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2017 Quin pes creus que té la previsió social complementària dintre la negociació col·lectiva: 1 17,00% 53,70% 29,30%

2016 Quin pes creus que té la previsió social complementària dintre la negociació col·lectiva: 12,80% 51,30% 35,90%

2017 Consideres que el desenvolupament de la previsió social complementària a la petita i mitjana 

empresa necessita:
2 85,00% 15,00%

2016 Consideres que el desenvolupament de la previsió social complementària a la petita i mitjana 

empresa necessita:
92,50% 7,50%

2017 Consideres que el pla de pensions d'ocupació està prou valorat a l'empresa? 3 22,00% 61,00% 17,00%

2016 Consideres que el pla de pensions d'ocupació està prou valorat a l'empresa? 27,50% 67,50% 5,00%

2017 Consideres necessari millorar la transparència del funcionament dels fons de pensions 

d'ocupació? 4 58,50% 26,90% 14,60%

2016 Consideres necessari millorar la transparència del funcionament dels fons de pensions 

d'ocupació? 75,00% 17,50% 7,50%

2017 Consideres que el treball de les comissions de control té prou reconeixement social per part del 

col·lectiu de persones partícips i beneficiaris dels plans de pensions d'ocupació? 5 17,10% 82,90%

2016 Consideres que el treball de les comissions de control té prou reconeixement social per part del 

col·lectiu de persones partícips i beneficiaris dels plans de pensions d'ocupació? 10,30% 87,20% 2,60%

2017 Consideres que en alguns casos pot haver un conflicte d'interès entre el treball dels consultors 

de plans i fons de pensions d'ocupació i les seves relacions amb els promotors? 6 23,10% 15,40% 7,70% 53,80%

2016 Consideres que en alguns casos pot haver un conflicte d'interès entre el treball dels consultors 

de plans i fons de pensions d'ocupació i les seves relacions amb els promotors? 35,00% 15,00% 50,00%

2017 Consideres beneficiós pel funcionament dels plans i fons de pensions d'ocupació que les 

comissions de control tinguin assessors externs? 7 87,50% 2,50% 10,00%

2016 Consideres beneficiós pel funcionament dels plans i fons de pensions d'ocupació que les 

comissions de control tinguin assessors externs? 87,80% 4,90% 7,30%

2017 Consideres que la mida dels fons de pensions condiciona les possibilitats de que les comissions 

de control puguin disposar d'assessors externs? 8 82,50% 7,50% 10,00%

2016 Consideres que la mida dels fons de pensions condiciona les possibilitats de que les comissions 

de control puguin disposar d'assessors externs? 85,40% 12,20% 2,40%

2017 Consideres un objectiu legítim que les comissions de control dels fons de pensions multiplà 

puguin organitzar les seves funcions i disposar d'assessorament extern com ho fan els fons de 

pensions uniplà:
9 90,20% 4,90% 4,90%



2016 Consideres un objectiu legítim que les comissions de control dels fons de pensions multiplà 

puguin organitzar les seves funcions i disposar d'assessorament extern com ho fan els fons de 

pensions uniplà:
90,20% 2,40% 7,30%




