
  
 

  
 
 

 

CCOO serveis bbva  
Tel. 93 401 53 33–bbvacat@ccoo.cat - www.ccoo-servicios.es/bbva/ 
adherida a launió network international 

 

Tipus d’interès per al 2018 
 

 
Préstec Social 
d’Habitatge BBVA 

Ref.:Euribordel mes d’octubre = - 0,180% 
Tipus mitjà resultant de: 
Finsa120.000€,al95%Ref. = 0% 
Resta import,al110%Ref. = 0% 

Actius 

Crèdit Hipotecari 
Habitatge BBVA 

Euribor del mes anterior a concessió+0,40punts 
sense arrodoniment ni comissions 

Actius 
Prejubilats

Passius 

Crèdit Habitatge 
Conveni de Banca 

Ref.:Euribor últim dia laborable d’octubre = - 0,185% 
Ref.+0,150punts = 0% Actius 

 
Crèdit Vario Ref.:Euribor mes d’octubre= - 0,180% 

Ref.+1punt = 0,82% 
Actius 

Prejubilats 

Cta. Abonament  Nòmina/ 
Pensió; altres C/Cts. o 
d’estalvi a la vista 

Del15-06-17 al 15-12-17 
Ref.:Euribor 6mesos maig 2017 = - 0,251%/70%=0% 
Del15-12-17 al 15-06-2018 
Ref.Euribor 6mesos novembre 2017 = - 0,274%/70%=0% 

Actius 
Prejubilats

Passius 

Targeta VISA, pagament 
ajornat,tipus interès 

Ref.:Euribor octubre = - 0,180% 
Ref.+3 punts = 2,82% 
Mínim 4,75% / 12mesos = 0,3958%mensual 

Actius 
Prejubilats

Passius 
Noves Ref. de càlcul de 
Retribució en espècie per 
IRPF AEAT Central 
Hisendes Forals(*) 
 
 
 

Préstecs (BBVA i Conveni) concedits fins el 31/12/2014: 
• Habitatge:Euribor mig anual 2017 + 0,290% 
• Consums:Euribor mig anual 2017 + 1,25% 

Préstecs (BBVA i Conveni) concedits des de 01/01/2015: 
• Habitatge: Euribor mig anual 2017 + 0,50%  
• Consums: Euribor mig anual 2017 + 1,40% 

(Segons acord Agència Tributària Central – BBVA 2016) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Actius 
Prejubilats

Passius 

 

Notes d’interès 

• RENEGOCIACIÓ I ACTUALITZACIÓ ACORD. L'acord de Tarifes, Condicions i Préstecs el vam signar el 2002 i el vam retocar 
el 2006, però el temps transcorregut demanda una revisió del seu contingut, com venim reclamant reiteradament des de 
CCOO. 
 

• IRPF RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. Aquest és el setè any que ens hem 
beneficiat dels nous tipus de referència per a l'IRPF per retribucions en espècie, 
gràcies a la iniciativa de CCOO, que va fer possible l'acord, renovat el 2016, entre 
BBVA i Hisenda per millorar el tractament de les retribucions en espècie. 

 

• HISENDES FORALS. Referència per al càlcul de la retribució en espècie. Amb el 
nou tractament des de 2016, tots els àmbits forals de la C.A.P.V. (Bizkaia, 
Guipúscoa i Àlava-Araba) tenen la mateixa referència: el tipus d'interès mig anual 
de l'Euribor resultant de l'any 2017 incrementat en 0,30punts, en els préstecs per 
a adquisició d'habitatge habitual,i el citat Euribor de referència incrementat en1,25 
punts per a la resta de préstecs.(*) 

 

CCOO, el teu sindicat útil i eficaç.        Desembre 2017 
  

          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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: 
 

(Lliura-la als teus representants de CCOObbvao envia-la escanejada a bbvacat@ccoo.cat) 

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 awww.ccoo. 
cat, o al 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 


