
Comunicat de la Comissió de Control del Pla de Pensions de la Universitat 
d'Alacant sobre el canvi d'entitat gestora del mateix.  
 
El passat 8 d'abril, en la reunió de la comissió de control del fons de pensions 
Previcorp (en el qual està integrat el pla de pensions de la UA juntament amb 34 
plans de pensions d'altres administracions locals i universitàries), l'entitat gestora 
Mediterrani Vida va anunciar que abandonava el negoci dels plans de pensions 
d'ocupació. 
 
També va informar que havia encarregat a una consultora (Willis Towers Watson) 
que buscara una entitat gestora de prestigi que la substituïra sempre que complira 
aquestes condicions: 

 Mantenir la unitat del fons de pensions (amb els 35 plans de pensions 
integrats). 

 Mantenir les condicions de cadascun dels plans de pensions i, en concret, 
les comissions de gestió i dipòsit. 

 Continuar amb la realització de les reunions de la comissió de control del 
fons a Alacant. 

 Disposar d'una potent eina informàtica per a atendre a partícips i persones 
beneficiàries. 

 
El treball de la consultora va concloure amb la proposta de VidaCaixa per a 
substituir a Mediterrani Vida, proposta que ha sigut acceptada tant per la comissió 
de control del pla de pensions de la UA-UAFG, en reunió de 9 de maig, com per la 
comissió de control del fons de pensions Previcorp, en reunió de 16 de maig. 
 
La comissió de control del pla de pensions de la UA-UAFG va acceptar per 
unanimitat la proposta per les raons següents: 

 VidaCaixa és l'entitat de referència en el sector, ja que gestiona el 25% dels 
plans de pensions d'ocupació a Espanya i és la primera en rendibilitat. 

 Es mantenen les comissions de gestió (0,2%) i de dipòsit (0,05%). 
 Les reunions continuaran fent-se a Alacant. 
 S’ha oferit un portal electrònic que permet la informació diària i puntual a 

partícips, persones beneficiàries i comissió de control (web de Caixabank i 
web VidaCaixa Aporta+ ) a les quals es podrà accedir sent partícip del pla i 
sense la necessitat de ser client de Caixabank. 

 S’ha oferit una oficina física de referència de Caixabank per al personal de la 
UA. 

 
No obstant això, sempre estarà en la nostra mà iniciar el procediment per al canvi 
d'entitat gestora, perquè no hi ha obligació de permanència. 
 
El canvi de gestora es realitzarà durant aquest estiu i partícips i persones 
beneficiàries no hauran de fer cap gestió. 
 
Esperem que aquesta nova etapa en el pla de pensions de la UA-UAFG signifique 
una millora en les rendibilitats, en l'atenció de partícips i persones beneficiàries i 
en la transparència en la gestió. 


