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Context econòmic 

L'economia mundial va experimentar el 2010 un creixement notable (un 5,0%, segons les 
estimacions del Fons Monetari Internacional), per damunt de la contracció del 0,6% 
registrada el 2009, la primera des de la Segona Guerra Mundial. L'evolució més favorable de 
l'economia internacional va respondre al fort dinamisme dels països emergents (creixement 
estimat del 7,1%) i als efectes positius d'aquest factor i dels estímuls fiscals i monetaris 
sobre les economies avançades (augment del PIB del 3,0%). 

En les economies desenvolupades, els Estats Units (2,8%), el Japó (4,0%) i Alemanya 
(3,5%) han liderat la recuperació. Al contrari, presenten creixements continguts el Regne 
Unit (1,3%) i la resta d'economies de l'àrea de l'euro, que en conjunt va avançar d'un 1,7%, 
amb contraccions de l'activitat a Irlanda, a Espanya i, sobretot, a Grècia, i va mostrar així 
senderes divergents de recuperació segons l'impacte estructural de les crisis i la capacitat 
domèstica de resposta competitiva. 

Lligat a aquestes asimetries dins l'àrea de l'euro, l'any 2010 s’ha caracteritzat, a més, 
pels diferents episodis de crisi del deute sobirà d’alguns dels països de la zona. La crisi grega 
va assolir la màxima intensitat el maig, situació que es va contagiar a altres economies 
perifèriques i va conduir a un pla d'ajuda coordinat entre la Unió Europea (UE) i l'FMI, a la 
creació d'instruments de finançament en el si de la UE i a mesures addicionals de distensió 
en els mercats per part del Banc Central Europeu (BCE). 

Aquest conjunt d'actuacions, al costat de la publicació de les primeres proves d'estrès a la 
banca a final de juliol, va permetre relaxar les tensions, però no pas eliminar-les, com es va 
demostrar el novembre amb l'episodi d'Irlanda i amb nous màxims de prima de risc a la 
resta de les economies perifèriques. Un nou pla d'ajuda va tornar a mitigar els efectes, però 
a final del 2010 les rendibilitats del deute sobirà continuaven mostrant importants tensions a 
mitjà termini. 

Els diferents períodes de tensió a l'àrea de l'euro han penalitzat la divisa comuna, tot i la 
feblesa del dòlar derivada de l'expansió monetària de la Reserva Federal i dels grans 
desequilibris fiscals als Estats Units. D’aquesta manera, l’euro es va depreciar d’un 13% el 
primer semestre del 2010, evolució lligada a la crisi grega, i d’un 5% l'últim trimestre de 
l'any, resultat de les turbulències a Irlanda, en contrast amb la revaloració del 5% entre el 
juny i el setembre per un període de major estabilitat als mercats de deute públic. Prova 
addicional de l'asimetria percebuda en els mercats per efecte de les crisis sobiranes és la 
dispar evolució de la renda variable el 2010 (guanys del 13% en l'S&P-500 i caiguda del 6% 
en l'Eurostoxx-50), sobretot en el sector bancari (augment del 17% i descens del 24%, 
respectivament). 

L'economia espanyola ha mostrat el 2010 una atonia general en la fase de la recuperació, 
amb variacions trimestrals del PIB del 0,1, el 0,3, el 0,0 i el 0,2%. El primer semestre va 
estar marcat per una evolució més positiva del consum privat, com a conseqüència de 
l’avançament de compres per factors de naturalesa transitòria (finalització del programa 
d'ajuda a la compra d'automòbils Pla 2000E i pujada de l'IVA), que va contrastar amb la 
caiguda de la despesa familiar el tercer trimestre i amb l'escàs avanç del quart, i que va fer 
que en el conjunt del 2010 el consum privat avancés de l’1,2%. 

En el conjunt del 2010 es va registrar una contracció del PIB del 0,1%, resultat d'una 
contribució positiva del sector exterior més gran que el drenatge de la demanda interna, amb 
un dinamisme de les exportacions (10,3%) molt superior al de les importacions (5,4%). 
Aquesta evolució tan positiva de les vendes a l’exterior no es va reflectir amb força en la 
inversió en béns d'equipament, que va pujar només de forma moderada (1,8%). Finalment, 
la inversió en construcció ha mantingut un alt ritme de contracció (descens de l’11,1%), ara 
accelerat pel segment no residencial, que ha rebut un impacte creixent de l'ajust fiscal, com 
ha passat amb el component de consum públic (-0,7%). 

En aquest context, l'economia espanyola va continuar destruint llocs de treball per tercer 
any consecutiu, amb un descens de l'ocupació del 2,3% i un augment de la taxa d'atur fins al 
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20,1%. Aquest factor ha mantingut una baixa pressió sobre els preus al consum, si bé 
l'increment d'impostos indirectes (IVA el juliol i sobre el tabac el desembre) i l'encariment de 
l'energia han augmentat la inflació a desembre del 2010 fins al 3,0% (0,8% en el mateix 
període del 2009). 

Finalment, en el mercat de l'habitatge, el 2010 ha estat marcat per dos fets rellevants. 
D'una banda, la finalització generalitzada del procés d'acumulació d'estoc pendent de venda, 
una vegada que els immobles acabats han convergit cap a la demanda de nou habitatge. I, 
d'una altra, els canvis de fiscalitat (pujada de l'IVA reduït en primeres operacions el juliol i 
eliminació parcial de les deduccions per a la compra en l'IRPF el gener del 2011), que han 
condicionat un comportament una mica erràtic de la demanda i dels preus. 

En el camp del sector financer, aquest context econòmic advers ha provocat una dinàmica 
de baix creixement generalitzat del negoci financer, un fort deteriorament dels marges del 
negoci tradicional, la necessitat de continuar contenint les despeses d’explotació, el 
manteniment d’uns alts nivells de morositat i, en conseqüència, significatius retrocessos en 
el compte de resultats amb potencials impactes en les ràtios de capital. 

El Grup CatalunyaCaixa el 2010 

El Grup CatalunyaCaixa està integrat per CatalunyaCaixa, com a entitat matriu, i un 
conjunt de societats participades, que, complementàriament a la Institució, realitzen, entre 
altres, activitats en les àrees financeres, d'assegurances, immobiliària, de serveis, de 
pensions i creditícia.  

CatalunyaCaixa és l'entitat resultant del procés de fusió formalitzat l'1 de juliol del 2010 
entre Caixa Catalunya, Caixa Tarragona i Caixa Manresa, de resultes de la qual l'Entitat 
compta amb una nova estructura organitzativa i uns nous òrgans de govern. Aquest procés 
de fusió es va materialitzar en el marc del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària 
(FROB), recollit en el Reial Decret 9/2009, i en base al context econòmic emergit arran de la 
crisi financera internacional i les estratègies per fer-hi front. 

Això va comportar haver de preparar un Pla d'Integració, aprovat pel Banc d'Espanya, que 
centrava l'estratègia comercial en la banca minorista i en el qual es posava èmfasi en la 
solvència, la gestió dels riscos, la liquiditat, la rendibilitat i l’operatòria immobiliària. Així 
mateix, preveia una profunda racionalització de la xarxa comercial i de la plantilla, que es va 
desenvolupar a bon ritme durant els sis primers mesos de vida de la nova entitat i que es 
completarà els primeres mesos del 2011.  

D'altra banda, el 28 de juliol del 2010 es va fer efectiva l'emissió, subscripció i 
desemborsament, per part del FROB, de 1.250 milions d'euros de participacions preferents 
convertibles en quotes participatives.  

Balanç 

Els actius consolidats del Grup CatalunyaCaixa a final del 2010 s’han situat en 76.585 milions 
d’euros, amb una estructura constituïda per un fort component de l’operatòria amb clients. Així, 
el finançament creditici a la clientela, pel cantó de l’actiu, representa més del 70% del total, 
mentre que els recursos de clients, integrats pels Dipòsits de la clientela, els Dèbits representats 
per valors negociables i els Passius subordinats, pel cantó del passiu, representen més del 80%. 
Al 31 de desembre, CatalunyaCaixa ocupava la quarta posició entre les caixes d’estalvis 
espanyoles pel volum d'actius. 

Dins de l’actiu del balanç consolidat, el saldo dels crèdits a clients, sense tenir en compte 
els ajustos per valoració i les provisions per deteriorament dels actius, s’acosta a 54.000 
milions d’euros, lleugerament per sota la cartera de final de juny. Els crèdits amb garantia 
real superen els 39.000 milions i és, amb escreix, la modalitat amb un pes més significatiu, 
de més del 73% de la cartera, mentre que el conjunt dels préstecs personals i comptes de 
crèdit depassa el 22%. D’una altra banda, el saldo d’actius dubtosos s’ha mantingut en els 
mateixos nivells que a començament de semestre, gràcies a l’efectiva gestió preventiva 
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desenvolupada i al positiu resultat dels sistemes de control establerts. Això ha permès 
presentar un comportament força més favorable, de més de mig punt, que el sector. 

A final del 2010, els recursos de clients captats per CatalunyaCaixa, amb dades 
consolidades, s’acosten a 71.000 milions d’euros, amb un increment semestral del 10,7%. 
L’evolució d’aquests sis mesos de vida de CatalunyaCaixa ha estat força més favorable en el 
cas dels recursos de balanç, ja que les modalitats de fora de balanç, integrades bàsicament 
pels fons d’inversió, els productes d’assegurança i els fons de pensions, en un context de 
baixos tipus d’interès i d’inestabilitat financera dels mercats, han seguit un comportament 
negatiu. Així, els recursos de clients de balanç presenten un saldo de 62.607 milions, amb 
una taxa de creixement semestral del 13,2%, evolució força favorable, tot i que inclou les 
participacions preferents convertibles subscrites pel FROB. Entre els dipòsits de clients, que 
representen gairebé el 70% del total de recursos de balanç, sobresurt la favorable evolució 
de la captació de recursos a través de les imposicions a termini. L’altre gran capítol del 
balanç en la captació de recursos, els Dèbits representats per valors negociables, que 
canalitzen bona part de l'activitat emissora per a grans inversors, mostra una caiguda del 
5,7% i tanca l’any amb un saldo de 16.004 milions. Finalment, els recursos de fora de balanç 
s’acosten a 8.300 milions d’euros, més del 50% dels quals corresponen a fons d’inversió. Els 
plans de pensions, tot i que de forma molt moderada, són l’única d’aquestes modalitats de 
fora de balanç que presenta una evolució favorable. 

Quant a la cartera de valors, el saldo a final del 2010 és, deixant de banda la cartera de 
negociació, de més de 6.300 milions d’euros i representa el 8,3% del balanç. El 77% 
d’aquesta cartera correspon a títols de renda fixa, majoritàriament deute públic. Entre els 
instruments de renda variable sobresurt, dins el capítol Actius financers disponibles per a la 
venda, l’1,62% de Gas Natural SDG i l’1,63% de Repsol YPF, SA (aquesta participació en la 
companyia petroliera va ser venuda a començament del 2011, en unes bones condicions 
econòmiques). Finalment, el capítol de Participacions, entre les quals sobresurten les 
societats en l’àmbit de les assegurances, de la promoció immobiliària i de la gestió de fons 
d’inversió i de fons de titulització, així com diverses societats de cartera i de prestació de 
serveis integrants del Grup CatalunyaCaixa, presenta un valor en llibres de 579 milions 
d’euros. També sobresurten, com a entitats multigrup, les participacions del 20% de Cedinsa 
Concesionaria i, a través de Volja Plus, del 7,76% d’Applus Servicios Tecnológicos. 

En l'àmbit de les societats del Grup, el mes de setembre es va executar l'acord amb 
Mapfre, SA, signat el primer semestre per les Caixes de Catalunya, de Tarragona i de 
Manresa, per desenvolupar conjuntament els negocis d’assegurances i plans de pensions de 
CatalunyaCaixa, i que comportava la venda al grup assegurador Mapfre del 50% més una 
acció de les filials asseguradores de CatalunyaCaixa (Ascat Vida, SA; Ascat Assegurances 
Generals, SA; Caixa Tarragona Vida, SA, i Caixa Manresa Vida, SA). 

A final del 2010, els recursos propis totals se situen en 5.198 milions d’euros i un 
coeficient de solvència del 10,7%, amb un excés de 1.311 milions sobre els mínims exigits 
en aquella data pel Banc d’Espanya. 

Resultats 

En aquests sis mesos de vida, el marge d’interessos generat pel Grup CatalunyaCaixa és 
de 306,6 milions d’euros, resultat d’uns elevats ingressos financers, de més de 1.100 
milions, i d’unes despeses financeres que superen els 800 milions. Les tres quartes parts dels 
interessos i rendiments financers meritats durant el període corresponen a la cartera de 
crèdits, mentre que els rendiments dels valors representatius de deute són l’altra gran font 
d’ingressos financers de l’Entitat, amb més del 20% del total. Pel que fa a les despeses, més 
del 90% del total d’interessos meritats correspon als pagats als clients de l’Entitat, per 
retribuir tant els dipòsits com les emissions efectuades. 

També l’aportació de les comissions en el semestre al compte de resultats ha estat 
significativa, bàsicament pels ingressos generats per serveis de cobrament i pagament (78,1 
milions d’euros), per serveis d’inversió i activitats complementàries (20,8 milions) i per 
comercialització de productes financers no bancaris (27,3 milions). En total, una vegada 
descomptades les comissions pagades per l’Entitat, en bona part per la facturació de targetes 
de crèdits dels seus clients, les comissions netes del Grup CatalunyaCaixa arriben a 170,0 
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milions d’euros, que, juntament amb els rendiments dels instruments de capital (18,9 
milions) i els resultats d’entitats valorades pel mètode de la participació (-1,1 milions), 
permeten obtenir un Marge bàsic de 494,3 milions d’euros. 

En canvi, els resultats per operacions financeres i les diferències de canvi, si bé positius, 
han contribuït de forma moderada al Marge brut de l’Entitat, que ha assolit una xifra de 
542,9 milions d’euros. 

Les despeses d’explotació, que recullen algunes partides de caràcter extraordinari 
derivades de la fusió, importen 481,1 milions d’euros i estan integrades per 279,8 milions de 
despeses de personal, 158,2 milions de despeses generals d’administració i 43,1 milions 
corresponents a la dotació per amortització dels actius materials i intangibles. El resultat 
d’explotació, constituït pel marge brut una vegada descomptades les despeses estructurals 
d’explotació, se situa en 61,8 milions d’euros. 

Finalment, el total de provisions a càrrec del compte de resultats i de resultats 
extraordinaris puja a 10,3 milions d’euros. Tot plegat fa que els resultats abans d’impostos 
(BAI) generats des l’1 de juliol del 2010 fins al 31 de desembre siguin d’11,9 milions d’euros, 
molt condicionats pels elevats volums de despeses vinculades al procés de fusió i al pla 
d’integració que s’està duent a terme.  

Xarxa comercial i plantilla 

Al llarg del semestre, CatalunyaCaixa ha estat immersa en un procés de racionalització 
comercial, dins del qual ha tingut lloc la reordenació i optimització de la xarxa d’oficines de 
les tres entitats fusionades que assenyalava el Pla d'Integració. La xarxa ha acabat el 2010 
amb 1.378 oficines, fet que representa una reducció de 179 oficines (89 a Catalunya i 90 a la 
resta de comunitats autònomes) en relació amb l’existent en el moment de fer-se efectiva la 
fusió, l’1 de juliol. Al 31 de desembre, la distribució de la xarxa era de 1.050 oficines a 
Catalunya, 327 a altres comunitats autònomes i 1 a França.  
 

Paral·lelament al procés d'integració i tancament d'oficines, s'ha portat a terme la 
reestructuració de la plantilla de CatalunyaCaixa, que ha comportat desenvolupar una política 
de prejubilacions i de baixes incentivades consensuada amb les centrals sindicals. A final del 
2010, la plantilla del Grup CatalunyaCaixa era de 8.259 empleats, amb una reducció de 837 
empleats en el semestre. 

Gestió del risc 

Per assegurar-se que disposarà en tot moment de liquiditat suficient per complir els seus 
compromisos de pagament, el risc de liquiditat del Grup CatalunyaCaixa, inherent a l'activitat 
i als instruments financers, és gestionat per la unitat de curt termini de l’Àrea de Tresoreria i 
Mercat de Capitals de CatalunyaCaixa, pel que fa a la liquiditat operativa, i per la Direcció de 
l’Entitat a través del Comitè d’Actius i Passius, pel que fa a la liquiditat estructural. Dins la 
liquiditat estructural, CatalunyaCaixa disposa de programes d’emissió que garanteixen la 
liquiditat a cada termini i que mantenen la dependència del mercat a curt termini en uns 
nivells acceptables de volum. Complementàriament, per fer front a possibles tensions de 
liquiditat, el Grup CatalunyaCaixa té dipositades diverses garanties al Banc Central Europeu 
que li permeten obtenir una liquiditat addicional. 

El Grup CatalunyaCaixa té adaptada la seva estructura organitzativa per garantir una 
efectiva gestió integral i control de tots els riscos, especialment els de crèdit, mercat i 
operacional. La funció de riscos implantada a l’Entitat està segregada en les funcions 
d'admissió i recuperació, d'una banda (Direcció d'Admissió de Riscos i Recuperacions), i en 
les de mesurament, seguiment i control, d’una altra (Direcció de Control i Gestió Global del 
Risc), totes dues independents de les àrees de negoci.  

Per a la gestió del risc de crèdit, el Grup CatalunyaCaixa disposa de models de scoring de 
particulars i de models de rating per a tots els segments d’empreses i de criteris i polítiques 
de classificació d’operacions i de clients en el moment de la contractació. I no manté 
concentracions de riscos de caràcter significatiu, a excepció dels riscos mantinguts amb 
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economies domèstiques amb garantia hipotecària, amb préstecs al consum i amb promotors 
no del Grup.  

El Consell d’Administració de CatalunyaCaixa, que és el màxim responsable de la gestió 
global del risc, és qui aprova les polítiques generals de la gestió dels riscos, dels models de 
qualificació i de les eines d’admissió, control i seguiment del risc, així com dels procediments 
de mitigació.  

El risc de tipus d'interès és el que afecta les masses d’actiu i passiu sensibles del balanç 
per l’efecte d’una variació en l’estructura de la corba de tipus d’interès de mercat. La gestió i 
control d’aquest risc recau en el Comitè d’Actius i Passius, que s'encarrega de posar en 
pràctica els procediments que assegurin que es compleixen en tot moment les polítiques de 
control i gestió del risc fixades pel Consell d’Administració de CatalunyaCaixa, amb l'objectiu 
de limitar al màxim els riscos de tipus d'interès i aconseguir un equilibri en la rendibilitat. 

Quant al risc de negociació, les posicions en instruments financers, tant actius com 
derivats, mantingudes per CatalunyaCaixa amb un objectiu de negociació són gestionades 
per l’Àrea de Tresoreria i Mercat de Capitals i estan subjectes a les variacions de certs factors 
de risc (tipus d’interès, tipus de canvi, preus de renda variable i mercaderies, etc.). El control 
es fa diàriament sobre la base del límit de Valor en Risc associat a aquesta activitat que 
estableix el Consell d’Administració. 

La gestió del risc operacional és un element estratègic per a CatalunyaCaixa, ja que 
afecta directament la generació de valor per la via de resultats i indirectament la reputació i 
la confiança posada en l'Entitat pels agents socials, reguladors, clients i públic en general. El 
model de gestió utilitzat preveu un seguit d'actuacions encaminades a sistematitzar la 
identificació, avaluació, monitorització, mesurament i mitigació del risc a tota l'organització, 
amb el suport d’eines i metodologies especialitzades. 

La gestió dels recursos propis és un element fonamental de l’activitat diària de 
CatalunyaCaixa que afecta tant les decisions d'inversió de l'Entitat com l’anàlisi de la 
viabilitat de les operacions. El control i la gestió de la solvència del Grup s'emmarquen dins 
les Polítiques de Solvència aprovades pel Consell d'Administració de CatalunyaCaixa. Per 
garantir el compliment del conjunt d’aquestes polítiques s’han establert sistemes de control i 
seguiment adequats.  

Operacions vinculades 

D’acord amb allò que estableixen la Circular 1/2008 de la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors i el Reial decret 1362/2007, de 19 d’octubre, aquest informe de gestió no inclou la 
informació relativa a parts vinculades establerta a l’article 15 de l’esmentat reial decret, ja 
que va inclosa a les notes dels estats financers consolidats del Grup CatalunyaCaixa de 
l’exercici de sis mesos acabat el 31 de desembre del 2010. 

Medi ambient 

Les entitats integrades al Grup CatalunyaCaixa no tenen responsabilitats, despeses, 
actius, provisions ni contingències de naturalesa mediambiental en el desenvolupament de la 
seva activitat que puguin ser significatives en relació amb el patrimoni, la situació financera i 
els resultats. No obstant això, CatalunyaCaixa manté de fa anys una política activa de 
promoció de la correspondència ecològica i, en general, de racionalització de consums i 
recursos, així com de gestió controlada dels residus, que complementa la important activitat 
de protecció i conservació d’espais naturals i de fauna, duta a terme des de l’Obra Social. 

Obra Social 

Amb gairebé 50 milions d’euros de recursos esmerçats, l’Obra Social de CatalunyaCaixa 
ha realitzat al llarg del 2010 una exhaustiva tasca de promoció de la cultura, de preservació 
del medi ambient, d’impuls social, de foment del coneixement i de treball en l’àmbit de 
l’alimentació i la salut. I ho ha fet des d’una vocació de proximitat i territorialitat, afavorida 
pel treball de les fundacions Caixa Tarragona i Caixa Manresa. 
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En l’àmbit de la cultura, les exposicions temporals a La Pedrera han mantingut el nivell 
acostumat de qualitat i divulgació amb les mostres “Maillol”, “Fortuny: el mag de Venècia” i 
“Mariscal a La Pedrera”, que han rebut més de 270.000 visitants, complementades per altres 
exposicions de petit format. Mentrestant l’Espai Gaudí i el Pis de La Pedrera, integrants de 
l’exposició permanent de l’edifici, eren visitats, en conjunt, per prop de 950.000 persones. A 
Tarragona, la sala d’exposicions de la Fundació ha exhibit fins a tres mostres, amb 27.000 
assistents, i a Manresa, la sala Plana de l’Om n’ha presentat quatre més, amb prop de 
20.000 visitants. L’altre gran espai cultural i emblemàtic de l’Obra Social, Món Sant Benet, 
ha tingut més de 110.000 visitants, que han participat en les visites medieval i modernista 
organitzades o conegut la feina de la Fundació Alícia (Alimentació i Ciència), ubicada en 
aquest entorn i que treballa per la millora de l'alimentació en els àmbits de la salut i 
l’educació. També a CX Auditori Tarragona s’han fet diverses activitats culturals i musicals, 
amb una nodrida participació. De les exposicions itinerants es destaca el Bus Gaudí, que s'ha 
desplaçat per diferents poblacions de l'Estat i que han visitat unes 65.000 persones. 

En el terreny social es destaquen els projectes a favor de la inserció laboral i que actuïn 
de motor econòmic al territori. Aquest és el cas de la creació del primer Centre Especial de 
Treball a l’Alt Urgell i de la constitució de la primera planta de tractament multiproducte 
forestal de Catalunya. Són iniciatives que s’afegeixen a projectes consolidats, com ara els CX 
Espais, que generen activitat per a més de 29.000 socis. En el camp de la dependència, 
s’han format 3.580 persones en els cursos per a cuidadors no professionals en conveni amb 
la Generalitat de Catalunya. Pel que fa als centres sociosanitaris i residencials, s'han atès 
més de 4.300 pacients en els 9 hospitals d’atenció especialitzada en malalties 
neurodegeneratives, que ofereixen places concertades i privades en règim d’hospital de dia, 
centre de dia, residència assistida i llarga estada sociosanitària. El Programa tu Ajudes ha 
canalitzat més d’1,5 milions d’euros a 556 entitats per a la realització de projectes socials, 
educatius i culturals, a les comarques de Tarragona, distribuïts segons decisió directa dels 
clients de CatalunyaCaixa. Dins dels programes intergeneracionals, sobresurt el projecte 
Viure i Conviure, que ha comptat amb 360 convivències repartides en tot l’Estat espanyol 
durant l’any.  

Quant a l’àmbit de la protecció del medi ambient, l’Obra Social de CatalunyaCaixa ha 
esdevingut el primer propietari forestal privat de Catalunya, amb la gestió d’un 5,21% del 
territori català. És destacable aquí la tasca del CX MónNatura Pirineus, a les Planes de Son, 
que ha rebut més de 13.000 visitants, al costat de projectes com els de conservació 
d’hàbitats i d’espècies. 

De l’àrea de Coneixement, sobresurten, a banda de les activitats de la Fundació Alícia 
esmentades a l’apartat de cultura, el programa Joves i Ciència, amb un centenar de 
participants en la tercera edició, i el programa Supernova, de la Fundació Caixa Tarragona, 
amb la participació de gairebé 9.000 estudiants. A més, dins el marc del cicle de tallers 
experimentals Fes Recerca!, s’han dut a terme diverses activitats amb la col·laboració del 
Parc Científic de Barcelona. Finalment, el programa d’ajuts als estudiants que inicien els 
estudis universitaris, impulsat per fomentar l'esforç i l'excel·lència acadèmica, ha concedit 
500 beques per al curs 2010-2011.  

 Previsions per al 2011 

El context econòmic internacional d’aquest any 2011 sembla assenyalar que el PIB 
mundial presentarà un elevat creixement (al voltant del 4,4%, segons les darreres 
estimacions de l’FMI), per bé que lleugerament inferior al del 2010. Aquest creixement seria 
resultat d'un alentiment de similar magnitud en les economies emergents i en les 
desenvolupades (amb creixements del 6,5 i el 2,5%, respectivament) i molt condicionat pels 
efectes de l'aplicació de polítiques més restrictives davant la dinàmica alcista de la inflació (el 
barril de petroli ha passat de 100 dòlars a començament del 2011) i per uns fonaments 
encara febles en les economies desenvolupades en un context d’ajust fiscal, especialment a 
l’àrea de l’euro, on s’hi afegeixen les persistents turbulències en el risc sobirà d’alguns països 
de la zona. Dins aquest marc general, la recuperació de l'economia espanyola continuarà 
essent fràgil. Els avanços previstos del PIB i de l'ocupació seran moderats, molt condicionats 
pels moderats avanços també del consum privat i de la inversió productiva i per la 
contribució positiva de la demanda externa, enfront de nous ajustos en la construcció i en el 
consum públic. Addicionalment, un major increment dels preus i l'augment de l'euríbor a 12 
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mesos previstos són dos elements que afectaran directament les economies domèstiques, 
amb una detracció de la seva capacitat adquisitiva. 

Dins el marc de les reformes legislatives en l'àmbit financer i d'acord amb les possibilitats 
legals establertes, el Consell d'Administració de CatalunyaCaixa va aprovar en la reunió del 
dia 15 de febrer iniciar el procés per reforçar la seva capitalització, mitjançant la creació 
d'una entitat bancària. Aquesta fórmula jurídica permetrà el creixement dels recursos propis 
amb recursos procedents d'inversors, que poden ser tant públics com privats. En aquest 
sentit, CatalunyaCaixa cercarà la fórmula d'estructuració del negoci i el model de governança 
corporativa que millor asseguri tant el manteniment i potenciació de l'Obra Social com la 
preservació del model de negoci de banca minorista. Aquest procés s'emmarca dins el nou 
entorn regulatori mundial, conegut per Basilea III, i el recent Reial Decret per al reforçament 
del sector financer, aprovat el 18 de febrer, que exigeixen un procés de capitalització per 
augmentar els nivells de solvència que afecta totes les entitats del sistema financer espanyol 
i que introdueix una reforma del FROB per facilitar-los l’adaptació a la nova capitalització 
exigida. 

De l'activitat financera del 2011, es destaca la venda, amb data 19 de gener, de l’1,63% 
de les accions de Repsol YPF, SA, que CatalunyaCaixa mantenia a través de la societat 
Repinves, SA, cosa que ha generat unes plusvàlues de 117,1 milions d’euros. Aquesta venda 
d’accions, prevista en el pla de negoci de l'Entitat, ha significat un considerable increment de 
la liquiditat. Alhora ha reforçat la solvència del Grup CatalunyaCaixa, amb una millora de 
0,32 punts en el Core Capital, i permetrà afrontar en una posició de major fortalesa els 
reptes del 2011. 

Dins l'àmbit més institucional, el Vicepresident Primer de CatalunyaCaixa, Manel Rosell, 
ha assumit les funcions de President, després de la renúncia de Fernando Casado, 
presentada davant el Consell d’Administració el 15 de febrer del 2011. 
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INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU DE CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA, 
TARRAGONA I MANRESA 

 
Per a una millor comprensió del model i una elaboració posterior, cal llegir les instruccions 

que per emplenar-lo figuren al final del present informe. 
 
A    ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN

 
A.1. ASSEMBLEA GENERAL 

 
A.1.1.Identifiqueu els membres de l'Assemblea General i indiqueu el grup al qual  
pertany cadascun dels Consellers Generals: 

 
Vegeu Addenda 

 
A.1.2.Detalleu la composició de l'Assemblea General en funció del grup al qual 
pertanyen els Consellers: 

 

Grup al qual pertanyen Nombre de 
Consellers 
generals 

% sobre el total 

CORPORACIONS MUNICIPALS 24 15,000 
IMPOSITORS 60 37,500 
PERSONES O ENTITATS 
FUNDADORES 

0 0,000 

EMPLEATS 20 12,500 
CORPORACIONS FUNDADORES I 
ENTITATS 

56 35,000 

Total 160 100,000 

 
A.1.3.Detalleu les funcions de l'Assemblea General. 

 
L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern i de decisió de CatalunyaCaixa. Els 

seus membres tenen la denominació de Consellers Generals, i vetllen per la integritat del 
patrimoni de l'Entitat, per la salvaguarda dels interessos dels impositors i clients i per la 
consecució dels fins d'utilitat social de l'Entitat, fixant les directrius d'actuació. 

 
Sens perjudici de les facultats generals de govern, són competència especial i exclusiva 

de l'Assemblea General les funcions següents: 
 

 -Nomenar i revocar els vocals del Consell d'Administració i els membres de la Comissió de 
Control. 

 -Confirmar el nomenament del Director General. 
 -Apreciar les causes de separació i de revocació dels membres dels òrgans de govern i 

decidir-les abans del compliment del mandat. 
 -Apreciar les causes de cessament el Director General i ratificar-lo, si és procedent. 
 -Aprovar i modificar els Estatuts i el Reglament de procediment per a l'elecció i designació 

dels membres dels òrgans de govern. 
 -Definir les línies generals del pla d'actuació anual de l'Entitat. 
 -Aprovar la gestió del Consell d'Administració, la memòria anual, el balanç, el compte de 

pèrdues i guanys, l'Estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici, l'Estat de fluxos d'efectiu 
i l'aplicació dels resultats a les finalitats pròpies de l'Entitat. 

 - Acordar l'emissió de tota mena de títols-valors. 
 -Aprovar la gestió de l'Obra Social, els seus pressupostos anuals i la liquidació d'aquests. 
 -Nomenar els auditors externs de l'Entitat. 
 -Acordar la liquidació i la dissolució de la Caixa o qualsevol decisió que afecti la seva 

naturalesa. 
 

L'Assemblea General Extraordinària de l'Entitat del dia 16 de novembre del 2010 va 
acordar la modificació de l'article 15 dels Estatuts per adaptar les funcions de l'Assemblea 
General a la nova redacció del Decret legislatiu 1/2008, de Catalunya, donada pel Decret-Llei 
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5/2010, de Catalunya. L'esmentada modificació va ser aprovada el 22 de febrer del 2011 pel 
Conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. En aquesta modificació 
s'hi han inclòs com a funcions de l'Assemblea: 

 
 -Optar per la forma d'exercici de l'objecte propi de la Caixa com a entitat de crèdit. 
 -Acordar el canvi d'organització institucional, la transformació en fundació especial, l'absorció 

o la fusió amb altres. 
 

A.1.4. Indiqueu si l'Assemblea General té reglament o no. En cas afirmatiu, feu una 
descripció del seu contingut: 

 
SÍ   NO X

 
Vegeu Addenda 

 
A.1.5. Indiqueu les normes relatives al sistema d'elecció, nomenament, acceptació 
i revocació dels Consellers Generals. 

 
El procediment regulador de les eleccions i designació dels membres dels òrgans de 

govern es regeix pel Decret legislatiu 1/2008 de Catalunya, d'11 de març, i el Decret 
164/2008 de Catalunya, de 26 d'agost. 

 
Dels 160 membres de l'Assemblea General, els 60 Consellers Generals representants dels 

impositors s'elegeixen mitjançant compromissaris designats per sorteig davant de notari 
entre els clients que compleixen les condicions establertes a l'article 11 dels Estatuts. Els 56 
representants de les corporacions fundadores i entitats (la Diputació Provincial de Barcelona, 
la Diputació Provincial de Tarragona i les fundacions, associacions o corporacions de caràcter 
cultural, científic, benèfic, cívic, econòmic o professional implantades en l'àmbit originari de 
Caixa d'Estalvis de Manresa) són designats directament per cada corporació o entitat. 24 
Consellers Generals són representants dels consells comarcals i altres corporacions locals, 
designats directament per les corporacions a qui correspon aquest dret. Finalment, els 20 
representants dels empleats són elegits directament entre el personal fix de l'Entitat per 
aquest mateix, segons el que estableix el reglament corresponent. 

 
Els Consellers Generals han de complir les condicions i requisits següents: ser persona 

física major d'edat i amb domicili a la zona d'activitat de CatalunyaCaixa; no estar legalment 
incapacitat ni afectat per les incompatibilitats regulades a l'article 12 dels Estatuts Socials, 
així com reunir els requisits d'honorabilitat comercial i professional.  

 
Els Consellers Generals són elegits per un període de sis anys, encara que poden 

continuar si compleixen els requisits necessaris, sempre que la durada total del mandat no 
passi de 12 anys. La renovació dels Consellers Generals es fa cada tres anys, per meitats, 
dins de cada grup de representació, respectant la proporcionalitat d'aquests a l'Assemblea 
General. 

 
Mentre no s'hagi complert el mandat per al qual van ser designats els membres dels 

òrgans de govern, i excepte en els casos de cessament previstos a l'article 14 dels Estatuts, 
el nomenament dels Consellers Generals és irrevocable. 

 
L'acceptació del càrrec s'efectua mitjançant escrit d'acceptació, en el qual el Conseller 

manifesta no incórrer en cap de les incompatibilitats regulades a l'article 12 dels Estatuts 
Socials. 

 
En acabar el termini per al qual han estat designats, els Consellers Generals cessaran en 

l'exercici del càrrec, sens perjudici de la possibilitat de reelecció establerta estatutàriament. 
A més, els Consellers poden cessar per renúncia, dimissió, defunció o incapacitat legal; per 
pèrdua d'algun dels requisits que condicionen l’elegibilitat; per haver incorregut en alguna de 
les incompatibilitats o causes d’inelegibilitat regulades estatutàriament o per la normativa 
legal; per inassistència continuada; per acord de separació adoptat, amb causa justa, per 
l'Assemblea General; pel fet d'incórrer reiteradament en incompliment de les obligacions 
pecuniàries envers l'Entitat, i, pel que fa als Consellers nomenats en representació del 
personal, per jubilació o haver causat baixa a la plantilla per qualsevol altra causa, així com 
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per sanció definitiva en l'expedient disciplinari de l'Entitat per la comissió de faltes laborals 
molt greus. 

 
A.1.6. Indiqueu les normes relatives a la constitució i quòrum d'assistència de 
l'Assemblea General. 

 
Per constituir-se vàlidament, l'Assemblea General necessita l'assistència de la majoria 

dels membres a primera convocatòria. A segona convocatòria s'entendrà que està constituïda 
vàlidament sigui quin sigui el nombre dels assistents. 

 
Per al debat i l'adopció d'acords sobre revocació i separació de membres dels òrgans de 

govern, modificació d'Estatuts i Reglament i liquidació o fusió de l'Entitat, es necessitarà 
l'assistència de dos terços dels seus membres de dret a primera convocatòria, i la de la 
meitat més un dels seus membres de dret a segona convocatòria. 

 
L'Assemblea General Extraordinària de l'Entitat del dia 16 de novembre del 2010, per 

adaptar els estatuts a la nova redacció del Decret legislatiu 1/2008, donada pel Decret-Llei 
5/2010, va acordar la modificació dels esmentats Estatuts i va estendre els referits quòrums 
reforçats d'assistència als acords relatius a la forma d'exercici de l'objecte propi de la Caixa 
com entitat de crèdit, el canvi d'organització institucional, la transformació en fundació 
especial i l'absorció o la fusió amb altres. L'esmentada modificació va ser aprovada el 22 de 
febrer del 2011 pel Conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

 
L'Assemblea General és presidida pel President de l'Entitat, i actua de Secretari qui ho és 

del Consell d'Administració, o bé les persones que han estat designades estatutàriament per 
suplir-los 

  
A.1.7. Expliqueu el règim d'adopció d'acords a l'Assemblea General. 

 
Cada conseller té dret a un vot. Cap conseller no pot ser representat per un altre 

conseller o per una tercera persona, ja sigui física o jurídica. El President de la reunió de 
l'Assemblea General té vot de qualitat. 

 
Els acords de l'Assemblea General es prenen per majoria simple de vots dels assistents, a 

excepció de (i) la modificació dels articles 10.1.2., 10.1.3., 18.3., 21.1.2., 21.1.3., 28.1., 
28.2., 29.2.2., 29.3., 30.2.2., 30.11., 31.4., 32.2., 37.1.2. i 41.3 (c) i (d) dels Estatuts, així 
com (ii) dels acords sobre les matèries que fan referència els apartats 1.1., 1.3. al 1.8. (tots 
dos inclosos) i 1.11. de l'article 15, que requereixen el vot favorable de tres quartes parts 
dels assistents, sempre que representin com a mínim la meitat més un dels seus membres 
de dret, de manera que una quarta part més un d'aquests assistents disposarà del dret de 
veto correlatiu. 

 
L'Assemblea General Extraordinària de l'Entitat del dia 16 de novembre del 2010, per 

adaptar els estatuts a la nova redacció del Decret legislatiu 1/2008, donada pel Decret-Llei 
5/2010, va acordar la modificació dels esmentats Estatuts i va estendre els referits quòrums 
reforçats de votació als acords relatius a la forma d'exercici de l'objecte propi de la Caixa 
com entitat de crèdit, el canvi d'organització institucional, la transformació en fundació 
especial i l'absorció o la fusió amb altres. L'esmentada modificació va ser aprovada el 22 de 
febrer del 2011 pel Conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

 
Els acords adoptats vàlidament obliguen tots els Consellers Generals, fins i tot els 

dissidents i absents, sens perjudici del dret a salvar el vot. Resten exempts de 
responsabilitat respecte als acords adoptats els absents per causa justificada, els que han 
votat en contra o els que han salvat el vot. També obliguen els membres del Consell 
d'Administració que no tinguin la condició de consellers generals 

  
A.1.8. Expliqueu les regles relatives a la convocatòria de les reunions de 
l'Assemblea General i especifiqueu els supòsits en els quals els consellers generals 
podran sol·licitar la convocatòria de l'Assemblea General. 

 
L'Assemblea General ha de ser convocada pel Consell d'Administració amb una antelació 

mínima de quinze dies naturals i publicada, com a mínim deu dies abans de la sessió, en un 
diari d'àmplia difusió en l'àmbit d'actuació de CatalunyaCaixa. També s’ha de publicar al 
“Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” i al “Butlletí Oficial de l'Estat”. La convocatòria 
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ha de comunicar-se als Consellers Generals i ha d'expressar la data, l'hora, el lloc de reunió i 
l'ordre del dia, així com la data, l'hora i el lloc de reunió a segona convocatòria. En cas de 
fusió, la convocatòria es fa amb una antelació mínima d'un mes. 

 
Les Assemblees Generals poden ser ordinàries o extraordinàries. 
 
A l'Assemblea General Ordinària, que es convoca un cop l'any dins del primer semestre 

natural de cada exercici, se sotmeten a aprovació la gestió del Consell d'Administració, la 
memòria anual, el balanç i el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni 
net de l'exercici, l'estat de fluxos d'efectiu, l'aplicació dels excedents i també se sotmet a 
aprovació la gestió de l'Obra Social i la seva liquidació i el pressupost de l’Obra Social, així 
com la resta dels assumptes i proposicions que figurin en l'ordre del dia. 

 
L'Assemblea General Extraordinària és convocada pel Consell d'Administració sempre que 

ho consideri convenient per als interessos socials i també a petició d'un terç dels membres 
de l'Assemblea General o d'un terç dels membres del Consell d'Administració o per acord de 
la Comissió de Control. La petició ha d'expressar l'ordre del dia a què es limitarà l'Assemblea 
i la convocatòria es farà en un termini màxim de quinze dies naturals a partir de la 
presentació de la petició. 

 
Després de la modificació del Decret legislatiu 1/2008 pel Decret-Llei 5/2010, l'exigència 

de publicitat de la convocatòria en diari d'àmplia difusió s'ha substituït per l'exigència de 
publicar la convocatòria en els diaris de més circulació a Catalunya amb una antelació 
mínima de 15 dies. S'han adaptat els estatuts a aquesta exigència havent estat aprovada 
l'esmentada modificació estatutària el dia 22 de febrer del 2011 pel Conseller d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

  
A.1.9. Indiqueu les dades d'assistència en les Assemblees Generals celebrades en 
l'exercici: 

Dades d'assistència 
 

Data Assemblea 
General 

% de presència 
física 

% vot a 
distància 

Total 

27-07-2010 87,270 0,000 87 
16-11-2010 95,500 0,000 93 

 
A.1.10. Detalleu la relació d'acords adoptats durant l'exercici en les Assemblees 
Generals. 

