
NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PLA DE PENSIONS DE LA 
UNIVERSITAT D'ALACANT 

Amb la finalitat de que els partíceps del Pla de Pensions de la Universitat d'Alacant 
estiguen informats de l’abast de l'entrada en vigor del “Reial decret-Llei 20/2011, de 
30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera 
per a la correcció del dèficit públic”, que en el seu article nombre 2 (Despeses del 
Personal), estableix que:  

“Durant l'exercici 2012, les Administracions, entitats i societats que es refereix l'apartat unisc 
d'aquest article, no podran realitzar aportacions a plans de pensions del sistema d'ocupació…”  

es detallen les implicacions que l'aplicació d'aquest article té sobre els diferents 
aspectes del pla:  

Vigència del pla  

El pla de pensions segueix totalment vigent. Es tracta d'una suspensió temporal de les 
aportacions del Promotor durant l'exercici 2012 fins al gener de 2013, llevat que es 
regule el contrari, es reprendran les aportacions del promotor.  

Aportacions voluntàries dels partíceps  

Els partíceps sí que podran seguir realitzant aportacions amb normalitat estalvi en 
aquells casos en els quals els partíceps manifesten al Promotor el seu desig de 
paralitzar-les. El Reial decret-Llei fa referència exclusivament a les aportacions del 
promotor pel que la resta dels aspectes del pla continguts en el Reglament del mateix 
segueixen estant en vigor.  

Drets consolidats  

Els drets consolidats dels partíceps del Pla continuen participant de la rendibilitat 
obtinguda per les inversions amb independència de si es realitzen aportacions o no.  

Els drets d'informació seguiran vigents i l'Entitat Gestora informarà oportunament als 
Partíceps i Beneficiaris com fins a la data.  

Rescat dels drets consolidats  

Els  diners  d'un  pla  de  pensions  només  pot  cobrar-se  en  els  casos  que  marca  la  llei;  
jubilació, defunció, invalidesa, dependència i excepcionalment per atur o malaltia greu 
d'un membre de la unitat familiar.  

 

 



Traspàs dels drets consolidats a altra entitat  

El pla de pensions continua estant en vigor encara que temporalment no reba 
aportacions del Promotor pel que no es pot traspassar a altra Entitat llevat que haja un 
cessament en la relació laboral amb el Promotor.  

 

Segur de vida vinculat al pla de pensions  

En tant no es pronuncie la Direcció general d'Assegurances i Planes de Pensions del 
Ministeri d'Economia i Competitivitat, respecte a les implicacions del Reial decret-Llei 
sobre el segur vinculat al Pla de Pensions, queden també en suspens les aportacions al 
mateix. Quan aquesta Direcció resolga en un sentit o altre, la Comissió de Control del 
pla acordarà la via per la qual es done continuïtat a la cobertura del segur des de l'u de 
gener de 2012, sense menyscapte dels drets dels assegurats.  

 

Segur gratuït addicional d'accidents  

El segur de defunció per accident amb capital assegurat de 30.000 euros continua 
estant en vigor fins al seu venciment el 31 de març de 2012, ja que és un obsequi de 
CAM i Mediterrani Vida per a tots els partícips del Pla de Pensions.  

 

Alacant, 17 de febrer de 2012.  

Álvaro Berenguer Berenguer  

 

President de la Comissió de Control  

 

 


