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Tipus d’interès per al 2019 
 

 

Préstec Social 
d’Habitatge BBVA 

Ref.: Euribor del mes d’octubre = -0,154% 

Tipus mitjà resultant de: 

Fins a 120.000€, al 95% Ref.= 0% 

Resta import, al 110% Ref.= 0% 

Actius 

Crèdit Hipotecari 
Habitatge BBVA 

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

Actius 
Prejubilats

Passius 

Crèdit Habitatge 
Conveni de Banca 

Ref.: Euribor últim dia laborable d’octubre = -0,149% 

Ref.+0,150 punts = 0,00% 
Actius 

 

Crèdit Vari 
Ref.: Euribor mes d’octubre = -0,154% 
Ref.+1punt = 0,846% 

Actius 

Prejubilats 

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

Del 15-06-18 al1 5-12-18 

Ref.: Euribor 6 mesos maig 2018 = -0,270% / 70% = 0% 

Del15-12-18 al 15-06-2019 

Ref.: Euribor 6 mesos novembre 2018 = -0,257% / 70% = 0% 

Actius 
Prejubilats

Passius 

Targeta VISA, pagament 
ajornat, tipus interès 

Ref.: Euribor octubre = -0,154% 
Ref.+3punts = 2,850 % 
Mínim 4,75% / 12 mesos = 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% = 0,117% 

 Consums:Euribor mig anual 2017+ 1,25% = 1,077% 
Préstecs (BBVA i Conveni) concedits desde 01/01/2015: 

 Habitatge: Euribor mig anual 2017+0,50% = 0,327% 

 Consums:Euribor mig anual 2017+1,40% = 1,227% 

(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 2018 incrementat en 0,50 punts, en els préstecs per a adquisició d'habitatge habitual, i el citat Euribor de 
referència incrementat en 1,40 punts per a la resta de préstecs.(*) 

 

 INCREMENT SALARI PENSIONABLE: A partir d’aquest mes, els conceptes 0,25 P.S. Base 

No Pensionable i 0,25 Pagues No Pensionable passen a tenir la consideració de salari 
pensionable i estaran incloses dins del sou reglamentari i trienni d’antiguitat corresponent. 
El salari pensionable (Sou reglamentari + antiguitat + Complement Fusió Unnim i CX) es té 
en compte a efectes del càlcul de la PMG que preveu el Pla de Pensions, que garanteix la 
percepció, junt a la pensió prevista per la Seguretat Social, fins el 100% del mateix en cas 
d’invalidesa o, en cas de defunció, el 50% del mateix al vidu/a i el 20% als fills, 30% en cas 
d’orfenesa total. L’acumulació de rendes de viduïtat i orfenesa no podrà superar, en cap cas 
el 100% del salari pensionable. 

 

 TRIENNI D’ANTIGUITAT: Al gener de 2019 els col·lectius Unnim i CX generen un nou 

trienni, el primer per a CX, pel que els correspon la percepció de 675,63€ anuals (48,26 mensuals x 14 pagues), no absorbible ni 
compensable del Complement CX. 

 

 PERCEPCIÓ RAE SECTORIAL:  Si la diferència entre 2014/2018 =>15%, increment 0,25% sobre taules salarials conveni. 

 Si la diferència entre 2014/2018 =>30%, percepció única del 0,25% salari base anual de conveni.  
 

 Gener 2019 