 
L'Assemblea General Extraordinària de Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa, convocada 

estatutàriament pel Consell d'Administració de 27 de juliol del 2010 va prendre els acords 
següents:  

 
Amb la finalitat de reforçar els recursos propis de l'entitat, a l'empara d'allò previst a la 

disposició addicional segona de la Llei 13/1985, amb les especialitats establertes a l'article 9 
del Reial Decret Llei 9/2009, del 26 de juny sobre reestructuració bancària i reforçament dels 
recursos propis de les entitats de crèdit, en el marc del procés d'integració de les Entitats 
fusionades, Caixa d'Estalvis de Catalunya, Caixa d'Estalvis de Tarragona i Caixa d'Estalvis de 
Manresa, i d'acord amb el seu pla d'integració aprovat pel Banc d'Espanya a 25 de març de 
2010, aprovar delegar en el Consell d'Administració de l'Entitat la facultat d'emetre 
participacions preferents convertibles en quotes participatives per un import màxim de 1.250 
milions d'euros que seran subscrites en la seva integritat pel Fons de Reestructuració 
Ordenada Bancària (FROB) i per tal d'atendre en el seu cas, a la conversió de tals 
participacions, aprovar també emetre les quotes participatives de l'Entitat que calguessin per 
procedir a l'esmentada conversió. 

 
Aprovació d'autorització al Consell d'Administració per a: 
 
-Acordar l'emissió d'instruments financers per la captació de recursos aliens, com deute 

subordinat, obligacions o qualsevol altre títol-valor de renda fixa, sempre que el saldo viu en 
circulació no excedeixi en cap moment als 60.000 milions d'euros o el seu contravalor en 
divises. 
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Dins de l'autorització indicada en el paràgraf anterior, el Consell d'Administració podrà 
delegar a favor de la Comissió Executiva i a favor del Director General, Director General 
Adjunt i Director Financer i de Control de Gestió de l'Entitat, fixant els termes i condicions 
que consideri convenients, la referida facultat d'acordar emissions o programes d'emissions. 

 
Delegar indistintament a favor del Director General, del Director General Adjunt i del 

Director Financer i de Control de Gestió, la facultat d'acordar emissions, determinant els seus 
imports, terminis, característiques i condicions financeres més particulars de cada una de les 
quals és llancin al mercat, sempre en el marc dels programes d'emissions de títols vigents 
actualment o que aprovi el Consell d'Administració, donant a conèixer la seva actuació, al 
Consell d'Administració o a la Comissió Executiva, segons correspongui. 

 
-Atorgar les garanties que siguin convenients en relació amb les emissions o programes 

d'emissions de participacions preferents i títols de renda fixa que es llancin al mercat per 
part d'empreses filials de Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa fins a un saldo 
viu en circulació de 5.000 milions d'euros. 

 
Dins de l'autorització indicada en el paràgraf anterior, el Consell d'Administració podrà 

delegar a favor de la Comissió Executiva, fixant els termes i condicions que consideri 
convenients, la referida facultat d'atorgar garanties en relació amb les emissions o 
programes d'emissions de les empreses filials de Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i 
Manresa. 

 
Acord pel qual CatalunyaCaixa, en la seva condició d'entitat dominant, s'acull, juntament 

amb les seves societats dependents, al règim de consolidació fiscal de la Llei d'Impostos de 
Societats. 

 
Aprovació de la modificació d'Estatuts per establir majories reforçades de vot de les tres 

quartes parts dels assistents en les assemblees i també en el Consell d'Administració, per 
prendre determinades decisions, a conseqüència de la configuració de la fusió com “negoci 
conjunt sota control comú”. 

 
Finalment, es va aprovar mantenir els compromisos relatius a l'establiment permanent de 

l'Entitat a França, nomenar els auditors externs i delegar facultats en el president, el 
secretari i el director general per, de manera indistinta, executar i fer complir els acords 
adoptats a l'Assemblea. 

 
Una segona Assemblea General Extraordinària, també convocada estatutàriament pel 

Consell d'Administració, es va celebrar el 16 de novembre del 2010 i va prendre els acords 
següents: 

 
Constitució de l'Assemblea, una vegada culminat el procés d'elecció i designació dels nous 

Consellers General en substitució d'aquells que ho han estat durant el període transitori; i 
nomenament dels membres del Consell d'Administració i Comissió de Control. 

 
Modificació dels Estatuts i del Reglament de procediment per a l'elecció i designació dels 

membres dels òrgans de govern de l'Entitat, a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial 
Decret-Llei 10/2010, del 13 de juliol, i del Decret 5/2010, de 3 d'agost, de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
L'esmentada Assemblea va aprovar les següents modificacions d'articles dels Estatuts i 

Reglament de Procediment per a l'Elecció i Designació dels Membres dels òrgans de govern, 
que van ser, posteriorment, aprovades pel Conseller d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya en data 22 de febrer del 2011 i inscrites en el Registre de Caixes 
d’Estalvis de Catalunya: 

 
1) Modificació dels següents articles dels Estatuts, conseqüència de l'entrada en vigor del 

Reial Decret-Llei 10/2010, de 13 de juliol, i del Decret 5/2010, de 3 d'agost, de la 
Generalitat: art. 1-4 (per fer constar la marca de l'Entitat); art. 6, últim paràgraf (per 
enumerar els òrgans addicionalment establerts per la normativa); art. 8-1 (per establir la 
possibilitat de remuneració dels membres del Consell d'Administració i de la Comissió de 
Control); art. 10-1-1.1 i 10-1-1.3 (per fixar la nova representació d'impositors i corporacions 
locals, augmentant de 60 a 66 el nombre de Consellers Generals nomenats pels impositors i  
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reduint de 24 a 18 el nombre de Consellers Generals designats per les corporacions 
locals); art. 11-2 (per precisar els requisits d'honorabilitat comercial i professional); art. 12-
1-1.1. a 1.8 (per regular les incompatibilitats); art. 15-1-1.7 a 1.14 (per enumerar noves 
competències de l'Assemblea General); art. 16 (per regular la publicitat de la Convocatòria 
de l'Assemblea General); art. 18-1 i 3 (per regular diversos quòrums per a l'adopció 
d'acords); art. 21-1 i 2 (per fixar el nombre de membres del Consell d'Administració en 
representació de cada sector de representació, augmentant de 8 a 9 els Consellers 
representants dels impositors i reduint de 3 a 2 els Consellers representants de les 
corporacions locals); art. 22-4 (per precisar els coneixements i experiència dels membres del 
Consell d'Administració); art. 27-1 (per modificar una referència creuada a un altre article); 
art. 32 (per regular la Comissió de retribucions i nomenaments); art. 34-2, segon paràgraf 
(per fixar la preparació del Director General); art. 37, primer paràgraf (per determinar els 
coneixements i experiència exigibles a la Comissió de Control); disposició derogatòria (per 
derogar les disposicions transitòries primera a setena que quedaran sense efecte per haver 
acabat el període transitori); nova disposició transitòria primera (per regular la primera 
renovació dels òrgans de govern); nova disposició transitòria segona (per regular el 
mecanisme de cessament de 6 Consellers representants de corporacions locals i el 
nomenament de 6 Consellers representants d'impositors, així com el cessament d'un 
membre del Consell d'Administració, representant de les corporacions locals, i el 
nomenament d'un membre del Consell d'Administració representant dels impositors); nova 
disposició transitòria tercera (per regular una particularitat del torn rotatori de consells 
comarcals); i nova disposició transitòria quarta (per establir el mecanisme d'interpretació 
dels pactes de fusió). 

  
2) Modificació dels següents articles del Reglament de procediment per a l'elecció i 

designació dels membres dels òrgans de govern, la qual obeeixen així mateix a la necessitat 
d'adaptació a l'esmentada legislació que ha entrat en vigor en els últims mesos: art. 2-1 i 2 
(per crear 6 noves circumscripcions d'impositors, que passen de 60 a 66);  art.  4.1. (per 
reduir de sis  el nombre de Consellers Generals representants de corporacions locals o 
consells comarcals, que passen de 24 a 18) art.  5-5 (per afegir un nou paràgraf sobre el 
sistema de votacions); art.  6.2.b) (per ajustar el nombre de Consellers Generals que poden 
proposar candidats al Consell d'Administració: un conjunt de Consellers del mateix sector, no 
inferior a trenta-quatre en el d'impositors, a vint-i-quatre en el de les corporacions 
fundadores, a deu en el de corporacions locals i consells comarcals, a onze en el d'empleats i 
a sis en el d'entitats, fundacions i associacions de l'àmbit originari de Caixa d'Estalvis de 
Manresa); Annex- Circumscripcions d'impositors (per precisar els districtes o municipis de 
cada circumscripció electoral). 

 
A més, l'Assemblea va aprovar el nomenament dels membres del Consell d'Administració i 

de la Comissió de control de l'Entitat. 
  

A.1.11. Identifiqueu la informació que es facilita als Consellers Generals amb motiu 
de les reunions de l'Assemblea General. Detalleu els sistemes previstos per a 
l'accés a l'esmentada informació. 
 

Dins dels quinze dies naturals anteriors a la celebració de l'Assemblea, els Consellers 
Generals poden examinar al domicili de l'Entitat la memòria anual, el balanç, el compte de 
pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici, l'estat de fluxos d'efectiu 
i també el projecte d'aplicació dels excedents i el projecte de dotació de l'Obra Social. També 
poden examinar l'informe de la Comissió de Control, l'informe d'auditoria, les línies generals 
del pla d'actuació i amb caràcter general la documentació concernent a la resta de punts de 
l'ordre del dia. 

 
Es facilita la documentació corresponent per fer-ne l’examen, a les dependències  del 

Departament de Secretària i Òrgans de Govern,  als Consellers que la sol·liciten. I des de 
l'última sessió de l'Assemblea General, el novembre del 2010, els Consellers poden 
consultar-la per internet a la pàgina web corporatiu. 
 
A.1.12. Detalleu els sistemes interns establerts per al control del compliment dels 
acords adoptats a l'Assemblea General. 
 

La Comissió de Control, òrgan de govern format per Consellers pertanyents a l'Assemblea 
General, té per objecte vetllar perquè la gestió del Consell d'Administració s'ajusti a les línies 
generals d'actuació assenyalades per l'Assemblea General i als fins propis de l'Entitat. En 
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compliment d'aquesta funció de supervisió, la Comissió de Control vigila el funcionament i 
l'actuació dels òrgans de govern de l'Entitat; coneix els informes d'Auditoria Externa i les 
recomanacions que formulen els auditors; revisa la memòria anual, el balanç, el compte de 
pèrdues i guanys, l'estat de canvis en patrimoni net i l'estat de fluxos de cada exercici anual; 
prepara diferents informes periòdics sobre l'activitat de l'Entitat per enviar-los al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i eleva a l'Assemblea 
General l'informe de la seva actuació un cop l'any com a mínim; requereix al President la 
convocatòria de l'Assemblea General amb caràcter extraordinari quan ho considera 
convenient; controla els processos electorals per a la composició de l'Assemblea i del Consell, 
juntament amb el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
coneix els informes de la Comissió d'Obres Socials; i proposa al Consell l'anul·lació dels 
acords que vulnerin les disposicions vigents i, si és necessari, proposa directament al 
Departament d’Economia i Coneixement la suspensió dels esmentats acords. 
 
A.1.13. Indiqueu la direcció i manera d'accés al contingut de govern corporatiu a la 
seva pàgina web. 
 

http://www.catalunyacaixa.com 
 
La informació que resulta obligatòria d'acord amb la Llei 26/2003, del 17 de juliol i l'Ordre 

354/2004, del 17 de febrer es troba disponible a l’esmentada web, dins de l'apartat 
'Informació per a inversors' inclòs en 'Coneix-nos'. 
 
A.2. Consell d'Administració 
 
A.2.1. Completeu el següent quadre amb els membres del Consell: 

 

Nom Càrrec en el Consell Grup al qual pertany 

FERNANDO  CASADO JUAN PRESIDENT CORPORACIONS 
FUNDADORES I 
ENTITATS 

MANEL ROSELL MARTÍ VICEPRESIDENT 1r CORPORACIONS 
FUNDADORES I 
ENTITATS 

JOAN ALBERT ABELLÓ HIERRO VICEPRESIDENT 2n CORPORACIONS 
FUNDADORES I 
ENTITATS 

JOSEP MARIA FARRÉS PENELA VICEPRESIDENT 3r IMPOSITORS 
FRANCISCO LONGO MARTÍNEZ VICEPRESIDENT 4t CORPORACIONS 

MUNICIPALS 
ANTONI LLARDÉN CARRATALÀ CONSELLER CORPORACIONS 

FUNDADORES I 
ENTITATS 

CARMEN PASTOR SOLERNOU CONSELLER IMPOSITORS 
EDWARD HUGH CONSELLER IMPOSITORS 
FERRAN  LAGUARTA BERTRAN CONSELLER IMPOSITORS 
FRANCISCO ÚBEDA LÓPEZ CONSELLER EMPLEATS 
JAUME  ROQUET SÁNCHEZ CONSELLER IMPOSITORS 
JAVIER SÁNCHEZ LÓPEZ CONSELLER IMPOSITORS 
JOAN ÀNGEL LLIBERIA ESTEVE CONSELLER CORPORACIONS 

MUNICIPALS 
JOAN ECHÁNIZ SANS CONSELLER CORPORACIONS 

FUNDADORES I 
ENTITATS 

JORDI CAMPINS PUNTER CONSELLER EMPLEATS 
JORGE ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ CONSELLER EMPLEATS 
JOSEP  ALABERN  VALENTÍ CONSELLER CORPORACIONS 

MUNICIPALS 



 

 17

JOSEP GUASCH LUJÁN CONSELLER CORPORACIONS 
FUNDADORES I 
ENTITATS 

JOSEP MOLINS CODINA CONSELLER CORPORACIONS 
FUNDADORES I 
ENTITATS 

JUAN ANTONIO MATAS ARNALOT CONSELLER IMPOSITORS 
ESTEBAN DÍAZ SÁNCHEZ SECRETARI 

CONSELLER 
IMPOSITORS 

 
Nombre total 21 

 
Detalleu la composició del Consell d'Administració en funció del grup al qual pertanyen els 

seus membres: 
 

Grup al qual pertanyen Nombre de 
membres del 

Consell 

% dins el total 

CORPORACIONS 
MUNICIPALS 

3 14,286 

IMPOSITORS 8 38,095 
PERSONES O ENTITATS 
FUNDADORES 

0 0,000 

EMPLEATS 3 14,286 
CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

7 33,333 

Total 21 100,000 
 

Indiqueu els cessaments que s'hagin produït durant el període en el Consell 
d'Administració: 

 
Nom Data de baixa 

MARIA DEL CARME ALAMO GENDRE 16-11-2010 
JOSEP ALONSO ROCA 16-11-2010 
JORDI ANDREU CORBATON 16-11-2010 
JAUME ANTICH BALADA 16-11-2010 
JUAN ARNAL ALBESA 16-11-2010 
JOSEP M BADIA SALA 16-11-2010 
JORDI BERTRAN CASTELLVÍ 16-11-2010 
JUAN BORONAT GUTIERREZ 16-11-2010 
JOAN CARLES BORONAT RODRIGUEZ 16-11-2010 
BENET BOTIFOLL ALMENDROS 16-11-2010 
JOSEP BURGAYA RIERA 16-11-2010 
JOSEP CAMPRUBI DUOCASTELLA 16-11-2010 
SARA CARDONA RASO 16-11-2010 
IGNASI CARNICER BARRUFET 16-11-2010 
JUAN CARRERA PEDROL 16-11-2010 
JOSE CATOT JAMILA 16-11-2010 
ANGEL CUNILLERA ZARATE 16-11-2010 
FRANCESC XAVIER FARRIOL ROIGES 16-11-2010 
ESTANIS FELIP MONSONIS 16-11-2010 
GABRIEL FERRATE PASCUAL 16-11-2010 
ROGELI FLETAS ANGLADA 16-11-2010 
MANUEL FUSTER PITARCH 16-11-2010 
ROGER GARCIA NOGUERA 16-11-2010 
GENIS GARRIGA BACARDI 16-11-2010 
CRISTÒFOL GIMENO IGLESIAS 16-11-2010 
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AMELIO GOMEZ TOQUERO 16-11-2010 
JOAN GÜELL JUAN 16-11-2010 
LLUÍS ANTONIO GUERRERO SALA 16-11-2010 
FRANCESC IGLESIAS SALA 16-11-2010 
JOSEP ISERN SAUN 16-11-2010 
FLORENTI JORGE MACHADO 16-11-2010 
RAMON LLANAS SANMIQUEL 16-11-2010 
CARME LLOBERA CARBONELL 16-11-2010 
GEMMA LOPEZ CANOSA 16-11-2010 
MIGUEL ANGEL LOPEZ MALLOL 16-11-2010 
ADEKINDA MASFERRER MASCORT 16-11-2010 
MANUEL MATOSES FORTEA 16-11-2010 
FRANCESC MAURI CASAS 16-11-2010 
JOSEP NOLLA SALVADO 16-11-2010 
JOAQUIM PALA PALOU 16-11-2010 
JOAN MANEL PLA RIBAS 16-11-2010 
PAU RICOMA VALLHONRAT 16-11-2010 
MONTSERRAT ROBUSTE CLARAVALLS 16-11-2010 
ANTONIA M SANCHEZ MORENO 16-11-2010 
NARCÍS SERRA SERRA 16-11-2010 
M ANTONIA TRULLAS POVEDANO 16-11-2010 
JOSE MARIA VALLES JOVE 16-11-2010 
FRANCISCO JOSE VILLEGAS HERRERO 16-11-2010 
MATIES VIVES MARCH 16-11-2010 
LAURA VIVES TAPIAS 16-11-2010 

 
Identifiqueu, si escau, els membres del Consell que no detenen la condició de Consellers 

Generals: 
 

Nom 

EDWARD HUGH 
FERRAN  LAGUARTA BERTRAN 

 
A.2.2. Detalleu breument les funcions del Consell d'Administració, distingint entre 
les pròpies i les que han estat delegades per l'Assemblea General: 

 
Funcions pròpies 
 
Són pròpies les que determinen els Estatuts: 
 

 -Vigilar la fidel observança dels Estatuts. 
 -Convocar l'Assemblea General. 
 -Elevar a l'Assemblea General, per a la seva aprovació, si és procedent, la Memòria anual, el 

Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, l'Estat de canvis del patrimoni net de l'exercici, 
l'Estat de fluxos d'efectiu i la proposta d'aplicació de resultats a les finalitats pròpies de 
l'Entitat. 

 -Presentar a l'Assemblea General propostes per al nomenament i separació o revocació de 
membres integrants dels òrgans de govern. 

 -Delegar la part de les funcions que cregui convenient en una Comissió Executiva, en una 
Comissió d'Obres Socials i en altres comissions, i nomenar els seus membres, d'acord amb 
les normes establertes pels Estatuts. 

 -Elevar a l'Assemblea General les propostes expressament previstes en els Estatuts i les que 
cregui necessàries o convenients per al bon govern i l'administració de l'Entitat. 

 -Executar i fer executar els acords de l'Assemblea General. 
 -Posar a disposició de la Comissió de Control els antecedents i la informació necessaris per al 

compliment de la seva funció. 
 -Acordar la iniciació, la coordinació i el desenvolupament dels tràmits d'elecció i designació 

dels Consellers Generals. 
 -Nomenar i cessar el Director General. 
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 -Nomenar les comissions o ponències que consideri convenients per al millor estudi de temes 
concrets. 

 -Delegar, o bé conferir mitjançant poders, d'una manera permanent o per a casos o actes 
concrets, a qualsevol comissió, a la Presidència o al Director General les facultats i/o els 
poders que consideri oportuns. 

 -Administrar i gestionar l'Obra Social de l'Entitat, sense perjudici de la delegació d'aquestes 
funcions a la Comissió d'Obres Socials. En tot cas, li correspon crear i suprimir o dissoldre 
obres benèfiques i/o socials pròpies o en col·laboració i constituir, fusionar i/o dissoldre 
fundacions. 

 - Acordar les inversions i desinversions que tinguin caràcter estratègic. 
 - Acordar la inversió dels fons i aprovar els reglaments, convenis, escriptures i altres actes i 

documents necessaris per efectuar-la. 
 - Decidir sobre la realització de tota mena d'actes d'administració, disposició, gravamen i 

domini. 
 -Proposar la reforma dels Estatuts i del Reglament del procediment per a l'elecció i 

designació dels membres dels òrgans de govern, així com la fusió, la dissolució o la liquidació 
de l'Entitat. 

 -Adoptar les decisions i disposicions que consideri convenients per a la bona gestió i 
administració de l'Entitat i dels interessos confiats a la seva prudència i cura especial, quan 
es presenti qualsevol situació excepcional o imprevista. 

 - Aprovar el pressupost i el pla de negoci anuals de l'Entitat. 
 - Proposar a l'Assemblea General el nomenament d'Auditors externs de l'Entitat, així com 

encarregar i conèixer les auditories i els informes que consideri necessaris. 
 -En general, acordar els actes i disposicions que calguin per a les finalitats i objectius de la 

Caixa. 
 

Funcions delegades per l'Assemblea General 
 
Són funcions delegades  les que resulten expressament dels acords presos per 

l'Assemblea General Extraordinària celebrada el 27 de juliol de 2010: 
 
En relació amb l'emissió de Participacions Preferents Convertibles en quotes 

participatives: delegació de les facultats més àmplies per fixar en tots els termes i condicions 
no decidits per l'Assemblea, la seva conversió i l'emissió de quotes participatives i per portar 
a terme tots els aspectes complementaris que calguin per a l'execució de l'esmentat acord 
d'emissió de Participacions Preferents Convertibles i de quotes participatives. 

 
En relació amb l'emissió de títols-valors:  
 
Acordar, fixant els termes i condicions que consideri convenients, emissions o programes 

d'emissions de qualsevol mena de títol-valor de renda fixa, sempre que el saldo viu en 
circulació no excedeixi, en cap moment, l'import de 60.000 milions d'euros, o el seu 
contravalor en divisa.  

 
Delegar a favor de la Comissió Executiva aquesta facultat i amb les condicions indicades 

anteriorment. 
 
Delegar indistintament a favor del Director General, del Director General Adjunt i del 

Director Financer i de Control de Gestió, la facultat d'acordar emissions, determinant els seus 
imports, terminis, característiques i condicions financeres més particulars de cada una de les 
quals es llancin al mercat, sempre en el marc dels programes d'emissions de títols vigents 
actualment o que aprovi el Consell d'Administració, donant compte de la seva actuació, al 
Consell d'Administració o a la Comissió Executiva, segons correspongui. 

 
Atorgar les garanties que siguin convenients en relació amb les emissions o programes 

d'emissions de participacions preferents i títols de renda fixa que es llancin al mercat per 
part d'empreses filials, fins a un saldo viu en circulació de 5.000 milions d'euros. Delegar a 
favor de la Comissió Executiva aquesta facultat amb les condicions indicades anteriorment. 
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Indiqueu les funcions indelegables del Consell d'Administració: 
 
Són indelegables: 
 

 -Convocar l'Assemblea General. 
 -Elevar a l'Assemblea General, per a l'aprovació, si és procedent, la Memòria anual, el 

Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, l'Estat de canvis del patrimoni net de l'exercici, 
l'Estat de fluxos d'efectiu i la proposta d'aplicació dels resultats a les finalitats pròpies de 
l'Entitat. 

 -Presentar a l'Assemblea General propostes per al nomenament i separació o revocació de 
membres integrants dels òrgans de govern. 

 -Elevar a l'Assemblea General les propostes expressament previstes en els Estatuts i les que 
cregui necessàries o convenients per al bon govern i l'administració de l'Entitat. 

 -Posar a disposició de la Comissió de Control els antecedents i la informació necessaris per al 
compliment de la seva funció. 

 -Acordar la iniciació, la coordinació i el desenvolupament dels tràmits d'elecció i designació 
dels Consellers Generals. 

 -Nomenar i cessar el Director General. 
 -Nomenar les comissions o ponències que consideri convenients per al millor estudi de temes 

concrets. 
 -Administrar i gestionar l'Obra Social de l'Entitat, sense perjudici de la delegació d'aquestes 

funcions a la Comissió d'Obres Socials. En tot cas, li correspon crear i suprimir o dissoldre 
obres benèfiques i/o socials pròpies o en col·laboració i constituir, fusionar i/o dissoldre 
fundacions. 

 -Acordar les inversions i desinversions que tinguin caràcter estratègic i acordar la inversió 
dels fons i aprovar els actes i documents necessaris per efectuar-la. 

 -Proposar la reforma dels Estatuts i del Reglament de procediment per a l'elecció i designació 
dels membres dels òrgans de govern, així com la fusió, la dissolució o la liquidació de 
l'Entitat. 

 -Aprovar el pressupost i el pla de negoci anuals de l'Entitat. 
 -Proposar a l'Assemblea General, a proposta de la Comissió de Control, el nomenament 

d'Auditors externs de l'Entitat, així com encarregar i conèixer les auditories i els informes que 
consideri necessaris. 

 -Determinar la quantia de la retribució del president, que s'haurà notificar al Protectorat i 
incloure a l'Informe Anual de Govern Corporatiu de la Caixa. 

  
A.2.3. Detalleu les funcions assignades estatutàriament als membres del Consell 
d'Administració. 

 
Són funcions del President del Consell: ostentar la representació formal de la institució 

davant autoritats, entitats i organismes aliens; convocar i presidir  les sessions dels òrgans 
quina presidència ostenti; determinar els assumptes que han de ser objecte de debat i dirigir 
les sessions; portar la firma oficial de l'Entitat; cuidar que es compleixin les disposicions 
legals aplicables; representar formalment a l'Entitat davant tercers, i complir i fer complir els 
acords dels òrgans de govern. 

 
La funció dels Vicepresidents és substituir, pel seu ordre, el President del Consell en cas 

d'absència.  
 
El Secretari del Consell certifica els acords adoptats per l'esmentat òrgan, amb el vistiplau 

del President. 
 
En general, correspon als membres del Consell deliberar i votar, de manera col·legiada, 

totes les propostes que es formulin i formular precs i preguntes en assumptes relacionats 
amb les competències del Consell d'Administració. 

  
A.2.4. Indiqueu, en el cas que existeixin, les facultats que tenen delegades els 
membres del Consell i el Director General: 

 
Membres del Consell 

 
Nom Breu descripció 
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Director General 
 

Nom Breu descripció 
ADOLF TODÓ ROVIRA EL DIRECTOR GENERAL EXERCEIX D'ACORD 

AMB LES SUPERIORS DIRECTRIUS I 
INSTRUCCIONS DEL CONSELL 
D'ADMINISTRACIÓ LES FUNCIONS QUE ELS 
ESTATUTS Li RECONEIXEN COM A PRÒPIES 
(ART. 34.6) I AQUELLES DELEGADES EN 
VIRTUT DELS PODERS ATORGATS PEL CONSELL 
D'ADMINISTRACIÓ DE LA CAIXA, QUE VAN SER 
ELEVATS A ESCRIPTURA PÚBLICA EL DIA 6 DE 
JULIOL DEL 2010 DAVANT EL NOTARI DE 
BARCELONA SR. JOSÉ MARQUEÑO DE LLANO, 
AMB EL NÚMERO 1.288 DEL SEU PROTOCOL I 
INSCRITA EN EL REGISTRE MERCANTIL DE 
BARCELONA VOLUM 41.978, FOLI 33, FULL 
B400372, INSCRIPCIÓ 2a. 

 
A.2.5. Indiqueu les normes relatives al sistema d'elecció, nomenament, acceptació, 
reelecció, avaluació, cessament i revocació dels membres del Consell. Detalleu els 
òrgans competents, els tràmits a seguir i els criteris a utilitzar a cadascun dels 
procediments. 

 
La durada de l'exercici del càrrec de vocal del Consell d'Administració és de sis anys. La 

renovació es fa cada tres anys, per meitats, dins de cada sector, respectant la 
proporcionalitat de les representacions que componen el Consell.  

 
Els vocals del Consell d'Administració són nomenats per l'Assemblea General entre els 

membres de cada sector de representació a proposta de la majoria del sector respectiu, del 
Consell d'Administració o d'un 25% dels membres de l'Assemblea. Com a excepció a aquesta 
regla, poden nomenar-se fins a tres vocals del Consell d'Administració, un en representació 
de les Corporacions Locals i dos en representació dels impositors, entre persones que no 
siguin membres de l'Assemblea però que compleixin els requisits adequats de 
professionalitat. 

 
A l'Assemblea General celebrada el 16 de novembre de 2010, es van modificar els 

estatuts de l'entitat reduint de tres a dos el nombre de vocals del Consell d'Administració que 
poden no ser Consellers Generals, i han de ser necessàriament elegits en representació dels 
impositors. 

 
Simultàniament a la designació dels vocals titulars, són nomenats el mateix nombre de 

vocals suplents per a cada sector, amb l'únic objecte de substituir els titulars en cas de 
cessament o de revocació abans que finalitzi el seu mandat i pel temps que quedi. A falta de 
determinació per l'Assemblea General de l'ordre d'accés  dels suplents, correspon al Consell 
d'Administració determinar el suplent que accedeix a titular. 

 
La proposta de nomenament de vocals titulars i suplents se sotmet a l'Assemblea 

General, que és l'òrgan que té la competència per nomenar els membres del Consell 
d'Administració, així com els de la Comissió de Control. Aquest nomenament té lloc en la 
renovació dels òrgans de govern que es produeix el primer semestre natural de l'exercici que 
correspongui, a l'Assemblea General Ordinària o a l'Assemblea General Extraordinària a 
continuació de l'anterior. 

 
Els vocals del Consell d'Administració estan afectats pels mateixos requisits i 

incompatibilitats que els articles 11 i 12 assenyalen per als membres de l'Assemblea General, 
excepte la prevista en l'art. 11.1.4 i 11.1.5 d'aquests Estatuts quant als membres del Consell 
d'Administració que no ho siguin de l'Assemblea, els quals, no obstant això, hauran de ser 
impositors en el moment del seu nomenament. 

 
A més, els membres del Consell d'Administració hauran de ser menors de 75 anys en el 

moment de la seva elecció i no podran pertànyer al Consell d'Administració, a la Comissió de 
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Control o a l'Assemblea General d'una altra caixa d'estalvis o entitat de dipòsit, de crèdit, 
financera en general, o d'assegurances, excepte si ocupen aquests càrrecs en interès de la 
Caixa. Tampoc poden participar en l'administració de més de vuit societats mercantils o 
cooperatives. D'altra banda, cap entitat representada a l'Assemblea General podrà tenir al 
mateix temps vocals en el Consell d'Administració i a la Comissió de Control, excepte les 
corporacions fundadores. 

 
L'acceptació del càrrec s'efectua habitualment de manera verbal en el moment en el qual 

la persona designada s'incorpora a la primera sessió del Consell a la qual li correspongui 
assistir, constant en acta l'esmentada acceptació 

 
Els vocals, una vegada conclòs el seu mandat, poden ser reelegits per al període 

immediatament posterior al primer sempre que es compleixin les condicions, els requisits i 
els tràmits fixats per al primer nomenament. La durada total del mandat no podrà superar 
els 12 anys, sigui quin sigui la representació que tinguin. 

 
Els vocals del Consell d'Administració cessen en els següents supòsits: els establerts per 

als Consellers Generals; per haver incorregut en algun dels supòsits d'incompatibilitat 
establerts específicament per als vocals i per inassistència sense excusar a més de la quarta 
part de les sessions fetes en un any, exceptuant causes justificades segons l'opinió de 
l'Assemblea General. 

 
En relació amb els vocals nomenats en representació del personal, és causa de pèrdua de 

la condició de Conseller el fet d'haver estat jubilat o donat de baixa definitiva a la plantilla 
per qualsevol altra raó, així com d'haver rebut sanció en ferm en l'expedient disciplinari de la 
Institució per la comissió de faltes laborals molt greus. En aquest cas, durant la tramitació 
del procediment reglamentari, el Conseller podrà cessar provisionalment, a criteri del Consell 
d'Administració. 

 
Perden la condició de vocals els que deixin de pagar algun deute contret amb l'Entitat, 

després d'haver-li estat requerida expressament. 
  

A.2.6. S'exigeixen majories reforçades, diferents de les legals, en algun tipus de 
decisió? 

SÍ X  NO  
 
Expliqueu el règim d'adopció d'acords en el Consell d'Administració, assenyalant almenys 

el quòrum mínim d'assistència i el tipus de majories precisos per adoptar els acords: 
 

Adopció d'acords 
 

Descripció de l'acord Quòrum Tipus de Majoria 

GENERAL 51,00 - MAJORIA 
DELS MEMBRES 
DE DRET 

MAJORIA DELS 
ASSISTENTS 

PROPOSTES DE SEPARACIÓ I 
REVOCACIÓ DE MEMBRES 
D'ÒRGANS DE GOVERN 

66,66 - 
ASSISTÈNCIA 
DE LES DUES 
TERCERES 
PARTS DELS 
MEMBRES DE 
DRET. 

MAJORIA DELS 
MEMBRES DE DRET 

NOMENAMENT O CESSAMENT DEL 
DIRECTOR GENERAL 

66,66 - 
ASSISTÈNCIA 
DE LES DUES 
TERCERES 
PARTS DELS 
MEMBRES DE 
DRET. 

TRES QUARTES PARTS 
DELS ASSISTENTS. EN 
EL CAS DE 
CESSAMENT, ELS 
VOTS FAVORABLES A 
MÉS HAN DE SER LA 
MEITAT MÉS UN DELS 
MEMBRES 
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PROPOSTES DE MODIFICACIÓ 
D'ESTATUTS I REGLAMENT I 
FUSIÓ, DISSOLUCIÓ O 
LIQUIDACIÓ DE L'ENTITAT 

66,66 - 
ASSISTÈNCIA 
DE LES DUES 
TERCERES 
PARTS DELS 
MEMBRES DE 
DRET. 

TRES QUARTES PARTS 
DELS ASSISTENTS, DE 
MANERA QUE UNA 
QUARTA PART MÉS UN 
DELS ASSISTENTS 
DISPOSARÀ DE DRET 
DE VETO CORRELATIU. 

ACORDAR LES INVERSIONS I 
DESINVERSIONS QUE TINGUIN 
CARÀCTER ESTRATÈGIC 

51,00 - MAJORIA 
DELS MEMBRES 
DE DRET 

TRES QUARTES PARTS 
DELS ASSISTENTS, DE 
MANERA QUE UNA 
QUARTA PART MÉS UN 
DELS ASSISTENTS 
DISPOSARÀ DE DRET 
DE VETO CORRELATIU. 

APROVAR EL PRESSUPOST ANUAL 51,00 - MAJORIA 
DELS MEMBRES 
DE DRET 

TRES QUARTES PARTS 
DELS ASSISTENTS, DE 
MANERA QUE UNA 
QUARTA PART MÉS UN 
DELS ASSISTENTS 
DISPOSARÀ DE DRET 
DE VETO CORRELATIU. 

APROVAR EL PLA DE NEGOCI 51,00 - MAJORIA 
DELS MEMBRES 
DE DRET 

TRES QUARTES PARTS 
DELS ASSISTENTS, DE 
MANERA QUE UNA 
QUARTA PART MÉS UN 
DELS ASSISTENTS 
DISPOSARÀ DE DRET 
DE VETO CORRELATIU. 

 
 

A.2.7. Detalleu els sistemes interns establerts per al control del compliment dels 
acords adoptats en el Consell. 
 

Una vegada adoptats els acords, les propostes són comunicades a les Àrees Operatives 
corresponents de l'Entitat, als efectes del seu compliment. 

 
Els acords del Consell es fan constar en acta, que es trasllada íntegrament a la Comissió 

de Control perquè aquesta pugui exercir la seva funció de supervisió i control. 
 
A.2.8. Indiqueu si existeix reglament del Consell d'Administració. En cas afirmatiu, 
descrigueu el seu contingut: 

 
SÍ   NO X

 
Veure Addenda 

 
A.2.9. Expliqueu les regles relatives a la convocatòria de les reunions del Consell. 

 
El Consell d'Administració es reuneix sempre que cal per a la bona marxa de l'Entitat i en 

tot cas una vegada cada dos mesos. De fet, el Consell d'Administració es reuneix unes 16 
vegades per any de mitjana i sempre que les circumstàncies així ho aconsellin. 

 
La convocatòria correspon al President, o a qui fa estatutàriament les seves funcions, per 

iniciativa pròpia, a petició d'un terç com a mínim dels membres de dret del Consell o a 
requeriment de la Comissió de Control. Perquè sigui atesa, la petició o requeriment ha de 
contenir l'ordre del dia de la convocatòria, la qual s'haurà de cursar en un termini màxim de 
vuit dies a partir del moment en què hagi estat sol·licitada. El Director General pot també 
proposar que es convoqui. 
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La convocatòria s'ha de rebre quaranta-vuit hores abans de la reunió com a mínim, tret 
de casos d'excepcional urgència, que el termini quedarà reduït a dotze hores. La 
convocatòria s'efectua per escrit i inclou l'ordre del dia. 

 
Malgrat això, s'entendrà que el Consell està convocat i vàlidament constituït, amb 

caràcter de Consell Universal, per tractar de qualsevol qüestió de la seva competència, 
sempre que estiguin presents tots els seus membres, així com el Director General, i que els 
assistents acceptin per unanimitat de reunir-se. 
  
A.2.10. Determineu els supòsits en els quals els membres del Consell podran 
sol·licitar la convocatòria de les reunions del Consell. 
 

El Consell d'Administració pot reunir-se a petició d'un terç com a mínim dels membres de 
dret. 
 
A.2.11. Indiqueu el nombre de reunions que ha mantingut el Consell 
d'Administració durant l'exercici. Així mateix, assenyaleu, en el seu cas, les 
vegades que s'ha reunit el Consell sense l'assistència del seu President. 
 

Nombre de reunions del consell 8 
Nombre de reunions del consell sense l'assistència del 
President 

0 

 
 

A.2.12. Identifiqueu la informació que es facilita als membres del consell amb 
motiu de les reunions del Consell d'Administració. Detalleu els sistemes previstos 
per a l'accés a l'esmentada informació. 

 
Les propostes de tots els acords d'operacions creditícies inclouen una relació 

d'antecedents, la situació econòmica de l'Entitat amb la qual es projecta realitzar l'operació i 
l'estat dels seus comptes en relació amb CatalunyaCaixa, les particularitats de l'operació i la 
seva viabilitat econòmica i la proposta a adoptar amb tots els seus detalls, tret d'aquells 
extrems que no és possible precisar i que queden al bon criteri de la Direcció General. També 
a la resta de propostes estan documentats els antecedents i els detalls econòmics i/o jurídics 
necessaris per a la seva aprovació. 

 
Totes les propostes s'inclouen en un protocol del qual cada conseller disposa d'una còpia, 

i que pot examinar mitja hora abans d'iniciar-se la reunió  
 
Amb caràcter previ, juntament amb la convocatòria de la sessió, s'envien algunes de les 

propostes i informacions que se sotmetran a l'aprovació. En particular, en el cas especial de 
la formulació dels Comptes Anuals, així com de l'aprovació de l'Informe Anual de Govern 
Corporatiu o altres documents d'especial complexitat o extensió. Aquests documents s'envien 
a tots els consellers amb, almenys, quaranta-vuit hores d'antelació. 

 
Amb la finalitat de salvaguardar la confidencialitat dels assumptes tractats en les sessions 

del Consell d'Administració, la documentació posada a disposició dels Consellers és 
custodiada, una vegada finalitzada la reunió, a la Secretaria i Òrgans de Govern, on els 
vocals poden sol·licitar consultar-los amb posterioritat. 

 
A.2.13. Identifiqueu al president i vicepresident/s executius, en el seu cas, i al 
Director General i assimilats: 
 

Nom Càrrec 

ADOLF TODÓ ROVIRA DIRECTOR GENERAL 
JAUME MASANA RIBALTA DIRECTOR GENERAL ADJUNT 

 
A.2.14. Expliqueu si existeixen requisits específics, diferents dels relatius als 
membres del Consell, per ser nomenat president del Consell. 

 
SÍ X  NO  
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Descripció dels requisits 
Ser conseller general designat per la Diputació Provincial de Barcelona o la de Tarragona, 
sense que en cap cas el càrrec de president i el de vicepresident segon puguin 
correspondre al mateix temps a vocals que siguin consellers generals designats per la 
mateixa Diputació. 

 
A.2.15. Indiqueu si el president del Consell té vot de qualitat. 

 
SÍ X  NO  

 
 

Matèries en les quals existeix vot de qualitat 
En totes les matèries, en cas d'empat, és decisori el vot de qui presideix la reunió. 

 
A.2.16. Indiqueu si els comptes anuals individuals i consolidats que es presenten 
per a la seva formulació al Consell estan prèviament certificats: 

 
SÍ   NO X

 
Identifiqueu, en el seu cas, a la/les persona/es que ha o han certificat els comptes anuals 

individuals i consolidats de l'entitat, per a la seva formulació pel Consell. 
 

Nom Càrrec 
  

 
 

A.2.17. Indiqueu s'existeixen mecanismes establerts pel Consell d'Administració 
per evitar que els comptes individuals i consolidats per ell formulades es presentin 
a l'Assemblea General amb salvetats a l'informe d'auditoria. 

 
SÍ X  NO  
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Explicació dels mecanismes 
El Consell d'Administració en quant que és responsable de la formulació de comptes 

anuals individuals i consolidats de Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, té 
les facultats per adoptar les mesures i establir els mecanismes necessaris que garanteixin 
el coneixement, al llarg de tot el procés anual, de l'opinió de l'auditor extern sobre les 
esmentades comptes anuals. 

 
Per la seva banda, la Comissió de Control té, entre d'altres, les facultats de vigilar el 

funcionament i la tasca desenvolupada pels òrgans d'intervenció de l'Entitat, conèixer els 
informes d'auditoria externa i les recomanacions que formulin els auditors, així com revisar 
el balanç, el compte de resultats i la resta d'estats financers de cada exercici anual i 
formular les observacions que consideri oportunes.  

 
D'acord amb les seves funcions, la Comissió de Control realitza al llarg de l'any les 

reunions necessàries amb els auditors externs amb la finalitat de conèixer el 
desenvolupament del procés d'auditoria i poder avaluar i anticipar l'existència de possibles 
situacions que poguessin generar un informe d'auditoria amb salvetats. 

