INFORMACIÓ D'INTERÈS

Seguint el marcat pel Reial Decret 1684/2007, de 14 de desembre, pel qual es modifica el
Reglament de Plans i Fons de Pensions aprovat pel Reial Decret 304/2004, de 20 de febrer, la
informació continguda en el present document serà enviada de forma semestral als partícips i
beneficiaris dels plans de pensions. No obstant, podran accedir a la informació trimestral a
través de la nostra pàgina web (www.mutua-enginyers.com).
L’entrada en vigor el 21 de Desembre de 2012 de la Directiva europea 2004/113 sobre igualtat
de tracte entre homes i dones, i d’acord amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea d’1/3/2011, estipula que les quotes de les assegurances no poden distingir entre homes
i dones.
Tanmateix, la resolució de 6 de Juliol 2012 de la Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions (DGSFP) declara que a partir del dia 1 de Gener de 2013 seran d’aplicació les noves
taules de mortalitat PASEM 2010, que substituiran les GKM95 i GKF95.
A partir del 21 de Desembre de 2012 , han entrat en vigor les noves tarifes de primes aplicables
al capital addicional de defunció del PPA Mútua dels Enginyers, que estan plenament adaptades
a l’esmentada normativa.
La Mútua dels Enginyers va comercialitzar el pla de pensions “Enginyers 2015, Pla de
Pensions”, integrat en el Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 6, F.P., des
de l’1 de febrer de 2012 fins al 28 de febrer de 2012. Aquest fons té com a entitat dipositària a
Banca March, com a entitat gestora dels actius financers a March Gestion SGIIC, S.A.U., i com a
entitat garant a Banca March, S.A.
En relació a l’Enginyers
l Enginyers Tresor,
Tresor Pla de Pensions
Pensions, integrat en el Fons de Pensions dels
Enginyers Industrials de Catalunya 2, F.P., l’article 16 del Reglament del pla regula les
prestacions bàsiques i entre elles figura la possibilitat de que el beneficiari pugui cobrar la seva
prestació en forma de renda actuarial. En data 27 de juliol de 2011, la Comissió de Control del
pla va aprovar la contractació d’una pòlissa col·lectiva de rendes actuarials amb Vidacaixa, S.A.,
Seguros y Reaseguros per tal de proporcionar aquesta modalitat de prestació als beneficiaris
interessats amb unes condicions competitives.
Les comissions de control dels fons de pensions oberts gestionats per Caser, Ahorrovida III i
Ahorropension Cuatro, en què inverteixen el Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de
Catalunya 3, F.P. i el Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 4, F.P.
respectivament, en reunió celebrada el 19 d’abril de 2012 va acordar poder invertir fins el 20%
de la renda variable en renda variable americana.
Importants avantatges fiscals de l’Enginyers Empresa, Pla de Pensions
Les aportacions són despeses deduïbles al seu Impost sobre Societats i es declaren com a
rendiments del treball de l’empleat sense practicar-li retenció a compte i tampoc cotitzen a la
Seguretat Social.
L’empleat podrà reduir-se de la base imposable de l’IRPF la quantitat menor dels següents
imports:
o
El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques (el 50% per
als majors de 50 anys).
o
10.000 euros anuals (12.500 euros per als majors de 50 anys).
I les prestacions rebudes tributen com a rendiments del treball a l’IRPF, amb un règim transitori
pels drets acumulats fins al 31 de desembre de 2006 que si es cobren en forma de capital tenen
dret a una reducció del 40% sempre que el Pla de Pensions contractat tingui una antiguitat
mínima de dos anys.
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Durant els mesos de març i abril de 2013, es van celebrar les reunions de les diferents
comissions de control dels fons de pensions gestionats per Mútua dels Enginyers, on es va
procedir a l’aprovació dels seus comptes anuals i informes de gestió corresponents a l’exercici
2012, auditats i amb l’opinió favorable de la firma Deloitte,S.L.:
21/03/2013: dels fons de pensions 5, 6, 7 i 9
15/04/2013: del Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya, F.P.
15/04/2013: dels fons de pensions 2, 3 i 4
22/04/2013: del Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 8, F.P.
Defensa dels partícips
La normativa vigent estableix les següents vies per a presentar queixes i reclamacions davant
l’Entitat Gestora, segons es tracti de:
•

Plans de pensions individuals Enginyers Valor 5, Enginyers Fonsgestió, Enginyers 2015 i
Enginyers Consolidació Creixent:
L’Entitat Gestora ha de nomenar un Defensor del Partícip el qual ha de ser una persona
experta independent que haurà de decidir sobre les queixes i reclamacions que formulin els
partícips, beneficiaris o els seus drethavents.
Sr. Jacint Tió Bragado
Adreça: C/ Rosalia de Castro, 18 8º 2ª 08025 Barcelona
Adreça electrònica: cintotio@cintotio.com
Tel: 934 355 333

•

Plans de pensions associats o d’ocupació Enginyers Tresor, Enginyers Associatiu,
Enginyers Mixt, Enginyers Borsa i Enginyers Empresa:
L’Entitat Gestora posa a disposició dels partícips, beneficiaris o els seus drethavents, per a
formular les queixes i reclamacions:
- en primera instància, el Servei d’Atenció al Mutualista:
Adreça: Via Laietana, 39 – 2n 08003 Barcelona
Adreça electrònica: sam@mutua-enginyers.com
Fax: 933 100 638
Tel: 900 898 990 / 932 954 300
- en segona instància, el Defensor del Mutualista:
Adreça: Via Laietana, 39 – 2n 08003 Barcelona
Adreça electrònica: defensor@mutua-enginyers.com
Fax: 933 100 638
Tel: 935 522 751

Per a més informació es pot consultar la pàgina web www.mutua-enginyers.com
Els resultats que es mostren en aquest document són resultats històrics obtinguts pels Plans de
pensions i en cap cas s'han d'entendre com a garantia de rendiments futurs dels mencionats
plans. Per tant, les dades que figuren en aquest informe apareixen a efectes informatius i no
constitueixen una oferta de venda per part de La Mútua dels Enginyers.
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