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La rendibilitat aconseguida a la fi del quart trimestre del 2013 va ser del 7,37%, amb la qual 
cosa la rendibilitat acumulada anualitzada des de l'inici del Pla ja ha superat el 3,31%. El Pla 
està aconseguint el seu objectiu principal, que és el de mantenir el patrimoni, vencent la 
inflació, i a més obtenint una rendibilitat addicional.  
 

Rendibilitats PPE BBVA 

A 10 anys 4.05% 

A 5 anys 6,79% 

A 3 anys 6,22% 

2013 Acumulat a 31 Desembre 7,37% 

2014 Acumulat a 28 Febrer 1,33% 

 
Podem estar satisfets amb el comportament del Fons, tenint en compte el perfil de risc que té el 
nostre Pla. Per a aquest 2014, encara que les expectatives són moderadament positives, 
poden seguir apareixent comportaments irregulars com els ocorreguts durant les primeres 
setmanes de l'any, que produeixin un increment de la volatilitat, és a dir un risc més alt. Hem 
demanat a la Gestora que sigui especialment respectuosa amb els sistemes de control de 
gestió i riscos per a la protecció de les rendibilitats obtingudes. 
 
EL NOSTRE PLA DE TREBALL PER A L’ANY 2014 
 

 Seguir controlant la marxa del fons, a través de les reunions mensuals d'inversions amb 
l'Entitat Gestora. 
 

 Actualització i sistematització del Reglament del Pla de Pensions, incorporant 
les Especificacions dels Acords Col·lectius firmats amb posterioritat al juny del 2004, i 
afegir algunes millores, com els supòsits excepcionals de liquiditat per llarga malaltia, 
flexibilització dels terminis d'avançament de rendes en els casos d'invalidesa, o 
l'aportació completa en els casos de reducció de jornada o primer any d'excedència per 
atenció de fills o familiars.   

 
 Aconseguir exercir els Drets Polítics de les accions de la cartera del Fondo. Aquest és 

un dels Principis d'Inversió Responsable de les Nacions Unides, dels que el nostre Pla 
va ser el primer firmant al nostre país. Afortunadament, no totes les empreses 
promotores de plans són tan intransigents com el BBVA, ja que en molts fons, els drets 
Polítics s'exerceixen amb absoluta normalitat. 

 
A la Junta General d'Accionistes de BBVA del dia 14, diversos milers de vots provinents 
de Fons de Pensions de Treball hi van votar en contra de les propostes del Consell 
d'Administració, en especial en aquelles relatives a les escandaloses retribucions 
variables i entrega d'accions als Alts Directius, o el nomenament de Consellers 
Independents que han superat àmpliament els mandats recomanats pel “Codi Unificat 
de Bon Govern". 
 

 Mantenir una estreta relació amb BBVA Seguros, perquè es puguin oferir 

PLA DE PENSIONS: DADES 2013 I REPTES 2014 
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als beneficiaris del Pla noves fórmules de prestacions assegurades, més avantatjoses i 
obtenir els millors tipus d'interès possibles en cada moment. 
 

 I el nostre objectiu prioritari: Augment de l'aportació de 540,91 euros. Congelada des del 
segle passat per alguns col·lectius. Estem cada vegada més allunyats de les 
aportacions milionàries en pensions a consellers executius, com les aprovades a la 
Junta d'Accionistes d'aquest any. 
 

JUBILACIÓ ANTICIPADA 63 ANYS  
 
El govern actual, en la seva RDL 5/2013 seguint la seva línia de retallada de drets, ha 
incrementat (del 0,25% al 0,50%) la penalització per trimestre anticipat SOBRE PENSIÓ 
MÀXIMA, i al mateix temps que augmentava també les penalitzacions sobre la Base 
Reguladora. Aquesta contra-reforma té un important impacte sobre la pensió futura. 
 
Per alguns col·lectius del Pla (col·lectius A i I), que a més compleixin la condició de tenir més de 
40 anys en banca, els correspon que el banc faci una aportació en una Pòlissa d'Excessos, 
conforme als acords col·lectius de previsió social firmats a BBVA per CCOO i altres sindicats. 
Per això, previ a la jubilació, aconsellem sol·licitar a RH, per escrit i amb justificant de recepció, 
el dret a rebre aquesta aportació a la Pòlissa. 
 
També coneixem que el banc té una oferta estandarditzada de baixes incentivades, unides a 
una jubilació anticipada. Aquestes ofertes suposen, en principi, l'extinció de la relació laboral 
amb BBVA, i això suposa deixar de cobrar les liquidacions de BBSS, Economat, apartaments, 
ajuda familiar, aportacions corrents al Pla de Pensions, 
Acord de Condicions bancàries, així com la modificació 
de les tarifes dels préstecs al personal pendents, 
mantenint-se exclusivament les condicions de passius 
de la C / C.   
 
A la vista de tot el comentat, recomanem als 
interessats, abans de decidir-se en un tema tan 
important, que constitueix el colofó final d'una llarga 
vida laboral, consultar amb els nostres delegats i 
delegades. CCOO ens oferim per orientar en aquesta 
qüestió, i per descomptat, facilitarem els càlculs 
necessaris a la nostra afiliació. 
 

Seguirem treballant, seguirem informant. 
Març 2014 

Fitxa d’afiliació     Data ………..…… 
 

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

IBAN                 Banc/Caixa      Oficina         DC         Compte corrent/llibreta 
Correu electrònic ………………………...............…........ Signatura: 

 
(Entrega-la als teus representants de CCOO BBVA o envia-la escanejada a bbvaccoo@comfia.ccoo.es) 

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 Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras 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 