 
Es té especial cura d'assegurar que: 
 

-Els comptes anuals expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels 
resultats de les operacions, dels canvis en el patrimoni net i dels fluxos d'efectiu de l'Entitat 
i del seu Grup, així com que continguin tota la informació necessària i suficient per a la 
seva interpretació i comprensió adequades. 
-Els comptes anuals i l'informe de gestió reflecteixin correctament i de la forma més clara i 
senzilla possible els riscos econòmics, jurídics, fiscals, etc. derivats de l'activitat de l'Entitat 
i del Grup així com la gestió i cobertura dels mateixos. 
-L'elaboració dels comptes anuals s'efectua aplicant amb el màxim rigor els principis de 
comptabilitat propis de les Entitats de Crèdit i les Normes Internacionals d'Informació 
Financera adoptades per la Unió Europea per als grups consolidats i que els esmentats 
criteris s'han aplicat de manera uniforme a l'exercici actual i a l'anterior, per tal d'evitar la 
manifestació d'una opinió amb salvetats per part de l'auditor. 
-La planificació del procés anual d'auditoria és l'adequada i permet anticipar i corregir si 
calgués qualsevol registre comptable que segons el parer de l'auditor extern pogués tenir 
com a conseqüència l'emissió d'un informe d'auditoria amb salvetats. 
No obstant això, si es produís una discrepància de criteri entre l'auditor extern i el Consell, i 
aquest últim considerés que ha de mantenir el seu criteri, explicarà adequadament en els 
comptes anuals el contingut i l'abast de la discrepància. 

 
A.2.18. Detalleu les mesures adoptades perquè la informació difosa als mercats de 
valors sigui transmesa de manera equitativa i simètrica. 
 
A.2.19. Indiqueu i expliqueu, si n'hi hagués, els mecanismes establerts per la Caixa 
per preservar la independència de l'auditor, dels analistes financers, dels bancs 
d'inversió i de les agències de qualificació de risc creditici. 
 

SÍ X  NO  
 

Explicació dels Mecanismes 
Es manté el criteri que la Caixa no participa en la gestió ni en els òrgans de govern de cap 
de les societats o persones jurídiques proveïdores dels serveis d'auditoria, anàlisi financer, 
inversió o qualificació. 
La Comissió de Control, en la seva funció de Comitè d'Auditoria, és l'encarregada de 
proposar al Consell d'Administració el nomenament de l'auditor extern i les condicions de la 
seva contractació, d'acord amb el que s'estableix en les polítiques aprovades de relació 
amb l'auditor extern. En aquest sentit, la Comissió de Control vigila en tot moment les 
situacions que puguin suposar un risc per a la independència de l'auditor extern de Caixa 
d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa. 
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A.2.20. Indiqueu si la firma d'auditoria realitza altres treballs per a la Caixa i/o el 
seu grup diferents dels d'auditoria i en aquest cas declareu l'import dels honoraris 
rebuts pels esmentats treballs i el percentatge que suposa sobre els honoraris 
facturats a la Caixa i/o el seu grup. 

 
SÍ   NO  

 
 Caixa Grup Total 

Import d'altres treballs diferents dels 
d'auditoria (milers d'euros) 

0 0 0

Import treballs diferents dels 
d'auditoria/import total facturat per la 
firma d'auditoria (en %) 

0,000 0,000 

 
A.2.21. Indiqueu el nombre d'anys que la firma actual d'auditoria porta de manera 
ininterrompuda realitzant l'auditoria dels comptes anuals de la Caixa i/o el seu 
grup. Així mateix, indiqueu el percentatge que representa el nombre d'anys 
auditats per l'actual firma d'auditoria sobre el nombre total d'anys en  els quals els 
comptes anuals han estat auditats: 

 
 Caixa Grup 

Nombre d'anys ininterromputs   
 

 Caixa Grup 

Nombre d'anys auditats per la firma actual d'auditoria   
Nombre d'anys que la societat ha estat auditada (en 
%) 

  

 
A.2.22. Existeix Comissió Executiva? En cas afirmatiu, indiqueu els seus membres: 

 
SÍ X  NO  

 
COMISSIÓ EXECUTIVA 

Nom Càrrec 

FERNANDO  CASADO JUAN PRESIDENT 
ALBERT ABELLÓ HIERRO VICEPRESIDENT 2n 
JORDI CAMPINS PUNTER VOCAL 
ESTEBAN DÍAZ SÁNCHEZ VOCAL 
JUAN ECHÁNIZ SANS VOCAL 
JOSEP MARIA FARRÉS PENELA VICEPRESIDENT 3r 
EDWARD HUGH VOCAL 
FERRAN  LAGUARTA BERTRAN VOCAL 
FRANCISCO LONGO MARTÍNEZ VICEPRESIDENT 4t 
JOSEP MOLINS CODINA VOCAL 
JAUME  ROQUET SÁNCHEZ VOCAL 
MANEL ROSELL MARTÍ VICEPRESIDENT 1r 
ADOLF TODÓ ROVIRA SECRETARI 

 
A.2.23. Indiqueu, en el seu cas, les funcions delegades i estatutàries que 
desenvolupa la comissió executiva. 

 
Són facultats de la Comissió Executiva segons l'article 29.8 dels Estatuts totes les que li 

delegui el Consell d'Administració, entre elles les següents: 
 
-Complir i fer complir les disposicions dels Estatuts, dels Reglaments i dels acords del 
Consell. 
-Estudiar les propostes que sobre inversió de fons, intermediació i altres operacions faci el 
Director General. 
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-Proposar al Consell les inversions i les operacions que consideri més convenients per als 
interessos de l'Entitat i resoldre aquelles per a les quals té facultats delegades. 
-Resoldre els assumptes urgents, i donar compte de la seva resolució al Consell. 
-Concedir o denegar, dins dels límits i les condicions establertes pel Consell, els préstecs, els 
crèdits i les altres operacions sol·licitades a l'Entitat, així com delegar aquesta facultat en el 
Director General, amb els límits i les condicions que consideri oportuns. 
-Informar al Consell de totes les qüestions que aquest li encomani i resoldre de manera 
definitiva aquelles altres que el Consell li hagi delegat. 
-Preparar la Memòria anual, el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, l'Estat de canvis en el 
patrimoni net de l'exercici, l'Estat de fluxos d'efectiu i la proposta d'aplicació dels resultats 
als fins propis de la Caixa. 
-Decidir, amb els límits fixats pel Consell, la realització de tota classe d'actes d'administració, 
disposició, gravamen i domini. 
-Estudiar i informar les propostes que qualsevol membre de la Comissió o el Director General 
li sotmetin a consideració, amb la finalitat de resoldre-les o d'elevar-les, si és procedent, al 
Consell. 
-Ultimar, amb els límits fixats pel Consell, tota classe de contractes permesos per les lleis i 
transigir i comprometre's en arbitratge de dret i d'equitat, pactant totes les estipulacions i 
condicions que cregui més convenients. 
-Acceptar herències, llegats i donacions; en l'acceptació d'herències, l'Entitat s'ha d'acollir 
sempre al benefici d'inventari. 
-Autoritzar avals, amb els límits assenyalats pel Consell d'Administració, per garantir a 
clients de la Institució davant tota classe de persones públiques o privades. 
-Obrir, mobilitzar i cancel·lar comptes d'estalvi, comptes corrents i de crèdit i d'altres 
modalitats, a nom de la Institució. 
-Prendre resolució sobre l'obertura d'agències i sucursals i, a aquest efecte, aprovar 
l'adquisició d'immobles i resoldre les propostes d'obres. 
- Inspeccionar tots els serveis i disposar que siguin solucionades totes les deficiències que 
s'observin. 
- Vigilar la situació i solvència dels riscos en curs. 
 

El Consell d'Administració va aprovar els límits econòmics actuals de les facultats damunt 
detallades en la sessió celebrada el 5 de juliol de 2010 segons el següent detall: 
 
-Concessió de préstecs, crèdits, finançament d'operacions amb l'estranger i descompte 
d'efectes: amb garantia real fins al límit de 60.000.000 euros per operació i amb garantia no 
real fins al límit de 30.000.000 euros per operació. 
- Concessió d'avals: amb garantia real fins a 60.000.00 euros per aval o línia d'aval i amb 
garantia no real fins al límit de 30.000.000 euros per aval o línia d'aval. 
- Operacions de lísing i factoring fins a 60.000.000 euros per operació. 
- Aprovar les operacions de risc (concessions de crèdits, avals i garanties) a les persones 
membres del Consell d'Administració  i de la Comissió de Control, al Director General i 
persones físiques i jurídiques vinculades subjectes a autorització del Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
- Adquisició, disposició i gravamen de béns mobles i immobles: fins a un límit de 20.000.000 
euros per operació. No obstant això, en allò referit a béns obtinguts en virtut de 
procediments judicials seguits contra deutors o adquirits per dació en pagament o per a 
pagament de deutes, transmetre per qualsevol títol béns mobles i immobles sense límit de 
quantia. 
- Inversió i desinversió de valors mobiliaris de renda variable, d'acord amb els següents 
límits: 45.000.000 euros, per a renda variable cotitzada, i 6.000.000 euros, per a renda 
variable no cotitzada. 
 

Acordar, fixant els termes i condicions que consideri convenients, emissions o programes 
d'emissions de qualsevol mena de títol-valor de renda fixa, sempre que el saldo viu en 
circulació no excedeixi, en cap moment, l'import de 60.000 milions d'euros, o el seu 
contravalor en divisa.  

 
Atorgar les garanties que siguin convenients en relació amb les emissions o programes 

d'emissions de participacions preferents i títols de renda fixa que es llancin al mercat per 
part d'empreses filials, fins a un saldo viu en circulació de 5.000 milions d'euros.  
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A.2.24. En el cas que existeixi comissió executiva, expliqueu el grau de delegació i 
d'autonomia de la qual disposa en l'exercici de les seves funcions, per a l'adopció 
d'acords sobre l'administració i gestió de la societat. 
  

El grau d'autonomia dimana dels límits de les facultats damunt indicades fixades pels 
Estatuts i pel Consell d'Administració. Sense perjudici d'això, la Comissió Executiva disposa 
d'àmplies facultats de proposta en relació amb els assumptes de major interès que se 
sotmeten a l'aprovació del Consell d'Administració. 

 
El Consell d'Administració és informat periòdicament dels acords adoptats per la Comissió 

Executiva. 
  
A.2.25. Indiqueu, en el seu cas, si la composició de la comissió executiva reflecteix 
la participació en el Consell dels diferents membres en funció del grup al qual 
representen. 
 

SÍ X  NO  
 

En cas negatiu, expliqui la composició de la seva comissió executiva 
 

 
A.2.26. Existeix Comitè d'Auditoria o les seves funcions han estat assumides per la 
Comissió de Control?  En el primer cas, indiqueu els seus membres: 

 
COMITÈ D'AUDITORIA 

Nom Càrrec 
  

 
A.2.27. Descrigueu, en el seu cas, les funcions de suport al Consell d'Administració 
que realitza el Comitè d'Auditoria. 

  
En la seva condició de “Comitè d'Auditoria” previst per la legislació vigent, correspon a la 

Comissió de Control informar a l'Assemblea sobre les qüestions que es plantegin en el seu si 
en matèria de la seva competència; proposar al Consell d'Administració, perquè ho sotmeti a 
l'Assemblea General, el nomenament d'auditors externs; supervisar els serveis d'auditoria 
interna de l'Entitat i conèixer els processos d'informació financera i dels sistemes de control 
intern, i mantenir la relació amb els auditors externs per rebre informació sobre les qüestions 
que poden posar en risc la independència d'aquests i qualsevol altra relacionada amb el 
desenvolupament de l'auditoria de comptes, així com sobre les altres comunicacions 
previstes en la legislació i normes tècniques d'auditoria. 

 
A.2.28. Indiqueu els membres de la Comissió de Retribucions: 

 
COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS 

Nom Càrrec 

FERNANDO CASADO JUAN PRESIDENT 
ALBERT ABELLÓ HIERRO VICEPRESIDENT 2n 
JOSEP MARIA FARRÉS PENELA VICEPRESIDENT 3r 

 
A.2.29. Descrigueu les funcions de suport al Consell d'Administració que realitza  la 
comissió de retribucions. 

 
Informar al Consell d'Administració o a la Comissió Executiva sobre la política general de 

retribucions i incentius per als membres del Consell d'Administració i del Personal  Directiu 
de l'Entitat. 

 
L'Assemblea General Extraordinària de l'Entitat del dia 16 de novembre de 2010 va 

acordar la modificació de l'article 32 dels Estatuts per adaptar les funcions de la Comissió de 
Retribucions i Nomenaments a la nova redacció del Decret Legislatiu 1/2008, donada pel 
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Decret Llei 5/2010. L'esmentada modificació va ser aprovada el 22 de febrer de 2011 per 
part del Conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

 
Com a resultat d'aquesta modificació, s'inclouen com a noves funcions d'aquesta 

comissió: 
 

a/ Vetllar per l'observació de la política general de retribucions i incentius indicada 
anteriorment, la qual s'estén també als membres de la Comissió de Control. 
b/ Garantir el compliment dels requisits legals per a l'exercici del càrrec de vocal del Consell 
d'Administració i membre de la Comissió de Control, així com els exigibles en el cas del 
Director General i rebre comunicacions sobre conflictes d'interès. 

 
A.2.30. Indiqueu els membres de la comissió d'inversions: 

 
COMISSIÓ D'INVERSIONS 

Nom Càrrec 

FERNANDO CASADO JUAN PRESIDENT 
MANEL ROSELL MARTÍ VICEPRESIDENT 1r 
JOSEP MARIA FARRÉS PENELA VICEPRESIDENT 3r 

 
A.2.31. Descrigueu les funcions de suport al Consell d'Administració que realitza la 
Comissió d'Inversions. 
 
-Informar al Consell d'Administració o a la Comissió Executiva de les inversions o 
desinversions que tinguin un caràcter estratègic i estable, tant les fetes directament per 
l'Entitat com les fetes a través de les societats filials. 

 
Es considera estratègica l'adquisició o venda de tota participació significativa de qualsevol 

societat cotitzada o la participació en projectes empresarials amb presència en la gestió o en 
els seus òrgans de govern, quan la participació total de la caixa franquegi el límit del 3% dels 
recursos propis computables. 
 
-Informar al Consell sobre la viabilitat financera de les citades inversions i de la seva 
adequació als pressupostos i plans estratègics de l'Entitat. 
-Elaborar un informe anual sobre les inversions d'aquesta naturalesa efectuades durant 
l'exercici. 

  
A.2.32. Indiqueu, en el seu cas, l'existència de reglaments de les comissions del 
Consell, el lloc que estan disponibles per a la seva consulta, i les modificacions que 
s'hagin realitzat durant l'exercici. Al seu torn, s'indicarà si de manera voluntària 
s'ha elaborat algun informe anual sobre les activitats de cada comissió. 
 
A.2.33. Existeix/en òrgan/s específics que té/tenen assignada la competència per 
decidir la presa de participacions empresarials?  En cas afirmatiu, indiqueu-los: 

SÍ X  NO  
 

Òrgan/s que té/tenen assignada la 
competència per decidir la presa de 

participacions empresarials 

Observacions 

Consell d'Administració D'ACORD AMB ALLÒ ESTABLERT 
ESTATUTÀRIAMENT. 

 
A.2.34. En el seu cas, indiqueu quines exigències procedimentals o d'informació 
estan previstes per arribar a acords que impliquin presa de participacions 
empresarials. 
 

El Consell d'Administració de Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, ha 
establert en la seva reunió de data 14 de setembre de 2010 un sistema de Control Intern de 
les operacions d'inversió i desinversió en societats filials i participades, de tal forma que tota 
operació d'inversió o desinversió en societats per un import superior a dos milions d'euros ha 
de ser prèviament autoritzada pel Consell d'Administració de l'Entitat. Aquesta autorització 
és delegable a la Comissió Executiva en operacions de  fins a un import de 20 milions d'euros 
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en el cas de societats no cotitzades i fins a 45 milions d'euros en el cas de societats 
cotitzades. 

 
A.2.35. Indiqueu el nombre de reunions que han mantingut en l'exercici els 
següents òrgans: 
 

Nombre de reunions de la Comissió Retribucions  
Nombre de reunions de la Comissió Inversions  
Nombre de reunions de la Comissió Executiva o 
Delegada 

 

 
A.2.36. Indiqueu, en el seu cas, els altres òrgans delegats o de suport creats per la 
Caixa: 

COMISSIÓ D'OBRES SOCIALS 

Nom Càrrec 

FERNANDO CASADO JUAN PRESIDENT 
CARMEN PASTOR SOLERNOU VOCAL 
JAVIER SÁNCHEZ LÓPEZ VOCAL 
JORGE ANTONIO GARCIA 
RODRÍGUEZ 

VOCAL 

JOSEP ALABERN VALENTÍ VOCAL 
JOSEP GUASCH LUJAN VOCAL 
JOSEP MARIA FARRÉS PENELA VOCAL 
JOSEP MOLINS CODINA VOCAL 
JUAN ANTONIO MATAS ARNALOT VOCAL 
MANEL ROSELL  MARTÍ VOCAL 
ADOLF TODÓ ROVIRA SECRETARI 

 
Detalleu les normes relatives al sistema d'elecció, nomenament, acceptació i revocació de 

càrrecs de cadascun dels òrgans i indiqueu les funcions d'aquests òrgans. 
 
El Consell d'Administració designa una Comissió d'Obres Socials, integrada per deu 

membres designats pel Consell d'Administració d'entre els seus vocals, amb la següent 
representació: un vocal pertanyent al sector de Corporacions Locals i Consells Comarcals, 
quatre vocals del Consell pertanyents al sector de les Corporacions Fundadores i Entitats, 
quatre vocals del Consell pertanyents al sector d'Impositors i un vocal del Consell pertanyent 
al sector d'Empleats. 

 
Formen part de la Comissió d'Obres Socials el President i el Vicepresident Primer del 

Consell d'Administració, sense que això signifiqui incrementar la presència del seu sector de 
representació. Al President del Consell d'Administració li correspon la Presidència de la 
Comissió d'Obres Socials.  

 
Assisteix igualment a la Comissió el Director General de la Caixa amb veu i vot. 
 
La Comissió d'Obres Socials té per funció proposar al Consell d'Administració, perquè les 

aprovi, si és procedent, les obres noves d'aquesta naturalesa i els pressupostos de les ja 
existents, així com la seva gestió i administració, segons criteris de racionalitat econòmica i 
de màxim servei als interessos generals del territori on es desenvolupen. 

 
Les Fundacions constituïdes o que es constitueixin per a l'administració i gestió de les 

obres socials tindran caràcter instrumental i actuaran d'acord amb les directrius, la 
supervisió i el control del Consell d'Administració o de la Comissió d'Obres Socials, amb 
l'obligació de retre comptes mitjançant la comunicació dels seus acords en un termini no 
superior a 3 mesos. 

El nomenament dels membres de la Comissió d'Obres Socials es produeix a la sessió del 
Consell d'Administració després de la seva renovació per designar als vocals que han cessat 
per haver-se extingit el seu mandat. 

 
L'acceptació del càrrec es pot efectuar de diverses formes, o bé mitjançant escrit 

d'acceptació o bé mitjançant l'acceptació verbal en el propi òrgan, que constarà en acta. 
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Els membres de la Comissió d'Obres Socials conserven el càrrec mentre pertanyen al 
Consell d'Administració i no siguin remoguts de la Comissió. 

 
A.3. Comissió de Control 
 
A.3.1. Completeu el següent quadre sobre els membres de la Comissió de Control: 

COMISSIÓ DE CONTROL 

Nom Càrrec Grup al qual 
representa 

ANTONIO VISA TORRES PRESIDENT IMPOSITORS 
ANTÒNIA MARIA SÁNCHEZ MORENO SECRETARI CORPORACIONS 

FUNDADORES I 
ENTITATS 

BÀRBARA MARTÍ ERFURT VOCAL IMPOSITORS 
JAVIER MORUECO TORRECILLAS VOCAL IMPOSITORS 
JOSEP ANDREU FIGUERAS VOCAL CORPORACIONS 

FUNDADORES I 
ENTITATS 

JOSEP VÍCTOR VALLS GAVALDA VOCAL IMPOSITORS 
MANUEL FUSTER PITARCH VOCAL CORPORACIONS 

MUNICIPALS 
MIQUEL RUBIROLA TORRENT VOCAL CORPORACIONS 

FUNDADORES I 
ENTITATS 

RAQUEL PUIG PÉREZ VOCAL EMPLEATS 
VALENTÍ MARTÍNEZ ESPINOSA VOCAL CORPORACIONS 

FUNDADORES I 
ENTITATS 

 

Nombre de membres 10 

 

Grup al qual pertanyen Nombre de 
comissionats 

% sobre el total 

CORPORACIONS MUNICIPALS 1 10,000 
IMPOSITORS 4 40,000 
PERSONES O ENTITATS FUNDADORES 0 0,000 
EMPLEATS 1 10,000 
CORPORACIONS FUNDADORES I ENTITATS 4 40,000 

Total 10 100,000 

 
A.3.2. Ha assumit la Comissió de Control la funció del Comitè d'Auditoria? 
 

SÍ X  NO  
 

Detalleu les funcions de la Comissió de Control: 
Funcions 

Dins del marc de la funció de supervisió que la Comissió de Control té atribuïda per la 
Llei, és de la seva competència: 

 
-Vetllar perquè la gestió del Consell d'Administració s'ajusti a les línies generals d'actuació 
assenyalades per l'Assemblea General i als fins propis de l'Entitat. 
-Vigilar el funcionament i l'actuació dels Òrgans d'intervenció de l'Entitat. 
-Conèixer els informes d'Auditoria externa i les recomanacions que formulin els auditors. 
-Revisar la memòria, anual, el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, l'Estat de canvis en 
el patrimoni net i l'Estat de fluxos d'efectiu  de cada exercici anual i formular les 
observacions que consideri oportunes. 
-Elaborar els informes establerts per reglament, els quals són enviats al Departament 
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d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i elevar a l'Assemblea General 
l'informe de la seva actuació un cop l'any com a mínim. 
-Requerir del President la convocatòria de l'Assemblea General amb caràcter extraordinari 
quan ho consideri oportú. 
-Controlar els processos electorals per a la composició de l'Assemblea i del Consell 
d'Administració, juntament amb el Departament d'Economia i Finances. Així mateix, la 
Comissió de Control sortint controla el procés electoral per a la composició de la Comissió 
de Control renovada. 
-Conèixer els informes de la Comissió d'Obres Socials i donar la seva opinió. 
-Proposar al Consell d'Administració l'anul·lació dels acords que vulnerin les disposicions 
vigents i, si és necessari, proposar directament al Departament d’Economia i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya la suspensió d'aquests acords. 

 
En la seva condició de Comitè d'Auditoria exerceix les funcions de l'esmentat Comitè 

detallades en l'apartat A.2.27 
 

A.3.3. Realitzeu una descripció de les regles d'organització i funcionament, així 
com de les responsabilitats que té atribuïdes la Comissió de Control. 

 
La Comissió de Control elegirà un President i un Secretari entre els seus membres. En cas 

d'absència del President o del Secretari per qualsevol causa, seran substituïts pels 
comissionats de més edat i menor edat, respectivament, entre els que assisteixin a la reunió. 

 
D'acord amb les atribucions de la Comissió de Control que s'han assenyalat anteriorment, 

la principal responsabilitat radica en vetllar per l'adequació de l'actuació del Consell 
d'Administració, supervisant els seus acords i analitzant la seva conformitat. 

 
A més de les indicades en el punt A.3.2, la Comissió de Control, una vegada escoltat el 

Consell d'Administració si la urgència del cas ho permet, informarà immediatament al 
Departament d’Economia i Coneixement de les irregularitats observades en l'exercici de les 
seves funcions, perquè aquest adopti les mesures adequades, sense perjudici de les facultats 
pròpies de demanar la convocatòria d'Assemblea General i de l'obligació de comunicar 
directament al Banc d'Espanya o a l'òrgan estatal que correspongui les qüestions 
relacionades amb les seves competències. 

 
En la seva condició de “Comitè d'Auditoria”, exerceix així mateix les funcions detallades 

en l'apartat A.2.27. 
  

A.3.4. Detalleu el sistema, en el seu cas, creat perquè la Comissió de Control 
conegui els acords adoptats pels diferents òrgans d'administració a fi de poder 
realitzar la seva labor fiscalitzadora i de veto. 

 
Les deliberacions i els acords presos pel Consell d'Administració es comuniquen al 

President de la Comissió de Control. 
 
Els membres de la Comissió de Control, en cadascuna de les sessions, tenen accés a les 

actes íntegres de les sessions del Consell d'Administració i de la Comissió Executiva, a 
l'efecte de poder supervisar les decisions preses i fer el seguiment dels acords efectuats per 
poder realitzar les tasques fiscalitzadores i d'anul·lació d'acords i informació d'irregularitats. 

  
A.3.5. Indiqueu el nombre de reunions que ha mantingut la Comissió de Control 
durant l'exercici. 
 

Nombre de reunions de la Comissió de Control 7 

 
A.3.6. Identifiqueu la informació que es facilita als comissionats amb motiu de les 
reunions de la Comissió de Control. Detalleu els sistemes previstos per a l'accés a 
l'esmentada informació. 
 

Els comissionats tenen accés a les actes íntegres de les sessions del Consell 
d'Administració, Comissió Executiva i Comissió d'Obres Socials, a l'efecte de poder supervisar 
les decisions preses i fer el seguiment dels acords adoptats. A més, el Director General 
explica sempre als comissionats els acords de major transcendència presos. 
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A més, per a l'exercici de les seves funcions com a Comitè d'Auditoria, els auditors 

externs reporten directament a la Comissió de Control sobre els assumptes de la seva 
competència que els són requerits. 

 
Es faciliten els protocols corresponents que també contenen les actes íntegres de les 

sessions del Consell d'Administració, Comissió Executiva i Comissió d'Obres Socials, per al 
seu anàlisi per part de les senyores i senyors Comissionats. 

 
Així mateix, el president de la Comissió de Control coneix les actes de les sessions del 

Consell d'Administració, Comissió Executiva i Comissió d'Obres Socials en el mateix moment 
en què estan elaborades. 

 
Amb la finalitat de salvaguardar la confidencialitat dels assumptes tractats en les sessions 

del Consell d'Administració, els protocols són custodiats, una vegada finalitzada la reunió, en 
el Departament de Secretaria i Òrgans de Govern, on els comissionats poden sol·licitar 
consultar-los amb posterioritat. 

  
A.3.7. Expliqueu les normes relatives al sistema d'elecció, nomenament, acceptació 
i revocació dels membres de la Comissió de Control. 
  

La Comissió de Control està integrada per deu membres, elegits per l'Assemblea General 
d'entre els seus components que no tenen la condició de vocal del Consell d'Administració. 

 
Es designa, en les mateixes proporcions, el mateix nombre de suplents, amb la finalitat 

única de substituir els titulars en cas de cessament o de revocació del càrrec abans de 
finalitzar el mandat i per al temps que quedi. 

 
La representació a la Comissió de Control dels sectors que componen l'Assemblea General 

és la següent: un membre pertanyent al sector de Corporacions Locals i Consells Comarcals, 
quatre membres pertanyents al sector de les Corporacions Fundadores i Entitats, quatre 
membres pertanyents al sector d'impositors i un membre pertanyent al sector d'empleats. 

  
La Comissió elegeix entre els seus membres un President i un Secretari. En cas d'absència 

són substituïts, respectivament, pels vocals de més edat i de menys edat, entre els que 
assisteixen a la reunió. 

 
El procediment per presentar propostes per a la designació de membres de la Comissió 

(titulars i suplents), així com el seu cessament i renovació és igual al previst per als vocals 
del Consell d'Administració. Així mateix, els membres de la Comissió de Control han de 
complir les mateixes condicions i requisits que els establerts per als vocals del Consell d 
'Administració i tenen les mateixes incompatibilitats. A més, no podran ser elegits vocals de 
la Comissió de Control els representants de cap Corporació o Entitat que tingui algun 
representant en el Consell d'Administració, tret de les Corporacions Fundadores i Entitats. 
Així mateix, en la qualitat de Comitè d'Auditoria, els membres de la Comissió de Control ha 
de complir els requisits establerts en la disposició addicional 18a de la Llei del Mercat de 
Valors. 

 
L'acceptació del càrrec s'efectua habitualment de manera verbal en el moment en el qual 

la persona designada s'incorpora a la primera sessió de la Comissió a la qual li correspongui 
assistir, constant en acta l'esmentada acceptació 

 
El temps d'exercici del càrrec, les causes de cessament i el procediment per cobrir 

vacants són els mateixos que per als vocals del Consell d'Administració. 
 

A.3.8. Detalleu els sistemes interns establerts per al Control del compliment dels 
acords adoptats per la Comissió de Control. 

 
La Comissió de Control elabora semestralment un informe on es fan constar les 

actuacions realitzades durant els sis mesos anteriors a la data de l'esmentat informe, i ho 
envia al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. En aquest 
informe es fa constar el nombre i dates de sessions celebrades, iniciativa de la convocatòria i 
assumptes tractats en relació amb el compliment de les línies generals del pla d'actuació 
aprovades per l'Assemblea General, així com qualsevol desviació que s'hagués produït i 
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qualsevol assumpte relacionat amb la gestió econòmica i financera de l'Entitat que per la 
seva transcendència, hagi de ser tractat per la Comissió. 

  
Un cop l'any, eleva un informe en el qual dóna compte de la seva actuació a l'Assemblea 

General. 
  

A.3.9. Expliqueu les regles relatives a la convocatòria de les reunions de la 
Comissió de Control. 
 

Per al compliment de les seves funcions, la Comissió de Control s'ha de reunir sempre que 
sigui convocada pel seu President, a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels seus membres 
i una vegada al trimestre com a mínim. En l'exercici de les seves funcions, pot sol·licitar al 
Consell d'Administració i al Director General els antecedents i la informació que consideri 
necessaris. 

 
La convocatòria ha de fer-se amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, per escrit 

i indicant l'objecte de la reunió. En cas de situacions excepcionals que la urgència dels 
assumptes a tractar ho requereixi, segons el criteri de la Presidència de la Comissió, la 
convocatòria pot ser cursada amb tan sols dotze hores d'antelació. 

 
No obstant això, s'entén que està vàlidament convocada i constituïda, amb caràcter 

universal, per tractar de qualsevol assumpte de la seva competència, quan estiguin presents 
tots els seus membres i els assistents acceptin per unanimitat de reunir-se. 
  
A.3.10. Determineu els supòsits en els quals els comissionats podran sol·licitar la 
convocatòria de les reunions de la Comissió de Control per tractar assumptes que 
estimin oportuns. 
 

A petició d'un terç dels seus membres. 
 
A.3.11. Expliqueu el règim d'adopció d'acords a la Comissió de Control, assenyalant 
almenys, les normes relatives a la constitució i quòrum d'assistència: 

 
Adopció d'acords 

Descripció de l'acord Quòrum Tipus de Majoria 

GENERAL 51,00 - S'ENTÉN 
QUE LA 
COMISSIÓ DE 
CONTROL ESTÀ 
VÀLIDAMENT 
CONSTITUÏDA 
QUAN 
ASSISTEIXEN LA 
MAJORIA 
ABSOLUTA DELS 
SEUS MEMBRES 
DE DRET 

51,00 - PER A LA 
VALIDESA DELS 
ACORDS, CAL EL VOT 
COINCIDENT DE LA 
MAJORIA DELS SEUS 
MEMBRES DE FET I EN 
CAS D'EMPAT ÉS 
DECISORI EL DE QUI 
PRESIDEIX. 

REQUERIR DEL PRESIDENT LA 
CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA 
GENERAL AMB CARÀCTER 
EXTRAORDINARI 

51,00 - S'ENTÉN 
QUE LA 
COMISSIÓ DE 
CONTROL ESTÀ 
VÀLIDAMENT 
CONSTITUÏDA 
QUAN 
ASSISTEIXEN LA 
MAJORIA 
ABSOLUTA DELS 
SEUS MEMBRES 
DE DRET 

51,00 - VOT 
FAVORABLE DE LA 
MAJORIA ABSOLUTA 
DELS SEUS MEMBRES 
DE DRET. 
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PROPOSAR AL CONSELL 
D'ADMINISTRACIÓ L'ANUL·LACIÓ 
D'ACORDS QUE VULNERIN LES 
DISPOSICIONS VIGENTS. 

51,00 - S'ENTÉN 
QUE LA 
COMISSIÓ DE 
CONTROL ESTÀ 
VÀLIDAMENT 
CONSTITUÏDA 
QUAN 
ASSISTEIXEN LA 
MAJORIA 
ABSOLUTA DELS 
SEUS MEMBRES 
DE DRET 

51,00 - VOT 
FAVORABLE DE LA 
MAJORIA ABSOLUTA 
DELS SEUS MEMBRES 
DE DRET. 

INFORMAR AL DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I FINANCES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA DE 
LES IRREGULARITATS 
OBSERVADES EN L'EXERCICI DE 
LES FUNCIONS DEL CONSELL 
D'ADMINISTRACIÓ. 

51,00 - S'ENTÉN 
QUE LA 
COMISSIÓ DE 
CONTROL ESTÀ 
VÀLIDAMENT 
CONSTITUÏDA 
QUAN 
ASSISTEIXEN LA 
MAJORIA 
ABSOLUTA DELS 
SEUS MEMBRES 
DE DRET 

51,00 - VOT 
FAVORABLE DE LA 
MAJORIA ABSOLUTA 
DELS SEUS MEMBRES 
DE DRET 

 
B    OPERACIONS DE CRÈDIT, AVAL O GARANTIA  

 
B.1. Detall les operacions de crèdit, aval o garantia efectuades ja sigui directament, 
indirectament o a través d'entitats dotades, adscrites o participades a favor dels 
membres del Consell d'Administració, familiars en primer grau o amb empreses o 
entitats que controlin segons l'article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del 
Mercat de Valors. Indiqui les condicions, incloses les financeres, d'aquestes 
operacions. 

 

Nom del 
membre del 

consell 

Denominació 
social de la 

Caixa o entitat 
dotada, adscrita 

o participada 

Naturalesa de 
l'operació 

Import (milers 
d'euros) 

Condicions 

JOAN ÀNGEL 
LLIBERIA 
ESTEVE 

CAIXA 
D'ESTALVIS DE 
CATALUNYA, 
TARRAGONA I 
MANRESA 

PRÉSTEC 
HIPOTECARI 
(EMPRESA) 

74 TERMINI; 10 
ANYS INTERÈS 
VARIABLE AL 
7,25% 
GARANTIA 
HIPOTECÀRIA 

CARME PASTOR 
SOLERNOU 

CAIXA 
D'ESTALVIS DE 
CATALUNYA, 
TARRAGONA I 
MANRESA 

COMPTE DE 
CRÈDIT 

6 TERMINI: 1 ANY 
INTERÈS 6.5 % 
RENOVABLE  
TRIMESTRALMEN
T  GARANTIA 
PERSONAL 

JOAN MANEL 
PLA RIBAS 

CAIXA 
D'ESTALVIS DE 
CATALUNYA, 
TARRAGONA I 
MANRESA 

FINANÇAMENT 
IMPORTACIÓ 
(EMPRESA) 

57 TERMINI: 4 
MESOS INTERÈS 
: 4,50% 
GARANTIA 
PERSONAL 
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JUAN ARNAL 
ALBESA 

CAIXA 
D'ESTALVIS DE 
CATALUNYA, 
TARRAGONA I 
MANRESA 

AVAL (EMPRESA) 83 TERMINI: 3 
MESOS 
GARANTIA 
PIGNORATIVA 
PARCIAL 

 
 
B.2. Detalleu les operacions de crèdit, aval o garantia, efectuades ja sigui 
directament, indirectament o a través d'entitats dotades, adscrites o participades a 
favor dels membres de la Comissió de Control, familiars en primer grau o amb 
empreses o entitats que controlin segons l'article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de 
juliol, del Mercat de Valors. Indiqueu les condicions, les financeres incloses, 
d'aquestes operacions. 

 

Nom del 
comissionat 

Denominació 
social de la 

Caixa o entitat 
dotada, adscrita 

o participada 

Naturalesa de 
l'operació 

Import (milers 
d'euros) 

Condicions 

SEBASTIÀ 
CATLLÀ CALVET 

CAIXA 
D'ESTALVIS DE 
CATALUNYA, 
TARRAGONA I 
MANRESA 

DESCOMPTE 
(EMPRESA) 

171 TERMINI: 1 ANY 
INTERÈS: EUR 
TRIM. MIN.. 3,75 
% + 1,5 
GARANTIA 
PERSONAL 

SEBASTIÀ 
CATLLÀ CALVET 

CAIXA 
D'ESTALVIS DE 
CATALUNYA, 
TARRAGONA I 
MANRESA 

PRÉSTEC 
PERSONAL 
(EMPRESA) 

150 TERMINI: 5 
ANYS INTERÈS: 
5,75 % 
GARANTIA 
PERSONAL 

SEBASTIÀ 
CATLLÀ CALVET 

CAIXA 
D'ESTALVIS DE 
CATALUNYA, 
TARRAGONA I 
MANRESA 

COMPTE DE 
CRÈDIT 

60 TERMINI: 1 ANY 
INTERÈS: EUR 
TRIM. + 0,85 
MIN. 4,5% MAX. 
15% GARANTIA 
PERSONAL 

JUAN MARIA 
PAGÀ ORTIGA 

CAIXA 
D'ESTALVIS DE 
CATALUNYA, 
TARRAGONA I 
MANRESA 

PRÉSTEC 
PERSONAL 
(EMPRESA) 

6 TERMINI: 3 
ANYS INTERÈS: 
6,91%  
GARANTIA 
PERSONAL 

 
B.3. Detalleu les operacions de crèdit, aval o garantia, efectuades ja sigui 
directament, indirectament o a través d'entitats dotades, adscrites o participades a 
favor dels grups polítics que tinguin representació en les corporacions locals i 
assemblees legislatives autonòmiques que hagin participat en el procés electoral 
de la Caixa d'Estalvis. 
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Nom dels grups 
polítics 

Denominació 
social de la 

Caixa o entitat 
dotada, adscrita 

o participada 

Naturalesa de 
l'operació 

Import (milers 
d'euros) 

Condicions 

PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE 
CATALUNYA 

CAIXA 
D'ESTALVIS DE 
CATALUNYA, 
TARRAGONA I 
MANRESA 

COMPTE DE 
CRÈDIT 

1.690 TERMINI: 1 ANY, 
INTERÈS: 5,5% 
GARANTIA 
PERSONAL 

PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE 
CATALUNYA 

CAIXA 
D'ESTALVIS DE 
CATALUNYA, 
TARRAGONA I 
MANRESA 

PRÉSTEC 
HIPOTECARI 

70 TERMINI: 15 
ANYS, INTERÈS: 
5,00%,  
GARANTIA 
HIPOTECÀRIA 

INICIATIVA PER 
CATALUNYA 
VERDS-
ESQUERRA 
UNIDA I 
ALTERNATIVA 

CAIXA 
D'ESTALVIS DE 
CATALUNYA, 
TARRAGONA I 
MANRESA 

COMPTE DE 
CRÈDIT 

908 TERMINI: 1 ANY, 
INTERÈS: 5,5% 
GARANTIA 
PERSONAL 

 
B.4. Indiqueu, si escau, la situació actual dels crèdits a grups polítics que tinguin 
representació en les corporacions locals i assemblees legislatives autonòmiques 
que hagin participat en el procés electoral de la Caixa d'Estalvis. 

  
El saldo pendent al 31/12/10 dels crèdits concedits als grups polítics i assemblees 

legislatives autonòmiques amb representació en les corporacions locals pujava a 10.023 
milers d'euros.  Cap d'aquestes operacions no es troba en situació de morositat. 

