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A rendibilidade acadada ao fin do cuarto trimestre de 2013 foi do 7,37%, co que a 
rendibilidade acumulada anualizada dende o inicio do Plan xa superou o 3,31%. O Plan está a 
conseguir o seu obxectivo principal, que é o de manter o patrimonio, vencendo á inflación, e 
ademais obtendo unha rendibilidade adicional.  
 

                            Rendibilidades PPE BBVA 

A 10 anos 4.05% 

A 5 anos 6,79% 

A 3 anos 6,22% 

2013 Acumulado a 31 Decembro 7,37% 

2014 Acumulado a 28 Febreiro 1,33% 

 
Podemos estar satisfeitos co comportamento do Fondo, tendo en conta o perfil de risco que ten 
o noso Plan. Para este 2014, aínda que as expectativas son moderadamente positivas, poden 
seguir aparecendo comportamentos irregulares como os acontecidos durante as primeiras 
semanas do ano, que produzan un incremento da volatilidade, é dicir un maior risco. Pedimos á 
Xestora que sexa especialmente coidadosa cos sistemas de control de xestión e riscos para a 
protección das rendibilidades obtidas.  

 
O NOSO PLAN DE TRABALLO PARA O ANO 2014 
 

 Seguir controlando a marcha do fondo, a través das reunións mensuais de 
investimentos coa Entidade Xestora. 
 

 Actualización e sistematización do Regulamento do Plan de Pensións, incorporando ás 
Especificacións os Acordos Colectivos asinados con posterioridade a xuño do 2004, e 
engadir algunhas melloras, como os supostos excepcionais de liquidez por longa 
enfermidade, flexibilización dos prazos de anticipo de rendas nos casos de invalidez, ou 
a achega completa nos casos de redución de xornada ou primeiro ano de excedencia 
por coidado de fillos ou familiares. 

 
 Conseguir exercer os Dereitos Políticos das accións da carteira do Fondo. Este é un dos 

Principios de Investimento Responsable de Nacións Unidas, dos que o noso Plan foi o 
primeiro asinante no noso país. Afortunadamente, non todos as empresas promotoras 
de plans son tan intransixentes como o BBVA, dado que en moitos fondos, os Dereitos 
Políticos se exercen con absoluta normalidade. 

 
Na Xunta Xeral de Accionistas de BBVA do día 14, varios miles de votos provenientes 
de Fondos de Pensións de Emprego votaron en contra das propostas do Consello de 
Administración, en especial naquelas relativas ás escandalosas retribucións variables e 
entrega de accións aos Altos Directivos, ou o nomeamento de Conselleiros 
Independentes que superaron amplamente os mandatos recomendados polo "Código 
Unificado de Bo Goberno".  

 
 Manter unha estreita relación con BBVA Seguros, para que se poidan ofrecer aos 
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beneficiarios do Plan novas fórmulas de prestacións aseguradas, máis vantaxosas e 
obter os mellores tipos de interese posibles en cada momento.   
 

 E o noso obxectivo prioritario: Aumento da achega de 540.91 €. Conxelada dende o 
século pasado para algúns colectivos. Estamos cada vez máis afastados das achegas 
millonarias en pensións a conselleiros executivos, como as aprobadas na Xunta de 
Accionistas deste ano.  
 

XUBILACIÓN ANTICIPADA 63 ANOS  
 
O goberno actual, no seu RDL 5/2013 seguindo a súa liña de recorte de dereitos, incrementou 
(do 0,25% ao 0,50%) a penalización por trimestre anticipado SOBRE PENSIÓN MÁXIMA, ao 
tempo que aumentaba tamén as penalizacións sobre a Base Reguladora. Esta contra-reforma 
ten un importante impacto sobre a pensión futura. 
 
Para algúns colectivos do Plan (colectivos A e I), que ademais cumpran a condición de ter máis 
de 40 anos en banca, correspóndelles que o banco faga unha achega nunha Póliza de 
Excesos, conforme aos acordos colectivos de previsión social asinados en BBVA por CCOO e 
outros sindicatos. Por iso, previo á xubilación, aconsellamos solicitar a RRHH, por escrito e con 
notificación de recibo, o dereito a recibir a devandita achega na Póliza.  
 
Tamén coñecemos que o banco ten unha oferta estandarizada de baixas incentivadas, unidas 
a unha xubilación anticipada. Estas ofertas supoñen, en principio, a extinción da relación 
laboral con BBVA, e isto supón deixar de cobrar as liquidacións de BBSS, Economato, 
apartamentos, axuda familiar, achegas correntes ao Plan de Pensións, Acordo de Condicións 
bancarias, así como a modificación das tarifas dos préstamos ao persoal pendentes, 
manténdose exclusivamente as condicións de pasivos da C/C. 
 
Á vista de todo o comentado, recomendamos os interesados, antes de decidirse nun tema tan 
importante, que constitúe o broche final dunha longa vida laboral, consultar cos nosos 
delegados e delegadas. CCOO ofrecémonos para orientar nesta cuestión, e por suposto, 
facilitaremos os cálculos necesarios á nosa afiliación.  
 

Seguiremos traballando, seguiremos informando. 
 

Marzo 2014 

PROTECCIÓN DE DATOS:  
De conformidad con la ley Orgánica de 
Protección de datos de carácter personal, te 
informamos que tus datos serán incorporados 
a un fichero titularidad de CCOO integrado 
por los ficheros pertenecientes a la 
confederación o unión regional 
correspondiente según el lugar en que 
radique tu centro de trabajo, a la federación 
del sector al que pertenezca la empresa en la 
que trabajes, así como -en todo caso- a la 
C.S. CCOO. En siguiente URL puedes 
consultar los diferentes entes que componen 
CCOO: http://www.ccoo.es hacer clic sobre 
Conoce CCOO. La finalidad del tratamiento de 
tus datos, por parte de todas ellas, la 
constituye el mantenimiento de tu relación 
como afiliado/afiliada. Puedes ejercitar tus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y, en su caso, oposición, enviando una 
solicitud por escrito acompañada de la 
fotocopia de tu D.N.I. dirigida a C.S. CCOO 
Responsable de Protección de datos, C/ 
Fernández de la Hoz nº 12 - 28010 Madrid. 
Deberás indicar siempre la referencia 
“PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna 
duda al respecto puedes remitir un correo 
electrónico a lopd@ccoo.es o llamar al 
teléfono 917028077. 

Ficha de afiliación     Fecha ………..…… 
 
Nombre y apellidos .............................................................................................................. 
DNI .……............................ Teléfono …………………….... Fecha nacimiento .................... 
Calve oficina .................... Dirección..................................................................................... 
Población ..........................................................,...................... Código postal .................... 
Domiciliación bancaria:   
                            

IBAN                 Banco/Caja      Oficina         DC         Cuenta corriente/libreta 
Correo electrónico ………………………...............…........ Firma: 

 
(Entrégala a tus representantes de CCOO BBVA o envíala escaneada a bbvaccoo@comfia.ccoo.es) 


