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Plan de Pensións de Empregados de Banco Urquijo 
 
Tras meses de negociación e para concluír coa 
integración do Plan de Pensións de Empregados 
de Banco Urquijo (PPBU) no Plan de Pensións de 
Empregados de Banco Sabadell (PPEBS), o 
pasado 27 de marzo asinamos o novo Regulamento 
e as normas de funcionamento do Multifondo 
2000 FP e do GM Pensións FP, co que desde o 1 
de abril só existe un plan, o PPEBS, como esixe a 
lexislación vixente, con patrimonio en dous fondos. 
 
O acordo parte do principio de manter os mesmos 
dereitos dos diferentes colectivos e os sistemas 
de xubilación dos traballadores de banca 
anteriores ao 8 de marzo de 1980 que seguen 
sendo de prestación definida para os empregados 
procedentes de Banco Sabadell e de achega 
definida para os procedentes de Banco Urquijo; 
así mesmo, unifícanse as condicións de todos os 
traballadores posteriores ao 8 de marzo de 1980. 
 
As propostas realizadas por CCOO quedan 
recollidas no novo acordo, que consideramos  
positivo, e os elementos máis importantes son os 
seguintes: 
 
- O plan instruméntase mediante dous fondos de 
pensións que permitirán unha mellor xestión: 
 

- Multifondo 2000: ata a data canalizaba 
todo o patrimonio do PPEBS, agora só terá 
os dereitos consolidados para facer fronte ás 
prestacións definidas polo convenio para a 
xubilación dos empregados con antigüidade 
na banca anterior a marzo de 1980 
(Colectivos A) e instrumentar a póliza de 
riscos para cubrir as continxencias de 
incapacidade permanente e falecemento de 
todos os traballadores. 

 
- GM Pensións: era o fondo que mantiña o 
patrimonio do PPBU; terá os dereitos 
consolidados provenientes das achegas 
definidas pactadas para o Colectivo B (todos 
os empregados) e ademais as do Colectivo 
C (empregados procedentes do BU con 
antigüidade na banca anterior ao 8 de marzo 
de 1980). 

 
- Detállanse as empresas (Banco Sabadell e filiais 
ao 100% con condicións de Convenio de Banca) 
que forman parte como “Promotor” deste Plan de 
Pensións e, en consecuencia, que traballadores 
teñen dereito a estar adheridos ao Plan. 
 
- A política de investimentos contará sempre con, 
polo menos, a aprobación de: 

- A metade dos representantes do 
promotor no caso de Multifondo 2000 por 
canalizar a prestación definida. 
- A metade dos representantes dos 
partícipes e beneficiarios no caso de GM 
Pensións por ter as achegas definidas. 

 
- Posibilidade de asignar porcentaxe de dereitos 
consolidados a distintos beneficiarios, en caso de 
falecemento dun partícipe que teña achega 
definida. 
 
- Poder contar nas reunións da Comisión de 
Control con asesores externos para buscar 
sempre o óptimo desenvolvemento do plan e/ou 
dos fondos. 
 
Quedan por realizar as bases técnicas, que 
plasmarán en fórmulas o Regulamento do Plan e 
que desenvolverá un actuario. A aprobación das 
bases permitirá agrupar os dereitos consolidados 
polas súas características nos dous fondos antes 
citados. 
 
Tamén se han de desenvolver as políticas de 
investimento co obxectivo de mellorar a xestión 
dos dous fondos, así como realizar un contrato 
coa xestora no que se estableza unha comisión 
de éxito, en función duns parámetros que 
permitan valorar a xestión realizada. 
 
Quedamos á vosa disposición para aclarar 
calquera dúbida ao respecto. 
 
Abril de 2008 