 
Detall dels crèdits (en milers d'euros): 
Convergència Democràtica de Catalunya: 1.513 
Fundació President Josep Irla - ERC:     53 
Iniciativa per Catalunya - Verds: 1.308 
Iniciativa per Catalunya - Verds Esquerra unida i alternativa: 908 
Partit dels Socialistes de Catalunya: 3.454 
Unió Democràtica de Catalunya: 2.787 

  
C    Detalleu les operacions creditícies amb institucions públiques, incloent-hi ens 

territorials, que hagin designat Consellers Generals:  
 
Nom de la institució pública: AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Naturalesa de l'operació Import (milers 
d'euros) 

FACTORING 1.658 
 

Nom dels Consellers Generals designats 

FRANCISCO LONGO MARTÍNEZ 
JOSEP MARIA CAMÓS CABECERÁN 
MANUEL MEDEIROS PÉREZ 
MARIA ELISA CASANOVA DOMÈNECH 

 
Nom de la institució pública: AJUNTAMENT DE CALAF 

Naturalesa de l'operació Import (milers 
d'euros) 

COMPTE DE CRÈDIT 560 
 

Nom dels Consellers Generals designats 
M ANTONIA TRULLAS POVEDANO 
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Nom de la institució pública: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA 

Naturalesa de l'operació Import (milers 
d'euros) 

FACTORING 151 
PRÉSTECS CORPORACIONS LOCALS 1.803 

 
Nom dels Consellers Generals designats 

PENDENT NOMENAMENT 
 
Nom de la institució pública: AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Naturalesa de l'operació Import (milers 
d'euros) 

PRÉSTECS CORPORACIONS LOCALS 34.132 
 

Nom dels Consellers Generals designats 
ANTONI LLARDÈN CARRATALÀ 

 
Nom de la institució pública: AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC 

Naturalesa de l'operació Import (milers 
d'euros) 

FACTORING 151 
 

Nom dels Consellers Generals designats 
CESAR ARRIZABALAGA ZABALA 

 
Nom de la institució pública: AJUNTAMENT DE PERELLÓ 

Naturalesa de l'operació Import (milers 
d'euros) 

COMPTE DE CRÈDIT 60 
 

Nom dels Consellers Generals designats 
GENOVEVA MARGALEF VALIENTE 

 
Nom de la institució pública: AJUNTAMENT DE REUS 

Naturalesa de l'operació Import (milers 
d'euros) 

PRÉSTEC 5.000 
 

Nom dels Consellers Generals designats 
ÀNGEL CUNILLERA ZÁRATE 

 
Nom de la institució pública: AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA 

Naturalesa de l'operació Import (milers 
d'euros) 

AVAL 1 
 

Nom dels Consellers Generals designats 
EZEQUIEL MARTÍNEZ MULERO 

 
Nom de la institució pública: AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS 

Naturalesa de l'operació Import (milers 
d'euros) 

PRÉSTECS CORPORACIONS LOCALS 378 
 

Nom dels Consellers Generals designats 
JOSEFA LÓPEZ LÓPEZ 
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Nom de la institució pública: AJUNTAMENT DE SITGES 

Naturalesa de l'operació Import (milers 
d'euros) 

PRÉSTECS CORPORACIONS LOCALS 829 
 

Nom dels consellers Generals Designats 
JORDI BAIJET VIDAL 

 
Nom de la institució pública: AJUNTAMENT DE VACARISSES 

Naturalesa de l'operació Import (milers 
d'euros) 

AVAL 20 
FACTORING 3 

 
Nom dels consellers Generals Designats 

JOAN CARLES CIRERA IZQUIERDO 

 
Nom de la institució pública: AJUNTAMENT D'ESPARREGUERA 

Naturalesa de l'operació Import (milers 
d'euros) 

PRÉSTECS CORPORACIONS LOCALS 590 
 

Nom dels consellers Generals Designats 
JOSEP RÀFOLS ESTEVE 

 
Nom de la institució pública: AJUNTAMENT D'IGUALADA 

Naturalesa de l'operació Import (milers 
d'euros) 

FACTORING 29 
 

Nom dels Consellers Generals designats 
JOAQUIM SOLÉ VILANOVA 

 
Nom de la institució pública: AJUNTAMENT DE MADRID 

Naturalesa de l'operació Import (milers 
d'euros) 

FACTORING 31.300 
 

Nom dels Consellers Generals designats 
JAVIER BASSO ROVIRALTA 

 
Nom de la institució pública: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

Naturalesa de l'operació Import (milers 
d'euros) 

PRÉSTEC INTERÈS VARIABLE 4.781 
 

Nom dels Consellers Generals designats 

ALBERT ABELLÓ HIERRO 
ÀNGEL CUNILLERA ZÁRATE 
EUDALD TORRES ROBERT 
JAVIER VILLAMAYOR CAAMAÑO 
JOAN CARRERA PEDROL 
JOSÉ MANUEL DE LA VEGA CARRERA 
JOSEP ANDREU FIGUERAS 
JOSEP GUASCH LUJÁN 
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JOSEP MARIA VALLÈS JOVÉ 
LLUÍS ARAGONÉS DELGADO DE TORRES 
M DEL PILAR JUÀREZ ROMERO 
ROBERT VENDRELL AUBACH 

 
D    OPERACIONS VINCULADES I OPERACIONS INTRAGRUP 

 
D.1. Detalleu les operacions significatives realitzades per l'Entitat amb els 
membres del Consell d'Administració: 

 

Nom Naturalesa de l'operació Import (milers 
d'euros) 

   

 
D.2. Detalleu les operacions significatives realitzades per l'Entitat amb els 
membres de la Comissió de Control: 

 

Nom Naturalesa de l'operació Import (milers 
d'euros) 

   

 
D.3. Detalleu les operacions significatives realitzades per l'Entitat amb el seu 
personal directiu: 

 

Nom Naturalesa de l'operació Import (milers 
d'euros) 

   

 
D.4. Detalleu les operacions significatives realitzades per l'Entitat amb 
administradors i directius de societats i entitats del grup del qual l'Entitat forma 
part: 

 
Nom Denominació social de 

l'entitat del grup 
Naturalesa de 

l'operació 
Import (milers 

d'euros) 
    

 
D.5. Detall les operacions intragrup realitzades que siguin significatives: 

 
Denominació social de 

l'entitat del grup 
Breu descripció de l'operació Import (milers 

d'euros) 
GESCAT GESTIÓ DE SOL COMPTE DE CRÈDIT 820.000 

 
E    ESTRUCTURA DEL NEGOCI DEL GRUP 

 
E.1. Descriviu l'estructura del negoci del Grup, concretant el paper que desenvolupa 
cadascuna de les entitats en el conjunt dels serveis prestats als clients. 

 

Estructura del negoci del Grup 
El Grup CatalunyaCaixa és constituït per un conjunt d'empreses financeres i no 

financeres els àmbits d'actuació dels quals més significatius són el negoci bancari, 
assegurador i plans de pensions, fons d'inversió, promoció i gestió immobiliària i serveis 
operatius. 

 
Serveis prestats als clients 

 
Nom entitat del Grup 

ACTIVOS MACORP S.L. 
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Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 
TENIDORA D’ACTIUS 

 

Nom entitat del Grup 
ALCALÁ 120 PROMOC.Y  GEST.INMOB. S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
ALCONRU SOCIEDADE DE CONSTRUÇAO I PROMOÇAO IMOBILIARIA, S.A. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
ALGARVETUR, S.L. (ABANS PRASATUR, S.L.) 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
APROSA PROCAM, S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
ÀREA TRES PROCAM, S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
ASCAT MEDIACION OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO S.L 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

CORREDORIA D’ASSEGURANCES 

 

Nom entitat del Grup 
BCN ECOMANRESA SICAV, SA 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

INTERMEDIACIÓ FINANCERA 

 

Nom entitat del Grup 
C.S.V. - COORDENAÇAO DA SEGURANÇA DE VILAMOURA, LDA. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
CAIXA CATALUNYA ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE SERVEIS S.A. 
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Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 
PRESTACIÓ DE SERVEIS 

 

Nom entitat del Grup 
CAIXA CATALUNYA GESTIÓ S.A. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

GESTÓRA D'INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA 

 

Nom entitat del Grup 
CAIXA CATALUNYA INTERNATIONAL FINANCE B.V. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

INTERMEDIACIÓ FINANCERA 

 

Nom entitat del Grup 
CAIXA CATALUNYA PREFERENTS S.A. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

INTERMEDIACIÓ FINANCERA 

 

Nom entitat del Grup 
CAIXA MANRESA ASSEGURANCES GENERALS, S.A. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

CORREDORIA D’ASSEGURANCES 

 

Nom entitat del Grup 
CAIXA MANRESA IMMOBILIÀRIA SOCIAL, S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

LLOGUER D’IMMOBLES 

 

Nom entitat del Grup 
CAIXA MANRESA ONCASA IMMOBILIÀRIA, S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

TENEDORIA D’ACTIUS 

 

Nom entitat del Grup 
CAIXA TARRAGONA GESTIÓ SGIIC SA 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

GESTORA D'INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA 

 

Nom entitat del Grup 
CAIXAMANRESA GENERALS COMPANYIA D'ASSEGURANCES, SA 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

CORREDORIA D’ASSEGURANCES 

 

Nom entitat del Grup 
CAIXAMANRESA PREFERENTS, SA 
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Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 
INTERMEDIACIÓ FINANCERA 

 
Nom entitat del Grup 

CASIGAR INVERSIONES 2008 
 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 
INVERSIÓ MOBILIÀRIA 

 
Nom entitat del Grup 

CENTRE LÚDIC DIAGONAL S.A. 
 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 
CENTRE D’OCI, ESPORTIU I APARCAMENT 

 
Nom entitat del Grup 

CETACTIUS, S.L. 
 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 
TENIDORA D’ACTIUS 

 
Nom entitat del Grup 

CLUB GOLF HACIENDA EL ÁLAMO, S.L. 
 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 
PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
Nom entitat del Grup 

CONJUNT RESIDENCIAL FREIXA, S.L. 
 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 
PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
Nom entitat del Grup 

CORPORACIÓN BÉTICA INMOBILIÀRIA, S.A. 
 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 
PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
Nom entitat del Grup 

ESPANHOLITA SGPS, S.A. 
 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 
PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
Nom entitat del Grup 

EXPANSIÓN INTERCOMARCAL, S.L. 
 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 
INVERSIÓ MOBILIÀRIA 

 
Nom entitat del Grup 

FAZENDA DAS ÁGUAS - ADMINISTRAÇAO DE PROPRIEDADES UNIPESSOAL, LDA. 
 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 
PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 
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Nom entitat del Grup 
FODECOR, S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
GARVECAT, SGPS, S.A. (ABANS GARVEPRASA, SGPS, S.A.) 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
GESCAT GESTIO DE SÒL S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

TENIDORA D’ACTIUS 

 

Nom entitat del Grup 
GESCAT LLEVANT S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
GESCAT LLOGUERS S.L 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

TENIDORA D’ACTIUS 

 

Nom entitat del Grup 
GESCAT SINEVA, S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
GESCAT VIVIENDAS EN COMERCIALIZACIÓN S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

TENIDORA D’ACTIUS 

 

Nom entitat del Grup 
GESTIÓ D'ACTIUS TITULITZATS S.A. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

GESTORA DE FONS DE TITULITZACIÓ 

 

Nom entitat del Grup 
INFORMACIÓ I TECNOLOGIA DE CATALUNYA, S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PRESTACIÓ DE SERVEIS INFORMÀTICS 
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Nom entitat del Grup 
INPAU S.A. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 
Nom entitat del Grup 

INVERCARTERA CAPITAL SCR S.A 

 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 
INVERSIÓ MOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
INVERCARTERA ENERGIA S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

INVERSIÓ MOBILIÀRIA 

 

Nom entitat de Grup 
INVERCARTERA FOTOVOLTAICA S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PRODUCCIÓ D’ENERGIA 

 

Nom entitat del Grup 
INVERCARTERA INTERNACIONAL S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

INVERSIÓ MOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
INVERCARTERA S.A. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

INVERSIÓ MOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
IRIDION SOLUCIONS IMMOBILIÀRIES, S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

TENIDORA D’ACTIUS 

 

Nom entitat del Grup 
JALE PROCAM, S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
JARDIM DE AZINHEIRA, S.A. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
LUSOTUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS I TURISTICOS, S.A. 
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Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 
PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
LUSOTUR II-IMÓVEIS, S.A. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
MANRESA GESTIÒ ACTIVA 1 SICAV, SA 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

INTERMEDIACIÓ FINANCERA 

 

Nom entitat del Grup 
MARINA DE VILAMOURA, S.A. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
MARINA JARDIM - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
METROPOLITAN PROCAM, S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
NOIDIRI, S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

TENIDORA D’ACTIUS  

 

Nom entitat del Grup 
PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLO DE MONTALBÁN 1 S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PRODUCCIÓ D’ENERGIA 

 

Nom entitat del Grup 
PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLO DE MONTALBÁN 2 S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PRODUCCIÓ D’ENERGIA 

 

Nom entitat del Grup 
PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLO DE MONTALBÁN 3 S.L. 
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Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 
PRODUCCIÓ D’ENERGIA 

 

Nom entitat del Grup 
PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLO DE MONTALBÁN 4 S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PRODUCCIÓ D’ENERGIA 

 

Nom entitat del Grup 
PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLO DE MONTALBÁN 5 S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PRODUCCIÓ D’ENERGIA 

 

Nom entitat del Grup 
PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLO DE MONTALBÁN 6 S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PRODUCCIÓ D’ENERGIA 

 

Nom entitat del Grup 
PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLO DE MONTALBÁN 7 S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PRODUCCIÓ D’ENERGIA 

 

Nom entitat del Grup 
PÓRTICO PROCAM, S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
PROCAM S.A. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
PROCAMVASA, S.A. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CERBAT S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
PRONORTE UNO PROCAM S.A. 
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Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 
PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
PROVIURE BARCELONA S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
PROVIURE CIUTAT DE LLEIDA S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
PROVIURE PARC D'HABITATGES S.L.U 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

LLOGUER D’IIMMOBLES 

 

Nom entitat del Grup 
PROVIURE S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
PUERTO CIUDAD LAS PALMAS, S.A. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
S.B.D. NORD, S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
SATICEM GESTIÓ, S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

TENIDORA D’ACTIUS 

 

Nom entitat del Grup 
SATICEM HOLDING, S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

TENIDORA D’ACTIUS 

 

Nom entitat del Grup 
SATICEM IMMOBILIÀRIA, S.L. 
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Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 
INVERSIÓ MOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
SATICEM IMMOBLES EN ARRENDAMENT, S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

TENIDORA D’ACTIUS 

 

Nom entitat del Grup 
SERVIMANRESA ACTIUS EN LLOGUER, S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

TENIDORA D’ACTIUS 

 

Nom entitat del Grup 
SOCIDOMUS ALGARVE - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
TARRACO INVERSELECT, S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

INVERSIÓ MOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
TRAMIBAGES, S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PRESTACIÓ DE SERVEIS 

 

Nom entitat del Grup 
URBISVULGO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS I TURÍSTICOSS, S.A. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
VILAMOURATÉNIS - EMPREENDIMENTOS DESPORTIVOS I TURÍSTICOS, LDA. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 
VIVIENDAS EN PROPIEDAD, S.L. 

 
Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 
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E.2. Indiqueu la distribució geogràfica de la xarxa d'oficines: 
 

Comunitat autònoma Nombre de 
sucursals 

Andalusia 39
Aragó 10
Canàries 7
Cantàbria 1
Castella-la Manxa 6
Castella i Lleó 10
Catalunya 1.050
Extremadura 3
Galícia 7
Illes Balears 10
La Rioja 2
Madrid 118
Múrcia 13
Navarra 5
País Basc 12
Principat d'Astúries 2
Valenciana 82
Oficines fora d'Espanya 1
Total 1.378

 
E.3. Identifiqueu, si escau, els membres dels òrgans rectors que assumeixen 
càrrecs d'administració o direcció en entitats que formin part del Grup de la Caixa: 

 

Nom del membre de l'òrgan 
rector 

Denominació social de 
l'entitat del Grup 

Càrrec 

   

 
F    SISTEMES DE CONTROL DE RISC 

 
F.1. Indiqueu, si escau, els sistemes de control de risc relacionat amb les activitats 
desenvolupades per l'Entitat. 

 
Dins de CatalunyaCaixa, la responsabilitat en última instància del model de gestió del risc 

recau en el Consell d'Administració o, per delegació d'aquest, a la Comissió Executiva. El 
Consell d'Administració aprova, entre d'altres,  aspectes relatius a eines o models de 
qualificació creditícia utilitzats i processos implantats sobre això, metodologies d'identificació 
i mesurament del risc de crèdit, mercat, operacional,  tipus d'interès estructural i de balanç,  
els corresponents mecanismes de revisió i control i les polítiques i procediments de la gestió 
del risc. En aquest sentit,  el primer Consell d'Administració de la nova entitat, celebrat el 5 
de juliol del 2010, va aprovar les Polítiques de Control de Risc de Crèdit Minorista, les 
Polítiques de Risc Associades a l'Activitat de Mercats Financers , el Manual de Polítiques de 
Gestió del Risc Operacional i les Polítiques de Gestió i Seguiment de la Liquiditat. 

 
Per efectuar una eficaç gestió i control del risc, la funció de riscos implantada a l’Entitat 

està segregada en les funcions d'admissió i recuperació, d'una banda (Direcció d'Admissió de 
Riscos i Recuperacions), i en les funcions de mesurament, seguiment i control, d’una altra 
(Direcció de Control i Gestió Global del Risc). Aquestes funcions són, al seu torn, totalment 
independents de les àrees de negoci, amb la qual cosa es garanteix la independència dels 
diferents àmbits. 

 
L'estructura que respon a aquests principis és la que segueix: 
 
De la Direcció de Control i Gestió Global del Risc depenen, a més de quatre departaments, 

l'Àrea de Control i Seguiment del Risc. D'aquesta última àrea en depenen tres departaments 
més, les funcions dels quals són: 
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-Solvència i Control de Riscos, té per missió el control de la solvència del Grup, l'elaboració i 
seguiment del Pla d'Adequació de Capital i l'aplicació i control de la normativa externa sobre 
riscos. 
 
-Ràting de Corporativa i Sector Públic, té per missió l'anàlisi econòmico-financera i l'avaluació 
de la qualitat creditícia (ràting) dels clients segments de Corporativa i Sector Públic. 
 
-Seguiment de Risc de Crèdit, que orienta la seva funció a detectar anticipadament 
situacions potencialment problemàtiques, identificant col·lectius o clients individuals amb 
més probabilitat d'entrada en mora, i a definir estratègies globals que neutralitzin o 
minimitzin la pèrdua per a l'Entitat. 

 
Cal destacar que la funció de Seguiment del Risc està segregada de les funcions de gestió 

de l'esmentat risc, de manera que de la Direcció d'Admissió i Recuperacions en depèn la 
gestió d’aquest, incloent-hi les funcions de recuperació i de reestructuració de deute però no 
la de seguiment. L'objectiu perseguit amb aquesta estructura organitzativa és segregar la 
concessió i recuperació dels riscos del control i seguiment d’aquests, d’acord amb les millors 
pràctiques i recomanacions en la matèria, de manera que s'asseguri una adequada 
independència 

 
L'Àrea de Control, a més d'aglutinar aquestes funcions, participa activament en la Política 

de Remuneració Associada a Riscos (PRAR), identificant els col·lectius amb major impacte en 
la gestió de riscos, revisant i validant el disseny dels models retributius, fent un seguiment 
de l'aplicació d'aquests models i elaborant un informe amb les principals conclusions sobre el 
nivell de compliment de l'esmentada Política. Finalment, aquest informe és elevat a la 
Comissió de Retribucions.     

 
Els departaments i funcions que depenen directament de la Direcció de Control i Gestió 

Global del Risc són els següents:  
 

-Validació Interna. Té per missió contrastar i validar que els models interns avançats de 
gestió del risc funcionin correctament, així com la seva completa implantació en la gestió de 
l'Entitat (test d'ús). 
-Models de Risc de Crèdit. Té per missió el disseny i implantació de models interns de risc, 
així com la definició dels seus usos i normativa. També té per missió l'estimació dels 
diferents paràmetres de risc, tant en l'àmbit de gestió com en el regulatori. 
- Risc de Mercat i Balanç. Té per missió la definició i configuració del model de gestió de risc 
de mercat, risc de balanç i risc de crèdit majorista. 
-Risc Operacional. Té per missió definir i executar el cicle de gestió del risc operacional del 
Grup. Quantifica el Risc Operacional. 

 
Amb la finalitat de fe un seguiment exhaustiu de cadascuna de les matèries afectades 

pels diferents àmbits d'actuació descrits, s'ha constituït el Comitè de Control del Risc, els 
objectius del qual són la gestió global dels riscos inherents a l'activitat de l'Entitat (crèdit, 
mercat, operacional), analitzar el posicionament de riscos del Grup (models de qualificació 
creditícia, validació interna, seguiment dels riscos) i establir procediments que afectin la 
gestió de riscos.  

 
El Comitè, que es reuneix quinzenalment, es compon del Director General, el Director 

General Adjunt, el Director d'Admissió i Recuperacions i el Director de Control i Gestió Global 
de Risc. Així mateix hi participen altres directius del nivell que sigui segons l'agenda de 
temes a tractar. 

 
La Direcció d'Admissió de Riscos i Recuperacions té dues àrees dependents: 
 
L'Àrea d'Admissió del Risc té per funció principal establir la política d'admissió del risc 

aplicant els estàndards de qualitat i liderant qualsevol iniciativa que afecti el disseny de 
concessió de riscos. Sota la dependència d'aquesta àrea se situa una estructura formada per 
cinc centres territorials, més tres departaments amb funcions de supervisió, coordinació i 
resolució de les operacions que per les seves característiques o acumulació de riscos no es 
tracten en els centres territorials: 
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-Risc de Particulars i Petites Empreses realitza l'anàlisi i proposta de les operacions creditícies 
de l'àmbit de l'economia domèstica i les petites empreses, a partir del risc acumulat màxim 
assumible pels centres territorials o quan es donen limitacions qualitatives que requereixen 
el tractament centralitzat de l'expedient. 
-Risc de Promotors realitza l'anàlisi i proposta de les operacions creditícies de l'àmbit de la 
promoció immobiliària. 
-Risc d'Empreses, Institucions i Corporativa realitza l'anàlisi i proposta de les operacions 
creditícies de l'àmbit d'empreses, institucions i finançament de projectes. 
-Cinc centres territorials de riscos, que assumeixen les funcions descentralitzades dels 
departaments anteriors, fins a un límit de risc acumulat per client o grup. 

 
L'Àrea de Reestructuracions i Recuperacions té per funció principal la de proposar i aplicar 

les polítiques de reestructuració i recuperació, tant de persones físiques com persones 
jurídiques, establint les línies d'actuació d'acord amb la naturalesa del risc i el perfil del 
client. D'aquesta àrea en depèn una estructura formada per quatre centres territorials 
descentralitzats i quatre departaments, les funcions dels quals són: 
 
-Recuperacions de particulars i petites empreses, amb les funcions de disseny d'eines i 
solucions de recuperació, gestió de l'activitat recuperadora i coordinació dels centres 
territorials. 
-Reestructuracions i Recuperacions de Persona Jurídica, que anticipa i preveu situacions 
problemàtiques de risc i efectua les funcions de recuperació en persones jurídiques amb risc 
concedit per client/grup superior a 6 milions d’euros. 
-Contenciós, que té per missió impulsar i controlar l'evolució dels procediments judicials, 
mantenint la qualitat dels processos per incrementar la recuperació de deutes.  
-Concursals, que té per missió la detecció i identificació de les situacions concursals, vetllant 
per la màxima recuperació dels imports afectats. 
-Cinc Centres Territorials de Reestructuracions i Recuperacions, que apliquen la política de 
reestructuracions i recuperacions en el seu àmbit territorial, resolent les propostes 
presentades per la xarxa i impulsant directament solucions de reestructuració i recuperació. 

 
Així mateix depèn funcionalment de l'Àrea de Reestructuracions i Recuperacions un equip 

de Gestors de Recuperació de Mora, amb un responsable en cada Direcció Territorial 
Comercial, amb funcions de recuperació i impuls d'accions de reestructuració i recuperació a 
la xarxa. 

 
El paper d'Auditoria Interna en l'organigrama de l'Entitat s'estructura en dependència del 

Director General.  Té per objectiu fonamental l'examen i l'avaluació de manera contínua del 
model de gestió de riscos del Grup CatalunyaCaixa. Està constituïda com funció independent 
i objectiva d'assessorament i consulta, concebuda per agregar valor i millorar les operacions 
de l'organització, contribuint al compliment dels seus objectius i aportant un enfocament 
sistemàtic i disciplinat per avaluar i millorar l'eficàcia dels processos de gestió de riscos, 
control i govern. L'organització d'Auditoria Interna assegura una revisió global dels sistemes 
de control implantats en el Grup, a la vegada que assoleix l'especialització necessària 
derivada d' una gestió avançada del risc.  

 
Així mateix, per al correcte control i seguiment dels riscos i per al tractament de diferents 

aspectes relacionats amb l'activitat general de l'Entitat, CatalunyaCaixa té establerts 
diferents comitès en els quals participen, entre d'altres,  membres de les diferents àrees 
esmentades. A continuació s'enumeren els comitès que operen en aquest sentit a l'Entitat: 

 
Comitè de Direcció 
Comitè de Direcció de Desenvolupament Estratègic 
Comitè de Control del Risc 
Comitè de Solvència 
Comitè de Risc Majorista 
Comitè de Risc Operacional 
Comitè de Ràting de Corporativa i Sector Públic 
Comitè de Riscos 
Comitè de Subhastes 
Comitè d'Actius i Passius 
Comitè d'Auditoria 
Comitè de Productes i Preus 
Comitè de Liquiditat  
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Comitè d'Atribucions 
Comitè d'Adquisició d'Actius 
Comitè de Planificació Comercial 
 
La gestió del risc en el Grup CatalunyaCaixa s'emmarca dins el concepte de sistema de 

gestió global. L'objectiu és portar a terme una gestió avançada del risc, per disposar de la 
millor informació sobre la qualitat creditícia dels clients i poder mesurar i seguir la seva 
evolució d'una forma constant, dinàmica i eficaç. Per a això, a més de disposar d'exhaustius 
mecanismes de control i de càlcul de requeriments de capital dels riscos Pilar I (crèdit, 
mercat i operacional), es gestionen els riscos que l'Entitat ha identificat i als quals  pot estar 
exposada i es calcula una xifra de capital econòmic segons estableix Pilar II. Amb aquesta 
finalitat s'aborda l'enfocament que segueix en el mesurament i control dels diferents riscos: 

 
1. Models de Risc de Crèdit 

 
CatalunyaCaixa  compta amb diferents procediments i eines de gestió, una de les més 

importants de les quals són models d'avaluació de la qualitat creditícia. 
 
CatalunyaCaixa  té classificades les seves exposicions creditícies en segments interns i les 

qualifica mitjançant eines de scoring en el cas de persones físiques i de ràting en el dels 
segments d'empresa, promoció immobiliària, corporativa i sector públic. 

 
Els models de scoring implantats a l'Entitat vinculen la decisió de concessió i/o denegació 

segons la qualitat creditícia del client . Presenta un doble enfocament, basat en models 
reactius de concessió i proactius de comportament. CatalunyaCaixa disposa de models 
estadístics per donar cobertura als segments d'empreses, i de models experts basats en 
l'experiència interna de l'Entitat per als segments de Promotors i Promocions. 
Addicionalment, per als segments de Corporativa i Sector Públic disposa de models experts 
basats en la metodologia de Standard & Poor's. 

 
L'aplicació d'aquests models és indispensable per executar els fluxos d'aprovació   de les 

operacions i, addicionalment a aquest requisit, es vincula la concessió d'operacions a 
persones jurídiques a la valoració del risc associada a la qualitat creditícia del client (ràting). 
Això permet a l'Entitat  millorar en la gestió del risc i assolir el perfil de cartera que estima 
adequat.  

 
1.1 Probabilitat d'Incompliment (PD) 

 
La utilització dels models d'avaluació de qualitat creditícia permet a CatalunyaCaixa  

obtenir la probabilitat d'incompliment (PD) de cada client avaluat. Aquesta probabilitat 
d'incompliment es defineix com la probabilitat que un client entri en mora els 12 mesos 
següents al moment de la qualificació. 

 
Aquest paràmetre de risc s'obté a partir de la puntuació que el model de qualitat creditícia 

ha atorgat al client. Per a l'obtenció d'aquesta puntuació s'utilitza informació de diferents 
fonts, tant de comportament del client amb l'Entitat com dades referents a estats financers i 
de tipus qualitatiu en el cas dels models d'empreses.  

 
A cada valor de PD li correspon una puntuació en escala mestra. Aquesta escala, comuna 

a tots els models de CatalunyaCaixa, permet realitzar comparacions entre clients, encara que 
aquests hagin estat avaluats per models diferents. 

 
La metodologia que s'ha aplicat per poder obtenir la PD associada a cada puntuació 

segueix les directrius marcades per la Circular de Solvència, en el sentit que, a banda de 
tenir en compte la morositat de la cartera històrica, també s’han d’incloure variables 
macroeconòmiques que permetin inferir la totalitat d'un cicle econòmic complet en les 
estimacions realitzades. 
 
1.2 Exposició (EAD) 

 
L'anàlisi de l'exposició permet modelitzar l'evolució en el nivell d'utilització de les 

operacions de risc de crèdit subjectes a un límit concedit. D'aquesta manera es pot estimar 
quin serà l'import del deute en el moment en què es produeixi l'incompliment. 

 



 

 55

La informació analitzada per realitzar l'estimació de l’EAD es basa en l'històric 
d'incompliments de l'Entitat, tenint en compte els nivells d'utilització de les operacions que 
han caigut en mora els mesos anteriors de produir-se l'esmentat incompliment. 
 
1.3 Severitat (LGD) 

 
A partir de l'històric d'incompliments de CatalunyaCaixa, es modelitza el resultat dels 

processos de recuperació, considerant tots aquells costos incorreguts per l’Entitat una 
vegada finalitzats els processos judicials i extrajudicials de recuperació de deute. 

 
Una vegada conegut el deute vençut, els costos incorreguts, i l'import final recuperat, és 

possible determinar tant la taxa de recuperació com la seva inversa, la severitat. L'estimació 
de la severitat considfera l'anàlisi dels processos de recuperació i del seu resultat segons 
aspectes com el tipus de producte, les garanties associades a l'operació i la titularitat del 
client. 

 
CatalunyaCaixa, seguint les línies establertes pel Supervisor al Document de Validació 

número 1, disposa de la metodologia necessària per obtenir l'estimació d'un Downturn LGD i 
la Long Run LGD. Aquesta última considera la influència del cicle econòmic en la capacitat i 
eficiència dels processos de recuperació de l'Entitat.  
 
1.4 Estimació de la Pèrdua Esperada 

 
El conjunt de processos seguits a CatalunyaCaixa en la determinació dels paràmetres de 

probabilitat d'incompliment, exposició i severitat permeten quantificar la Pèrdua Esperada de 
la cartera creditícia, entesa com l'import mitjà que es preveu perdre en un horitzó temporal 
d'un any. 

 
CatalunyaCaixa utilitza la Pèrdua Esperada en la gestió diària del risc. La seva implantació 

va permetre realitzar els primers contrastos amb els consums de dotacions i definir l'àmbit 
d'actuació en la gestió de la qualitat creditícia de la cartera. 

 
El Banc d'Espanya, després d’exhaustives i continuades anàlisis de les metodologies de 

càlcul dels diferents factors de risc que configuren la pèrdua esperada i de la implantació dels 
models de qualificació en la gestió del risc de l'Entitat, va aprovar els models interrns per ser 
utilitzats dins el marc de models avançats previstos en la regulació de solvència en vigor.  

 
Emmarcat dins el procés d'integració en què es troba l'Entitat, s'ha establert un procés de 

roll out per a l'aplicació de Models Avançats a les carteres procedents de les antigues Caixa 
Manresa i Caixa Tarragona. D'aquesta manera, CatalunyaCaixa aplicarà un enfocament IRB a 
tota la cartera de préstecs de persones físiques i a la majoria dels  segments d'empresa. 
 
1.5 Estimació del Capital Econòmic 

 
L'Informe d'Autoavaluació del Capital té com a objectiu del qual la determinació de les 

necessitats internes de capital seguint un enfocament estratègic. Aquest enfocament pretén 
obtenir una xifra de capital al nivell d'Entitat ('top down') per distribuir-la posteriorment a les 
unitats de negoci més significatives en què s'organitza l'Entitat. La metodologia utilitzada per 
CatalunyaCaixa compta amb dos vessants complementaris, l’un quantitatiu, que aglutina els 
riscos més significatius als quals pot estar exposada l'Entitat i que s'estima que s'han de 
cobrir amb capital, i l’altre qualitatiu, basat en una adequada gestió de tots els riscos. La 
metodologia de quantificació del risc utilitza una simulació de Monte Carlo correlada que 
engloba el risc de crèdit, mercat, operacional i balanç, per estimar les pèrdues esperades i 
inesperades de l'activitat bancària. Mentre que les pèrdues esperades es cobreixen amb 
provisions, les inesperades (que tenen una probabilitat molt reduïda de produir-se) han de 
cobrir-se amb capital (recursos propis). Aquesta quantificació es complementa amb 
metodologies deterministes en els riscos en què l'Entitat no ha adoptat un enfocament 
avançat.  

 
Així mateix, CatalunyaCaixa porta a terme una planificació de les fonts i necessitats de 

capital futures per assegurar l'adequada relació entre el perfil de risc i els recursos propis 
que es preveuen. Aquesta planificació estratègica de capital es realitza amb un horitzó 
temporal de 3 anys. També s'estableixen diferents escenaris d'estrès per als pròxims anys 
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amb l'objectiu d'identificar esdeveniments que puguin afectar negativament la solvència de 
l'Entitat. 

 
Tot l'anterior es realitza seguint les polítiques i objectius de solvència establerts en el 

Consell d'Administració, i s’efectua un seguiment d’aquests amb la finalitat de prendre les 
oportunes mesures correctores en cas de produir-se alguna desviació. 
 
1.6 Seguiment del Risc de Crèdit 

 
Per assegurar una adequada gestió del risc de crèdit, es fa un seguiment de l'evolució 

d’aquest que permet la detecció, coneixement i gestió dels riscos mantinguts amb empreses 
que presenten símptomes que poden derivar cap a una situació potencialment problemàtica.  

 
Aquesta funció de seguiment es fa amb absoluta independència funcional i organitzativa 

respecte a les àrees de concessió. 
 
Per a això, Caixa Catalunya va desenvolupar un Sistema de Valoració de Risc (SVR) capaç 

d'anticipar el possible deteriorament de la qualitat creditícia del client persona jurídica, amb 
un procés automàtic de gestió d'alertes de clients i d'un algoritme de càlcul que considera la 
relació global amb ell. Aquesta eina està relacionada amb la puntuació que atorga el sistema 
de Ràting mitjançant la seva consideració com una de les variables rellevants en l'esmentat 
algoritme. A més, hi ha implantada a tota l'organització una transacció que mostra una 
agenda de cada gestor comercial amb les empreses en risc d'alertes alt i molt alt, així com la 
relació de les alertes que han donat lloc a les últimes tres valoracions del client. 
Complementàriament, hi ha establert un sistema de bloqueig en la formalització/renovació 
de noves operacions segons SVR. 

 
2. Risc Operacional 
 
2.1 Gestió del risc  operacional 

 
S'entén per risc operacional la probabilitat d'incórrer en pèrdues causades per 

ineficiències personals o errors en processos, sistemes o factors externs. La gestió del risc 
operacional és un element estratègic per al Grup CatalunyaCaixa, ja que afecta directament 
la generació de valor per via de resultats i indirectament la reputació i la confiança dipositada 
a l'Entitat  pels agents socials, reguladors, clients i públic en general. Una manera 
d’explicitar-ho és mitjançant manuals normatius clars, adequadament estructurats i fàcils 
d'utilitzar, els quals són a disposició de tota l'organització a través de l'eina de gestió 
qualitativa G.I.RO. 

 
Així mateix, diversos departaments de l'Entitat tenen responsabilitats en l'adequació i el 

seguiment dels riscos i els seus controls. Com a mesura de gestió i mitigació del risc 
operacional, el Departament d'Auditoria del Grup CatalunyaCaixa disposa de potents eines 
informàtiques que, mitjançant sistemes d'alertes, li permeten desenvolupar la gestió i el 
seguiment de les incidències relacionades amb el risc operacional de l'Entitat. Aquest mateix 
Departament té, entre les seves funcions principals, la de prevenir i detectar desviacions 
operatives en els seus diferents centres de gestió, acció que realitza en les auditories, tant 
presencials com a distància, que efectua periòdicament. 

 
Dins l'àmbit del risc operacional la Circular 3/2008 hi inclou un conjunt de propostes 

orientades a l'establiment d'un model de gestió que compleixi una sèrie d'estàndards de 
qualitat, basats en els pilars de suficiència de recursos propis, supervisió i transparència que 
s'estableixen. En aquest sentit, CatalunyaCaixa té implantat un model global de gestió del 
risc operacional per facilitar a cada àrea de negoci la comprensió, prevenció i mitigació de les 
pèrdues operatives, així com del perfil global del Grup. 

 
El model de gestió s'ha definit com un conjunt d'actuacions dirigides a sistematitzar la 

identificació, avaluació, seguiment, mitigació i quantificació del risc en tota l'organització, 
suportat per eines i metodologies especialitzades, i emmarcades dins el context de la funció 
de gestió global del risc. 

 
Per a  cada bloc del model de gestió hi ha definides unes línies de treball específiques, a 

saber: 
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2.2 Identificació i avaluació 
 
Aquestes tasques cobreixen la totalitat del Grup i consisteixen en l'elaboració d'un mapa 

detallat de processos, riscos i controls per a cada centre i per a les principals filials sobre el 
qual hi ha establert un procediment periòdic d'autoavaluacions que ofereix informació de 
tipus qualitatiu sobre els factors de risc i l'entorn de control. 

 
2.3  Seguiment  

 
Es manté una base de dades històrica d'esdeveniments operacionals, que inclouen 

algunes filials del Grup. Així mateix s'han implantat diversos procediments de captura, 
classificació i gestió d'esdeveniments per sistematitzar l'alimentació futura de la base de 
dades i, a la vegada, per centralitzar els mecanismes de resposta de l'Entitat. Aquesta 
captura d'esdeveniments és automàtica en més del  99% dels casos. 
 
2.4 Mitigació 

 
Si en les autoavaluacions o en la captura d'esdeveniments es detecta un nivell de risc no 

desitjat, hi ha l'obligació per part de les diferents àrees o departaments de proposar un pla 
d'acció encaminat a reforçar el sistema de control. 
2.5 Mesurament 

 
CatalunyaCaixa ha desenvolupat tasques de modelització estadística de les dades tant 

qualitatives com quantitatives. L'objectiu és poder estimar internament les pèrdues màximes 
que pot experimentar l'Entitat dins el marc dels escenaris més adversos, per tal de garantir 
la suficiència de recursos propis i, per tant, la seva continuïtat. 
 
2.6 Marc de gestió 
 

La funció de gestió del Risc Operacional s'estructura de la manera següent: 
 

•Comitè de Control de Risc i Comitè de Risc Operacional: tracta la informació amb 
periodicitat trimestral.  
•Departament de Risc Operacional: té com a principal missió la definició i execució del cicle 
de gestió del risc operacional del Grup CatalunyaCaixa (identificació, avaluació, seguiment, 
mitigació i quantificació). 

 
Xarxa  de Coordinadors i Validadors 
 

La xarxa de Coordinadors i Validadors de Risc Operacional és d'especial importància per 
assegurar l'adequada implantació del cicle de gestió en les àrees i departaments de negoci o 
suport. Hi ha aproximadament 85 Coordinadors i 85 Validadors i els principis generals que 
els regeixen són: 
 
•Pertanyen amb caràcter general als departaments o àrees de negoci o suport als quals 
estan adacrits, i la seva relació amb el departament de Risc Operacional és de naturalesa 
funcional. 
•El requisit fonamental del perfil dels Coordinadors és el coneixement profund dels 
processos, riscos operacionals i controls del departament o àrea al qual pertanyen. La figura 
de Validador normalment coincideix amb el responsable del centre. 
•El departament de Risc Operacional facilita als Coordinadors i Validadors les eines, 
metodologies i formació necessàries per a l'execució de les seves funciones, així com també 
ajuda i suport continuat. 

 
3. Risc de Mercat 
 

S'identifica com una pèrdua a causa de comportaments desfavorables en les diferents 
classes de riscos: tipus d'interès, preu, canvi, volatilitat i spread de la cartera de renda fixa. 
Per identificar i quantificar el nivell de pèrdua per risc de mercat s'utilitza el concepte de 
Value-at-Risk (Var), que permet calcular la màxima pèrdua en un horitzó temporal 
determinat i dins d'un interval de confiança estadístic a causa de variacions en els preus de 
mercat que afecten les exposicions de l'activitat de la Tresoreria. 
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CatalunyaCaixa utilitza la metodologia de Simulació Històrica per al càlcul del Risc de 
Mercat assumit per les unitats de negoci que mantenen posicions de negociació o trading. 
L'interval de confiança definit és del 99% en un horitzó temporal d'1 dia i una profunditat 
històrica de 2 anys en les sèries factors de risc als quals està subjecta l'activitat de tresoreria 
de l'Entitat.  

 
D'acord amb aquesta metodologia, el sistema informàtic que calcula el Var determina la 

pitjor pèrdua teòrica amb el nivell de confiança i l'horitzó temporal elegits que s'obté de 
sotmetre les posicions mantingudes en el present a les variacions diàries dels factors de risc 
registrades durant els 2 anys anteriors.  

 
Per contrastar la bondat del model de risc de mercat, CatalunyaCaixa efectua un procés 

de backtesting que consisteix a comparar el resultat diari amb la xifra de Var obtinguda de la 
mateixa posició, i verifica en quin nombre de vegades  les possibles pèrdues diàries superen 
la xifra de Var. La validesa del model es confirma comprovant si el nombre d'excedits supera 
l'esperat a priori per a l'interval de confiança escollit.    

 
El sistema de control  de risc de mercat se sustenta en un procés de mesurament, 

seguiment i control diari d'un sistema integral de límits prèviament aprovat pel Consell de la 
Caixa que inclou les xifres de Var, el valor de mercat  de les posicions i la sensibilitat a 
variacions dels tipus d'interès  relatius a tota l'activitat realitzada per l'Àrea de Tresoreria i 
Mercat de capitals, i que està sotmesa al risc de mercat. Es faculta el Comitè de Riscos 
Majoristes la possibilitat d'establir límits específics per a cada unitat de gestió. 

 
4. Risc de tipus d'Interès Estructural de Balanç 

 
És l'exposició del marge d'intermediació i del valor econòmic del capital d'una entitat 

davant variacions dels tipus d'interès. En la seva gestió del risc de tipus d'interès estructural 
de balanç, CatalunyaCaixa té establert, entre els seus objectius fonamentals, dotar 
d'estabilitat el Marge d'Intermediació davant variacions dels tipus d'interès i protegir el valor 
econòmic del seu capital. 

 
El Comitè d'Actius i Passius (COAP) és l'encarregat de posar en pràctica els procediments 

que assegurin el compliment en tot moment de les polítiques de control i gestió del risc de 
tipus d'interès fixades pel Consell d'Administració, i és on s'aproven els límits d'exposició a 
aquest risc, establerts en termes de variació del valor patrimonial de l'Entitat i variació del 
marge d'intermediació en un horitzó temporal de 12 mesos.  

 
Amb l'objectiu de dotar d'estabilitat el marge d'intermediació i de protegir el valor 

econòmic del balanç davant moviments de tipus, es contracten derivats financers que 
s'emmarquen dins les macrocobertures de fluxos d'efectiu i de valor raonable, 
respectivament. 

 
Sota mandat del COAP, la gestió del balanç es porta a terme de manera coordinada entre 

les àrees responsabilitzades directament de la gestió d'actius i passius. 
 
L'estructura de funcions està dissenyada amb la finalitat d'assegurar una segregació 

eficient de les funcions entre els centres generadors d'informació, decisors, gestors, 
controladors i registradors des del primer nivell de l'estructura organitzativa de 
CatalunyaCaixa. 

 
Depenent de la Direcció de Control i Gestió Global del Risc, Risc de Mercat i Balanç és 

responsable d'identificar, mesurar, controlar, seguir i reportar el risc de balanç de l'Entitat. 
Se’n destaquen les funcions següents: 
 
a) Càlcul de la sensibilitat del valor patrimonial i sensibilitat del marge d'intermediació 
segons les línies establertes en els estats oficials a reportar periòdicament al Banc 
d'Espanya. 
b)  Analitzar que les operacions de cobertura compleixen amb els requisits per ser 
registrades com a tals. 
c) Avaluar, seguir, controlar i reportar al COAP el compliment dels límits i polítiques fixats 
per aquest comitè. 
d) Fer un seguiment de l'eficàcia de la cobertura; determinar les ineficàcies assolides en cada 
període temporal, així com el seu impacte. 
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e) Validar les metodologies de mesurament del risc de tipus d'interès estructural utilitzades 
per fer-ne la gestió. 

