ENGINYERS GESTIÓ RF, PLA DE PENSIONS
DADES FONAMENTALS PER AL PARTÍCIP
Informació a: 30/09/2019
Definició del producte
Un pla de pensions és un producte d'estalvi-previsió a llarg termini de caràcter voluntari amb l'objectiu de complementar a les prestacions
públiques, donant cobertura exclusivament a les contingències de jubilació, invalidesa, defunció i dependència, així com als supòsits
excepcionals de liquiditat d'acord amb la normativa vigent en cada moment. El partícip, mitjançant les aportacions realitzades al pla de
pensions anirà constituïnt un capital del què podrà disposar quan es produeixi alguna de les contingències cobertes pel pla de pensions o
algun dels supòsits excepcionals de liquiditat.

Descripció de la política d'inversió

L'Enginyers Gestió RF, Pla de Pensions, pertany a la categoria de Renda Fixa a Llarg Termini, té una política d’inversions conservadora, i
una gestió activa amb l’objectiu d’obtenir rendibilitats positives i estables, amb la principal premissa de preservar el capital dels partícips.
El fons pot invertir en deute públic d’organismes públics de països pertanyents a l’OCDE, en crèdit avalat de manera irrevocable pels
governs de la zona euro, en emissions supranacionals, en fons d’inversió de renda fixa, en emissions de renda fixa privada (denominada en
euro o en divisa no euro), en fons de pensions oberts i en actius d’altres classes tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió
alternativa, capital risc i altres. La cartera té una duració promig superior a 24 mesos.
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La categoria 1 no està exempta de risc

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les
contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels
actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Dades generals
ENGINYERS GESTIÓ RF, PLA DE PENSIONS
Comissió de Gestió *
Núm Registre DGS del Pla
N-4895
Altres Despeses de Gestió**
Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 10, F.P. Comissió de Dipòsit *
Núm Registre DGS del Fons
F-1535
Altres Despeses cobrades pel Dipositari*
Promotors del Pla:
La Mútua dels Enginyers
Despeses d'Auditoria *
Entitat Gestora
La Mútua dels Enginyers (G0105) * Dades aplicades sobre el compte de posició del pla minorat, si
Entitat Dipositària
Santander Securities Services, S.A. (D0196) les provisions en poder d'asseguradors
Entitat Auditora
Deloitte, S.L.

0,65%
0,20%
0,09%
0,00%
0,34%
escau, per l'import de

** Dades referides a la cartera de A&G Stela Maris Conservador, F.P.

Comportament del Pla
3T 2019
2019
12 mesos
2018
2017
2016

Rendibilitat

Volatilitat

1,42%
4,49%
2,55%
----

1,06%
1,22%
----

Rendibilitat Anualitzada
3 Anys # 0,00%
5 Anys # 0,00%
10 Anys # 0,00%
15 Anys # 0,00%
20 Anys # 0,00%
Des d'inici 0,01%

El Pla de Pensions no ofereix una
rendibilitat garantida. La rendibilitat del
Pla dependrà de la inversió del Fons de
Pensions al que està adscrit i, per tant,
de l'evolució dels mercats financers en
cada moment, amb la possibilitat per part
del partícip d'incórrer en pèrdues.

