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EL PLA DE PENSIONS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA TANCA 

AMB UNA RENDIBILITAT DEL 6,70% 
DURANT L’ANY 2012 

 
 
El Fons de Pensions de la Generalitat de Catalunya va tancar el passat exercici 2012 amb una 
rendibilitat  anual del 6,70%, superant la inflació que es va situar al 2,9%. 
 
Aquesta rendibilitat es fruït, entre altres, de la bona feina feta pels representats de CCOO, que 
amb un principis clars de seguretat i responsabilitat social  i amb una gestió molt prudent del risc, 
han treballat per defensar els interessos dels empleats públics.  
 
Us volem recordar que l’any 2012, i com a conseqüència de les retallades que va imposar el 
govern de la Generalitat als seus empleats públics, no es va realitzar cap aportació al Pla de 
Pensions per part de la Generalitat de Catalunya.  
 
Tot i això, juntament amb les aportacions voluntàries i les mobilitzacions  d’entrades d’aportacions 
d’altres plans de pensions de les persones partícips ha suposat un increment de patrimoni de 
12.516.365,99 €.  A 31 de desembre de 2012, el Pla de Pensions de l’àmbit de la Generalitat de 
Catalunya gestionava 235.804.372,47 €. 
 
Segons ha informat Funció Pública a la Mesa General de Negociació, tampoc està previst que la 
Generalitat de Catalunya realitzi cap aportació al pla de pensions durant l’any 2013. 
 
Si teniu qualsevol dubte us podeu adreçar a l’Oficina d’Atenció a les persones partícips i 
beneficiàries:  
   Plaça Catalunya, 20, 3r. 08002 Barcelona 
    Telèfon: 93 567 43 43 
     Fax: 93 567 43 29 
  Correu electrònic: oficinaparticip.governacio@gencat.cat 
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