 
El risc de tipus de canvi estructural de balanç es troba recollit en l'àmbit de la cartera de 

negociació, atès que totes les operacions de la Caixa que generen posicions en divisa es 
gestionen conjuntament amb la resta de posicions de negociació. 

 
5. Risc de Liquiditat 

 
La liquiditat es defineix com la capacitat que té una entitat financera d'obtenir fons per fer  

front a les obligacions contretes prèviament, en qualsevol període del temps.  El risc de 
liquiditat sorgeix quan l'entitat no pot complir amb les seves obligacions contractuals, cosa 
que afecta negativament la seva imatge i la seva estabilitat financera. 

 
La gestió i control de la liquiditat s’efectua mitjançant mesures de seguiment contínues 

del risc i l'establiment d'indicadors de la liquiditat. L'Àrea de Tresoreria i Mercat de Capitals 
gestiona la posició diària de l'Entitat. La bondat de les dades obtingudes queda contrastada 
pel seguiment que es fa de l'evolució de l'activitat minorista i pel quadre global mensual que 
es realitza a nivell comptable. 

 
També es fa el seguiment dels plans de contingència enfront de crisis de liquiditat. 

Aquests plans de contingència marquen els patrons de comunicació i actuació a seguir en cas 
que certs paràmetres es vegin alterats. Un dels objectius de la política de liquiditat és definir 
les actuacions en cas de situacions d'il·liquiditat, ja sigui per causes internes de la Caixa 
(increment de l'activitat creditícia per sobre del pressupost, decrement no previst del passiu 
invertible de clients, impossibilitat de renovació de les fonts de finançament, restricció de les 
línies externes, etc.) o bé per causes imprevistes externes de crisi de liquiditat en el sistema 
(credit crunch), amb l'objectiu que no afecti el funcionament diari de l'Entitat. 

 
Com ja s'ha comentat anteriorment, el Consell d'Administració va aprovar en data 5 de 

juliol del 2010 el Pla de Contingència de Liquiditat i les Polítiques de Gestió i Seguiment de la 
Liquiditat, en què es descriuen els procediments organitzatius a portar a terme en cas de 
tensions de liquiditat i restricció de les fonts de finançament de la Caixa. 

 
Per al control, seguiment i mitigació del risc de liquiditat s'ha establert el Comitè de 

Liquiditat, format per Direcció General Adjunta, Direcció Financera i Control de Gestió, Àrea 
de Tresoreria i Mercats de Capitals, Àrea de Planificació i Control de Gestió, Àrea de Control i 
Gestió del Risc i Departament de Front Office Tresoreria i Gestió de Balanç. En el Comitè de 
Liquiditat, que es reuneix amb periodicitat mensual (o inferior si es considera necessari) 
s'exposen: evolució mensual de la liquiditat,  posició actual de les fonts de finançament i  
calendari de venciments, pla futur de finançament, projeccions de la posició de liquiditat a 12 
mesos i a 5 anys, projeccions en un escenari d'estrès i els límits de seguiment diari. També 
s’hi proposen mesures correctores per a les desviacions respecte dels pressupostos acordats.  

 
6. Risc de Contrapartida 
 

S'entén per risc de contrapartida les possibles pèrdues en les quals pot incórrer la Caixa 
per l'impagament d'una contrapartida en l'operativa de mercats monetaris i derivats. 

 
L'Entitat fixa límits màxims d'exposició enfront del risc de contrapartida a partir de ràtings 

a curt i a llarg termini atorgats per les agències de ràting (Moody's, FITCH i S&P), tenint en 
compte, al seu torn, els Recursos Propis i altres variables financeres i de mercat de les 
contrapartides amb les quals es desitja operar. 

 
Aquests límits màxims són aprovats pel Consell d'Administració i es faculta el Comitè de 

Riscos Majoristes, segons la dinàmica dels mercats de crèdit, l'aplicació de límits més 
restrictius o la seva eliminació en aquells casos en què es consideri necessari en funció de 
l'anàlisi interna de la informació disponible per a cada contrapartida. 

 
En aquest context per a l'establiment de límits de totes les contrapartides cobertes pels 

models de ràting intern de CatalunyaCaixa, el Comitè de Riscos Majoristes utilitza els 
informes subministrats pel departament de Ràting de Corporativa i Sector Públic. 
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Així mateix, CatalunyaCaixa aplica tècniques de mitigació de riscos a través de la firma de 
contractes de col·laterals i acords de compensació amb totes les contrapartides en les quals 
hi hagi una operativa en derivats significativa. D'aquesta manera es minimitza el risc de 
contrapartida assumit, atès que en cas d'incompliment es disposa d'una garantia en efectiu 
equivalent a l'exposició corresponent als derivats contractats. 

 
7. Risc Emissor  

 
S'entenen per risc emissor les possibles pèrdues en les quals pot incórrer la Caixa per 

l'impagament d'un emissor d'instruments de renda fixa o titulitzacions. 
 
L'Entitat aplica una metodologia anàloga a la utilitzada en el risc de contrapartida en la 

fixació de límits màxims d'inversió en concepte de risc emissor. 
 
Aquests límits màxims són aprovats pel Consell d'Administració i es faculta el Comitè de 

Riscos Majoristes l'aplicació de límits més restrictius o la seva eliminació en els casos que es 
consideri necessari. 

 
8. Risc de Concentració  

 
L'Entitat executa un control periòdic de cartera que li permet avaluar i seguir les 

concentracions de riscos que puguin considerar-se significatives, ja sigui amb clients aliens o 
amb les mateixes empreses del Grup, en aquest últim cas fent especial èmfasi en el 
seguiment de les empreses multigrup i en l'evolució dels acords societaris.   

 
La gestió del risc de concentració es fa mitjançant l'establiment de controls en la fase 

inicial de concessió del risc i, a posteriori, tant en el volum com en el percentatge de 
concentració sobre recursos propis, considerant grups econòmics, sectors d'activitat, o altres 
factors significatius que puguin suposar una alerta. 

 
Aquests controls, a més de donar resposta al compliment de la normativa existent, són 

conseqüència dels controls interns de límits establerts a les Polítiques de Control de Risc 
aprovades pel Consell d'Administració. 

 
9. Risc País  

 
CatalunyaCaixa limita les exposicions per Risc de Contrapartida i Risc Emissor a entitats 

i/o empreses el país de les quals pertanyi al grup 1 definit a la Circular 4/2004, del Banc 
d'Espanya, sempre que cap dels ràtings atorgats als esmentats països inclogui una 
qualificació igual o inferior al nivell Baa1/BBB+.  

 
Tan sols certa operativa relativa a crèdits documentaris i operacions molt puntuals d'aval i 

contraaval per imports i terminis molt restringits es pot arribar a formalitzar amb entitats 
pertanyents a països amb una qualitat creditícia inferior. 

 
10. Risc de Liquidació 

 
Inclou totes les modalitats de compravenda de divises independentment del termini de 

contractació. El límit per a Risc de liquidació es quantifica en el doble dels concedits per al 
termini més curt  del risc de contrapartida. 

 
11. Validació Interna  

 
CatalunyaCaixa té constituït un departament propi de Validació Interna en línia amb els 

requeriments de la Circular 3/2008 i la guia “Document de Validació núm. 2” del Banc 
d'Espanya. La seva missió és vetllar per la qualitat, efectivitat i adequació dels models 
interns utilitzats a l'Entitat, tant a efectes de càlcul de capital regulatori com de gestió. 
Aquesta unitat ha assumit plenament la tasca de participació en les modificacions dels 
sistemes avançats de gestió del risc emetent opinió pròpia abans de la seva implantació. 

 
Els principals àmbits que cobreix aquesta unitat són els elements essencials d'un sistema 

avançat de gestió del risc: metodologies, documentació, dades utilitzades, aspectes 
quantitatius i aspectes qualitatius (test d'ús), entre d'altres.  
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Durant el 2010  s'ha portat a terme el Quart Cicle de Validació Interna, tant per a Risc de 
Crèdit com per a Capital Econòmic (Pilar II), seguint el Pla Estratègic  de Validació Interna 
2010-2012 establert per l'Entitat. L'esmentat cicle ha consistit en la realització de diferents 
proves que cobreixen aspectes tant quantitatius com qualitatius. Els resultats han quedat 
recollits en diversos Informes de Validació, un per a cada un dels models vigents a l'Entitat. 
Així mateix s'han realitzat informes d'opinió per recollir la valoració de Validació Interna 
respecte a modificacions rellevants dels models, tant en Risc de Crèdit  com en Integració de 
Riscos (Capital Econòmic). Els destinataris dels informes de validació han estat el Banc 
d'Espanya, Auditoria Interna i les unitats validades.  

 
En relació amb la validació de Risc de Crèdit, les proves efectuades s'han basat, 

principalment, a verificar la suficient capacitat de discriminació dels models, l'adequada 
capacitat predictiva de la corba de PD i l'estabilitat dels paràmetres de risc (PD, EAD i LGD), 
així com a analitzar el comportament de la cartera davant situacions econòmiques extremes 
(stresstesting). Una altra part significativa de les proves té per objectiu comprovar la 
correcta utilització dels models en la gestió diària del risc (test d'ús). 

 
Respecte a la validació del model de Capital econòmic, els esforços s'han focalitzat en els 

inputs del model, els supòsits o estructura metodològica i la seva utilització. 
 

F.2. Relacioneu els riscos coberts pel sistema, juntament amb la justificació de 
l'adequació al perfil de l'Entitat dels sistemes de control de riscos adoptats, tenint 
en compte l'estructura de recursos propis. 

 
Els riscos que es gestionen i controlen des dels departaments que configuren la Direcció 

d'Admissió de Riscos i Recuperacions i des de la Direcció de Control i Gestió Global del Risc 
s'han analitzat detalladament  a l'apartat anterior. Aquests departaments estan sotmesos al 
procés de revisió per part d'Auditoria Interna. Així mateix, pel que fa als models avançats de  
qualificació creditícia, la unitat de Validació Interna realitza les funcions de control ja 
esmentades. 

 
El Comitè de Solvència, amb representació de la Direcció General, la Direcció General 

Adjunta i tres divisions de l'Entitat, s'encarrega de fer un seguiment mensual de l'evolució de 
les diferents ràtios de capital  i de valorar l'impacte econòmic que tenen les actuacions més 
significatives de CatalunyaCaixa ja sigui en termes de quantia i composició dels recursos 
propis o en termes de requeriments de capital.  Així mateix efectua el seguiment dels 
objectius de solvència i de rendibilitat i, en cas de caldre, proposa les mesures correctores 
adequades.  

 
A continuació s'enumeren amb més nivell de detall les principals funcions del comitè: 

 
-Realitzar un seguiment de les dades consolidats de solvència, analitzant tots els riscos en 
què incorre l'Entitat. Dins del seguiment es preveu l'anàlisi del control dels límits establert en 
línia amb els objectius fixats. 
-Anàlisi detallada de les variacions en RWA i RR.PP. 
-Planificació de capital i impacte d'escenaris diversos segons conjuntura. 
-Revisió dels objectius i polítiques i adopció, si és necessari, de mesures correctores, que, a 
posteriori, es reportaran al Comitè de Direcció o al Consell d'Administració.  
-Anàlisi de les dades de capital econòmic (Pilar II) en un escenari que es considera central i 
en altres escenaris adversos.  

 
La responsabilitat del seguiment recau en l'Àrea de Control i Seguiment del Risc, 

dependent de la Direcció de Control i Gestió Global del Risc. 
 
Periòdicament s'informa els òrgans de govern sobre la relació existent entre la suficiència 

de capital i el risc total assumit (segons riscos descrits a l'apartat anterior),  així com del 
nivell d'observança de les polítiques i procediments implantats per a la gestió del risc. 

 
Així mateix, CatalunyaCaixa, en el marc de Pilar II, prepara l'Informe d'Autoavaluació de 

Capital. Durant el 2010, com a reflex del que havia passat durant l'exercici precedent, 
l'Entitat va realitzar un doble exercici d'autoavaluació, el segon dels quals va ser una 
actualització del lliurat a principi d’aquell mateix any per reflectir els canvis produïts arran del 
naixement de la nova Entitat.  
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En els diferents exercicis d'autoavaluació  es quantifiquen  el nivell de capital econòmic 
amb finalitat estratègica necessari i els requeriments de capital en tots els riscos que 
s'identifiquen com significatius. En aquest càlcul, a més dels riscos de Pilar I (crèdit, 
operacional i mercat),  s'hi inclouen requeriments de capital econòmic d'altres riscos, com 
liquiditat, estructural de balanç, concentració o immobiliari. El càlcul s'efectua amb previsions 
a un horitzó temporal de tres anys i paral·lelament es planifiquen fonts de capital també a 
tres anys.  

 
Complementàriament a aquests riscos coberts pel model de quantificació de capital 

econòmic en el procés d'autoavaluació de capital, l'Entitat també identifica altres riscos 
significatius que actualment es tracten de manera qualitativa per estimar que sota aquest 
tractament estan delimitats (risc tecnològic, de compliment normatiu, de negoci o de 
reputació).  

 
Actualment es treballa en un nou Informe d’Autoavaluació de capital amb dades de 

referència al 31 de desembre del 2010.  
  

F.3. Suposant que s'haguessin materialitzat alguns dels riscos que afecten la Caixa 
i/o el seu Grup, indiqueu les circumstàncies que els han motivat i si han funcionat 
els sistemes de control establerts. 

 
F.4. Indiqueu si existeix alguna comissió o un altre òrgan de govern encarregat 
d'establir i supervisar aquests dispositius de control i detalleu quines són les seves 
funcions. 

 
F.5. Identificació i descripció dels processos de compliment de les diferents 
regulacions que afecten la Caixa i/o el seu Grup. 

 
G    INFORME ANUAL ELABORAT PER LA COMISSIÓ D'INVERSIONS DE L'ENTITAT A QUÈ 

ES REFEREIX L'ARTICLE 20 TER DE LA LLEI 31/1985, DE 2 D'AGOST, DE REGULACIÓ 
DE LES NORMES BÀSIQUES SOBRE ÒRGANS RECTORS DE LES CAIXES D'ESTALVIS 

 
 
 
G.1. Completeu el següent quadre sobre les adquisicions o vendes de participacions 
significatives de societats cotitzades efectuades per la Caixa d'Estalvis durant 
l'exercici, ja sigui directament o a través d'entitats del seu mateix Grup. 

 

Import (milers 
d'euros) 

Inversió o 
desinversió 

Data d'execució 
de l'operació 

Entitat objecte de la 
inversió o desinversió 

Participació 
directa i 

indirecta de la 
Caixa després de 

l'operació 

Data d'emissió 
de l'informe i 

pronunciament 
de la Comissió 
d'Inversions 

sobre la viabilitat 
financera i 

adequació als 
pressupostos i 

plans estratègics 
de l'Entitat 

      

 
G.2. Completeu el següent quadre sobre les inversions i desinversions en projectes 
empresarials amb presència en la gestió o en els seus òrgans de govern efectuades 
per la Caixa d'Estalvis durant l'exercici, ja sigui directament o a través d'entitats 
del seu mateix Grup. 
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Import (milers 
d'euros) 

Inversió o 
desinversió 

Data d'execució 
de l'operació 

Entitat objecte de la 
inversió o desinversió 

Participació 
directa i 

indirecta de la 
Caixa després de 

l'operació 

Data d'emissió 
de l'informe i 

pronunciament 
de la Comissió 
d'Inversions 

sobre la viabilitat 
financera i 

adequació als 
pressupostos i 

plans estratègics 
de l'Entitat 

209.521 Desinversió 28-09-2010 ASCAT VIDA 
D'ASSEGURANCES I 
REASSEGURANCES 

49,99 PRONUNCIAMEN
T FAVORABLE 
EMÈS EL 
02/03/2010 

31.668 Desinversió 28-09-2010 ASCAT 
ASSEGURANCES 
GENERALS SA 
D'ASSEGURANCES I 
REASSEGURANCES 

49,99 PRONUNCIAMEN
T FAVORABLE 
EMÈS EL 
02/03/2010 

19.591 Desinversió 28-09-2010 CAIXA MANRESA VIDA 
S.A. COMPANYIA 
D'ASSEGURANCES 

49,99 PRONUNCIAMEN
T FAVORABLE 
EMÈS EL 
15/04/2010 

21.255 Desinversió 28-09-2010 CAIXA TARRAGONA 
VIDA S.A. 
D'ASSEGURANCES I 
REASSEGURANCES 

49,99 PRONUNCIAMEN
T FAVORABLE 
EMÈS EL 
22/03/2010 

1.700 Desinversió 28-09-2010 CAIXA MANRESA 49,99 PRONUNCIAMEN
T FAVORABLE 
EMÈS EL 15-04-
2010, 
CORRESPON A 
LA BRANCA 
D'ASSEGURANC
ES GENERALS 
DE CAIXA 
MANRESA 

2.600 Desinversió 28-09-2010 CAIXA TARRAGONA 49,99 PRONUNCIAMEN
T FAVORABLE 
EMÈS EL 22-03-
2010, 
CORRESPON A 
LA BRANCA 
D'ASSEGURANC
ES GENERALS 
DE CAIXA 
TARRAGONA 

 
G.3. Detalleu el nombre d'informes emesos per la Comissió d'Inversions durant 
l'exercici. 
 

Nombre d'Informes emesos 1 

 
G.4. Indiqueu la data d'aprovació de l'Informe Anual de la Comissió d'Inversions. 

 

Data de l'informe 08-02-2011 
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H    REMUNERACIONS PERCEBUDES 
 
H.1. Indiqueu de manera agregada la remuneració percebuda pel personal clau de 
la direcció i pels membres del Consell d'Administració en la qualitat de directius: 
 

Remuneracions Import (milers 
d'euros) 

Sous i altres remuneracions anàlogues 1.867 
Obligacions contretes en matèria de pensions o 
de pagament de primes d'assegurances de vida 

2.655 

 
H.2. Completeu de manera agregada els següents quadres sobre les dietes per 
assistència, així com les remuneracions anàlogues: 
 
a) Consell d'Administració: 

Remuneracions Import (milers 
d'euros) 

Dietes per assistència i altres remuneracions 
anàlogues 

1.151 

 
b) Comissió de Control: 

Remuneracions Import (milers 
d'euros) 

Dietes per assistència i altres remuneracions 
anàlogues 

244 

 
c) Comissió de Retribucions: 

Remuneracions Import (milers 
d'euros) 

Dietes per assistència i altres remuneracions 
anàlogues 

23 

 
d) Comissió d'Inversions: 

Remuneracions Import (milers 
d'euros) 

Dietes per assistència i altres remuneracions 
anàlogues 

4 

 
H.3. Indiqueu de manera agregada les remuneracions percebudes pels membres 
dels òrgans de govern i pel personal directiu en representació de la Caixa en 
societats cotitzades o en altres entitats en les quals tingui una presència o 
representació significativa: 

 
Remuneracions percebudes (milers d'euros) 35 

 
H.4. Identifiqueu de manera agregada si hi ha, a la Caixa o en el seu Grup, 
clàusules de garantia o blindatge per a casos d'acomiadament, renúncia o jubilació 
a favor del personal clau de la direcció i dels membres del Consell d'Administració 
en qualitat de directius. Indiqueu si aquests contractes han de ser comunicats o 
aprovats pels òrgans de la Caixa o del seu Grup: 

 
Nombre de beneficiaris 

 
 Consell d'Administració Assemblea General 

Òrgan que autoritza les clàusules   
 

 SÍ NO 
S'informa la Junta General sobre les clàusules?   
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I    QUOTES PARTICIPATIVES  

 
I.1. Completeu, si escau, el següent quadre sobre les quotes participatives de la 
Caixa d'Estalvis: 
 

Data última de modificació Volum total (milers d'euros) Nombre de quotes 
 0,00 0 

 
 En el cas que hi hagi diferents classes de quotes, indiqueu-ho al quadre següent: 
 

Classe Nombre de quotes Nominal unitari 
   

 
I.2. Detalleu els titulars directes i indirectes de quotes participatives que 
representin un percentatge igual o superior al 2% del volum total de quotes en 
circulació de l’Entitat en la data de tancament d'exercici,  els membres del Consell 
exclosos: 
 

Nom o denominació 
social del quotapartícip 

Nombre de quotes 
directes 

Nombre de quotes 
indirectes (*) 

% total dins el 
volum total 

    

 
(*) A través de: 
Nom o denominació social del 
titular directe de les quotes 

Nombre de quotes directes % total dins el volum 
total 

   
Total:   

 
Indiqueu els moviments més rellevants en l'estructura del volum de quotes esdevinguts 

durant l'exercici: 
 
Nom o denominació social del 

quotapartícip 
Data 

operació 
Descripció de l'operació 

   

 
I.3. Completeu els següents quadres sobre els membres del Consell d'Administració 
de la societat que posseeixin quotes participatives de la Caixa d'Estalvis: 
 

Nom Nombre de quotes 
directes 

Nombre de quotes 
indirectes (*) 

% total dins el 
volum total 

    

 
(*) A través de: 
Nom o denominació social del titular directe de les 

quotes 
Nombre de quotes directes 

  
Total:  

 

% total del volum total de quotes participatives en poder del 
Consell d'Administració 

0,000 

 
I.4. Completeu els següents quadres sobre l'autocartera de quotes de la Caixa 
d'Estalvis: 

 
En data de tancament de l'exercici: 
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Nombre de quotes directes Nombre de quotes indirectes % dins el volum total de 
quotes 

   

 
(*) A través de: 

 

Denominació social del titular directe de la participació Nombre de quotes directes 

  
Total:  

 

Resultats obtinguts en l'exercici per operacions d'autocartera 
(en milers d'euros) 

0

 
I.5. Detalleu les condicions i el/els terminis de la/s autorització/ons de 
l'Assemblea al Consell d'Administració per portar a terme les adquisicions o 
transmissions de quotes pròpies descrites a l'apartat anterior. 

 
J    GRAU DE SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS DE BON GOVERN 

 
Si en la data d'elaboració del present informe no existeixen unes recomanacions de bon 

govern generalment acceptades que tinguin en compte la naturalesa jurídica de les Caixes 
d'Estalvis, descriviu les pràctiques de govern corporatiu que l'Entitat ha de complir per 
obligació legal, i les addicionals que la mateixa Caixa s'hagi autoimposat. 

 
Suposant que en la data d'elaboració del present informe existeixin unes recomanacions 

de bon govern generalment acceptades que tinguin en compte la naturalesa jurídica de les 
caixes, s'indicarà el grau de compliment de l'Entitat respecte a les recomanacions de govern 
corporatiu existents o, si escau, la no-assumpció de les esmentades recomanacions. 

 
En el supòsit de no complir-ne alguna, expliqueu les recomanacions, normes, pràctiques o 

criteris que aplica l'Entitat. 
 

En el moment d'emetre el present informe no s’ha elaborat el document sobre govern 
corporatiu de les caixes d'estalvis que emetin valors admesos a negociació en mercats 
oficials de valors, previst a la Disposició primera 1. i) de l'Ordre ECO/354/2004, de 17 de 
febrer, del Ministeri d'Economia, sobre l'informe anual de govern corporatiu, i una altra 
informació de les caixes d'estalvis que emetin valors admesos a negociació en mercats 
oficials de valors.   

 
No obstant això, CatalunyaCaixa amb caràcter general aplica pràctiques de bon govern, 

algunes de les més significatives de les quals són: 
 

Òrgans de Govern 
 

D'acord amb el que preveu l'article 7 dels Estatuts, els membres dels òrgans de govern, 
sigui quin sigui l'origen de la seva representativitat, exerceixen les funcions en tots els casos 
en benefici exclusiu dels interessos de l'Entitat, dels seus impositors i del compliment de la 
funció social d'aquesta, amb plena independència de qualsevol altre interès que els pugui 
afectar. 

 
Així mateix, els càrrecs de membres d'Òrgans de Govern tenen caràcter honorífic i gratuït 

i no originen cap més percepció que les dietes per assistència i desplaçament, establertes 
per la mateixa Caixa, d'acord amb les regles determinades pel protectorat exercit pel 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

 
D'acord amb el que estableix la Llei 14/2006, de 27 de juliol, de la Generalitat de 

Catalunya, el càrrec de president té caràcter retribuït, tenint en compte  els paràmetres que 
s’han de considerar conforme a l'apartat 3 de l'article 1 de l'Ordre 70/2007 del Departament 
d'Economia i Finances i al fet que les funcions del president no són executives i que la seva 
dedicació no és exclusiva. La retribució de la presidència en el segon semestre del 2010 ha 
estat de 80,8 milers d'euros, compatible amb el cobrament de les dietes que corresponguin. 
Durant el període transitori dels òrgans de govern (1 de juliol-16 de novembre del 2010), en 
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compliment del que establia el Pacte de Fusió entre Caixa d'Estalvis de Catalunya, Caixa 
d'Estalvis de Tarragona i Caixa d'Estalvis de Manresa, el Vicepresident 1r. va percebre 12,5 
milers d'euros de retribució, equivalent a la mateixa retribució que tenia com a President a la 
caixa de procedència, també compatible amb el cobrament de les dietes i desplaçaments 
corresponents. 

 
Obra Social 

 
L'Obra Social de Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa desenvolupa la seva activitat 

mitjançant la Fundació Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa, la Fundació Caixa Tarragona i 
la Fundació Caixa Manresa, i abraça actuacions culturals, mediambientals, socials i del 
coneixement. L'Obra Social actua d'acord amb les directrius, la supervisió i el control del 
Consell d'Administració i la Comissió d'Obres Socials, òrgan delegat del Consell 
d'Administració. Així mateix, les fundacions estan regides per un patronat. L'òrgan de govern 
de les fundacions, que es reuneix almenys un cop l'any, és presidit, en el cas de la Fundació 
Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa, pel  President de CatalunyaCaixa. En el cas de la 
Fundació Caixa Manresa i de la Fundació Caixa Tarragona, el càrrec de president recau en el 
Vicepresident primer i en el Vicepresident segon, respectivament, de CatalunyaCaixa. N’és 
també patró, en tots els casos, el Director General de CatalunyaCaixa, que actua de 
Vicepresident de les fundacions. Els membres del patronat de les fundacions estan subjectes 
en la seva actuació als mateixos criteris i límits aplicables als membres de la Comissió 
d'Obres Socials i no acrediten cap mena de remuneració.  

 
Pel que fa als recursos destinats a l'Obra Social, anualment els òrgans de govern de Caixa 

Catalunya, Tarragona i Manresa decideixen els àmbits prioritaris d'actuació. Prèviament, 
s'han tingut en compte les demandes de la societat i la capacitat de resposta per part del 
sector públic d’atendre a les necessitats més importants i sense cobertura pública. Els 
recursos dedicats són gestionats en part per les fundacions, que constitueixen l'instrument 
mitjançant el qual es desenvolupen totes les activitats de l'Obra Social. En aquest sentit, 
l'Obra Social desenvolupa programes propis mitjançant les fundacions i col·labora amb 
entitats sense ànim de lucre. 

 
En línia amb aquesta premissa, les ajudes econòmiques de l'Obra Social a projectes 

desenvolupats per altres entitats es vehiculen a través d'una convocatòria pública destinada 
a entitats sense ànim de lucre, amb l'objectiu de potenciar la transparència de l'actuació de 
Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa en aquest àmbit i col·laborar amb les iniciatives dels 
territoris. L'Obra Social publica a internet les bases de la convocatòria, i una vegada rebuts 
els projectes, es forma un comitè avaluador delegat pel patronat de la fundació 
corresponent, que té per missió seleccionar els millors projectes en els àmbits de la 
convocatòria. Una vegada aprovades les ajudes, es publiquen en detall, a la web corporativa 
i a l'Informe d'Activitats de l'Obra Social. 

 
Els criteris bàsics pels quals es regeix la concessió d'aquestes ajudes són l'adequació de 

l'activitat a l'objecte de la convocatòria, la garantia de control de gestió i de rendició de 
comptes, la relació pressupostària coherent amb els resultats, la rellevància de la proposta i 
el benefici públic que en derivi; criteris que conflueixen amb el compromís que Caixa 
Catalunya, Tarragona i Manresa manté amb el seu objectiu fundacional de contribuir a una 
societat millor, impulsant actuacions socials positives i sostenibles, tant des del punt de vista 
econòmic com del mediambiental. 

 
A començament de cada any, l'Entitat dota un import a destinar a obra social segons la 

decisió del Consell d'Administració. Aquests fons romanen en un compte contra el qual es 
liquida el pressupost de l'Obra Social al 31 de desembre. 

 
En el moment de la fusió de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona i Caixa Manresa es va 

decidir no liquidar els pressupostos individuals, sinó que es van consolidar els tres 
pressupostos: 25,0 milions de l'Obra Social de Caixa Catalunya, 6,5 milions de l'Obra Social 
de Caixa Manresa i 5,0 milions de Caixa Tarragona. La liquidació d'aquest pressupost 
integrat, al 31 de desembre de 2010, ha significat uns recursos aplicats per Caixa Catalunya, 
Tarragona i Manresa a la seva Obra Social de 33,8 milions d'euros. Aquesta quantitat, 
juntament amb els 15,7 milions d'ingressos propis, ha representat un total de recursos 
utilitzats per l'Obra Social de 49,5 milions d'euros. En concret, s'ha destinat l'equivalent al 
20,9 % a assistència social i sanitària, el 38,6 % a cultura i temps lliure, el 19,9% a educació 
i investigació i el 20,5% restant a patrimoni natural i artístic. 
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Transparència i confidencialitat 

 
CatalunyaCaixa posa a disposició dels seus clients, de manera clara i comprensible, tota la 

informació relativa als productes i serveis que contracten, així com els tipus d'interès, tarifes 
i comissions aplicats a cadascun d'ells i les polítiques exigides per la normativa sobre els 
mercats d'instruments financers (MIFID). Així, complint amb la normativa del Banc 
d'Espanya, aquesta informació està a disposició del públic en totes les oficines i en el web 
institucional.  

 
En aquest capítol de la comunicació a clients, especial importància es dóna als fullets i 

cartells publicitaris que es realitzen d'acord amb la normativa de transparència exigida per 
les autoritats reguladores competents (Banc d'Espanya i CNMV).  

 
Així, la comunicació publicitària dirigida als clients està subjecta als criteris de 

transparència i qualitat màximes i sempre sotmesa abans de la difusió a l'autorització dels 
organismes que vetllen pel compliment d'aquests principis.  

 
CatalunyaCaixa sol·licita autorització a la Direcció de Política Financera i Assegurances del 

Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i a l'organisme 
Autocontrol. Qualsevol consulta prèvia que es consideri necessària abans de la fase 
d'execució de la publicitat, depenent de l'àmbit del producte/servei publicitat, pot ser 
cursada a aquests mateixos organismes, així com al Banc d'Espanya, a la CNMV i a la 
Direcció General d'Assegurances.  

 
En aquest àmbit, CatalunyaCaixa està associada a Autocontrol, que és un organisme 

d'autoregulació publicitària que té com a objectiu contribuir a aconseguir que la publicitat 
constitueixi un instrument útil en el procés econòmic i que vetlla pels drets dels consumidors 
i usuaris, així com per la lleialtat en la competència. Aquest organisme té un Codi de 
Conducta Publicitària perquè les Entitats adherides el compleixin, el seguiment del qual 
s'efectua mitjançant un òrgan de control independent. 

 
Relacions ètiques amb els proveïdors 

 
El compromís de CatalunyaCaixa amb la societat inclou també l'establiment de relacions 

ètiques i transparents amb els seus proveïdors. 
 
Així mateix, CatalunyaCaixa concedeix preferència als consumibles i material reciclables, 

sempre que compleixin els estàndards de qualitat prèviament definits.  
 
Quant a l'aplicació dels criteris de compra ambientalment responsable, CatalunyaCaixa 

compra, habitualment, el paper necessari a proveïdors que tinguin els certificats de qualitat 
ISO 14001 i FSC, de gestió del medi ambient i garantia de procedència de les fibres 
utilitzades. Aquests proveïdors segueixen un programa de gestió del medi ambient que 
analitza totes les fases i etapes de la vida del producte per reduir el consum d'aigua i fabricar 
la cel·lulosa seguint una gestió sostenible dels boscos. 

 
En aplicació del principi de transparència, totes les adquisicions de paper i de consumibles 

s'efectuen mitjançant concurs de pressupostos. Els esmentats concursos o subhastes estan 
oberts a tots els proveïdors que compleixin uns requisits prèviament establerts i d'acord amb 
els valors de CatalunyaCaixa i garanteix, a més de la igualtat d'oportunitat i d'informació per 
a tots els proveïdors, l'optimització del preu d'adquisició. 

 
Prevenció de Blanqueig de Capitals 

 
En aplicació del seu compromís social a prevenir i tractar d’impedir la utilització del 

sistema financer per al blanqueig de capitals procedent d'activitats delictives i en compliment 
de les previsions legals sobre això, CatalunyaCaixa realitza l'operatòria financera d'acord 
amb les millors pràctiques bancàries, establint, entre d'altres, mesures preventives d'examen 
i control d'operacions, d'identificació i coneixement de l'activitat dels clients i programes de 
formació per als empleats.  

 
En aquest sentit, disposa d'un Manual de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del 

Finançament del Terrorisme, el qual es pot localitzar a www.catalunyacaixa.com / Coneix-nos 
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/ Informació per a inversors / Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del 
terrorisme, així com d’eines informàtiques de detecció d'operacions sospitoses, i un pla anual 
de formació per als empleats. 

 
CatalunyaCaixa té constituït, com a màxim òrgan responsable en la prevenció del 

blanqueig de capitals, l'Òrgan de Control Intern format per representants qualificats de 
diferents àmbits del Grup CatalunyaCaixa vinculats amb aquesta matèria. Les seves 
principals funcions són determinar la política de CatalunyaCaixa en aquest apartat, promoure 
el desenvolupament i implantació dels procediments de prevenció del blanqueig i analitzar i 
comunicar al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i 
Infraccions Monetàries (SEPBLAC) les operacions sospitoses d'acord amb allò disposat 
legalment.  

 
CatalunyaCaixa sotmet anualment els seus procediments en matèria de prevenció de 

blanqueig de capitals a l'examen anual d'expert extern, contemplat a la Llei 10/2010, de 28 
d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. 

 
Reglament Intern de Conducta 

 
En data 5 de juliol de 2010, el Consell d'Administració de CatalunyaCaixa va aprovar 

l'adhesió de la mateixa al Reglament Intern de Conducta en l'àmbit del Mercat de Valors 
d'acord al Model Sectorial CECA. 

 
En el mateix consell es va aprovar el nou Òrgan de Control del Reglament Intern de 

Conducta (OCRIC) al qual es va capacitar per prendre les mesures de control necessàries per 
donar compliment als aspectes contemplats en el Reglament Intern. 

 
K    ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS 

 
Si considereu que existeix algun principi o aspecte rellevant relatiu a les pràctiques de 

Govern Corporatiu aplicades per la seva entitat que no ha estat abordat pel present Informe 
a continuació esmenteu i expliqueu el seu contingut. 

 
El present Informe Anual de Govern Corporatiu recull la informació relativa a 

CatalunyaCaixa, entitat resultant de la fusió entre les entitats Caixa Catalunya, Caixa 
Tarragona i Caixa Manresa que va tenir lloc en data 1 de juliol de 2010. 

 
No existeix un reglament específic de l'Assemblea General ni del Consell d'Administració, 

ja que estar detallat en els Estatuts les seves competències i manera de funcionament. 
 
Òrgans de Govern durant el període transitori 

 
Segons acord de l'Assemblea General de les tres entitats originàries de la fusió, de data 

17 de maig de 2010, la composició dels òrgans de govern durant el període transitori (des de 
la creació de la nova entitat fins a la composició dels nous òrgans de govern) deriva de 
l'acumulació dels òrgans de govern de  cadascuna de les entitats fusionades. Així doncs, des 
de l'1 de juliol fins al 16 de novembre de 2010, l'Assemblea General ha estat constituïda per 
la suma de consellers generals que formaven part de les tres assemblees (377 Consellers 
Generals) i el mateix sistema s'ha seguit per a la composició dels altres òrgans de govern -
Consell d'Administració (54 membres), Comissió Executiva (21 membres), Comissió d'Obres 
Socials (21 membres) i Comissió de Control, (18 membres)-, a excepció de les comissions de 
retribucions i d'inversions, que van continuar tenint 3 membres. 

 
Durant el període transitori s'han produït les baixes a l'Assemblea General que es 

relacionen a continuació, de vocals representants del personal de la caixa, per haver causat 
baixa de la institució: Manuel Estruga Bartrolí, José Gisbert Llangostera, Alfred Nebot Nebot, 
José Antonio Nuño Cuenca, Juan María Porta Josa, Pablo Ros García, Sergio Vich Sáez, 
Aurelio Angel Moya Labarta i Carlos Hijos Mateu. 

 
L’esmentat Sr. Hijos també va causar baixa com a membre de la Comissió de Control i va 

ser substituït en aquest càrrec per Luis Martínez Campos. 
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El referit període transitori va acabar amb la celebració de la Assemblea General de data 
16 de Novembre de 2010, en la qual es van constituir els Òrgans de Govern definitius en els 
termes que es descriuen en l'apartat A d'aquest Informe Anual de Govern Corporatiu. 

 
A les reunions de les Comissions de Retribució i Inversions, respectivament, assisteix el 

Director General de l'Entitat, en les condicions estatutàriament previstes per a la seva 
assistència a les reunions del Consell d'Administració, actuant com a Secretari. 

  
Notes aclaridores: 

 
Apartat A 

 
Modificació estatutària 

 
L'Assemblea General Extraordinària de l'Entitat del dia 16 de novembre de 2010, per 

adaptar els estatuts a la nova redacció del Decret Legislatiu 1/2008, donada  pel Decret Llei 
5/2010, va acordar la modificació dels esmentats Estatuts. Aquesta modificació va ser 
aprovada el 22 de febrer de 2011 per part del Conseller d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya. 

Els aspectes més rellevants de les modificacions estatutàries introduïdes es fan constar en 
diversos epígrafs d'aquest informe en l'apartat A Estructura i funcionament dels Òrgans de 
Govern. 

 
Dimissió del President del Consell d'Administració. 

 
A la reunió del Consell d'Administració de Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i 

Manresa, celebrada el 15 de febrer de 2011, el Sr. Fernando Casado Juan va presentar la 
seva dimissió als càrrecs de President del Consell d'Administració, Conseller i Conseller 
General de l'Entitat. 

  
Apartats B1, B2 

 
En els apartats referents a operacions de crèdit, aval o garanties efectuades pels 

membres (i persones vinculades) del Consell d'Administració -B1- i de la Comissió de Control 
-B2-, es relacionen tant les operacions efectuades pels Senyors Consellers i els membres de 
la Comissió de Control del període transitori, que va des del dia 1/7/2010 fins al dia 
16/11/2010, com les realitzades pels membres del Consell d’Administració i de la Comissió 
de Control elegits per l'assemblea celebrada en aquesta data. 

  
Apartat C 

 
En aquest apartat s'enumeren les operacions creditícies realitzades per institucions 

públiques, inclosos ens territorials, que han designat consellers generals tant per a 
l’Assemblea General corresponent al període transitori, que va des del dia 1/7/2010 fins al 
dia 16/11/2010, com pels designats per a l'Assemblea General definitiva constituïda a 
l’esmentada data. A aquests efectes, es fa constar que el Sr. Antoni LLardén Carratalà va ser 
fins al 16 de novembre de 2010 Conseller General de l’Assemblea General designat per 
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat; i a partir de l’esmentada data continua com 
Conseller General de l’Assemblea General designat per la Diputació de Barcelona. 

 
En relació amb la informació continguda en la secció C de l'Informe d'Anual de Govern 

Corporatiu, amb posterioritat al tancament de l'exercici l'ajuntament d'Abrera ha nomenat el 
Sr. Jesús Morales Suazo com el seu representant a l'Assemblea de Caixa d'Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa. 

 
Apartat H1 

 
Les dades que consten en l'apartat H1 corresponen als membres del Comitè de Direcció 

de CatalunyaCaixa, que està compost pel Director General, el Director General Adjunt i onze 
directors més. Les obligacions contretes en matèria de pensions o de pagament de primes 
d’assegurances de vida corresponen a un període de 12 mesos. 

 
Apartat H2 

 
Les dades per dietes d'assistència, així com les remuneracions anàlogues que consten en 

l'apartat H2 a) inclouen: 
 

a/ Retribució de la Presidència que s'especifica en l'apartat J. 
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b/ Dietes per assistència a les reunions dels Òrgans de Govern (incloent-hi les seves 
comissions delegades) dels membres del Consell d'Administració transitori, d'acord amb els 
pactes de fusió, compost per 54 membres que van exercir les seves funcions de l'1 de juliol 
al 16 de novembre de 2010. 
c/ Dietes per assistència a les reunions dels Òrgans de Govern (incloent-hi les seves 
comissions delegades) dels membres de la Consell d'Administració definitiu, compost per 21 
membres, que exerceix les seves funcions des del 16 de novembre de 2010. 

 
Atès que el present informe forma part, com annex, de l'informe de Gestió, als possibles 

efectes comparatius amb les dades de la Memòria, es fa constar que les remuneracions 
corresponents exclusivament a dietes, a favor dels membres del Consell d'Administració (250 
m €), més els (835 m €) indicats en concepte de remuneracions a favor dels 50 antics 
membres del Consell Administració, més la retribució de la presidència (80.8 m € + 12.5 m 
€), és igual a la suma de la remuneració indicada en l'apartat H2 a), d'aquest informe (1.151 
m €), més les retribucions indicades en l'apartat H2 c), Comissió de Retribucions (23 m €) i 
les indicades en l'apartat H2 d) Comissió d'Inversions (4 m €). 

 
Les dades per dietes d'assistència, així com les remuneracions anàlogues que consten en 

l'apartat H2 b) inclouen: 
 

a/ Dietes per assistència a les reunions dels Òrgans de Govern dels membres de la Comissió 
de Control transitòria, d'acord amb els pactes de fusió, composta per 18 membres que van 
exercir les seves funcions de l'1 de juliol al 16 de novembre de 2010. 
b/ Dietes per assistència a les reunions dels Òrgans de Govern dels membres de la Comissió 
de Control definitiva, composta per 10 membres, que exerceix les seves funcions des del 16 
de novembre de 2010. 