# Rendibilitats calculades fins a final de 2018

Contingències cobertes
Aquest pla de pensions cobreix les contingències següents:
a) Jubilació: per determinar la contingència de jubilació es tindrà en compte el que preveu el Règim de la Seguretat Social corresponent
aplicable al partícip.
Quan no sigui possible l’accés d’un partícip a la jubilació, es considera que la contingència es produeix a partir de l’edat ordinària de jubilació
al Règim General de la Seguretat Social, en el moment que el partícip no exerceix l’activitat laboral o professional o hi ha posat fi, i no cotitza
per a la contingència de jubilació per a cap règim de la Seguretat Social.
b) Mort: s’abonarà als beneficiaris designats l’import de la prestació equivalent al valor dels drets consolidats acumulats de la manera que es
detalla en aquest reglament, llevat que s’hagi produït la contingència de jubilació o la d’invalidesa i es tracti d’una renda assegurada no
reversible a favor d’aquest beneficiari.
c) Invalidesa: en cas d’invalidesa laboral total i permanent per a la professió habitual; absoluta i permanent per a qualsevol treball, o gran
invalidesa del partícip abans que es produeixi la contingència de jubilació o la de defunció.
d) Prestacions relatives a persones amb minusvalidesa.
e) Prestacions per dependència.
Supòsits excepcionals de liquiditat.
Els drets consolidats que té el partícip al pla poden fer-se efectius en la seva totalitat o en part, amb caràcter excepcional, en els supòsits de
malaltia greu, atur de llarga durada o per procediment d’execució sobre la vivenda habitual del partícip.
Els partícips del pla de pensions podran disposar anticipadament de l’import dels seus drets consolidats corresponent a aportacions
realitzades amb al menys deu anys d’antiguitat. A aquests efectes, els drets derivats d’aportacions efectuades fins el 31 de desembre de
2015, amb els seus rendiments corresponents, seran disponibles a partir de l’1 de gener de 2025. Tanmateix, les aportacions efectuades
amb posterioritat a l’1 de gener de 2016 podran fer-se efectives un cop transcorreguts deu anys des de la data d’aquestes aportacions. La
percepció dels drets consolidats en aquest supòsit serà compatible amb la realització d’aportacions a plans de pensions per a contingències
susceptibles d’ocórrer.

Formes de cobrament i procediment de sol·licitud de les prestacions

Les prestacions tindran el caràcter de dineràries i podran ser:
- En forma de capital.
- En forma de renda: Les rendes podran ser de la modalitat assegurada o no assegurada.
- Mixtes: Aquelles que combinin rendes de qualsevol tipus amb un únic cobrament en forma de capital.
- Sense periodicitat regular.
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La sol·licitud de prestació haurà de presentar-se per escrit a l'Entitat Gestora indicant la forma de cobrament juntament amb la documentació
acreditativa de l'esdeveniment de la contingència.
En el cas de voler disposar parcialment de la prestació, el beneficiari haurà d’indicar quina part de la prestació es desitja que provingui de
drets consolidats procedents d’aportacions anteriors a 1 de gener de 2007 i quina part posterior. En cas de no indicar res, l’entitat gestora
farà l’assignació de manera proporcional.
Per al càlcul del valor dels Drets Econòmics s'utilitzarà el valor del compte de posició del Pla del dia hàbil anterior a la data del pagament de
la prestació.

Mobilització dels drets consolidats

El partícip/beneficiari pot mobilitzar els seus drets consolidats/econòmics cap un altre Pla de Pensions, Pla de Previsió Social Empresarial, o
Pla de Previsió Assegurat del qual sigui partícip/beneficiari.
El termini màxim per realitzar la mobilització entre plans d'entitat gestores diferents és de 5 dies hàbils des de la recepció per part de l'entitat
gestora d'origen de la sol·licitud i la documentació corresponent. Aquest termini serà de 3 dies hàbils per a mobilitzacions entre plans de la
mateixa entitat gestora.
En el cas de mobilització parcial, el partícip o beneficiari haurà d’indicar quina part desitja que provingui de drets consolidats o econòmics
d’aportacions anteriors a 1 de gener de 2007, i quina part posterior. En cas de no indicar res, l’entitat gestora farà l’assignació de manera
proporcional.
Per al càlcul del valor dels Drets Consolidats s'utilitzarà el valor del compte de posició del Pla del dia hàbil anterior a la data de la mobilització
de sortida.

