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Nòmina de febrer
COMPROVA ELS TEUS ENDARRERIMENTS, INCREMENTS i/o ABSORCIONS

AL NOSTRE WEB ->   http://bs.comfia.net/

Aquest mes l’empresa ha d’aplicar el 0,85%
d’endarreriments de la desviació de l’IPC de
l’any anterior i el 2,65% d’increment sobre la
quantitat que en resulti. En la nòmina d’aquest
mes es reflectiran les situacions genèriques
següents:

- El pagament d’endarreiments i l’increment de
conveni (aquest últim només afecta als
conceptes de conveni). Algunes persones
veuran com aquest increment se’ls
absorbeix d’altres conceptes voluntaris (B05
i/o B50). Llevat d’aquests plusos, cap altre
és absorbible ni compensable. Us recordem
que l’empresa absorbeix amb caràcter
general els increments de trienis per
antiguitat (B01 i B02).

- Els increments voluntaris de categoria o en
els plusos B05 i/o B50. 

- El segon pagament del variable corresponent
al tancament de l’any 2005 (concepte C12).

D’aquestes possibles aplicacions se’n deriva
una casuística múltiple que ens és impossible
definir. Tanmateix, per tal que pugueu
comprovar el cobrament dels endarreriments de
gener, l’increment de conveni, o bé, si us han
absorbit total o parcialment d’aquest increment,
hem creat un full de càlcul que podeu trobar
al nostre web ►

http://bs.comfia.net/

o a través de la

Intranet>People>Seccions Sindicals
>COMFIA-CCOO

Només cal que informeu de la vostra situació
amb les dades que surten en la fitxa salarial del
mes de gener (hem fet servir els mateixos
conceptes), que podeu trobar a Intranet >
People > Nòmina, i la nòmina o fitxa salarial del
mes de febrer per indicar els imports dels
conceptes voluntaris. Les dades a complimentar
són:
- Nivell
- Antiguitat/s
- C21. Plus transitori (només per a RA), si es

cobra
- D01. Plus de Residència (empleats de Balears,

Canàries, Ceuta o Melilla), si es cobra
- Paga extra de Festes Suprimides (abril), si es

cobra
- Si es prové del Banco Atlántico
- Imports dels Plusos Voluntaris, si procedeix

Si teniu qualsevol dubte us podeu adreçar a
nosaltres.
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 informat que les dades personals que facilito per a la gestió sol·licitada s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal per a ús intern sota la responsabilitat de CCOO, que puc exercitar els drets d’accés, rectificació i
el·lació de les dades que hi ha en aquest fitxer en els termes previstos en la LOPD 15/99 i resta de normativa complementària a través de les seus de CCOO i, per tant, dono la meva conformitat a la recollida de dades, i també a la cessió per a la
tat esmentada que pot fer CCOO en els termes previstos en la Llei esmentada.