 
Aquest Informe Anual de Govern Corporatiu ha estat aprovat pel Consell d'Administració 

de la societat, en la seva sessió de data  22-03-2011. 
 
Indiqueu els membres del Consell que hagin votat en contra o s'hagin abstingut en relació 

amb l'aprovació del present Informe. 
 

Abstenció / vot contrari Nom del vocal del Consell 
  

  

ADDENDA A L'ANNEX I 

 
A.1. ASSEMBLEA GENERAL 

 
A.1.1. CONSELLERS GENERALS 

CONSELLERS GENERALS 
 

Nom del conseller general Grup al qual pertany Data de 
nomenament 

A. RAQUEL EGEA MARTÍNEZ CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

ABEL PIÉ LACUEVA CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

ALBERT ABELLÓ HIERRO CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

ALBERT ZARAGOZA TEIXIDÓ CORPORACIONS 
MUNICIPALS 

 

ANA MARIA AGON ANGRILL IMPOSITORS  
ANA MARIA BAYERRI MARGALEF IMPOSITORS  
ÀNGEL CUNILLERA ZÁRATE CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

ÀNGEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

ANGEL LÓPEZ BARANGA IMPOSITORS  
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ANGEL MIRET SERRA CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

ANGEL RIUS VILAPLANA IMPOSITORS  
ANTONI GIL BERTRAN CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

ANTONI LLARDEN CARRATALÀ CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

ANTONI MONTSENY DOMÈNECH CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

ANTÒNIA MARIA SÁNCHEZ MORENO CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

ANTONIO VISA TORRES IMPOSITORS  
ARTURO ISERN COSTA CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

BÀRBARA MARTÍ ERFURT IMPOSITORS  
BENITA  PIQUÉ MENAPLATA IMPOSITORS  
BERNAT VALLS FUSTER CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

CARLES MIRÓ LINARES IMPOSITORS  
CARLOS OMAR AVILÉS REYES IMPOSITORS  
CARLOTA MAGRIÑÀ NIN IMPOSITORS  
CARMEN PASTOR SOLERNOU IMPOSITORS  
DAVID GÓMEZ VILLAR CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

DOLORES SOTOMAYOR GARCÍA IMPOSITORS  
ELVIRA CECILIA MORILLO IMPOSITORS  
ENRIQUE MARIA BARBERÁ RAMOS EMPLEATS  
ESTER BOIXADERA BAULENAS EMPLEATS  
ESTEBAN DÍAZ SÁNCHEZ IMPOSITORS  
EUDALD TORRES ROBERT CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

EVA NAVARRETE IZQUIERDO CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

FERNANDO CASADO JUAN CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

FERNANDO GARCIA  BAENA IMPOSITORS  
FERNANDO RAJA BORRAS CORPORACIONS 

MUNICIPALS 
 

FERRAN FIGUEROLA SICART CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

FLORENTÍ JORGE MACHADO EMPLEATS  
FRANCESC IGLESIAS SALA CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

FRANCESC MAURI CASAS EMPLEATS  
FRANCESC SÁNCHEZ ARCHS CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

FRANCISCO GARCÍA PRIETO CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

FRANCISCO JAVIER BENIMELI RIPOLL EMPLEATS  
FRANCISCO JAVIER ROJANO AGUIRRE EMPLEATS  
FRANCISCO LONGO MARTÍNEZ CORPORACIONS 

MUNICIPALS 
 

FRANCISCO SANZ GARCÍA EMPLEATS  
FRANCISCO ÚBEDA LÓPEZ EMPLEATS  
GABRIEL LUCAS MUELAS IMPOSITORS  
GAIETÀ JOVÉ GALCERAN EMPLEATS  
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IGNASI CUADROS VILA CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

IGNASI TORRAS GARCIA CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

INDALECIA AMORÓS CUNILLERA IMPOSITORS  
JAUME ROQUET SÁNCHEZ IMPOSITORS  
JAVIER  SÁNCHEZ  LÓPEZ IMPOSITORS  
JAVIER BASSO ROVIRALTA CORPORACIONS 

MUNICIPALS 
 

JAVIER MORUECO TORRECILLAS IMPOSITORS  
JAVIER VILLAMAYOR CAAMAÑO CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

JOAN ÀNGEL LLIBERIA ESTEVE CORPORACIONS 
MUNICIPALS 

 

JOAN BOSCH PONS CORPORACIONS 
MUNICIPALS 

 

JOAN CARLES CIRERA IZQUIERDO CORPORACIONS 
MUNICIPALS 

 

JOAN CARRERA PEDROL CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

JOAN COLS TORRABADELLA CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

JOAN TÀPIA NIETO CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

JOAQUIM ADRIÀ HERRERAS IMPOSITORS  
JOAQUIM LLACH MASCARÓ CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

JOAQUIM SOLÉ VILANOVA CORPORACIONS 
MUNICIPALS 

 

JORDI BERTRAN CASTELLVÍ CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

JORDI CAMPINS PUNTER EMPLEATS  
JORGE ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ EMPLEATS  
JORGE DURO GRAU IMPOSITORS  
JORGE ESCUDERO CARBONELL IMPOSITORS  
JORGE PIÑOL SUÑER IMPOSITORS  
JOSÉ LUIS DE GRADO RODRÍGUEZ EMPLEATS  
JOSÉ MANUEL ARTIGUES PEDROLA IMPOSITORS  
JOSÉ MANUEL DE LA VEGA CARRERA CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

JOSÉ MORATONA ORRIT IMPOSITORS  
JOSEP ALTAYO MORRAL CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

JOSEP ALABERN VALENTÍ CORPORACIONS 
MUNICIPALS 

 

JOSEP ANDREU FIGUERAS CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

JOSEP AZUARA GONZÁLEZ CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

JOSEP BUENO ESCALERO CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

JOSEP CANAL CODINA CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

JOSEP FORASTÉ SALTÓ IMPOSITORS  
JOSEP GUASCH LUJÁN CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
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JOSEP M. PLANAS VILELLA CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

JOSEP M. SANTÓ SALVAT IMPOSITORS  
JOSEP MARIA CAMÓS CABECERÁN CORPORACIONS 

MUNICIPALS 
 

JOSEP MARIA FARRÉS PENELA IMPOSITORS  
JOSEP MARIA VALLÈS JOVÉ CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

JOSEP MOLINS CODINA CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

JOSEP RÀFOLS ESTEVE CORPORACIONS 
MUNICIPALS 

 

JOSEP SISCART CONTRERAS IMPOSITORS  
JOSEP VÍCTOR VALLS GAVALDA IMPOSITORS  
JOSEPA BORRELL VALLS IMPOSITORS  
JUAN ANTONIO MATAS ARNALOT IMPOSITORS  
JUAN BOADA GRANADA EMPLEATS  
JUAN ECHÁNIZ SANS CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

LLUÍS ARAGONÉS DELGADO DE TORRES CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

LLUÍS PIQUÉ SANCHO CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

LUIS MARTRET BERNADAS IMPOSITORS  
LUIS MIGUEL PULIDO MELLADO IMPOSITORS  
M DEL PILAR JUÀREZ ROMERO CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

M. DOLORS BONJORN CABA IMPOSITORS  
M. EUGENIA CUENCA VALERO CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

M. TERESA VILALTA FERRER CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

MANEL ROSELL MARTÍ CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

MANUEL FUSTER PITARCH CORPORACIONS 
MUNICIPALS 

 

MANUEL MEDEIROS PÉREZ CORPORACIONS 
MUNICIPALS 

 

MANUEL RICHARD GONZÁLEZ IMPOSITORS  
MANUEL SORIANO  SABORIDO IMPOSITORS  
MARC FERRER ESTEVE IMPOSITORS  
MARGARITA CARME ANGLADA IMPOSITORS  
MARIA ÀNGELS MASSOT FELIS IMPOSITORS  
MARIA ELISA CASANOVA DOMÈNECH CORPORACIONS 

MUNICIPALS 
 

MARIA INMACULADA CAMPRODÓN YLLA IMPOSITORS  
MARIA JESÚS ESTUPIÑA ALBACAR IMPOSITORS  
MARIA LOURDES TEIXIDOR CALMO IMPOSITORS  
MARIA MONTSERRAT DELGADO PÉREZ EMPLEATS  
MARIA PILAR SALAMERO PERIS IMPOSITORS  
MARTA BADIA CANUDAS IMPOSITORS  
MAURICI PRECIADO MAYDEU EMPLEATS  
MIGUEL ANGEL GARCIA SOLSONA CORPORACIONS 

MUNICIPALS 
 

MIGUEL BORGES CIRERA IMPOSITORS  
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MIQUEL RUBIROLA TORRENT CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

MIQUEL SUBIRATS PEÑA CORPORACIONS 
MUNICIPALS 

 

MONTSERRAT BORRAS FRANCH IMPOSITORS  
MONTSERRAT VILARRASA ANDREU IMPOSITORS  
NOEMÍ MASSAGUÉ COMAS EMPLEATS  
NORMA GUTIÉRREZ GUERRA EMPLEATS  
NÚRIA BOZZO DURAN CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

NÚRIA CASALS CARRASCO EMPLEATS  
ORIOL CARBÓ SERIÑANA CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

PALOMA NAVARRETE VARELA IMPOSITORS  
PENDIENTE NOMBRAMIENTO CORPORACIONS 

MUNICIPALS 
 

PENDIENTE NOMBRAMIENTO CORPORACIONS 
MUNICIPALS 

 

PENDIENTE NOMBRAMIENTO CORPORACIONS 
MUNICIPALS 

 

PENDIENTE NOMBRAMIENTO CORPORACIONS 
MUNICIPALS 

 

PENDIENTE NOMBRAMIENTO CORPORACIONS 
MUNICIPALS 

 

PENDIENTE NOMBRAMIENTO CORPORACIONS 
MUNICIPALS 

 

PENDIENTE NOMBRAMIENTO CORPORACIONS 
MUNICIPALS 

 

PILAR GARCÍA GONZÁLEZ IMPOSITORS  
RAFAEL DELGADO ABAD IMPOSITORS  
RAFAEL HINOJOSA LUCENA CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

RAMON GUI ROCA IMPOSITORS  
RAMON LLANAS SANMIQUEL CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

RAQUEL CABALLERO RAMÍREZ IMPOSITORS  
RAQUEL PUIG PÉREZ EMPLEATS  
RICARD FERNÁNDEZ ONTIVEROS CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

ROBERT VENDRELL AUBACH CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

ROSA AGULLÓ GASULL IMPOSITORS  
ROSA MARÍA CANO SÁNCHEZ IMPOSITORS  
ROSA MARIA MORATONA RODRÍGUEZ CORPORACIONS 

MUNICIPALS 
 

ROSER PRAT CARDONA IMPOSITORS  
SALVADOR ORTIZ GÓMEZ IMPOSITORS  
SEBASTIÀ CATLLÀ CALVET CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

SÍLVIA MORALES  RAGASOL IMPOSITORS  
TOMAS BARRACHINA PICÓ EMPLEATS  
VALENTÍ MARTÍNEZ ESPINOSA CORPORACIONS 

FUNDADORES I ENTITATS 
 

VÍCTOR ALABART GARRE CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 
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XAVIER  LÓPEZ GARCIA CORPORACIONS 
FUNDADORES I ENTITATS 

 

XAVIER  OLLER  JOAN IMPOSITORS  

 
A.1.4. En el seu cas, realitzeu una descripció del contingut del reglament de 
l'Assemblea: 

 

Descripció 
 

 
A.2. Consell d'Administració 
 
A.2.8. En el seu cas, realitzeu una descripció del contingut del reglament del 
Consell d'Administració. 
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Grup Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa 
Balanç de situació consolidat al 31 de desembre de 2010 (Notes 1 a 7) 

ACTIU (milers d’euros) 2010 

Caixa i dipòsits en bancs centrals (Nota 9) 424.931  
Cartera de negociació (Nota 10) 903.769 
- Dipòsits en entitats de crèdit - 
- Crèdit a la clientela - 
- Valors representatius de deute 184.144 
- Instruments de capital - 
- Derivats de negociació 719.625 

Pro-memòria: Prestats o en garantia 135.193  
Altres actius financers a valor raonable amb canvis a pèrdues i guanys (Nota 
11) 

39.267 

- Dipòsits en entitats de crèdit - 
- Crèdit a la clientela - 
- Valors representatius de deute 39.267 
- Instruments de capital - 

Pro-memòria: Prestats o en garantia -  
Actius financers disponibles per a la venda (Nota 12) 4.651.591 
- Valors representatius de deute 3.768.233 
- Instruments de capital 883.358 

Pro-memòria: Prestats o en garantia  2.505.067  
Inversions creditícies (Nota 13) 58.566.121 
- Dipòsits en entitats de crèdit 1.689.912 
- Crèdit a la clientela 51.704.267 
- Valors representatius de deute 5.171.942 

Pro-memòria: Prestats o en garantia 474.718  
Cartera d’inversió a venciment (Nota 14) 1.135.085 
Pro-memòria: Prestats o en garantia 1.038.301  
Ajustos a actius financers per macrocobertures (Nota 12)      (45.316)  
Derivats de cobertura (Nota 15) 943.011  
Actius no corrents en venda (Nota 16) 752.204  
Participacions (Nota 17) 579.309 
- Entitats associades 364.532 
- Entitats multigrup 214.777  

Contractes d’assegurances vinculats a pensions -   
Actius per reassegurances -  
Actiu material (Nota 18) 2.649.760 
- Immobilitzat material 1.233.700 

- D’ús propi 1.018.385 
- Cedits en arrendament operatiu - 
- Afecte a l’Obra Social 215.315 

- Inversions immobiliàries 1.416.060 
Pro-memòria: Adquirit en arrendament financer 29.444  
Actiu intangible (Nota 19) 10.167 
- Fons de comerç - 
- Altre actiu intangible 10.167  

Actius fiscals  1.531.108 
- Corrents 608.397 
- Diferits (Nota 27.6) 922.711  

Resta d’actius (Nota 20) 4.443.761 
- Existències 4.382.271 
- Altres  61.490 

TOTAL ACTIU 76.584.768 
 
 
  Les Notes 1 a la 44 descrites a la Memòria consolidada formen part integrant del balanç de situació 
consolidat al 31 de desembre de 2010. 
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PASSIU I PATRIMONI NET (milers d’euros)  
 

PASSIU  2010 
 
Cartera de negociació (Nota 10) 908.968 
- Dipòsits de bancs centrals - 
- Dipòsits d’entitats de crèdit - 
- Dipòsits de la clientela - 
- Dèbits representats per valors negociables - 
- Derivats de negociació 908.968 
- Posicions curtes de valors - 
- Altres passius financers - 
  
Altres passius financers a valor raonable amb canvis a pèrdues i guanys  - 
- Dipòsits de bancs centrals - 
- Dipòsits d’entitats de crèdit - 
- Dipòsits de la clientela - 
- Dèbits representats per valors negociables - 
- Passius subordinats - 
- Altres passius financers -  
Passius financers a cost amortitzat (Nota 21) 71.359.164 
- Dipòsits de bancs centrals 3.353.077 
- Dipòsits d’entitats de crèdit 4.852.771 
- Dipòsits de la clientela 42.358.340 
- Dèbits representats per valors negociables 17.013.359 
- Passius subordinats 3.277.683 
- Altres passius financers 503.934  
Ajustos a passius financers per macrocobertures (Nota 3) 509.223  
Derivats de cobertura (Nota 15) 355.750  
Passius associats a actius no corrents en venda - 
  
Passius per contractes d’assegurances -  
Provisions  433.693 
- Fons per a pensions i obligacions similars (Nota 22) 168.899 
- Provisions per a impostos i altres contingències legals (Nota 27) 27.324 
- Provisions per a riscos i compromisos contingents (Nota 22) 56.353 
- Altres provisions (Nota 22) 181.117  
Passius fiscals 483.563 
- Corrents 15.701 
- Diferits (Nota 27.6) 467.862  
Fons Obra Social (Nota 28) 273.182  
Resta de passius (Nota 23) 154.808  
Capital reemborsable a la vista -  
TOTAL PASSIU 74.478.351 
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PATRIMONI NET  2010 
 
Fons propis (Nota 26) 2.115.777 
- Capital o fons de dotació 2.449.415 
  - Escripturat/Altres fons socials 2.449.415 
  - Menys: capital no exigible - 
- Prima d’emissió - 
- Reserves (351.758) 
  - Reserves (pèrdues) acumulades (215.556) 
  - Reserves (pèrdues) d’entitats valorades pel mètode de la participació (136.202) 
- Altres instruments de capital - 
  - D’instruments financers compostos - 
  - Quotes participatives i fons associats - 
  - Resta d’instruments de capital - 
- Menys: Valors propis - 
- Resultat de l’exercici atribuït a l’entitat dominant 18.120 
- Menys: dividends i retribucions -  
Ajustos per valoració (Nota 25)      (18.221) 
- Actius financers disponibles per a la venda (8.513) 
- Cobertures dels fluxos d’efectiu (706) 
- Cobertures d’inversions netes en negocis a l’estranger - 
- Diferències de canvi - 
- Actius no corrents en venda - 
- Entitats valorades pel mètode de la participació (9.002) 
- Resta ajustos per valoració -   
Interessos minoritaris (Nota 24) 8.861 
- Ajustos per valoració - 
- Resta 8.861  

TOTAL PATRIMONI NET 2.106.417 
 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 76.584.768 
  
Pro-memòria  
Riscos contingents (Nota 29) 2.424.363   
Compromisos contingents (Nota 29.3) 10.954.880  
 
 
  Les Notes 1 a la 44 descrites en la Memòria consolidada formen part integrant del balanç de situació 
consolidat al 31 de desembre de 2010. 
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Grup Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa 
Compte de pèrdues i guanys consolidat corresponent a l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 
2010 (Notes 1 a 7) 
 

(milers d’euros) 2010 
 
Interessos i rendiments assimilats (Nota 31) 1.115.720 
Interessos i càrregues assimilades (Nota 32) 809.142 
MARGE D’INTERESSOS 306.578 
Rendiments d’instruments de capital (Nota 33) 18.895  
Resultats d’entitats valorades pel mètode de la participació (Nota 34)         (1.077)
- Entitats associades 6.848 
- Entitats multigrup (7.925) 
Comissions percebudes (Nota 35) 193.653 
Comissions pagades (Nota 36) 23.697 
Resultats d’operacions financeres (net) (Nota 37) 22.151
- Cartera de negociació (440)
- Altres instruments financers a valor raonable amb canvis a pèrdues i guanys    (1.344)
- Instruments financers no valorats a valor raonable amb canvis a pèrdues i guanys 14.950 
- Altres 8.985  
Diferències de canvi (net) (Nota 38) 4.943 
Altres productes d’explotació (Nota 39) 276.862 
Altres càrregues d’explotació (Nota 40) 255.332 
MARGE BRUT 542.976 
Despeses d’administració (Nota 41) 438.068
- Despeses de personal  279.783 
- Altres despeses generals d’administració 158.285 

Amortització (Notes 18 i 19) 43.108

Dotacions a provisions (net) (Notes 22 i 27)            (186)

Pèrdues per deteriorament d’actius financers (net) 6.989
- Inversions creditícies (Nota 13) 3.311 
- Altres instruments financers no valorats a valor raonable amb canvis a pèrdues i guanys 
(Nota 12 i 14) 

3.678 
 
RESULTAT DE L’ACTIVITAT D’EXPLOTACIÓ 54.997 
 Pèrdues per deteriorament de la resta d’actius (net) 23.299
- Fons de comerç i altres actius intangibles (Notes 17.2 i 19) - 
- Resta d’actius (Notes 17 i 20) 23.299  
Guanys/ (Pèrdues) en la baixa d’actius no classificats com no corrents en venda 

(Nota 18) 
2.696

 
Diferència negativa en combinacions de negocis - 
Guanys/ (Pèrdues) d’actius no corrents en venda no classificats com operacions 

interrompudes (Notes 16 i 42) 
     (22.510)

 
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 11.884 
Impost sobre beneficis (Nota 27.4)        (5.936) 
Dotació obligatòria a obres i fons socials - 
RESULTAT DE L’ACTIVITAT ORDINÀRIA 17.820 
Resultat d’operacions interrompudes (net) - 
RESULTAT CONSOLIDAT DE L’EXERCICI 17.820

Resultat atribuït a la minoria (Nota 24)           (300)

RESULTAT ATRIBUÏT AL GRUP 18.120
 
 
Les Notes 1 a la 44 descrites a la Memòria consolidada formen part integrant del compte de pèrdues i 
guanys consolidat corresponent a l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010. 
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Grup Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa 
Estat d’Ingressos i Despeses reconegut consolidat corresponent a l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de 
desembre de 2010 (Notes 1 a 7) 
 

Milers d’euros 2010 
 
A) RESULTAT DE L’EXERCICI 17.820 

B) ALTRES INGRESSOS/ (DESPESES) RECONEGUTS     (34.770) 

1. Actius financers disponibles per a la venda (11.358) 
a) Guanys/Pèrdues per valoració 1.313 
b) Imports transferits al compte de pèrdues i guanys 10.801 
c) Altres reclassificacions (1.870) 

2. Cobertures dels fluxos d’efectiu      (36.296) 
a) Guanys/Pèrdues per valoració (32.171) 
b) Imports transferits al compte de pèrdues i guanys 4.391 
c) Imports transferits al valor inicial de les partides cobertes - 
d) Altres reclassificacions 266 

3. Cobertures d’inversions netes en negocis a l’estranger - 
a) Guanys/Pèrdues per valoració - 
b) Imports transferits al compte de pèrdues i guanys - 
c) Altres reclassificacions - 

4. Diferències de canvi (1.086) 
a) Guanys/Pèrdues per valoració (3.620) 
b) Imports transferits al compte de pèrdues i guanys - 
c) Altres reclassificacions 2.534 

 5. Actius no corrents en venda - 
 a) Guanys/Pèrdues per conversió - 
 b) Imports transferits al compte de pèrdues i guanys - 
 c) Altres reclassificacions - 

 6. Guanys/Pèrdues actuarials en plans de pensions - 

 7. Entitats valorades pel mètode de la participació (930) 
 a) Guanys/Pèrdues per valoració - 
 b) Imports transferits al compte de pèrdues i guanys - 
 c) Altres reclassificacions (930) 

 8. Resta d’ingressos i despeses reconeguts - 

 9. Impost sobre beneficis 14.900 

TOTAL INGRESSOS/(DESPESES) RECONEGUTS (A+B)     (16.950) 

 a) Atribuïts a la entitat dominant (16.650) 
 b) Atribuïts a interessos minoritaris (300) 

 
 

 
Les Notes 1 a la 44 descrites en la Memòria consolidada formen part integrant de l’Estat d’Ingressos i 
Despeses reconeguts consolidat corresponent a l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010. 
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Grup Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa 
Estat total de canvis en el Patrimoni Net consolidat corresponent a l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de 
desembre de 2010 (Notes 1 a 7) 
 

 Patrimoni net atribuït a l’Entitat dominant  

Fons propis  
 

 
 
 
(milers d’euros) 

Fons de 
dotació Reserves  

Resultat 
del 

període 
atribuït a 
l’entitat 

dominant

Ajustos 
per 

valoració 
Interessos 
minoritaris 

Total 
patrimoni 

net 
  
Saldo a l’1 de juliol de 

2010 2.449.415 (356.448) - 16.549 20.883 2.130.399 
Ajustos per canvis de  
  criteri comptable - - - - - - 
Ajustos per errors - - - - - - 
Saldo inicial ajustat 2.449.415 (356.448) - 16.549 20.883 2.130.399 
       
Total 

ingressos/(despeses) 
reconeguts - - 18.120 (34.770) (300)   (16.950)

       
Altres variacions del 

patrimoni net - 4.690 - - (11.722)   (7.032)
Augments/(Reduccions)      
  de capital/fons de  
  dotació - - - - - - 
Conversió de passius  
  financers a capital - - - - - - 
Increments d’altres  
  instruments de capital - - - - - - 
Reclassificació de/a  
  passius financers - - - - - - 
Distribució de dividends/  
Remuneració als socis - - - - - - 
Operacions amb  
  instruments de capital  
  propi (net) - - - - - - 
Traspassos entre partides  
  de patrimoni net - 4.690 - - (11.722) (7.032) 
Increments/(Reduccions)  
  per combinacions de  
  negocis - - - - - - 
Dotacions discrecionals a  
  obres i fons socials - - - - - - 
Pagaments amb  
  instruments de capital - - - - - - 
Resta d’increments/ 
  (Reduccions) de  
  patrimoni net - - - - - - 
       
Saldo al 31 de 

desembre de 2010 2.449.415 (351.758) 18.120 (18.221) 8.861 2.106.417 
     
 
Les Notes 1 a la 44 descrites en la Memòria consolidada formen part integrant de Estat total de canvis en el 
Patrimoni Net consolidat corresponent a l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010. 
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Grup Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa  
Estat de fluxos d’efectiu consolidat generat a l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 
(Notes 1 a 7) 

Milers d’euros 2010 

 
1. Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació (2.102.959) 

    Resultat de l’exercici  17.820 

    Ajustos per obtenir els fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació 228.546 
        Amortització d’actius materials  43.108 
        Altres ajustos  185.438  
    Augment/Disminució neta dels actius d’explotació 544.263 

       Cartera de negociació (377.740) 
       Altres actius financers a valor raonable amb canvis a pèrdues i guanys (1.719) 
       Actius financers disponibles per a la venda 861.998 
       Inversions creditícies (1.360.803) 
       Altres actius d’explotació 1.422.527 

    Augment/Disminució neta dels passius d’explotació (1.799.126) 

       Cartera de negociació (158.065) 
       Altres passius financers a valor raonable amb canvis a pèrdues i guanys (10.554) 
       Passius financers a cost amortitzat (1.702.842) 
       Altres passius d’explotació 72.335  
    Cobrament/ Pagament per impost sobre societats (5.936)  
2. Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió  296.922 

      Pagaments: 1.279 
 Actius materials  - 
 Actius intangibles  1.279 
 Participacions  - 
 Entitats dependents i altres unitats de negoci  - 
 Actius no corrents i passius associats en venda  - 
 Cartera d’inversió a venciment  - 
 Altres pagaments relacionats amb activitats d’inversió - 

      Cobraments: 298.201 
 Actius materials  8.238 
 Actius intangibles  - 
 Participacions  - 
 Entitats dependents i altres unitats de negoci  - 
 Actius no corrents i passius associats en venda  286.335 
 Cartera d’inversió a venciment  3.538 
 Altres cobraments relacionats amb activitats d’inversió - 

3. Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament  2.230.968 

      Pagaments: - 
 Dividends  - 
 Passius subordinats  - 
 Amortització d’instruments de capital propi  - 
 Adquisició d’instruments de capital propi  - 
 Altres pagaments relacionats amb activitats d’inversió  - 

      Cobraments: 2.230.968 
 Passius subordinats  1.280.336 
 Emissió d’instruments de capital propi  927.825 
 Alienació d’instruments de capital propi  - 
 Altres cobraments relacionats amb activitats de finançament  22.807 

4. Efecte de les variacions dels tipus de canvi  -  
5. Augment/Disminució neta de l’efectiu o equivalents  424.931  
6. Efectiu o equivalents a l’1 de juliol de 2010 - 

7. Efectiu o equivalents al final de l’exercici 424.931 

Components de l’efectiu i equivalents al final del període   

Caixa  269.475 
Saldos equivalents a l’efectiu en bancs centrals 155.456 
Altres actius financers - 
Menys: descoberts i equivalents al final del període - 
Total efectiu i equivalents al final del període 424.931  
 

Les Notes 1 a la 44 descrites en la Memòria consolidada formen part integrant de l’estat de fluxos 
d’efectiu consolidat generat corresponent a l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010. 
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MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS CONSOLIDATS CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI DE 6 MESOS TANCAT AL 31 DE DESEMBRE DE 2010 
 

1. Introducció, bases de presentació dels comptes anuals consolidats i 
altra informació 
 

1.1. Introducció 

 
 Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (d'ara endavant, CatalunyaCaixa) és 

una institució no lucrativa amb caràcter de caixa general d'estalvi popular. Tant a la web oficial 
de CatalunyaCaixa (www.catalunyacaixa.com) com al domicili social (plaça d’Antoni Maura, 6, 
Barcelona) es pot consultar la informació pública sobre CatalunyaCaixa, que va iniciar les seves 
activitats l’1 de juliol de 2010. L'Entitat està dotada de personalitat jurídica i, com a entitat 
financera d'utilitat pública al servei dels seus impositors i del desenvolupament econòmic del 
seu àmbit territorial d'actuació, l’objectiu bàsic de la seva activitat és oferir, amb una finalitat 
social, tots els serveis financers que la societat necessiti, i també atendre a la realització d'obres 
socials.  
 

CatalunyaCaixa neix de la fusió de Caixa d’Estalvis de Catalunya, Caixa d’Estalvis de Tarragona i 
Caixa d’Estalvis de Manresa, després de l’aprovació de la mateixa el 17 de maig de 2010 per les 
Assemblees respectives de cada una de les tres caixes i la resolució de totes les condicions 
suspensives. 
 
 El Grup CatalunyaCaixa està compost per CatalunyaCaixa i les societats participades, les 
quals, complementàriament a la Institució, realitzen activitats en les àrees financeres, 
d'assegurances, immobiliària, de serveis, de pensions, creditícia i altres. L’objecte social de les 
principals societats que componen el Grup CatalunyaCaixa es detalla a la Nota 2.1.  
 
 La gestió i la utilització dels recursos de clients captats i administrats per les caixes d'estalvis 
estan subjectes a determinades normes legals, que estableixen, entre d’altres coses, que l’aplicació 
de l’excedent net de l’exercici s’ha d’imputar a Reserves i al Fons de l’Obra Social. 

1.2. Bases de presentació dels comptes anuals consolidats 

 
Els comptes anuals consolidats del Grup CatalunyaCaixa de l’exercici de 6 mesos acabat al 

31 de desembre de 2010 han estat formulats pels Administradors de CatalunyaCaixa en reunió 
del seu Consell d’Administració celebrat el dia 22 de març de 2011. 

 
Els comptes anuals consolidats del Grup han estat elaborats d’acord amb el Codi de Comerç, 

les Normes Internacionals d’Informació Financera (en endavant, NIIF) adoptades per la Unió 
Europea mitjançant Reglaments Comunitaris, d’acord amb el Reglament 1606/2002 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 19 de juliol de 2002 i posteriors modificacions i prenent en 
consideració la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, de 22 de desembre, relativa a les Normes 
d’Informació Financera Pública i Reservada i als Models d’Estats Financers de les Entitats de 
Crèdit, que constitueix l’adaptació de les NIIF adoptades per la Unió Europea al sector de les 
entitats de crèdit espanyoles. 

 
Els estats financers s’han preparat a partir dels registres de comptabilitat mantinguts per 

CatalunyaCaixa i per la resta d’entitats integrades en el Grup, i inclouen certs ajustos i 
reclassificacions que tenen per objectiu homogeneïtzar els principis i criteris seguits per les 
societats integrades amb els de CatalunyaCaixa. 

 
En la nota 2.1.4 d’aquesta Memòria s’inclouen el balanç de situació, el compte de pèrdues i 

guanys, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat total de canvis en el patrimoni net i 
l’estat de fluxos d’efectiu de l’exercici de 6 mesos acabat el 31 de desembre de 2010 de 
CatalunyaCaixa. 
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Normes i interpretacions emeses per l’IASB entrades en vigor a l’exercici 2010. 
 
 Revisió de NIIF 3 Combinacions de negocis i modificació de la NIC 27 Estats financers 

consolidats i separats 
 

Les modificacions introdueixen canvis rellevants en diversos aspectes relacionats amb la 
comptabilització de les combinacions de negoci. En general, posen un major èmfasis en l’ús del 
valor raonable. A títol d’exemple, en les adquisicions per etapes l’adquirent revaloritza la seva 
participació prèvia a la presa de control al seu valor raonable amb contrapartida al compte de 
pèrdues i guanys, mentre que en les vendes de participacions d’una subsidiària en la que es 
reté una participació minoritària, la inversió retinguda es revaloritza al seu valor raonable amb 
contrapartida al compte de pèrdues i guanys. 

 
L’adopció de la revisió de la NIIF 3 i de la modificació de la NIC 27 ha implicat modificacions 

en diverses Normes Internacionals d’Informació Financera, singularment en la NIC 28 
‘Inversions en entitats associades’ i en la NIC 31 ‘Participacions en negocis conjunts’. Per tal de 
garantir la uniformitat dins del marc normatiu, s’ha establert que en cas de produir-se la pèrdua 
d’influència significativa o de control conjunt, la inversió mantinguda es revaloritzarà al seu 
valor raonable amb contrapartida al compte de pèrdues i guanys. 
 
 Modificació de la NIC 39 Elements designables com partida coberta 

 
La modificació aclareix dos temes concrets en relació amb la comptabilitat de cobertures: en 

quins casos la inflació pot ser un risc cobert i quan poden utilitzar-se les opcions comprades com 
elements de cobertura. 

 
 CINIIF 15 Acords per a la construcció d’immobles 

 
Tracta el registre comptable dels ingressos i les despeses associades a la construcció 

d’immobles, amb l’objectiu d’aclarir en quins casos un acord per a la construcció de béns 
immobles s’engloba en el marc NIC 11 Contractes de construcció i en quins casos en el de la 
NIC 18 Ingressos ordinaris. 
 
 Adopció de la interpretació de la CINIIF 16 Cobertures d’una inversió neta en negoci en 

l’estranger 
 

Senyala que únicament pot cobrir-se el risc entre la moneda funcional de l’operació 
estrangera i la moneda funcional de l’empresa matriu. També aclareix que els instruments de 
cobertura de la inversió neta poden ser mantinguts per qualsevol entitat dins del grup i aborda 
com determinar els imports que s’han de reclassficar de patrimoni net a pèrdues i guanys quan 
l’operació estrangera es ven. 
 
 CINIIF 17 Distribució d’actius no monetaris als accionistes 

 
La interpretació indica que l’obligació de distribuir un dividend en espècie ha de registrar-se 

pel valor raonable de l’actiu que s’entregarà, i qualsevol diferència amb el seu valor en llibres ha 
de registrar-se a pèrdues i guanys. 
 
 CINIIF 18 Transferència d’actius dels clients 

 
Aclareix la pràctica divergent en la comptabilització d’aquelles entitats que reben de clients 

transferències de propietat, planta i equip amb el propòsit de que les utilitzin per donar accés a 
subministraments (com per exemple aigua, gas o electricitat). 
 
 Modificació de la NIIF Pagaments basats en accions 

 
La modificació suposa la incorporació dins de la NIIF 2 dels aspectes tractats dins de la 

CINIIF 8 i la CINIIF 11, de manera que aquestes interpretacions queden derrogades a 
l’incorporar-se el seu contingut en aquesta norma. Aclareix que l’entitat que rep els serveis dels 
empleats o proveïdors ha de comptabilitzar la transacció independentment de que sigui una 
altra entitat dins del grup la que liquidi i independentment de que això es dui a terme en efectiu 
o en accions. 
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 Adopció de la interpretació de la CINIIF 12 Acord de concessió de serveis i consegüent 
modificació de la NIIF 1, la CINIIF 14 i la SIC 29 

 
Indica com han d’aplicar les entitats concessionàries les NIIF vigents en la comptabilització 

dels drets i obligacions assumits en els acords de concessió. 
 
Normes i interpretacions emeses per l’IASB no vigents 
 

A la data de formulació d’aquests comptes anuals consolidats, les següents normes i 
interpretacions van ser publicades per l’IASB però no han entrat encara en vigència, ja sigui 
perquè la seva data d’efectivitat és posterior a la data dels comptes anuals consolidats, o bé 
perquè encara no han sigut aprovades per la Unió Europea. 
 
El Grup ha avaluat els impactes que d’això es deriven i ha decidit no exercir l’opció d’aplicació 
anticipada, en el cas de que fos possible, donada la seva immaterialitat.  
 
 Modificació de la NIC Instruments financers: presentació 

 
La modificació aclareix la classificació dels drets emesos per adquirir accions (drets, opcions 

o warrants) denominats en moneda estrangera. D’acord amb aquesta modificació, quan aquests 
drets són per adquirir un número fix d’accions a un import, són instruments de patrimoni, 
independentment de la moneda en que la quantitat fixa estigui denominada i sempre i quan es 
compleixin els requisits establerts a la norma. 
 
 CINIIF 19 Cancel·lació de passius financers amb instruments de patrimoni 

 
La interpretació indica el tractament comptable des del punt de vista del deutor de la 

cancel·lació total o parcial d’un passiu financer mitjançant l’emissió d’instruments de patrimoni 
als seu prestamista. 
 

Normes i 
interpretacions Títol 

Aplicació 
obligatòria 

 per exercicis 
iniciats 

 a partir de: 

      
Aprovades pel seu ús a la UE 
  
  
Revisió de NIC 24 Desglós de parts vinculades 1 de gener de 2011 
Modificació de la CINIIF 14 Bestreta de pagaments mínims obligatoris 1 de gener de 2011 
      
No aprovades pel seu ús a la UE 
  
  
NIIF 9 Instruments financers: classificació i valoració 1 de gener de 2013 
Modificació de la NIIF 7 Instruments financers: Informació a revelar 1 de juliol de 2011 

 
 
 Revisió de la NIC 24 Desglòs de parts vinculades 

 
Introdueix dues novetats bàsiques: exempció parcial sobre determinats desglossos quan la 

relació de vinculació es produeix per ser entitats dependents o relacionades amb l’Estat ( o 
institució governamental equivalent), i revisió de la definició de part vinculada aclarint algunes 
relacions de la mateixa que anteriorment no eren explicites de la norma. 
 
 Modificació de la CINIIF 14 Bestreta de pagaments mínims obligatoris 

 
Aquesta modificació evita que en determinades circumstàncies una entitat no pugui 

reconèixer com actiu algunes bestretes voluntàries. 
 
 NIIF 9 Instruments financers: classificació i valoració 
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La NIIF 9 substituirà en un futur a la part de la classificació i la valoració de l’actual NIC 39. 

Hi ha diferències molt rellevants amb l’actual norma, entre altres, l’aprovació d’un nou model de 
classificació basat en dues úniques categories: a cost amortitzat i a valor raonable, que suposa 
la desaparició de les actuals categories d’Inversions mantingudes a venciment i Actius financers 
disponibles per a la venda; l’anàlisi de deteriorament només pels actius registrats a cost 
amortitzat i la no segregació de derivats implícits en contractes financers. 

 
 Modificació de la NIIF 7 Instruments financers: informació a revelar 

 
Aquesta modificació amplia i reforça la informació que s’ha de revelar en els estats financers 

sobre transferències d’actius financers. 

1.3. Responsabilitat de la informació i estimacions realitzades 

 
La informació continguda en aquests comptes anuals consolidats és responsabilitat dels 

Administradors de CatalunyaCaixa. 
 

En els comptes anuals consolidats del Grup CatalunyaCaixa corresponents a l’exercici de 6 
mesos finalitzat al 31 de desembre de 2010 s’han utilitzat ocasionalment estimacions 
realitzades pels Administradors del Grup CatalunyaCaixa per quantificar alguns dels actius, 
passius, ingressos, despeses i compromisos que hi figuren registrats. Bàsicament, aquestes 
estimacions es refereixen a: 
 
 Les pèrdues per deteriorament de determinats actius (Notes 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 i 20). 

 
 Les hipòtesis utilitzades en el càlcul actuarial dels passius i compromisos per retribucions 

postocupació i altres compromisos a llarg termini mantinguts amb els empleats (Notes 2.13, i 
41). 
 
 La vida útil dels actius materials i intangibles (Notes 2.15 i 2.16). 

 
 El valor raonable de determinats actius i passius no cotitzats (Notes 10, 12, 13, 14, 15, 16 i 

21).  
 
 La valoració dels fons de comerç de consolidació (Nota 2.16). 

 
 La valoració dels fons específics (Notes 12, 13, 14, 16, 22 i 27). 

 
Tot i que aquestes estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació disponible al 

31 de desembre de 2010 dels fets analitzats, és possible que esdeveniments que puguin tenir 
lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en els pròxims exercicis de manera 
significativa, cosa que es faria, d’acord amb el que estableixen la Norma dinovena de la Circular 
4/2004 de Banc d’Espanya, i la NIC 8, de forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi 
d’estimació en el corresponent compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici afectat. 

 

1.4. Participacions en entitats de crèdit 

 
Al 31 de desembre de 2010, el Grup CatalunyaCaixa no posseïa, directament o 

indirectament, cap participació en el capital d’altres entitats de crèdit, nacionals o estrangeres, 
igual o superior al 5% del seu capital o dels seus drets de vot. 

 

1.5. Impacte mediambiental 

 
Donades les activitats a les quals es dediquen fonamentalment, les entitats integrades al 

Grup CatalunyaCaixa no tenen responsabilitats, despeses, actius, provisions ni contingències de 
naturalesa mediambiental que puguin ser significatives en relació amb el patrimoni, la situació 
financera i els resultats del Grup. Per aquest motiu, la present memòria dels comptes anuals 
consolidats no inclou detalls específics respecte a la informació de qüestions mediambientals. 
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1.6. Coeficients mínims 

1.6.1. Coeficient de Recursos Propis Mínims 

 
La Llei 13/1992, d'1 de juny, i la Circular 3/2008 del Banc d’Espanya regulen els recursos 

propis mínims que han de mantenir les entitats de crèdit espanyoles -tant a títol individual com 
de grup consolidat- i la forma en la qual han de determinar-se tals recursos propis.  
 

Al 31 de desembre de 2010, els recursos propis computables del Grup excedien els requerits 
per aquesta normativa. A la nota 1.11 de fets posteriors s’indica la nova normativa que ha 
entrat en vigor l’exercici 2011 i el seu efecte en el Grup CatalunyaCaixa.  

 
 

1.6.2. Coeficient de Reserves Mínimes 

 
Al 31 de desembre de 2010, així com al llarg de l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de 

desembre de 2010, el Grup CatalunyaCaixa complia amb els mínims exigits respecte a aquest 
coeficient per la normativa aplicable espanyola, basada en el Reglament 1745/2003, de 12 de 
setembre. 

