Ciutadania. Hipoteques i Plans de Pensions
4.3. Disposició excepcional dels plans de pensió
Sinopsi ajuda

Òrgan gestor
Beneficiari

Quantia

Disposar dels drets consolidats en els plans de pensions. Podran
sol·licitar-ho, tant els partícips de plans de pensions de sistema
individual i associat, com els partícips de plans de pensions de
sistema d'ocupació d'aportació definida o mixtos.
Entitat de gestió del pla de pensions
- Persones treballadores que es trobin en situació legal de
desocupació com a conseqüència d'un ERTO derivat de la
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
- Empresaris titulars d'establiments que hagin hagut de
tancar com a conseqüència de l'estat d'alarma.
- Treballadors per compte propi que hagin estat
prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social
com a tals o en un règim de mutualisme alternatiu, i hagin
cessat en la seva activitat com a conseqüència de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19
L'import disponible serà el justificat pel partícip a l'entitat gestora
de fons de pensions, amb el límit màxim de la menor de les dues
quantitats següents:
Depenent de quin sigui el supòsit:
- Persona treballadora afectada per un ERTO: els salaris
nets deixats de percebre mentre es mantingui la vigència
de l'ERTO, amb un període de còmput màxim igual a la
vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional. Ha de
justificar-se amb l'última nòmina prèvia a aquesta
situació.
- Empresaris titulars d'establiments que hagin hagut de
tancar i persones treballadores per compte propi:
Ingressos nets estimats que hagin deixat de percebre
amb un període de còmput màxim igual a la vigència de
l'estat d'alarma més un mes addicional, justificats
mitjançant la declaració de l'IRPF de l'exercici anterior i, si
és el cas, el pagament fraccionat de l'IRPF i les
autoliquidacions de l'IVA de l'últim trimestre. També
hauran d'aportar una declaració responsable en la qual es
quantifiqui l'import mensual de la reducció d'ingressos
El resultat de prorratejar l'Indicador Públic de Renda d'Efectes
Múltiples (IPREM) anual per dotze pagues vigent per a l'exercici
2020, multiplicat per tres (19.362,24 euros) en la proporció que

Requisits

correspongui a la durada de l'ERTO, a el període de suspensió de
l'obertura al públic de l'establiment o a el període de cessament
de l'activitat. En els tres casos el període de còmput màxim és
igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional.
Disposar dels drets consolidats en els plans de pensions. Podran
sol·licitar-ho, tant els partícips de plans de pensions de sistema
individual i associat, com els partícips de plans de pensions de
sistema d'ocupació d'aportació definida o mixtos.
Aquests últims podran disposar, per a les contingències
definides en règim de prestació definida o vinculades a la
mateixa dels drets consolidats quan ho permeti el compromís
per pensions i ho prevegin les especificacions del pla.

Documentació

-

Les persones treballadores afectades per un ERTO,
certificat de l'empresa en què s'acrediti aquesta
circumstància, indicant els efectes de l'ERTO en la relació
laboral per al partícip.

-

Els empresaris titulars d'un establiment que hagi hagut de
tancar, declaració en la qual manifesti, sota la seva
responsabilitat que compleix els requisits esmentats.

-

Les persones treballadores per compte propi que hagin
cessat la seva activitat, certificat expedit per l'AEAT o
l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau,
sobre la base de la declaració de cessament d'activitat
declarada per l'interessat.

Nota: Si el sol·licitant no pot aportar aquests documents, ha de
substituir-los per una declaració responsable que inclogui la
justificació expressa dels motius, relacionats amb les
conseqüències de la crisi de l'COVID-19, que li impedeixen
aportar-los, i, després de la finalització de l'estat d'alarma i de les
seves pròrrogues, disposarà d'un termini d'un mes per fer-ho. El
partícip és responsable de la veracitat de la documentació
acreditativa de la concurrència del supòsit de fet requerit per
sol·licitar la prestació, així com de l'exactitud en la quantificació
de l'import a percebre.
Més informació Termini per fer efectius aquests drets: Durant els sis mesos
web oficial
següents a l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, que es va
produir el 14 de març de 2020, és a dir, fins al 14 de setembre de
2020. Aquest termini es pot prorrogar pel Govern.

Sol·licitud
Suport

Termini per efectuar el reemborsament dels drets:
- En general dins dels set dies hàbils següents a la
presentació de la documentació completa.
- En el cas dels plans de pensions de la modalitat
d'ocupació, el termini s'amplia fins als 30 dies hàbils des
de la presentació de la documentació completa.
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/mlaborales/ampliacion.ht
m
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