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Com cada any, el proper dia 31 de juliol, s'efectuarà
l'aportació econòmica al Pla de pensions dels
treballadors i treballadores de la Universitat de Lleida,
corresponent a l’exercici 2009. Les aportacions es
realitzaran per tots els col∙lectius de la UdL, tant PAS com
PDI, i tant funcionari com laboral i suposarà un import de
més de 210.000 euros. Les quanties individuals de les
aportacions són les que es detallen en el quadre
següent:
Grup de classificació

Aportació

Grup A1/ L1

176,03 € anuals

Grup A2/ L2

149,41 € anuals

Grup C1/ L3

111,38 € anuals

Grup C2 / L4

91,09 € anuals

Triennis

Aportació per trienni

Tots els grups

6,46 € anuals per cada
trienni

Les universitats públiques catalanes estem adherides al
Pla de pensions de la Generalitat de Catalunya. El pla
tenia, a 31 de desembre de 2008, més de duescentes mil
persones partícips i un patrimoni de 141 milions d'euros.
La rendibilitat del Pla ha estat negativa, d’un 0,27 %, a
causa de la situació de crisi dels mercats. En un entorn
de pèrdues generalitzades, s’ha procurat que el perjudici
per als drets consolidats dels partícips sigui el més baix
possible.
La major part de les prestacions reconegudes durant el
2008 corresponen a la contingència de jubilació, i la
forma de cobrament escollida ha estat majoritàriament
el capital, encara que s’ha incrementat el nombre de
prestacions en forma de renda.
PROTOCOL DE RECONEIXEMENT DE PRESTACIONS DEL
PLA
Les prestacions, consistents en el reconeixement d’un
dret econòmic a favor de les persones beneficiàries
d’aquest Pla de pensions, són satisfetes si esdevenen les
contingències següents:
1.
2.
3.
4.

Jubilació
Incapacitat permanent, total o absoluta, o gran
invalidesa
Mort
Dependència severa o gran dependència

La quantia de les prestacions serà igual als drets
consolidats de cada persona partícip en el moment
indicat pel propi partícip, i sempre amb posterioritat a la
contingència.
Amb caràcter general, no es pot simultaniejar la
condició de partícip i la de beneficiari per una mateixa
contingència, i és incompatible la realització
d’aportacions i el cobrament de prestacions per la
mateixa contingència simultàniament.
El que sí és possible, a partir de l’accés a la jubilació o un
cop produïda la contingència d’incapacitat laboral, és
que el partícip pot seguir fent aportacions al pla de
pensions, fins al moment en què demani el cobrament
de la prestació. És a dir, mentre no sol∙licita la prestació,
pot continuar aportant.
Les persones beneficiàries poden escollir la percepció
de la prestació corresponent en forma de:
1.
2.
3.
4.

Capital
Renda financera o actuarial
En forma mixta
En pagaments sense periodicitat regular

La sol∙licitud de prestació es pot fer a qualsevol oficina
de “la Caixa”, entitat dipositària del Pla.
Per al reconeixement de les prestacions cal aportar la
documentació següent:
➢

En el cas de jubilació: DNI i document que acrediti la
jubilació (resolució de l’INSS o de MUFACE) i, en els
casos de situació equivalent per impossibilitat
d’accedir a la jubilació, document acreditatiu de
l’esmentada situació.

➢

En el cas d’incapacitat permanent: DNI i còpia de la
resolució definitiva de l’INSS o, si s’escau, sentència
de l’òrgan jurisdiccional social.

➢

En el cas de mort: certificat de defunció de la
persona partícip, DNI del beneficiari i document
acreditatiu de la seva condició de beneficiari/ària. Si
no hi ha designació expressa de beneficiari/ària,
haurà d’acreditar la condició de beneficiari el
cònjuge o parella de fet i, si no n’hi ha, ho hauran
d’acreditar el hereus i les hereves legals o
testamentaris/àries.

Dins del termini de 15 dies, des de la presentació de la
documentació corresponent, l’entitat gestora del Fons
notificarà per escrit a la persona beneficiària el
reconeixement del seu dret a la prestació.
Si la prestació es percep en forma de capital immediat,
s’abonarà a la persona beneficiària per transferència
bancària, dins del termini màxim de 7 dies hàbils des que
aquesta hagi presentat la documentació corresponent.