 

1.7. Fons de Garantia de Dipòsits 

 
CatalunyaCaixa està integrada en el Fons de Garantia de Dipòsits de Caixes d’Estalvis. 

 
En l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 la despesa corresponent a les 

contribucions realitzades en aquest organisme pel Grup CatalunyaCaixa ascendeix a 13.721 
milers d’euros que s’han registrat en l’epígraf “Altres càrregues d’explotació” del compte de 
pèrdues i guanys consolidat adjunt (vegeu Nota 40).  

 
L’article tercer del Reial Decret-Llei 18/1982 de 24 de setembre, sobre Fons de Garantia de 

Dipòsits en Caixes d’Estalvis i Cooperatives de Crèdit, segons la redacció donada per la disposició 
addicional setena del Reial Decret-Llei 12/1995, de 28 de desembre, sobre mesures urgents en 
matèria pressupostària, tributària i financera, així com l’article 3 del Reial Decret 2606/1996, de 
20 de desembre, sobre Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit, estableixen les 
aportacions anuals de les caixes d’estalvis al Fons de Garantia de Dipòsits en Caixes d’Estalvis en 
el 2 per mil de la base de càlcul. Així mateix, es faculta al Ministeri d’Economia per reduir 
aquestes aportacions quan el Fons aconsegueixi la quantitat suficient pel compliment dels seus 
fins. 

 
En aquest sentit, l’Ordre Ministerial EHA/3515/2009, de 29 de desembre i publicada en el 

B.O.E de 31 de desembre de 2009, va establir que l’import de les aportacions de les Caixes 
d’Estalvis al Fons de Garantia de Dipósits en Caixes d’Estalvis s’incrementés fins el 1 per mil de la 
base de càlcul, estimat conforme al previst en els articles 3 i 4 del Reial Decret 2606/1996, de 20 
de desembre, sobre Fons de Garantia de Dipòsits en Entitats de Crèdit.  
 

1.8. Contractes d’agència 

 
Ni al 31 de desembre de 2010 ni en cap moment durant el període de 6 mesos acabat en 

l’esmentada data, el Grup CatalunyaCaixa ha mantingut en vigor “contractes d’agència” en la 
manera com aquests es contemplen a l’article 22 del Reial decret 1245/1995. 

 

1.9. Informació requerida per la Llei 2/1981, de 25 de març, de Regulació del Mercat 
Hipotecari i pel Reial Decret 716/2009, de 24 d’abril, pel qual es desenvolupen 
determinats aspectes d’aquesta llei 

 
Els membres del Consell d'Administració de CatalunyaCaixa manifesten que l’Entitat disposa 

de polítiques i procediments expressos en relació amb les activitats realitzades en l'àmbit de les 
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emissions del mercat hipotecari que garanteixen el compliment rigorós de la normativa 
aplicable. 
 

A continuació es presenta el valor nominal (sense incloure els costos de transacció 
directament atribuïbles) dels títols del mercat hipotecari emesos per CatalunyaCaixa i vius al 31 
de desembre de 2010 agregats per classes, i amb indicació dels que van ser emesos en oferta 
pública: 

 

Milers d’euros 2010 

Cèdules hipotecàries  11.974.700 
De les quals: emeses en oferta pública    3.888.700 

Participacions hipotecàries 11.912.751 
De les quals: emeses en oferta pública 11.912.751 

 
El valor nominal del total de préstecs i crèdits hipotecaris de Grup CatalunyaCaixa, així com 

el dels que resulten elegibles d’acord amb el que disposa la normativa aplicable a efectes del 
càlcul del límit de l’emissió de cèdules hipotecàries, és el següent:  
 

Milers d’euros 2010 

Valor nominal de la cartera de préstecs i crèdits 
hipotecaris pendents d’amortitzar 

39.726.105 

Valor nominal dels préstecs o crèdits hipotecaris pendents 
d’amortitzar que resulten elegibles sense considerar els 
límits al seu còmput que estableix l’article 12 del Reial 
Decret 716/2009 de 24 d’abril 19.714.203 

 
A continuació es presenta informació relativa a la qualitat creditícia dels préstecs i crèdits 

hipotecaris elegibles afectes a les emissions de cèdules hipotecàries del Grup CatalunyaCaixa al 
31 de desembre de 2010:  

 

Milers d’euros 2010 

Hipoteca sobre vivenda: 14.803.851 
Operacions amb LTV inferior al 40% 3.116.730 
Operacions amb LTV entre el 40% i el 60%  4.595.732 
Operacions amb LTV entre el 60% i el 80%  7.080.885 
Operacions amb LTV superiors al 80% 10.504 
Altres bens rebuts com garantia: 4.910.352 
Operacions amb LTV inferior al 40% 1.580.036 
Operacions amb LTV entre el 40% i el 60%  2.169.511 
Operacions amb LTV superiors al 60% 1.160.805 

Total 19.714.203 
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La resta d’informació requerida per l’esmentada llei es troba detallada a la memòria dels 
comptes anuals de CatalunyaCaixa. 

1.10. Informació sobre ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors 

En compliment del disposat en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableix mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, que ha estat desenvolupada per la Resolució de 24 de novembre de 
2010 de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la informació a incorporar en 
els comptes anuals en relació amb els aplaçaments en el pagament a proveïdors en operacions 
comercials cal indicar que al Grup CatalunyaCaixa a 31 de desembre de 2010 no hi ha cap 
import pendent de pagament a proveïdors que acumuli un aplaçament superior al seu termini 
legal de pagament 

1.11. Fets posteriors 

 
Amb data 19 de gener de 2011, CatalunyaCaixa ha venut l’1,63% de les accions de Repsol 

YPF, SA, que mantenia a través de la societat Repinves, SA (vegeu Nota 12), generant unes 
plusvàlues per l’Entitat de 117.128 milers d’euros.  

 
Aquesta venda d’accions, prevista en el pla de negoci, ha suposat un increment de la 

liquiditat d’ aproximadament 448.116 milers d’euros, a la vegada que reforça la solvència del 
Grup CatalunyaCaixa, amb una millora de 32 punts bàsics en el Core Capital.  

 
En data 19 de febrer de 2011 s’ha publicat el Reial decret-llei 2/11, sobre reforçament del 

sistema financer. Aquest Reial decret-llei té el doble objectiu de reforçar la solvència de les 
entitats de crèdit i afavorir la canalització del crèdit cap a l'economia real i estableix de manera 
general un requisit de capital principal del 8% dels actius ponderats per risc, i del 10% per a 
aquelles entitats que superin el 20% de finançament majorista i no tinguin distribuït almenys un 
20% del seu capital o drets de vot entre tercers, exclòs el Fons de Reestructuració Ordenada 
Bancària (FROB). Addicionalment el Banc d'Espanya pot exigir el compliment d'un nivell de 
capital principal superior si l'entitat no assoleix, a l'escenari més advers d'una prova de 
resistència del conjunt del sistema, el nivell de recursos propis mínims exigit en l'esmentada 
prova i fins al límit de l'esmentada exigència. 

 
Les entitats que a 10 de març no hagin assolit el nivell requerit de capital principal tenen 

quinze dies hàbils per comunicar al Banc d'Espanya l'estratègia i el calendari que garanteixen el 
compliment dels nous requisits. L'esmentada estratègia podrà contemplar la captació de 
recursos de tercers i la sortida a borsa de les entitats, i haurà de ser aprovada pel Banc 
d'Espanya, qui podrà, així mateix, exigir modificacions. En el cas que l'estratègia de compliment 
contempli la captació de recursos de tercers, hauran d’incloure's també mesures alternatives 
per al supòsit que els esmentats recursos no arribin finalment a obtenir-se. Entre les 
esmentades mesures alternatives podrà incloure's la sol·licitud de suports financers al FROB. 

 
En el cas que l'entitat no consideri viable una altra opció per assolir el capital principal i per 

tant hagi de sol·licitar suports financers públics, ho haurà d’indicar en l'estratègia de 
compliment dels requeriments de capital que es presenti al Banc d'Espanya i els recursos 
addicionals necessaris els subministrarà el FROB. Les entitats o grups consolidables d'entitats 
que es trobin en aquesta situació disposaran d'un termini d'un mes des de que van presentar 
l'estratègia de compliment dels requeriments de capital davant el Banc d'Espanya per presentar 
el pla de recapitalització al qual es refereix l'article 9 del Reial decret-llei 9/2009, de 26 de juny, 
sobre reestructuració bancària i reforçament dels recursos propis de les entitats de crèdit. En el 
cas que les mesures previstes contemplin una sol·licitud, ja sigui immediata o subjecta a 
condició, de suport financer al FROB, el Banc d'Espanya comunicarà aquesta circumstància al 
Fons que podrà comprometre l'aportació dels recursos sol·licitats amb la condició que es 
compleixin els tràmits i requisits normativament exigibles. 

 
El conjunt de mesures posades en marxa per garantir el compliment de les noves exigències 

de capital s’haurà d’executar abans del 30 de setembre de 2011. Aquest mes, el Banc 
d'Espanya avaluarà el seu compliment d'acord amb la informació del primer semestre. Si alguna 
entitat anticipés que no podrà complir el pla en els terminis indicats, haurà de comunicar-ho al 
Banc d'Espanya vint dies abans del venciment del mateix. D'altra banda, si en el moment de 
l'avaluació falta algun tràmit administratiu, però s'està complint en l'essencial l'estratègia de 
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recapitalització plantejada davant el Banc d'Espanya, aquest podrà acordar, cas per cas, un 
termini addicional no superior a tres mesos per finalitzar la recapitalització. En el cas de 
processos d'admissió a negociació de valors, el Banc d'Espanya podrà prorrogar el termini 
d'execució, amb caràcter excepcional, fins al primer trimestre del any 2012. Les entitats que 
vulguin sol·licitar aquesta admissió hauran de presentar, almenys, un acord de la junta o 
assemblea general de l'entitat emissora sobre el procés de negociació de valors, i un calendari 
detallat d'execució, i haurien d’haver atorgat a una o diverses entitats directores el mandat per 
dirigir les operacions relatives al disseny de la sortida als mercats secundaris oficials.  

 
Com a part d’aquesta estratègia el Consell d’Administració de CatalunyaCaixa celebrat el 15 

de febrer de 2011 ha aprovat iniciar un procediment per reforçar la seva capitalització, 
mitjançant la creació d’un banc i preparar els plans de compliment de reestructuració i altres 
que siguin necessaris d’acord amb el nou marc regulatori. El 10 de març de 2011, el Banc 
d’Espanya ha fet públic el coeficient de capital principal a complir pel Grup CatalunyaCaixa que 
és del 10% dels actius ponderats per risc i que les seves necessitats de capital addicional per 
arribar a l’esmentat coeficient s’eleven a 1.718 milions d’euros. 

 

2. Principis i polítiques comptables i criteris de valoració aplicats 
 
En l’elaboració dels comptes anuals consolidats del Grup corresponents a l’exercici de 6 

mesos acabat al 31 de desembre de 2010 s’han aplicat els principis i polítiques comptables i els 
criteris de valoració següents: 

 
2.1. Consolidació 
 
2.1.1.  Entitats dependents 
 

Es consideren “entitats dependents” aquelles sobre les quals el Grup CatalunyaCaixa té 
capacitat per exercir control, capacitat que es manifesta, generalment, encara que no 
únicament, per la propietat, directa o indirecta, del 50% o més dels drets de vot de les entitats 
participades o, tot i ser inferior o nul aquest percentatge, per l'existència d'altres circumstàncies 
o acords que n’atorguen el control al Grup CatalunyaCaixa.  
 

Conforme al que disposa la NIC 27, s'entén per control el poder de dirigir les polítiques 
financeres i operatives d'una entitat, amb la finalitat d'obtenir beneficis de les seves activitats.  
 

Els comptes anuals consolidats de les entitats dependents es consoliden amb els de 
CatalunyaCaixa per aplicació del mètode d'integració global tal com aquest és definit en la NIC 
27. Consegüentment, tots els saldos derivats de les transaccions efectuades entre les societats 
consolidades mitjançant aquest mètode que són significatius han estat eliminats en el procés de 
consolidació. Addicionalment, la participació de tercers en: 
 

 el patrimoni net del Grup es presenta en l’epígraf “Interessos minoritaris” del balanç de 
situació consolidat (vegeu Nota 24). 

 
 els resultats consolidats de l'exercici es presenten en l’epígraf “Resultat atribuït a la 

minoria” del compte de pèrdues i guanys consolidat (vegeu Nota 24). 
 

La consolidació dels resultats generats per les societats dependents adquirides en un exercici 
es realitza prenent en consideració, únicament, els relatius al període comprès entre la data 
d'adquisició i el tancament d'aquest exercici. Paral·lelament, la consolidació dels resultats 
generats per les societats dependents alienades en un exercici es realitza prenent en 
consideració, únicament, els relatius al període comprès entre l'inici de l'exercici i la data 
d'alienació. 
  

En la Nota 6 es facilita informació sobre les adquisicions i alienacions d'entitats dependents 
més significatives que han tingut lloc en l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 
2010. 

 
A continuació es facilita informació rellevant no auditada sobre aquestes societats: 
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Milers d’euros 
A N Y   2 01 0 

Societat  
Activitat 

Participació 
directa o 

indirecta de 
Catalunya 

Caixa 

Cost de la 
participació 
individual 

(net) Actiu Passiu 
Patrimoni

1 

Resultat 
després 

d’impostos
Dividends 

rebuts 

Procam, SA2 24 Promocions 
immobiliàries 

100% 396.874 776.812 690.003 236.477 (149.668) -

Gescat, Gestió de Sòl, SL2 24 Tenidores 
d’actius 

100% 272.410 2.205.710 2.573.913 144.618 (512.821) -

Invercartera, SA2 24 Inversió 
mobiliària 

100% 135.764 145.256 19.309 133.036 (7.089) -

Gescat, Vivendes en 
comercialització, SA2 24 

Tenidores 
d’actius 

100% 111.410 1.443.625 1.538.058 26.162 (120.595) -

Garvecat, SGPS, SA3 Promocions 
immobiliàries 

100% 107.042 449.544 228.067 219.408 2.069 -

Gescat Llevant, SL2 24 Promocions 
immobiliàries 

100% 73.822 399.178 387.435 24.369 (12.626) -

Invercartera Energia, SL2 24 Inversió 
mobiliària 

100% 67.768 75.744 4.299 68.998 2.447 -

Algarvetur, SL2 Promocions 
immobiliàries 

100% 47.136 169.901 182.798 (2.864) (10.033) -

Corporación Bética Inmobiliaria, 
SA2 

Promocions 
immobiliàries 

100% 47.136 115.730 129.451 (11.487) (2.234) -

Invercartera Capital, SCR, SA2 24 Inversió 
mobiliària 

100% 41.633 41.024 1.587 39.411 26 -

Inpau, SA2 24 Promocions 
immobiliàries 

100% 37.839 78.323 54.446 26.456 (2.579) -

Saticem Immobiliaria, SL4 24 Inversió 
mobiliària 

100% 31.733 60.563 43.430 19.502 (2.369) -

Club de Golf Hacienda del Álamo, 
SL5 24 

Promocions 
immobiliàries 

97,87% 25.205 20.258 1.734 25.942 (7.418) -

Alcalá 120, Prom y Gest Inmob. 
SL6 24 

Promocions 
immobiliàries 

100% 24.904 109.141 152.009 (20.639) (22.229) -

Caixa Catalunya Gestió, SA2 24 Gestoria 
d’institucions 
d’inversió 

100% 23.818 53.357 7.230 39.928 6.199 -

Activos Macorp, SL2 24 Tenidores 
d’actius 

100% 18.210 205.403 235.355 (1.070) (28.882) -

Gescat Lloguers, SL2 24 Tenidores 
d’actius 

100% 14.800 161.891 149.740 12.449 (298) -

Tarraco Inverselect, SL7 24 Inversió 
mobiliària 

100% 13.392 18.947 (394) 19.211 130 -

Puerto Ciudad Las Palmas, SA8 24 Promocions 
immobiliàries  

95% 13.098 65.691 54.114 12.603 (1.026) -

Saticem Gestió, SL4 24 Tenidores 
d’actius 

100% 12.600 140.586 139.202 7.211 (5.827) -

Gescat Sineva, SL2 Promocions 
immobiliàries 

100% 11.972 30.504 97.381 (61.751) (5.126) -

Expansión Intercomarcal, SL9 24 Inversió 
mobiliària 

100% 10.194 6.785 8.172 2.532 (3.919) -

Caixa Manresa Assegurances 
Generals, SA4 24 

Inactiva 100% 9.020 4.505 5 4.522 (22) -

Saticem Holding, SL4 24 Tenidores d’ 
Actius 

100% 7.331 7.839 715 7.018 106 -

Invercartera Internacional, SL2 24 Inversió 
mobiliària 

100% 7.105 8.126 15 8.051 60 -

Saticem Immobles en 
Arrendament, SL4 24 

Tenidores 
d’actius 

100% 7.100 91.149 89.342 2.658 (851) -
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Milers d’euros A N Y   2 01 0 

Societat  
Activitat 

Participació 
directa o 

indirecta de 
Catalunya 

Caixa 

Cost de la 
participació 
individual 

(net) Actiu Passiu 
Patrimoni

1 

Resultat 
després 

d’impostos
Dividends 

rebuts 

Cerbat, SL2 24 Promocions 
immobiliàries 

100% 6.835 31.238 9.016 22.273 (51) -

Casigar Inversiones 2008, SL2 24 Inversió 
mobiliària 

100% 5.561 40.861 36.010 5.792 (941) -

ServiManresa Actius en lloguer, 
SL4 24 

Tenidores d’ 
actius 

85% 4.842 5.639 - 5.640 (1) -

Area Tres Procam, SL10 Promocions 
immobiliàries 

50% 4.750 9.318 4.790 6.735 (2.207) -

Pronorte Uno Procam, SA6 24 Promocions 
immobiliàries 

100% 3.795 76.880 102.250 (13.807) (11.563) -

Proviure, SL2 24 Promocions 
immobiliàries 

100% 3.230 31.276 32.278 (279) (723) -

BCN EcoManresa Sicav, SA4 Intermediació 
financera 

100% 2.604 2.594 4 2.593 (3) -

Manresa Gestió Activa 1 Sicav, 
SA4 

Intermediació 
financera 

100% 2.400 2.367 5 2.369 (7) -

Caixa Manresa Immobiliària 
Social, SL4 24 

Lloguer de 
immobles 

100% 2.100 3.755 2.157 1.783 (185) -

Caixa Catalunya Internat. Finance 
BV11 

Intermediació 
financera 

100% 2.000 12.028 10.040 2.001 (13) -

Caixa Manresa Immobiliària On 
Casa, SL4 24 

Tenidores 
d’actius 

100% 2.000 6.584 5.273 1.435 (124) -

Jale Procam, SL12 Promocions 
immobiliàries 

50% 1.953 15.211 30.775 (9.284) (6.280) -

Ascat Mediació, SL2 24 Corredoria 
d’assegurances 

100% 1.614 20.195 11.876 5.525 2.794 -

Procamvasa, SA13 Promocions 
immobiliàries 

51% 1.570 11.045 5.547 6.221 (723) -

S.B.D. Nord, SL10 24 Promocions 
immobiliàries 

75% 1.013 7.629 5.967 1.761 (99) -

Caixa Tarragona Gestió, SA2 24 Gestora 
d’institucions 

100% 902 4.434 162 4.180 92 -

Gestió d’ Actius Titulitzats, SA2 24 Gestora de fons 
de titulització 

100% 902 4.315 916 2.376 1.023 -

Pórtico Procam, SL6 Promocions 
immobiliàries 

100% 748 19.549 33.589 (12.062) (1.978) -

Proviure Barcelona, SL2 24 Promocions 
immobiliàries 

100% 680 3.566 3.760 (139) (55) -

Proviure Ciutat de Lleida, SL2 24 Promocions 
immobiliàries 

100% 530 1.605 1.182 455 (32) -

Viviendas en Propiedad, SL14 24 Promocions 
immobiliàries 

80% 406 57 117 (59) (1) -

Aprosa Procam, SL15 Promocions 
immobiliàries 

50% 300 47.002 45.196 1.772 34 -

Invercartera Fotovoltaica, SL2 24 Producció 
d’energia 

100% 300 1.833 26 1.763 44 -

Proviure Parc d’Habitatges, SL2 24 Arrendament 
habitatges 

100% 210 17.946 17.991 (382) 337 -

Inform. I Tecn. De Catalunya, 
SL16 

Prestacions de 
serveis 
informàtics 

50% 156 2.900 1.804 1.084 12 -

Caixa Catalunya Adm i Gest. 
Serveis, SL2 24 

Prestació de 
serveis 

100% 152 72.494 67.475 3.681 1.338 -

Iridion Solucions Immobiliàries, 
SL17 24 

Tenidores 
d’actius 

100% 63 320.292 354.767 (11.985) (22.490) -

Caixa Manresa Preferents, SA4 24 Intermediació 
financera 

100% 61 30.080 30.017 58 5 -
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Milers d’euros A N Y   2 0 1 0 

Societat  
Activitat 

Participació 
directa o 

indirecta de 
Catalunya 

Caixa 

Cost de la 
participació 
individual  

(net) Actiu Passiu 
Patrimoni

1 

Resultat 
després 

d’impostos
Dividends 

rebuts 
   
Caixa Catalunya Preferents, SA18 

24 
Intermediació 
financera 

100% 60 480.213 480.061 111 41 -

Centre lúdic Diagonal, SA18 24 Centre d’oci 
esportiu i 
aparcament 

100% 60 493 1.132 149 (788) -

Metropolitan Procam, SL19 24 Promocions 
immobiliàries 

85% 51 51 - 52 (1) -

Parque Fotov. Puebla Montalbán, 
SL20 24 

Producció 
d’energia 

100% 22 58 82 (27) 3 -

Fodecor, SA21 Promocions 
immobiliàries 

60% 5 2.106 1.584 496 26 -

Cectactius, SL17 24 Tenidores 
d’actius 

100% 3 60.812 62.201 (711) (678) -

Noiridi, SL17 24 Tenidores 
d’actius 

100% 3 20.626 22.676 (1.011) (1.039) -

Conjunt Residencial Freixa, SL22 24 Promocions 
immobiliàries 

100% - 4.094 4.818 (714) (10) -

Tramibages, SL4 24 Prestació de 
serveis 

100% - 524 245 293 (14) -

 
 

1   No inclou resultats després d’impostos 
2   Domicili social: c/ Roure, 6-8 Pol. Industrial Mas Mateu, 
    El Prat de Llobregat 
3   Domicili social: rua das Cássias, Edif. Los Arcos, 
    Vilamoura, Portugal 
4   Domicili social: passeig Pere III 24, Manresa 
5   Domicili social: avda. Hacienda del Álamo, s/n, 
    Fuente Álamo, Murcia 
6   Domicili social: Arbea Campus Empresarial, Edificio 1, 
    Ctra. Fuencarral a Alcobendas M-603 Km. 3,8. 
    Alcobendas 
7   Domicili social: c/ Higini Anglés 5, Barcelona 
8   Domicili social: Muelle de Santa Catalina s/n, 
    Centro Comercial El Muelle, Las Palmas de Gran Canaria
9   Domicili social: c/ Rambla Nova 120-122, Tarragona 
10  Domicili social: c/ Estrella 157, Sabadell 
11   Domicili social: Prins Bernhardplein 200 1097 
     JB-Amsterdam  The Netherlands 
 

 
12   Domicili social: c/ Virgen de los Milagros 48, Puerto de 
     Santa María, Cádiz 
13   Domicili social: pasaje Doctor Serra 2, Valencia 
14   Domicili social: avda. Ventisquero de la Condesa 46,      
        Madrid 
15   Domicili social: c/ Vilamarí 75, Barcelona 
16   Domicili social: avda. Diagonal 615, Barcelona 
17   Domicili social: pça. Imperial Tarraco 6, Tarragona 
18   Domicili social: pça. Antoni Maura 6, Barcelona 
19   Domicili social: Parque Empresarial Natea Business 
     Park, Av. De la Industria 4, Alcobendas 
20   Domicili social: c/ Maria Molina 39, Madrid 
21  Domicili social: rbla. Catalunya 53, Barcelona 
22  Domicili social: c/ del Toro 5, Tarragona 
23  Domicili social: avda. Roma 6, Tarragona 
24  Societat que pertany a la consolidació fiscal (vegeu           
     Nota 27) 

 
Addicionalment, el Grup CatalunyaCaixa ha incorporat en el seu balanç i comptes de pèrdues 

i guanys consolidat els diversos fons de titulització que s’han constituït des de l’1 de gener de 
2004 (vegeu Nota 29.5) en considerar que no s’ha produït una transferència efectiva del risc. 

 
2.1.2. Negocis conjunts 
 

S'entén per negocis conjunts els acords contractuals en virtut dels quals dues o més entitats 
(“partícips”) realitzen operacions o mantenen actius de manera tal que qualsevol decisió 
estratègica de caràcter financer o operatiu que els afecti requereix el consentiment unànime de 
tots els partícips, sense que tals operacions o actius es trobin integrats en estructures 
financeres diferents de les dels partícips. 
 

Així mateix, es consideren també negocis conjunts aquelles participacions en entitats que, no 
essent dependents, estan controlades conjuntament per dues o més entitats no vinculades 
entre elles. 
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El Grup CatalunyaCaixa ha optat, d’acord amb la normativa aplicable, per consolidar pel 
mètode de la participació els comptes anuals de les societats participades classificades de 
negocis conjunts.   
 

En la Nota 17.2 es facilita informació sobre les adquisicions més significatives que han tingut 
lloc en l'exercici 2010 de negocis conjunts i de noves participacions en el capital d'entitats que 
ja tenien aquesta condició a l'inici de l'exercici, així com de les alienacions de participacions en 
el capital d’entitats considerades com a negocis conjunts. 
 

En aquesta mateixa Nota es presenta un detall de l'efecte que hauria tingut sobre les 
principals partides i marges del compte de pèrdues i guanys consolidat el fet d'haver aplicat a 
aquestes participacions el mètode d'integració proporcional. 
 

A continuació es facilita informació rellevant no auditada sobre aquestes societats: 
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Milers d’euros 
 

A N Y   2 0 1 0 

Societat  
Activitat 

Participació 
directa o 

indirecta de 
CatalunyaCaixa

Cost de la 
participació 

(net) Actiu Passiu 
Patrimoni

1 

Resultat 
després 

d’impostos
Dividends 

rebuts 

Unión Sanyres, SL2  Residències 
tercera edat   

33,36% 59.012 133.825 10.062 124.763 (1.000) -

Centros Residenciales Sanyres 
 Sur, SL2  

Promocions 
immobiliàries 

33,36% 34.367 213.315 127.817 85.541 (43) -

Cedinsa Concessionària, SA3  Infraestructures 
viàries 

20% 32.809 197.822 33.432 164.297 93 -

Olivos Naturales, SL4 Explotacions de 
finques 
rústiques 

34,35% 23.757 127.920 79.136 48.219 565 -

Espais Catalunya Mediterráneo, 
SA5 

Inversió 
mobiliària 

 

35,89% 14.621 80.090 21.675 58.311          104 -

Cedinsa Eix Llobregat 
Concessionària, SA3 

Infraestructures 
viàries 

20% 14.500 294.362  257.681 36.588 93 -

Torca Procam Polska SP. Zoo6 Promocions 
immobiliàries 

50% 13.265 132.562 149.247 (125) (16.560) -

CEM Monestir, SL7 54 Explotació 
hotelera 

90,10% 13.245 25.739 17.503 8.979 (743) -

Volja Plus, SL8 Inversió 
mobiliària 

56,66% 11.759 115.828 95.323 20.466 39 -

Vertix Procam, SL9 Promocions 
immobiliàries 

 

50% 11.063 313.265 359.150 (30.779) (15.106) -

Cedinsa Eix Transversal 
Concèssionaria, SA3 

Infraestructures 
viàries 

20% 10.040 149.863 101.352 48.896  (385) -

Arrahona Garraf, SL10 Promocions 
immobiliàries 

50% 9.500 51.022 34.213 17.447 (638) -

Desarrollos Catalanes del 
Viento, SL11 

Producció 
d’energia 

40% 8.635 46.100 24.367 21.515 218 -

Sanyres Sur, SL2  Promocions 
immobiliàries 

33,36% 7.991 57.370 95.724   (32.781)  (5.573) -

Millennium Procam, SL8 Promocions 
immobiliàries 

66,67% 6.667 20.833 23.269 (1.254) (1.182) -

Espais Catalunya Inv. Immob. 
SL12 

Promocions 
immobiliàries  

51% 6.229 44.562 44.701 (1.233) 1.094 -

Garraf Mediterrània, SA13 Promocions 
immobiliàries 

33,33% 6.038 92.775 77.912 17.074 (2.211) -

Promocions Terres Cavades, 
SA14 

Promocions 
immobiliàries 

39,39% 5.919 14.797 - 14.816 (19) -

Kuars Centre, SL15 Promocions 
immobiliàries 

40% 5.867 49.719 34.886 15.330 (497) -

Elecdey Asturias, SL5 Producció 
d’energia 

50% 5.393 2.628 2.511 156 (39) -

Cedinsa Ter Concessionària, 
SA3 

Infraestructures 
viàries 

20% 4.822 312.076 287.816 23.890 370 -

Ecamed Barcelona, SL5 Promocions 
immobiliàries 

35,89% 4.308 57.371 53.591 3.785 (5) -

Ocycandey 2006, SL16 Producció 
d’energia 

39,80% 4.259 6.198 1 6.197 - -

Sanidad y Residencias 21, SA2 Residències 
tercera edat 

33,36% 4.158 17.074 49.136 (31.342) (720) -

Harmonia Badalona, SL17 Promocions 
immobiliàries 

45% 4.074 31.943 24.592 7.548 (197) -

Nou Mapro, SA18 Promocions 
immobiliàries 

50% 3.853 39.706 39.335 3.849 (3.478) -

Gestal Fomento y Gestión, SL19 Promocions 
immobiliàries 

45,15% 3.687 20.444 13.632 7.074 (262) -
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Milers d’euros 
 

A N Y   2 0 1 0 

Societat  
Activitat 

Participació 
directa o 

indirecta de 
CatalunyaCaixa

Cost de la 
participació 

(net) Actiu Passiu 
Patrimoni

1 

Resultat 
després 

d’impostos
Dividends 

rebuts 

Mankel System, SL5 Inversió 
mobiliària 

35,89% 3.231 25.507 16.813 8.882 (188) -

Meridional Solar, SL20 Inversió 
mobiliària 

50% 3.002 4.954 369 4.639 (54) -

Parque Eólico Los Pedreros, 
SL21 

Producció 
d’energia 

40% 2.803 51.579 42.223 10.219 (863) -

Galze Urbà, SL22 Promocions 
immobiliàries 

50% 2.800 15.103 14.511 1.211 (619) -

Eugesa Procam, SL23 Promocions 
immobiliàries 

55% 2.750 39.155 38.368 4.166 (3.379) -

Promar 21, SL2 Promocions 
immobiliàries 

33,36% 2.646 11.664 6.671 4.680 313 -

Cruilla Centre, SL13 Promocions 
immobiliàries 

49,07% 2.568 17.829 15.677 2.572 (420) -

Iniciativas Eólicas Castellanas, 
SA24 

Producció 
d’energia 

38,81% 2.445 42.959 35.059 7.526 374 -

IER-1, SL25 Inversió 
mobiliària 

21,04% 2.237 14.142 3.199 10.571 372 -

Cedina  d’Aro Concessionària, 
SA3 

Infraestructures 
viàries 

20% 2.200 81.323 70.002 10.945 376 -

Residencial Ortoll, SL26 Promocions 
immobiliàries 

35% 2.100 24.914 20.407 4.648 (141) -

Inmobiliària Monte Boadilla, 
SL27 

Promocions 
immobiliàries 

51% 2.075 20.533 15.756 757 4.020 -

Factor Habast, SL13 Promocions 
immobiliàries 

50% 2.040 18.349 14.814 3.825 (290) -

Tage Centre Promocions 
Immobiliàries , SL28 

Promocions 
immobiliàries 

50% 1.960 18.458 18.730 34 (306) -

L’Era de Vic, SL29 Promocions 
immobiliàries 

30% 1.921 6.289 5.168 1.168 (47) -

Comapa Centre, SL30 Promocions 
immobiliàries 

40% 1.760 9.245 5.441 3.912 (108) -

Alma Hotel Management 
GmbH31 

Gestió d’hotels 35,89% 1.713 1.664 1.860 462 (658) -

Ecamed Pamplona, SL32 Promocions 
immobiliàries 

35,89% 1.616 23.206 18.882 4.433 (109) -

Nova Terrassa-3, SL33 Promocions 
immobiliàries 

51% 1.530 51.949 59.314 (3.687) (3.678) -

Centre Immunològic de 
Catalunya, SA35 

Serveis 
Sanitaris 

28,37% 1.500 4.011 2.112 1.768 131 -

Euro Lendert, SL34 Promocions 
immobiliàries 

50% 1.500 48.557 47.445 1.273 (161) -

Alma Gestion de Hoteles, SL5 Gestió d’hotels 35,89% 1.462 9.526 10.078 344 (896) -

Rimau Promocentre, SL15 Promocions 
immobiliàries 

39,92% 1.387 6.047 4.308 2.076 (337) -

Sando Olesana, SL36 Promocions 
immobiliàries 

28,36% 1.340 10.471 9.899 756 (184) -

Sardenya Centre, SL37 Promocions 
immobiliàries 

50% 1.311 10.066 8.550 1.745 (229) -

Nova Egara-Procam, SL33 Promocions 
immobiliàries 

51% 1.275 5.946 8.158 (1.787) (425) -

Promociones Mies del Valle, 
SL38 

Promocions 
immobiliàries 

51% 1.020 10.966 10.467 856 (357) -

Connex Garraf, SL13 Promocions 
immobiliàries 

33,33% 1.000 8.946 6.818 2.277 (149) -
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Milers d’euros 
 

A N Y   2 0 1 0 

Societat  
Activitat 

Participació 
directa o 

indirecta de 
CatalunyaCaixa

Cost de la 
participació 

(net) Actiu Passiu 
Patrimoni

1 

Resultat 
després 

d’impostos
Dividends 

rebuts 

Vertix Procam Patrimonial, SL9 Promocions 
immobiliàries 

50% 923 4.919 3.243 1.794 (118) -

Alzambra Sanyres, SL2 Promocions 
immobiliàries 

33,36% 860 557 629 (73) 1 -

Torca Procam, SA39 Promocions 
immobiliàries 

50% 750 17.343 16.462 917 (36) -

Immocentre 3000, SL40 Promocions 
immobiliàries  

40% 721 2.665 1.365 1.326 (26) -

Cantaber Generación Eólica, 
SL41 

Producció 
d’energia 

25% 649 2.679 167 2.517 (5) -

Producciones Energéticas 
Asturianas, SL42 

Producció 
d’energia 

25% 646 2.505 (19) 2.532 (8) -

Tein Centro Tecnológico de 
Plástico, SL43 

Prest. Serveis 
indústria 
plàstic

40% 640 3.704 6.387   (2.072) (611) -

Parc Eòlic Coll del Moro, SL4 Producció 
d’energia 

40% 620 48.746 48.738 8 - -

Parc Eòlic de Torre Madrina, 
SL5 

Producció 
d’energia 

40% 620 65.700 65.692 7 1 -

Volumètric Centre, SL44 Promocions 
immobiliàries 

40% 601 3.883 2.471 1.441 (29) -

Baring Private Equity Partners 
España, SA45 

Gestora de fons 45% 465 3.249 1.892 893 464 -

Parc Eòlic de Vilalba dels Arcs, 
SL11 

Producció 
d’energia 

40% 464 44.302 43.717 3 582 -

Proviure CZF, SL8 Promocions 
immobiliàries 

50% 430 10.891 10.548 419 (76) -

Sanyres European Care I, SL2 Residències 
tercera edat 

33,36% 375 774 3.606 (2.479) (353) -

Sanyres Margarethenhof, SL2 Residències 
tercera edat 

33,36% 367 1.946 5.020 (3.048) (26) -

Espais Cerdanyola, SL12 Promocions 
immobiliàries 

50% 363 8.887 12.261 (3.360) (14) -

Habitat Zentrum, SL46 Promocions 
immobiliàries 

50% 300 26.035 39.821 (7.963) (5.823) -

Torca Habitatges, SL39 Promocions 
immobiliàries 

40% 300 6.860 6.222 688 (50) -

Provicat Sant Andreu, SA47 Promocions 
immobiliàries 

50% 150 8.393 5.462 2.770 161 -

Euroespai 2000, SL48 Promocions 
immobiliàries 

35% 147 8.806 7.646 1.310 (150) -

Volja Lux, SARL49 Inversió 
mobiliària 

40,67% 104 161.077 161.075 35 (33) -

Visoren Centre, SL50 Promocions 
immobiliàries 

40% 60 3.579 3.274 281 24 -

Cedinsa Solar, SL3 Producció 
d’energia 

20% 42 182 79 149 (46) -

Grupo Lar Centre, SL51 Promocions 
immobiliàries 

40% 40 69 7 74 (12) -

Nova Terrassa-30, SL33 Promocions 
immobiliàries 

51% 2 408 332 89 (13) -

Parque Fotov. Puebla 
Montalbán Mater, SL52 

Producció 
d’energia 

50% 2 3 0 3 - -

Parque Fotov. Puebla 
Montalbán 15, SL52 

Producció 
d’energia 

50% 2 8 8 1 (1) -

Baring Consejeros, SL45 Inversió 
mobiliària 

45% 2 3 0 3 - -
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Milers d’euros 
 

A N Y   2 0 1 0 

Societat  
Activitat 

Participació 
directa o 

indirecta de 
CatalunyaCaixa

Cost de la 
participació 

(net) Actiu Passiu 
Patrimoni

1 

Resultat 
després 

d’impostos
Dividends 

rebuts 

Parc Eòlic de Molinars, SL53 Producció 
d’energia 

36% 1 216 213 3 - -

 
En virtut d’acords signats amb determinades societats i amb independència que la participació mantinguda amb 

aquestes sigui superior al 50%, qualsevol decisió estratègica de caràcter financer o operatiu requereix el consentiment 
unànime de tots els socis. Per aquesta raó, les dites societats no s’han considerat com negocis conjunts i s’han registrat 
conforme a la NIC 31. 

 
Excepcionalment, Repinves, SA, de la qual es posseeix un 32,40% dels drets de vot, no s’ha considerat com a societat 

multigrup, perquè l’única decisió de gestió que realitza és el manteniment, compra o venda de les accions de Repsol-YPF, 
SA que té en cartera. 

 
1   No inclou resultat després d’impostos 
2   Domicili social: avda. Gran Capitán 2, Córdoba 
3   Domicili social: c/ Tarragona 141-157, Barcelona 
4  Domicili social: c/ Basauri 6, Edif. Duero, Madrid 
5  Domicili social: c/ Balmes 155, Barcelona 
6  Domicili social: c/ Gliwicha, 228, Katowicw, Polònia 
7   Domicili social: passeig Pere III 24, Manresa 
8   Domicili social: c/ Roure 6-8, Pol. Ind. Mas Mateu,     
   El Prat de Llobregat 
9  Domicili social: rda. General Mitre 12 Interior,    
   Barcelona  

10 Domicili social: c/ Gràcia 33, Sabadell 
11 Domicili social: c/ Juan Gris 2-4-6, Torre Cerdà,  
   Torre Centro, Barcelona 
12 Domicili social: avda. Diagonal 67, Barcelona 
13 Domicili social: rbla. Arnau de Vilanova 2, Vilanova   
   i la Geltrú 
14 Domicili social: avda. Roma 6, Tarragona 
15 Domicili social: avda. Diagonal 640, Barcelona 

16 Domicili social: Barrio Rubo s/n, Piélagos,  
   Cantabria 
17 Domicili social: rbla. Catalunya 86, Barcelona 
18 Domicili social: c/ Ronda Zamenhof 24, Sabadell 
19 Domicili social: c/ Font Vella 78, Terrassa 
20 Domicili social: c/ General Pardiñas 92, Madrid 
21 Domicili social: c/ Cid 2, Miranda de Ebro 
22 Domicili social: c/ Arnau de Vilanova 2, Vilanova i   
   la Geltrú 
23 Domicili social: c/ Major 182, Salt 
24 Domicili social: Condestable 4, Burgos 
25 Domicili social: pça. Antoni Maura 6, Barcelona 
26 Domicili social: passeig Manuel Girona 62, Barcelona  
27 Domicili social: c/ Virgen de la Alegría 5, Madrid 
28 Domicili social: c/ Amposta 14-16, Sant Cugat del Vallès 
29 Domicili social: ctra. C-17 Km 49.446, Tona 
 

30 Domicili social: pça. Europa 2-4, L’Hospitalet de Llobregat 
31 Domicili social: Brahmsstrasse 10, Berlin, Alemanya 
32 Domicili social: c/ Beloso 411, Pamplona 
33 Domicili social: c/ Major 12, Terrassa, Barcelona 
34 Domicili social: ctra. De Alcalá de Henares a Camarma de  
   Esteruelas Km 4,9, Madrid 
35 Domicili social: c/ Alta Ribagorça 12, Pol. Mas Mateu II,  
   El  Prat de Llobregat 
36 Domicili social: passatge de la Llançadora 26, Premià de    
   Dalt 
37 Domicili social: c/ Muntaner 383, Barcelona 
38 Domicili social: avda. de San Juan de la Canal 37 B, Soto  
   de la Marina. Ayto de Sta Cruz de Tenerife, Cantàbria 
39 Domicili social: c/ Pompeu Fabra 55-63, Badalona 
40 Domicili social: c/ Serra Xic 1-3, Barcelona 
41 Domicili social: c/ Candín 12, Carbayín, Astúries 
42 Domicili social: c/ Branavera  Boal, Astúries 
43 Domicili social: c/ Sepúlveda 32, Barcelona 
44 Domicili social: c/ Palau 8-10, Mataró 
45 Domicili social: c/ Hermosilla 11, Madrid 
46 Domicili social: pça. Gala Placídia, Barcelona 
47 Domicili social: c/ Vilamarí 75, Barcelona 
48 Domicili social: c/ Pere Cabrera 16, Lleida 
49 Domicili social: 5, Rue Guillaume J. Kroll L-1882    
   Luxemburg 
50 Domicili social: c/ General Mitre 126, Barcelona 
51 Domicili social: c/ Paseo de la Castellana 130, Madrid 
52 Domicili social: c/ María de la Molina 39, Madrid 
53 Domicili social: c/ General Almirante – Torre Ctro., 
   Barcelona 
54 Societat que pertany a la consolidació fiscal (vegeu             
   Nota 27) 

 
2.1.3. Entitats associades 
 

Es consideren entitats associades aquelles societats sobre les quals el Grup CatalunyaCaixa 
té capacitat per exercir una influència significativa, encara que no control o control conjunt. 
Habitualment, aquesta capacitat es manifesta en una participació (directa o indirecta) igual o 
superior al 20% dels drets de vot de l'entitat participada. 
 