Legislació aplicable, règim fiscal i límits d'aportacions
Aquest Pla de Pensions es regeix per la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de
novembre, el Reial decret 304/2004 de 20 de febrer i les altres normes en vigor que li siguin aplicables.
Règim fiscal (vigent en el moment d’emissió d’aquest document. Pot haver-hi diferències per a alguns territoris de l’estat espanyol.)
La Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel que
s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions, aprovat
per Reial Decret 304/2004, de 20 de febrer, així com tota la normativa fiscal en vigor que la modifiqui amb posterioritat.
Fiscalitat de les aportacions
El límit màxim que es pot aportar als plans de pensions i als plans de previsió assegurat (PPA) és la menor de les següents quantitats:
- El 30% de la suma dels rendiments del treball i d'activitats econòmiques.
- 8.000 euros anuals.
Aquests límits s'aplicaran de manera conjunta a les aportacions realitzades pels partícips i a les imputades als mateixos pels promotors de
plans de pensions d'ocupació.
A més de les reduccions realitzades d'acord amb els límits anteriors, si el seu cònjuge obté rendiments nets del treball i d'activitats
econòmiques inferiors a 8.000 euros, podrà reduir-se de la seva base imposable les aportacions realitzades a plans de pensions en els que
el partícip sigui l'esmentat cònjuge, amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.
Tots aquests límits operen conjuntament amb les quantitats abonades als següents sistemes de previsió social: Plans de Pensions,
Mutualitats de Previsió Social, Plans de Previsió Assegurats, Plans de Previsió Social Empresarial i primes destinades a assegurances
privades per risc de dependència severa o gran dependència.
Les aportacions realitzades que no hagin pogut ser objecte de reducció a la base imposable per la seva insuficiència, podran reduir-se als
propers cinc exercicis fiscals.
Fiscalitat de les prestacions
Les prestacions, sigui quina sigui la contingència que les derivin, tributen per la seva totalitat com a rendiment del treball en l'IRPF i se'ls
practica una retenció a compte que dependrà de la situació personal i de l'import percebut.
Cal distingir 2 casos:
1. Si es cobra la totalitat o part del capital, existeix un règim transitori aplicable a les prestacions rebudes en forma de capital derivades
d'aportacions realitzades a Plans de Pensions o PPA amb anterioritat a 1 de gener de 2007, les quals mantenen el dret a la reducció del 40%
vigent a la legislació fiscal anterior. En cas que el Pla no s'acollís a la legislació anterior, les aportacions tributaran al 100% com a rendiments
del treball.
2. Si es cobra en forma de renda o en forma de disposicions lliures, els imports percebuts cada any s'afegiran a la base imposable general de
l'IRPF.
Extinció progessiva del règim transitòri pel qual les aportacions a plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió social
empresarial o plans de previsió assegurats anteriors a 2007 (i els seus rendiments) tenen dret a una reducció del 40% en el moment del seu
cobrament en foma de capital:

Data de jubilació
En 2010 o anteriorment
2011
2012
2013
2014
En 2015 o posteriorment

Data màxima d’aplicació del Règim Transitori
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2022
Fins a la finalització del 2n any següent al de la jubilació

En cas de ser beneficiari d'un pla per la contingència de mort també estarà subjecte a la tributació com a rendiment de treball i en cap cas
estarà subjecte a l'impost de successions i donacions.

Informació addicional
En el lloc web www.mutua-enginyers.com té a la seva disposició informació addicional, inclòs aquest document de dades fonamentals per al
partícip amb les seves futures actualitzacions, els informes periòdics, el valor liquidatiu així com el Reglament d'Especificacions del Pla i la
Declaració Comprensiva dels Principis de la Política d'Inversions del Fons de Pensions.
Els resultats que es mostren en aquest document són resultats històrics obtinguts pel Pla de Pensions i en cap cas s'ha d'entendre com a
garantia de rendiments futurs de l'esmentat pla. Per tant, les dades que figuren en aquest document apareixen a efectes informatius i no
constitueixen una oferta de venda per part de la Mútua dels Enginyers.
Mutualitat dels Enginyers MPS
NIF V08430191/Inscrita en el RM de Barcelona, al foli 18,volum 25.405, full núm. B-87.907.Inscripció 1a.Gestora de FP núm.G-0105
Inscrita amb el núm.P-3159 en el Registre d’entitats asseguradores de la DGSFP.
Via Laietana, 39, 2n. 08003 Barcelona Tels. 932 954 300 / 662 991 085 Fax 933 100 638 correu@mutua-enginyers.com www.mutua-enginyers.com
2/2

