
Aportacions individuals dels promotors al pla de pensions 
d’ocupació de promoció conjunta en l’àmbit de la Generalitat 
per a l’any 2010 
 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5537 – 31.12.2009 
 
LLEI 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2010. 
 
Article 30 
 
Pla de pensions 
 
1. A més de l’increment general de retribucions que estableixen als articles 23 

i 26, es pot destinar fins a un 0,3% de la massa salarial a finançar 
aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança 
col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació. 

 
2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1, la massa salarial del funcionariat i  

altre personal no sotmès a la legislació laboral és el conjunt de crèdits 
aprovats destinats a retribucions, sense tenir en compte l’increment general 
establert per al 2010 ni les despeses d’acció social. Als mateixos efectes, la 
massa salarial del personal laboral és la que determina l’article 26.2, 
excloses les despeses d’acció social. 
 

3. Les quanties anuals de les aportacions individuals dels promotors al pla de 
pensions d’ocupació de promoció conjunta en l’àmbit de la Generalitat per a 
l’any 2010 són les següents: 

 
Grup  
(decret legislatiu 1/1997, 
del 31 d’octubre) 

Grup/subgrup equivalent 
(llei de l’estat 7/2007, 
del 12 d’abril)  

Import 
(euros) 

A A1 105,94 
B  A2 89,92 
C C1 67,03 
D C2 54,82 
E Agrupacions professionals 50,04 
Per cada trienni  3,89 

 
4. Les quanties anuals que fixa l’apartat 3 s’han d’ajustar, per a cada partícip, 

amb l’aplicació de les reduccions que corresponguin, segons el temps de 
prestació efectiva de serveis, d’acord amb el que s’estableix per via 
reglamentària. 

 
5. Les quanties de les aportacions individualitzades a altres plans de pensions 

d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura 
de la contingència de jubilació no poden ésser superiors a les que estableix 
aquest article. 


