
ENQUESTA ALS ASSISTENTS  

A LA 11ª JORNADA  

DE PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA 

VOLEM SABER QUE EN PENSES,  

ENS INTERESSA LA TEVA OPINIÓ. 



1. La Previsió Social Complementària a Espanya té un 

desenvolupament escàs. Què consideres que afecta 

més a aquest baix desenvolupament? 

86,67% 

10,00% 

3,33% 

Els baixos salaris i la temporalitat dels contractes influeixen més negativament que les altes 

prestacions de la Seguretat Social espanyola. 

Les altes prestacions de la Seguretat Social espanyola influeixen més negativament que els 

baixos salaris i la temporalitat dels contractes. 

No sabria què dir. 



2. La reforma del IRPF ha aprovat la possibilitat, a 

partir de 2015, d’un nou supòsit de liquiditat per les 

aportacions amb 10 any d’antiguitat. Com consideres 

aquesta possibilitat? 

68,33% 

26,67% 

5,00% 

Va  en direcció contrària a la naturalesa dels plans de pensions d’ocupació com instrument 

d’estalvi - previsió. 

Està bé tenir la possibilitat de fer efectiu els drets consolidats per atendre altres necessitat. 

No ho tinc clar que hauríem de fer. 



3. Creus que la reduïda dimensió dels fons de 

pensions del sistema d’ocupació a Espanya és un 

condicionant negatiu pel seu funcionament ? 

65,00% 

16,67% 

18,33% 

Si perquè redueix les possibilitats de gestió 

No afecta negativament en cap sentit 

No n’estic segur 



4. Estàs d’acord amb que la previsió social 

complementària del sistema d’ocupació, necessita 

una regulació legal específica que la diferenciï del 

sistema individual? 

93,33% 

3,33% 3,33% 

SI NO No ho sé 



5. Que en penses de la Revisió Financera Actuarial 

dels plans i fons de pensions. 

86,67% 

3,33% 10,00% 

És una eina en mans de les comissions de control que ha de servir per millorar la gestió 

És un cost afegit que aporta poc valor a la comissió de control 

No sabria què dir. 



6. Davant l’evolució dels mercats financers, 

consideres que és necessària una revisió de les 

polítiques d’inversió dels fons de pensions i ampliar i 

incorporar noves famílies d’actius a les seves carteres 

d’inversions? 

83,33% 

6,67% 

10,00% 

És necessari perquè la realitat ha canviat molt els darrers anys 

No cal perquè en algun moment les coses tornaran al seu lloc 

No ho tinc clar 



7. Consideres que la incorporació de l’anàlisi dels 

riscos extra financers aporta valor a la política 

d’inversió dissenyada per la comissió de control? 

86,67% 

3,33% 10,00% 

Hi estic d’acord, perquè cal garantir la sostenibilitat de les inversions 

No hi estic d’acord perquè incrementa el cost  sense aportar cap benefici 

No ho tinc clar 



8. Per desenvolupar la previsió social complementària 

a la petita i mitjana empresa, què creus que caldria 

fer? 

86,67% 

11,67% 

1,67% 

Formalitzar plans de pensions de promoció conjunta d’àmbit sectorial a través de la 

negociació col•lectiva d’àmbit sectorial 

Permetre a les petites i mitjanes empreses la introducció dels plans de pensions del 

sistema individual 

No ho sé 



GRÀCIES PER 

PARTICIPAR 


