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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

DARRERES NOVETATS SOBRE EL PLA DE PENSIONS DE LA 
GENERALITAT  

 
Tot i que les diverses entitats promotores del Pla de Pensions no han fet cap aportació de diners durant els 
anys 2011 i 2012, el Pla de Pensions continua funcionant,i acumula un patrimoni de 230 milions d’euros,que 
podria ser  molt més  superior, si haguessin fet les aportacions per part de la Generalitat de Catalunya  i els 
seus organismes. Tanmateix estan les aportacions voluntàries que fan nombrosos  partícips, ja que és una 
bona eina de cara a la declaració de renda. 
 
El nombre de partícips ronda els 230.000 i malgrat que s’han incorporat algunes empreses públiques al Pla 
de Pensions de la Generalitat, en aquests moments es produeixen més altes que baixes de partícips del 
Pla, degut a la reducció de plantilles de personal que està portant a terme el Govern de la Generalitat. 
 
La rendibilitat del Pla ha estat al voltant del 3% en un any, i al voltant del 5% de mitjana en 5 anys, tot i que 
els dos últims anys ha estat molt més baixa la rendibilitat a conseqüència de la volatilitat dels mercats, de la 
crisi, del deute públic, etc. 
 
Recordeu: 

- El Pla esta dipositat en la  Caixa,i la entitat gestora encarregada de la seva gestió es  “Vidacaixa”. 
- La Comissió de Control esta composada per 20 membres: 10 per part de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya i 10 pels sindicats representatius (CCOO, UGT, IAC-CATAC). La Comissió 
es reuneix en sessió ordinària una vegada al mes. 

- La gestora del pla té un mandat de gestió que, entre d’altres clàusules, obliga que la inversió sigui 
entre el 70/80 de renda fixa i el 20/30 de renda variable. Tanmateix ha de complir  les inversions 
socialment responsables i els principis de bones pràctiques aprovats per la ONU. 

 
En aquet context de crisis financera,de problemes amb el deute públic de la Generalitat i de l’estat espanyol, 
i donat que el govern de la Generalitat ha posat en venda algunes de les seves dependències 
administratives, la Comissió de Control ha decidit comprar un dels immobles posats a la venda, es tracta de 
l’edifici del carrer Doctor Roux núm. 80. 
 
En aquesta Inversió no podien destinar més d’un 10% dels recursos disponibles al Pla, i s’ha adquirit  per 
14’5 milions d’euros. L’operació  anava lligada a un lloguer pel qual la Generalitat pagarà al fons de 
Pensions un 7’7% de rendibilitat, aproximadament  uns 1.100.000 d’euros cada any, durant 15 anys. 
 
Donades les circumstancies actuals de com estan les inversions, i les característiques de l’immoble, el seu 
estat de conservació i la seva ubicació, la Comissió de Control va veure com bona aquesta inversió 
d’adquisició  d’aquest edifici. Atès el volum de recursos disponibles actualment al pla de pensions i atès que 
únicament es podem destinar a l’adquisició de bens immobles el 10% dels recursos, aquesta es la única 
operació de compra de bens immobles que es farà. 
 
Recordeu que existeix l’Oficina d’Atenció a les Persones Partícips i Beneficiàries on us podeu adreçar per a 
qualsevol consulta o reclamació: Tel.: 93 567 43 43 oficinaparticip.governacio@gencat.cat 
 
Així mateix també us podeu adreçar per qualsevol proposta, al nostre correu electrònic gene@ccoo.cat 
Estem a la vostra disposició.  


