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CONCESSIÓ D'APARTAMENT O BO 2018 
 
Ja es pot consultar si se'ns ha adjudicat l’Apartament o el Bo sol·licitat. Per a això, hem de 
seguir la següent ruta: 
  

Tú&BBVAApartamentos y Bonos 2018MI SOLICITUD 
  
 

Les companyes i companys en situació de No Actius, rebran la informació per correu postal. 
  
Les renúncies a les places adjudicades d'Apartaments es poden realitzar sense justificació 
fins el proper dia 23 d’abril, a través del mateix aplicatiu o mitjançant comunicació al Servei 
d'Atenció a l’Empleat (SAE), telèfons 915 377 177 - 902 401 114 o per correu electrònic: 
sae.es@grupobbva.com. Un cop transcorregut aquest termini de 15 dies, totes les renúncies 
seran tractades com "sol·licituds d’anul·lacions a Apartaments concedits", cal posar-se en 
contacte amb el SAE, qui indicarà l’acceptació o no de la mateixa, i els passos a seguir en 
cada cas. 
 

Et recordem que si t’han denegat l'Apartament, un cop passat aquest període de renúncia 
sense justificació, pots optar a una plaça de les vacants que s’hagin produït.  
  
Si t’ha tocat un Bo, tens tot l’any en curs per bescanviar-lo. Igualment, tens un termini de 15 
dies per renunciar a ell sense motiu justificat. Passat aquest termini, no s’admetrà cap 
desistiment, excepte en casos de: defunció, malaltia i accidents d'extrema gravetat, 
invalidants i de llarga durada, si això ha esdevingut amb posterioritat a la concessió del 
mateix. 
  
El cànon que es paga per l’Apartament concedit és del 30% del seu preu (consulta el preu 
total aquí). El cobrament es produirà en la següent nòmina del mes en què es produeixi el 
gaudi de l'Apartament. 
  
Retribució en espècie: D’acord amb el que estableix la Llei de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques, la valoració per retribució en espècie és la diferència entre el preu de 
l’Apartament concedit i l’import del cànon que paguem. A aquesta diferència se li aplicarà la 
retenció de l’IRPF corresponent a cada empleat o empleada. En els bons, el seu import 
tindrà la consideració fiscal de pagament en espècie amb la seva corresponent imputació, i 
el mateix serà aplicat en la nòmina del mes de maig. 
  
Per a qualsevol dubte o consulta, podeu dirigir-vos a les delegades i delegats de 
CCOO a la Comissió: 
 
  

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

 

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

 
  

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

 

Sergi Delgado 
Tel. 933 730 916 
sergio.delgado@bbva.com 

 
  

CCOO el teu sindicat útil i eficaç 
Abril 2018 
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