Apartaments i Bo: 
 

Encarna Gómez 
Tel. 629  961 138 
encarnacion.gomez@comfia.ccoo.es 
 

José Luis Jiménez  
Tel. 652 687 540 
jljberrocal@comfia.ccoo.es 
 

Santiago Pons  
Tel. 965 148 263 
santiago.pons@comfia.ccoo.es 
 

Sergi Delgado 
Tel. 933 760 416 
sergio.delgado@bbva.com 
 

 
Aportem solucions, millorem els teus drets. 

Febrer 2014 
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 

Fitxa d’afiliació     Data ………..…… 
 

Nom i cognoms .................................................................................................................. 
DNI .……............................ Telèfon …………………….... Data naixement ...................... 
Clau oficina .................... Direcció..................................................................................... 
Població ..........................................................,...................... Codi postal ….................... 
Domiciliació bancària:   
                            

IBAN                 Banc         Oficina         DC         Compte corrent/llibreta 
Correu electrònic ………………………...............…........ Signatura: 
 
(Lliura-la als teus representants de CCOO BBVA o envia-la escanejada a bbvaccoo@comfia.ccoo.es) 

Comfia-CCOO secció sindical BBVA 
Tel. 93 401 44 53 - 91 594 42 36  - bbvaccoo@comfia.ccoo.es 
www.comfia.net/bbva - Portal Sindical a ‘espacio’ - http://twitter.com/ccoobbvacat - www.comfia.info 
adheridas a la unión network international  
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