En els comptes anuals consolidats, les entitats associades es valoren pel mètode de la 
participació, tal com aquest és definit en la NIC 28. 
 

Si, a conseqüència de les pèrdues en què hagi incorregut una entitat associada, el seu 
patrimoni comptable fos negatiu, en el balanç de situació consolidat del Grup figuraria amb 
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valor nul, a menys que existeixi l'obligació per part del Grup de secundar-la financerament, cas 
en què es constituiria una provisió. 
 

En la Nota 17.1 es facilita informació sobre les adquisicions més significatives que han tingut 
lloc en l'exercici 2010 d’entitats associades i de noves participacions en el capital d'entitats que 
ja tenien aquesta condició a l'inici de l'exercici, així com de les alienacions de participacions en 
el capital d’entitats associades. 
 

A continuació es facilita informació rellevant no auditada sobre les societats que componen 
l’epígraf “Participacions-Entitats associades”: 
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Milers d’euros 
 

A N Y   2 0 1 0 

Societat 
Activitat 

Participació 
directa o 

indirecta de 
CatalunyaCaixa

Cost de la 
participació 

(net) Actiu Passiu 
Patrimoni

1 

Resultat 
després 

d’impostos
Dividends 

rebuts 

Ascat Vida, SA d'Assegurances 
i Reassegurances 2 
 

Assegurances i 
gestora fons 
pensions 

50% 57.106 2.711.686 2.489.533 202.265 19.888 -

Establecimientos Industriales y  
 Servicios, SL3 

Producció 
d’energia 

29,25% 39.973 33.458 29.567 (1.116) 5.007 1.082

Hujoceramic, SL4 Inversió 
mobiliària 

25,03% 8.136 82.475 42.725 38.697 1.053 -

Ascat Assegurances  
 Generals, SA 2 

Assegurances 
no vida 

49,99% 5.999 41.488 24.962 16.035 491 -

ACA, SA 5 Intermediació 
financera 

25,00% 5.561 54.742 34.264 20.405 73 -

Grupo Navec Servicios 
Industriales, SL6 

Inversió 
mobiliària 

21,63% 5.131 106.590 68.444 32.390 5.756 -

Caixa Manresa Vida, SA7 Assegurances i 
gestora fons 
pensions 

50% 5.058 79.409 64.807 13.861 741 -

Comomin de Tuberías, SL8  Manteniment 
industrial 

21,63% 4.360 9.702 2.822 5.786 1.094 1.722

Harmonia Pla de Ponent, SL9 Promocions 
immobiliàries 

22,33% 3.077 39.991 32.130 8.246 (385) -

RTZ Operativa Inmobiliaria 
2006, SL10 

Promocions 
immobiliàries 

19% 2.837 51.129 45.141 6.744 (756) -

Ambit d’Equipaments, SA11 Promocions 
immobiliàries 

35% 2.730 29.600 24.451 6.290 (1.141) -

Caixa Tarragona Vida, SA12 Assegurances i 
gestora fons 
pensions 

49,98% 2.554 9.658 2.752 6.233 673 -

Hidrodata, SA3 Producció 
d’energia 

29,25% 2.529 57.587 48.357 6.882 2.348 5.000

Hidroeléctrica del Noguera, SL3  Producció 
d’energia 

29,25% 1.946 13.601 9.386 2.350 1.865 -

Vivendes Casado, SL13 Promocions 
immobiliàries 

35% 1.893 80.315 58.877 22.592 (1.154) -

Solwindet Las Lomas, SL3  Producció 
d’energia 

29,25% 1.822 11.216 8.267 3.045 (96) -

Siresa Barcelonina, SA14  Residència 
d’estudiants 

25% 786 9.740 5.798 4.056 (114) 46

Innova 31 SCR, SA15 Gestora de 
capital risc 

25% 750 2.133 111 2.071 (49) -

Siresa Domus, SA14 Residència 
d’estudiants 

20% 520 9.831 7.127 2.603 101 -

European Biofuels 012, SL16 Producció 
d’energia 

43,74% 503 957 326 647 (16) -

Capasatus, SL17 Promocions 
immobiliàries 

50% 500 3.933 2.953 1.033 (53) -

Promotora del Rec dels Quatre 
 Pobles, SA 18 

Producció 
d’energia 

25% 225 4.394 2.780 1.431 183 63

Ianua Domus, SL19 Promocions 
immobiliàries 

35% 210 489 3.185 (2.645) (51) -

Santa Eulalia Parc, SL17 Promocions 
immobiliàries 

10% 200 13.675 11.848 1.836 (9) -

Siresa Europea, SA14 Residència 
d’estudiants 

25% 195 3.690 2.595 952 143 11

Cotinavec Portugal, ULDA20  Obres 
enginyeria civil 

21,63% 26 446 199 (616) 863 -
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Milers d’euros 
 

A N Y   2 0 1 0 

Societat  
Activitat 

Participació 
directa o 

indirecta de 
CatalunyaCaixa

Cost de la 
participació 

(net) Actiu Passiu 
Patrimoni

1 

Resultat 
després 

d’impostos
Dividends 

rebuts 

EISSL Eólica, SL3 Inversió 
mobiliària 

29,25% 4 449 509 - (60) -

SCI Magnan Saint Philippe21  Promocions 
immobiliàries 

25% - 1.780 949 815 16 -

 
1  No inclou resultat després d’impostos 
2  Domicili social: c/ Roure, 6-8 Pol. Industrial Mas  
   Mateu, El  Prat de Llobregat 
3  Domicili social: c/ Muntaner 536, Barcelona 
4  Domicili social: c/ Manuel Escobedo 13, Onda,   
   Castelló 
5  Domicili social: avda. Meridiana, 27, Barcelona 
6  Domicili social: ctra. Reus-Torredembarra s/n, La   
   pobla de Mafumet, Tarragona 
7  Domicili social: passeig Pere III 24, Manresa 
8  Domicili social: avda. Jesús Madero s/n, Edificio   
   Goleta, Entrepl. 8, Algeciras 
9  Domicili social: rbla. Catalunya 86, Barcelona 
10 Domicili social: c/ Argent 2, Pol. Industrial Sant     
   Francesc, Castellbisbal 
11 Domicili social: rbla. Arnau de Vilanova 2,   
   Vilanova i la Geltrú 
 

12 Domicili social: c/ Higini Anglès 5, Tarragona 
13 Domicili social: avda. Masnou 37, L’Hospitalet  
   de Llobregat 
14 Domicili social: c/ Roger de Llúria 118, Barcelona 
15 Domicili social: c/ Jordi Girona 31, Barcelona 
16 Domicili social: avda. Diagonal 399, Barcelona 
17 Domicili social: avda. Diagonal 474, Barcelona 
18 Domicili social: Moll de la Trobada s/n, Montferrer i   
   Castellbó, Lleida 
19 Domicili social: c/ Josep Foncuberta 145, Caldes de   
   Montbuí 
20 Domicili social: Zona Industrial Ligeira 2, Lote 184 C,  
   7520-309 Sines, Portugal 
21 Domicili social: 31 Rue Pouchet a Paris  

 
 
 

2.1.4. Estats financers de CatalunyaCaixa 
 

CatalunyaCaixa és la institució matriu del Grup CatalunyaCaixa. Els seus estats financers 
resumits de l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 són els següents: 
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CatalunyaCaixa. Balanç de situació al 31 de desembre de 2010 

Milers d’euros 

Actiu  2010 Passiu i Patrimoni Net 2010 

Caixa i dipòsits en bancs centrals 424.576 Cartera de negociació 909.190 

Cartera de negociació 907.999 
Altres passius financers a valor raonable  

amb canvis a pèrdues i guanys - 

Altres actius financers a valor raonable 
amb canvis a pèrdues i guanys 39.267 

  
 
Passius financers a cost amortitzat 70.813.596 

Actius financers disponibles per a la 
  Venda 4.527.538 

 
Ajustos a passius financers per  
  Macrocobertures 509.223 

Inversions creditícies 64.055.545  
Derivats de cobertura 

 
354.660 Cartera d’inversió a venciment 1.135.085 

Ajustos a actius financers per  
  macrocobertures        (45.316)

Passius associats a actius no  
  corrents en venda - 

Derivats de cobertura 946.835 
 
Provisions 1.385.744 

Actius no corrents en venda 750.862 Passius fiscals 
Fons Obra Social 

426.340 
273.182 Participacions 641.953 

Contractes d’assegurances  
  vinculats a pensions - 

Resta de passius 126.048 
Capital reemborsable a la vista - 

Actiu material 1.927.595   

Actiu intangible 8.345   
Actius fiscals 1.874.520   
Resta d’actius 74.595   
  Total Passiu 74.797.983 

  Fons Propis 2.472.977 
  Ajustos per valoració          (1.561)

  Total Patrimoni Net 2.471.416 
   
Total Actiu 77.269.399 Total Patrimoni Net i Passiu 77.269.399 
    
Comptes d’ordre 14.951.616   
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CatalunyaCaixa. Compte de pèrdues i guanys corresponent a l’exercici de 6 mesos 
acabat al 31 de desembre de 2010   

Milers d’euros 

 2010 
 
Interessos i rendiments assimilats 1.114.883  
Interessos i càrregues assimilades 795.197  
MARGE D’INTERESSOS 319.686  
Rendiments d’instruments de capital 23.948  
Comissions percebudes  181.861  
Comissions pagades  18.107  
Resultats d’operacions financeres (net)  26.911  
Diferències de canvi (net)  4.948  
Altres productes d’explotació  21.573  
Altres càrregues d’explotació  32.596  
MARGE BRUT 528.224  
Despeses d’administració  400.082 

Amortització  36.538 

Dotacions a provisions (net)  445 

Pèrdues per deteriorament d’actius financers (net) 4.056  
RESULTAT DE L’ACTIVITAT D’EXPLOTACIÓ 87.103  
Pèrdues per deteriorament de la resta d’actius (net) 24.218  
Guanys/(Pèrdues) en la baixa d’actius no classificats com no corrents en venda (2.367)  
Diferència negativa en combinacions de negocis -  
Guanys/(Pèrdues) d’actius no corrents en venda no classificats com operacions 

interrompudes  
(5.638) 

 
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 54.880  
Impost sobre beneficis  31.318  
Dotació obligatòria a obres i fons socials -  
RESULTAT DE L’ACTIVITAT ORDINÀRIA 23.562  
Resultat d’operacions interrompudes (net) -  
RESULTAT DE L’EXERCICI 23.562 
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CatalunyaCaixa. Estat de canvis en el Patrimoni Net (Estat d’Ingressos i Despeses 
reconeguts) corresponent a l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010   

Milers d’euros 

 2010 
 
A) RESULTAT DE L’EXERCICI    23.562 

B) ALTRES INGRESSOS/(DESPESES) RECONEGUTS    (26.182) 

1. Actius financers disponibles per a la venda (1.222) 
a) Guanys/Pèrdues per valoració 9.579 
b) Imports transferits al compte de pèrdues i guanys 10.801 
c) Altres reclassificacions - 

2. Cobertures dels fluxos d’efectiu (36.181) 
a) Guanys/Pèrdues per valoració (31.790) 
b) Imports transferits al compte de pèrdues i guanys 4.391 
c) Imports transferits al valor inicial de les partides cobertes - 
d) Altres reclassificacions - 

3. Cobertures d’inversions netes en negocis a l’estranger - 
a) Guanys/Pèrdues per valoració - 
b) Imports transferits al compte de pèrdues i guanys - 
c) Altres reclassificacions - 

4. Diferències de canvi - 
a) Guanys/Pèrdues per conversió - 
b) Imports transferits al compte de pèrdues i guanys - 
c) Altres reclassificacions - 

 5. Actius no corrents en venda - 
 a) Guanys/Pèrdues per conversió - 
 b) Imports transferits al compte de pèrdues i guanys - 
 c) Altres reclassificacions - 

 6. Guanys/Pèrdues actuarials en plans de pensions - 

 7. Resta d’ingressos i despeses reconeguts - 

 8. Impost sobre beneficis 11.221 

TOTAL INGRESSOS/(DESPESES) RECONEGUTS (A+B)      (2.620) 
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CatalunyaCaixa. Estat de canvis en el Patrimoni Net (Estat total de canvis 
en el Patrimoni  Net) corresponent a l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de 
desembre de 2010 

Milers d’euros 
 Patrimoni net atribuït a l’Entitat dominant 

Total 
patrimoni 

net 

Fons propis 

Ajustos 
per 

valoració 

 
Fons de 
dotació Reserves 

Resultat 
de 

l’exercici
  
Saldo a l’1 de juliol de 

2010 2.449.415 - - 24.621 2.474.036 
Ajustos per canvis de criteri  
   comptable - - - - - 
Ajustos per errors - - - - - 

Saldo inicial ajustat 2.449.415 - - 24.621 2.474.036 
      
Total 

ingressos/(despeses) 
reconeguts - - 23.562 (26.182) (2.620)

      
Altres variacions del 

patrimoni net - - - - - 
Augments/(Reduccions) de 
capital/fons de dotació - - - - - 
Conversió de passius 
financers a capital - - - - - 
Increments d’altres 
instruments de capital - - - - - 
Reclassificació de/a passius  
financers - - - - - 
Distribució de dividends/  
Remuneració als socis - - - - - 
Operacions amb instruments 
de capital propi (net) - - - - - 
Traspassos entre partides de 
patrimoni net - - - - - 
Increments/(Reduccions) per 
combinacions de negocis - - - - - 
Dotacions discrecionals a 
obres i fons socials - - - - - 
Pagaments amb instruments 
de capital - - - - - 
Resta d’increments/ 
(Reduccions) de patrimoni 
net - - - - - 
      
Saldo al 31 de desembre 

de 2010 2.449.415 - 23.562 (1.561) 2.471.416 
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CatalunyaCaixa. Estat de fluxos d’efectiu generat en l’exercici de 6 mesos acabat al 
31 de desembre de 2010   

Milers d’euros 

 2010 
 
1. Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació (1.943.304) 

    Resultat de l’exercici  23.562 

    Ajustos per obtenir els fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació 23.244 
        Amortització d’actius materials  36.538 
        Altres ajustos  (13.294)  
    Augment/Disminució neta dels actius d’explotació (1.532.326) 

       Cartera de negociació (369.508) 
       Altres actius financers a valor raonable amb canvis a pèrdues i guanys (1.720) 
       Actius financers disponibles per a la venda 790.616 
       Inversions creditícies (1.570.529) 
       Altres actius d’explotació (381.185) 
    Augment/Disminució neta dels passius d’explotació (3.553.754) 

       Cartera de negociació (206.304) 
       Altres passius financers a valor raonable amb canvis a pèrdues i guanys (10.554) 
       Passius financers a cost amortitzat (2.572.749) 
       Altres passius d’explotació (764.147)  
    Cobrament/ Pagament per impost sobre societats 31.318 
 
2. Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió  175.219 

      Pagaments: 119.444 
 Actius materials  - 
 Actius intangibles  - 
 Participacions  111.300 
 Entitats dependents i altres unitats de negoci  - 
 Actius no corrents i passius associats en venda  - 
 Cartera d’inversió a venciment  8.144 
 Altres pagaments relacionats amb activitats d’inversió - 

      Cobraments: 294.663 
 Actius materials  8.328 
 Actius intangibles  - 
 Participacions  - 
 Entitats dependents i altres unitats de negoci  - 
 Actius no corrents i passius associats en venda  286.335 
 Cartera d’inversió a venciment  - 
 Altres pagaments relacionats amb activitats d’inversió - 

3. Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament  2.187.715 

      Pagaments: - 
 Dividends  - 
 Passius subordinats  - 
 Amortització d’instruments de capital propi  - 
 Adquisició d’instruments de capital propi  - 
 Altres pagaments relacionats amb activitats d’inversió  - 

      Cobraments: 2.187.715 
 Passius subordinats  1.259.943 
 Emissió d’instruments de capital propi  927.772 
 Alienació d’instruments de capital propi  - 
 Altres cobraments relacionats amb activitats de finançament  - 

4. Efecte de les variacions dels tipus de canvi  4.948  
5. Augment/Disminució neta de l’efectiu o equivalents  424.578  
6. Efectiu o equivalents a l’1 de juliol de 2010 - 
7. Efectiu o equivalents al final de l’exercici 424.576 
Components de l’efectiu i equivalents al final del període   
Caixa  269.121 
Saldos equivalents a l’efectiu en bancs centrals 155.455 
Altres actius financers - 
Menys: descoberts i equivalents al final del període - 
Total efectiu i equivalents al final del període 424.576 
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2.2. Instruments financers 
 
Un instrument financer és un contracte que dóna lloc a un actiu financer en una entitat i 

alhora a un passiu financer o instrument de capital en una altra entitat. 
 
Un instrument de capital, o de patrimoni net, és un negoci jurídic que evidencia, o reflecteix, 

una participació residual en els actius de l’entitat que l’emet una vegada deduïts tots els 
passius. 

 
2.2.1. Registre inicial d’instruments financers 
 

Els instruments financers es registren inicialment en el balanç consolidat quan el Grup 
CatalunyaCaixa és una de les parts del contracte que els origina, d'acord amb les condicions 
d’aquest contracte. En concret, els instruments de deute, com ara els crèdits i els dipòsits de 
diners, es registren des de la data en què sorgeix el dret legal a rebre l’efectiu o l'obligació legal 
de pagar-lo, respectivament. Els derivats financers, amb caràcter general, es registren en la 
data de la contractació. 
 

Les operacions de compravenda d'actius financers instrumentades mitjançant contractes 
convencionals, val a dir, aquells en els quals les obligacions recíproques de les parts han de 
consumar-ne dins d’un marc temporal establert per la regulació o per les convencions del 
mercat i que no poden liquidar-ne per diferències, com ara els contractes borsaris o les 
compravendes a termini de divises, es registren des de la data en la qual els beneficis, riscos, 
drets i deures inherents a tot propietari siguin de la part adquirent; depenent del tipus d'actiu 
financer comprat o venut, aquesta data pot ser la de contractació o la de liquidació o lliurament. 
En particular, les operacions realitzades en el mercat de divises de comptat i les operacions 
realitzades amb instruments de deute negociats en mercats secundaris de valors espanyols es 
registren en la data de liquidació; per contra, les operacions efectuades amb instruments de 
capital negociats en mercats secundaris de valors espanyols es registren en la data de 
contractació. 

 
2.2.2. Baixa dels instruments financers 
 

Un actiu financer es dóna de baixa del balanç consolidat quan es produeix una circumstància 
de les següents: 
 
 Els drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu que genera, han expirat. 

 
 Es transfereix l'actiu financer i es transmeten substancialment els riscos i beneficis de l'actiu 

financer o, encara que no existeixi ni transmissió ni retenció substancial d'aquests, quan es 
transmeti el control de l'actiu financer (vegeu Nota 2.7).  
 

Al seu torn, un passiu financer es dóna de baixa del balanç quan s’han extingit les 
obligacions que genera o quan el readquireix el Grup CatalunyaCaixa, bé amb la intenció de 
recol·locar-lo de nou, bé amb la intenció de cancel·lar-lo. 
 
2.2.3. Valor raonable i cost amortitzat dels instruments financers 
 

Els actius financers de l'Entitat figuren registrats en el balanç de situació adjunt pel seu valor 
raonable excepte les Inversions Creditícies, la cartera d'Inversió a Venciment i els Instruments 
de Capital el valor de mercat dels quals no pugui ser estimat de manera fiable i els derivats 
financers que tinguin aquests instruments com actiu subjacent i es liquidin mitjançant lliurament 
dels mateixos. Així mateix, els passius financers de l'Entitat figuren registrats en el balanç de 
situació adjunt pel seu valor raonable excepte els passius financers a cost amortitzat, el Capital 
amb naturalesa de passiu financer i els derivats financers que tinguin com actiu subjacent 
instruments de capital el valor de mercat dels quals no pugui ser estimat de manera fiable. 

 
En les notes posteriors, s'ha indicat, per a totes les carteres d'actius i passius financers 

valorats a valor raonable, la forma de determinar aquest valor raonable i en el seu cas, tota la 
informació rellevant respecte al seu càlcul. 

 
S'entén per valor raonable d'un instrument financer en una data determinada l’import pel 

qual aquest instrument podria ser comprat o venut en aquesta data entre dues parts, 
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degudament informades, en una transacció realitzada en condicions d'independència mútua. La 
referència més objectiva i habitual del valor raonable d'un instrument financer és el preu que 
se’n pagaria en un mercat organitzat, transparent i profund (“preu de cotització” o “preu de 
mercat”). 
 

Quan no hi ha preu de mercat d’un determinat instrument financer, per estimar-ne el seu 
valor raonable es recorre a l'establert en transaccions recents d'instruments anàlegs i, si no n'hi 
ha, a models de valoració prou contrastats per la comunitat financera internacional, considerant 
sempre les peculiaritats de l'instrument a valorar i, molt especialment, tots els tipus de riscos 
associats a l'instrument. 
 

Concretament, el valor raonable dels derivats financers negociats en mercats organitzats, 
transparents i profunds inclosos en les carteres de negociació s'assimila a la seva cotització 
diària i si, per raons excepcionals, no se’n pot establir la cotització en una data donada, per 
valorar-los es recorre a mètodes similars als utilitzats per valorar els derivats no negociats en 
mercats organitzats. 
 

El valor raonable dels derivats no negociats en mercats organitzats o negociats en mercats 
organitzats poc profunds o transparents es determina amb mètodes de valoració reconeguts 
pels mercats financers (valor actual dels fluxos esperats, models de determinació de preus 
d'opcions, etc.). 

 
A aquests efectes, s’ha procedit a classificar els instruments financers en tres nivells segons 

com s’hagi determinat el seu valor raonable: 
 
 Nivell 1: preus cotitzats en mercats actius. 

 
 Nivell 2: preus cotitzats en mercats actius per instruments similars o altres tècniques de 

valoració en les que tots els inputs significatius estan basats en dades de mercat observables 
directe o indirectament. 
 
 Nivell 3: tècniques de valoració en les que algun input significatiu no està basat en dades de 

mercat observables. 
 

Es considera que un input és significatiu quan és important en la determinació del valor 
raonable en el seu conjunt.  

 
Per als productes derivats que no cotitzen en mercats actius, el valor raonable es calcula 

diàriament utilitzant un aplicatiu específic, que permet obtenir el valor raonable dels productes 
més simples: swaps de tipus d'interès, caps, floors, opcions sobre divisa, opcions sobre bons, 
opcions “plain vanilla” sobre índexs i accions de renda variable, CDS, etc. Per a la valoració dels 
productes complexos que l'aplicatiu no pot tractar adequadament, s'utilitzen calculadores 
desenvolupades en el departament de Risc de Mercat. 
 

En l'elaboració d'aquestes calculadores es tenen en compte els següents criteris: 
 
 La valoració dels productes financers es realitza a partir de dades observables de mercat 

recollits de Bloomberg i Reuters, minimitzant el nombre de dades o paràmetres subjectius. Per a 
aquells paràmetres que no siguin observables directament, es realitzen aproximacions o 
estimacions a partir d'unes altres dades o paràmetres que sí siguin observables. 

 Per a la valoració de cadascun dels instruments financers, s'utilitzen tècniques que 
proporcionen estimacions realistes dels preus. A més, es procura que aquestes tècniques siguin 
en cada cas aquelles que utilitzen habitualment els participants del mercat per a la valoració de 
cadascun dels instruments. 

Les metodologies utilitzades per a l'elaboració de les calculadores de valoració d'instruments 
financers derivats són de quatre tipus: 

 
 Fórmules tancades: s'apliquen en aquells productes que poden descompondre's en un o més 

subproductes susceptibles de ser valorats mitjançant una fórmula de tipus Black-Scholes o les 
seves variants (Black-76, Garman-Kolhagen, etc.). També podem considerar dins d'aquest 
apartat els swaps de tipus d'interès que es valoren calculant tipus forward implícits i descompte 
de fluxos, aplicant eventualment correccions de convexitat o de tipus quanto. 
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 Arbres binomials: s'utilitzen en productes on el pagament final no depèn del camí seguit per 
la cotització del subjacent. Aquest tipus de metodologies està especialment indicat en productes 
que tenen alguna opció de cancel·lació, ja sigui de tipus americà o bermuda. 

 Simulació de Montecarlo: metodologia per generar múltiples possibles escenaris baix la 
hipòtesi d'absència d'arbitratge i calcular el valor del derivat a partir de l'esperança del 
pagament final. Aquesta metodologia s'utilitza sobretot en opcions exòtiques de Renda Variable. 

 Libor Market Model (LMM): es tracta d'un tipus de simulació de Montecarlo per a la corba de 
tipus d'interès. Per la seva complexitat i particularitats, aquest mètode es tracta en un apartat 
separat de l'anterior. Aquesta metodologia s'utilitza en productes sobre tipus d'interès on el 
pagament de cupons depèn del camí seguit pel subjacent (evolució al llarg del temps). 

 
Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer corregit (en més o 

en menys, segons quin sigui el cas) pels reemborsaments de principal i d'interessos i (en més o 
en menys, segons el cas) per la part imputada en el compte de pèrdues i guanys, mitjançant la 
utilització del mètode del tipus d'interès efectiu, de la diferència entre l’import inicial i el valor 
de reemborsament dels esmentats instruments financers. En el cas dels actius financers, el cost 
amortitzat inclou, a més, les correccions del seu valor motivades pel deteriorament que hagin 
experimentat.  
 

El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor inicial d'un 
instrument financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els conceptes al 
llarg de la seva vida romanent. Pel que fa als instruments financers a tipus d'interès fix, el tipus 
d'interès efectiu coincideix amb el tipus d'interès contractual establert en el moment de 
l’adquisició, ajustat, si escau, per les primes o descomptes inicials, per les comissions i pels 
costos de transacció que hagin d’incloure’ls en el càlcul de l'esmentat tipus d'interès efectiu. En 
els instruments financers a tipus d'interès variable, el tipus d'interès efectiu s’estima de manera 
anàloga a les operacions de tipus d'interès fix, i és recalculat en cada data de revisió del tipus 
d'interès contractual de l'operació, atenent els canvis que hagin experimentat els fluxos 
d'efectiu esperats futurs d’aquesta. 

 
2.2.4. Classificació i valoració dels actius i passius financers 

 
Els instruments financers es presenten, a l’efecte de valoració, en les categories següents: 
 

 Actius i passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys. Integren 
aquesta categoria els instruments financers classificats a la cartera de negociació, així com 
altres actius i passius financers classificats de valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys. 

 
• Es consideren actius financers inclosos en la cartera de negociació els adquirits amb 
la intenció de realitzar-los a curt termini o que formen part d'una cartera d'instruments 
financers identificats i gestionats conjuntament i que evidencia actuacions recents per 
obtenir guanys a curt termini i també els instruments derivats que no compleixin la definició 
de contracte de garantia financera ni hagin estat designats com a instruments de cobertura 
comptable. 
 
• Es consideren passius financers inclosos en la cartera de negociació els emesos 
amb la intenció de readquirir-los en un futur pròxim o que formen part d'una cartera 
d'instruments financers identificats o gestionats conjuntament i que evidencien actuacions 
recents per obtenir guanys a curt termini; les posicions curtes de valors fruit de vendes 
d'actius adquirits temporalment amb pacte de retrocessió no opcional o de valors rebuts en 
préstec, i també els instruments derivats que no compleixin la definició de contracte de 
garantia financera ni hagin estat designats com a instruments de cobertura. 
 
• Es consideren altres actius o passius financers a valor raonable amb canvis en 
pèrdues i guanys els instruments financers híbrids compostos alhora per un derivat implícit 
i per un instrument financer principal que, sense formar part de la cartera de negociació, 
compleixen els requisits establerts per la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya i per les NIIF, 
per comptabilitzar de manera separada el derivat implícit i l'instrument financer principal, en 
els quals no és possible realitzar l'esmentada separació. 
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Els instruments financers classificats com a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys 
es valoren inicialment pel seu valor raonable. Posteriorment es registren les variacions 
produïdes en l'esmentat valor raonable amb contrapartida en l'epígraf “Resultats d’operacions 
financeres” del compte de pèrdues i guanys, a excepció de les variacions en l'esmentat valor 
raonable degudes als rendiments meritats de l'instrument financer diferent dels derivats de 
negociació, que es registren en els epígrafs “Interessos i rendiments assimilats”, “Interessos i 
càrregues assimilades” o “Rendiment d'instruments de capital” de l’esmentat compte de pèrdues 
i guanys, atenent la seva naturalesa. Els rendiments i les càrregues dels instruments de deute 
inclosos en aquesta categoria es calculen aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu. 

 
El benefici corresponent al marge comercial obtingut en l’activitat de distribució de productes 

derivats amb clients es periodifica fins al venciment de l’operació. 
 

 Cartera d'inversió a venciment. Aquesta categoria inclou valors representatius de deute 
amb venciment fix i fluxos d'efectiu d'import determinat o determinable que el Grup 
CatalunyaCaixa manté, des de l’inici i en qualsevol data posterior, amb la intenció i amb la 
capacitat financera de mantenir-los fins al venciment. 

 
Els valors representatius de deute inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment al seu 

valor raonable, ajustat per l'import dels costos de transacció directament atribuïbles a 
l'adquisició de l'actiu financer, els quals s'imputen al compte de pèrdues i guanys consolidat 
mitjançant l’aplicació del mètode del tipus d'interès efectiu definit en la Circular 4/2004 del Banc 
d’Espanya, i en les NIIF. Posteriorment, es valoren al seu cost amortitzat, calculat mitjançant el 
tipus d'interès efectiu que meriten.  

 
Els interessos meritats per aquests valors es registren a l'epígraf “Interessos i rendiments 

assimilats” del compte de pèrdues i guanys. Les diferències de canvi dels valors denominats en 
divisa diferent de l'euro inclosos en aquesta cartera es registren d'acord amb el que disposa la 
Nota 2.4. Les possibles pèrdues per deteriorament experimentades per aquests valors es 
registren d'acord amb el que disposa la Nota 2.8.  

 
 Inversions creditícies. En aquesta categoria s’inclouen els valors no cotitzats 

representatius de deute, el finançament prestat a tercers amb origen en les activitats típiques 
de crèdit i préstec realitzades pel Grup CatalunyaCaixa i els deutes contrets amb aquest pels 
compradors de béns i pels usuaris dels serveis que presta.  

 
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel seu valor 

raonable, ajustat per l'import de les comissions i dels costos de transacció directament 
atribuïbles a l'adquisició de l'actiu financer i que hagin d’imputar-se al compte de pèrdues i 
guanys mitjançant l'aplicació del mètode del tipus d'interès efectiu fins al venciment. 
Posteriorment a la seva adquisició, els actius inclosos en aquesta categoria es valoren al seu 
cost amortitzat.  

 
Els actius adquirits a descompte es comptabilitzen per l'efectiu desemborsat i la diferència 

entre el valor de reemborsament i efectiu desemborsat es reconeix com a ingrés financer, 
conforme al mètode del tipus d'interès efectiu, durant el període que resta fins al venciment.  

 
En termes generals, la intenció del Grup CatalunyaCaixa és mantenir els préstecs i crèdits 

concedits fins al venciment final, raó per la qual es presenten en el balanç de situació consolidat 
pel seu cost amortitzat.  

 
Els interessos meritats per aquests valors, calculats aplicant el mètode del tipus d'interès 

efectiu, es registren en l'epígraf “Interessos i rendiments assimilats” del compte de pèrdues i 
guanys consolidats. Les diferències de canvi dels valors denominats en divisa diferent de l'euro 
inclosos en aquesta cartera es registren d'acord amb el que disposa la Nota 2.4. Les possibles 
pèrdues per deteriorament sofertes per aquests valors es registren d'acord amb el que disposa 
la Nota 2.8. Els valors representatius de deute inclosos en operacions de cobertura de valor 
raonable es registren d'acord amb el que disposa la Nota 2.3. 

 
 Actius financers disponibles per a la venda. Aquesta categoria inclou els valors 

representatius de deute i instruments de capital no classificats en altres categories. 
 

Els instruments inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel seu valor raonable, 
ajustat per l'import dels costos de transacció directament atribuïbles a l'adquisició de l'actiu 
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financer, els quals s'imputen al compte de pèrdues i guanys consolidat mitjançant l'aplicació del 
mètode del tipus d'interès efectiu definit en la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya i en les NIIF, 
fins al venciment, llevat que els actius financers no tinguin venciment fix; en aquest cas 
s'imputen al compte de pèrdues i guanys quan es produeix el seu deteriorament o la seva baixa 
del balanç. Posteriorment a l’adquisició, els actius financers inclosos en aquesta categoria es 
valoren pel seu valor raonable. 

 
No obstant això, els instruments de capital el valor raonable dels quals no es pot determinar 

de forma prou objectiva apareixen valorats en aquests comptes anuals consolidats pel seu cost, 
net dels possibles deterioraments del seu valor, calculat d'acord amb els criteris explicats en la 
Nota 2.8. 

 
Les variacions que es produeixen en el valor raonable dels actius financers classificats de 

disponibles per a la venda corresponents als seus interessos o dividends meritats es registren 
amb contrapartida en els epígrafs “Interessos i rendiments assimilats” (calculats en aplicació del 
mètode del tipus d'interès efectiu) i “Rendiments d'instruments de capital” del compte de 
pèrdues i guanys, respectivament. Les pèrdues per deteriorament que hagin pogut tenir aquests 
instruments es comptabilitzen d'acord amb el que disposa la Nota 2.8. Les diferències de canvi 
dels actius financers denominats en divises diferents de l'euro es registren d'acord amb el que 
disposa la Nota 2.4. Les variacions produïdes en el valor raonable dels actius financers coberts 
en operacions de cobertura de valor raonable es valoren d'acord amb el que disposa la Nota 2.3. 

 
La resta de canvis que es produeixen en el valor raonable dels actius financers classificats 

com a disponibles per a la venda des del moment de l’adquisició es comptabilitzen amb 
contrapartida en el patrimoni en l'epígraf “Patrimoni Net-Ajustos per valoració - Actius financers 
disponibles per a la venda” fins al moment que es produeix la baixa de l'actiu financer, moment 
en el qual el saldo registrat a l'esmentat epígraf es registra en el compte de pèrdues i guanys 
consolidat en l'epígraf “Resultat d’operacions financeres (net)”. 

 
 Participacions. Vegeu la Nota 2.1. 

 
 Passius financers a cost amortitzat. Aquesta categoria d'instruments financers inclou els 

passius financers no inclosos en cap de les categories anteriors. 
 
Els passius emesos per les entitats consolidades que, tenint la naturalesa jurídica de capital, 

no reuneixen les condicions per poder qualificar-se de patrimoni net, això és, bàsicament, les 
participacions preferents emeses per les entitats consolidades que no incorporen drets polítics i 
que estableixen el dret per a les seves forquilles del pagament de dividends en cas de complir-
se determinades condicions, es classifiquen en aquesta categoria. 
  

Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel seu valor 
raonable, ajustat per l'import dels costos de transacció directament atribuïbles a l'emissió del 
passiu financer. Posteriorment, es valoren al seu cost amortitzat, calculat aplicant el mètode del 
tipus d'interès efectiu.  

 
Els interessos meritats per aquests valors es registren en l'epígraf “Interessos i càrregues 

assimilades” del compte de pèrdues i guanys consolidats. Les diferències de canvi dels valors 
denominats en divisa diferent de l'euro inclosos en aquesta cartera es registren d'acord amb el 
que disposa la Nota 2.4. Els passius financers inclosos en operacions de cobertura es registren 
segons el que disposa la Nota 2.3. 

 
Els derivats implícits inclosos en passius financers híbrids se segreguen d’aquests contractes, 

i es tracten de manera independent a l’efecte comptable si les característiques i riscos 
econòmics del derivat implícit no estan estretament relacionats amb els del contracte principal, 
valorant-los com els derivats inclosos a la cartera de negociació. 

 
No obstant això, els passius que han estat designats com a partides cobertes en cobertures 

de valor raonable es valoren a valor raonable amb expressió en el compte de pèrdues i guanys 
consolidat. Així mateix, els instruments financers que hagin de ser considerats com a actius no 
corrents en venda, es presenten registrats en els estats financers consolidats d'acord amb els 
criteris explicats en la Nota 2.21. 
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2.3. Cobertures comptables i mitigació de riscos 
 

El Grup CatalunyaCaixa utilitza derivats financers com a part de la seva estratègia per 
disminuir l’exposició als riscos de tipus d'interès i de tipus de canvi en moneda estrangera, entre 
d'altres (vegeu Nota 3). Quan aquestes operacions compleixen els requisits establerts en la NIC 
39 i en la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, les esmentades operacions són considerades de 
“cobertura”. 
 

Quan es designa una operació com de cobertura, es fa des del moment inicial de les 
operacions o dels instruments inclosos en la mencionada cobertura, i es documenta l’operació 
de cobertura de manera adequada. En la documentació d'aquestes operacions de cobertura 
s'identifiquen adequadament l'instrument o instruments coberts i l'instrument o instruments de 
cobertura, a més de la naturalesa del risc que es pretén cobrir i dels criteris o mètodes seguits 
pel Grup CatalunyaCaixa per valorar l'eficàcia de la cobertura al llarg de tota la seva durada, 
atenent el risc que es vol cobrir. 
 

Es consideren operacions de cobertura comptable les que són altament eficaces. Una 
cobertura es considera altament eficaç si a l’inici i durant el termini previst de durada les 
variacions que es produeixin en el valor raonable o en els fluxos d'efectiu atribuïts al risc cobert 
de l'instrument o dels instruments financers coberts són compensades gairebé totalment per les 
variacions del valor raonable o dels fluxos d'efectiu, segons el cas, de l'instrument o dels 
instruments de cobertura. 
 

Per determinar l'efectivitat de les operacions de cobertura definides com a tals s’analitza si 
des de l’inici fins al final del termini definit per a l'operació de cobertura es pot esperar, 
prospectivament, que els canvis del valor raonable o dels fluxos d'efectiu de la partida coberta 
atribuïbles al risc cobert siguin compensats gairebé completament pels canvis del valor raonable 
o dels fluxos d'efectiu, segons el cas, de l'instrument o instruments de cobertura i que, 
retrospectivament, els resultats de la cobertura hagin oscil·lat dins d'un rang de variació del 
vuitanta al cent vint-i-cinc per cent respecte al resultat de la partida coberta. 
 

Les operacions de cobertura realitzades pel Grup CatalunyaCaixa es classifiquen en les 
següents categories: 
 
 Cobertures de valor raonable: cobreixen l'exposició a la variació del valor raonable 

d'actius i passius o de compromisos en ferm encara no reconeguts, o d'una porció identificada 
dels esmentats actius, passius o compromisos en ferm, atribuïble a un risc en particular i 
sempre que afectin el compte de pèrdues i guanys consolidat. 
 

En les cobertures de valor raonable, les diferències en la valoració produïdes tant en els 
elements de cobertura com en els elements coberts - pel que fa al tipus de risc cobert - es 
reconeixen directament en l’epígraf “Resultats d’operacions financeres” del compte de pèrdues i 
guanys consolidat. 
 

S’interromp la comptabilització de les operacions de cobertura quan l'instrument de 
cobertura venç o es ven, quan l'operació de cobertura deixa de complir els requisits per ser 
considerada com a tal o quan es revoca la consideració de cobertura de l'operació.  
 

Quan, d'acord amb el paràgraf anterior, s’interromp la comptabilització de cobertura de valor 
raonable, en el cas de partides cobertes valorades al seu cost amortitzat, els ajustaments de 
valor realitzats amb motiu de l'aplicació de la comptabilitat de cobertures damunt descrita 
s'imputen al compte de pèrdues i guanys consolidat fins al venciment dels instruments coberts, i 
s’aplica el tipus d'interès efectiu recalculat a la data d'interrupció de l'operació de cobertura.  

 
Les operacions de microcobertura de valor raonable designades per l'Entitat poden agrupar-

se segons la seva naturalesa de la següent manera: 
 
 Elements Coberts No Híbrids 

 Cobertures de préstecs a tipus fix: les cobertures d'aquests préstecs es realitzen 
contractant Swaps en els quals CatalunyaCaixa rep un tipus variable, generalment Euríbor a 
3 mesos, més un spread, i a canvi paga el tipus fix de cadascun dels préstecs. 
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 Cobertures de préstecs a tipus variable amb tipus màxim: la cobertura del tipus màxim 
d'aquests préstecs es realitza contractant un cap amb strike igual al tipus màxim del 
préstec. 

 Cobertures d'emissions pròpies amb tipus màxims o mínims: la cobertura de tipus mínims 
i màxims de les emissions pròpies es realitza mitjançant caps i floors.  

 Cobertures d'emissions pròpies amb tipus exòtics: la cobertura de cupons exòtics es 
realitza mitjançant swaps on CatalunyaCaixa cobra el mateix cupó exòtic que ha de pagar 
en l'emissió, i a canvi CatalunyaCaixa paga un tipus flotant, generalment Euríbor a 6 mesos, 
més un spread. 

 Cobertures d'emissions pròpies amb cash-flows irregulars: en aquests casos, la cobertura 
es realitza a través d'un swap on CatalunyaCaixa cobra els mateixos cash-flows que ha de 
pagar en l'emissió, i a canvi, CatalunyaCaixa paga un Euríbor a 3 mesos més un spread, 
sobre un nominal constant al llarg de tota la vida del swap. 

 Cobertura de dipòsits a tipus fix: la cobertura d'aquests dipòsits es realitza mitjançant un 
swap en què CatalunyaCaixa cobra un tipus fix i paga un tipus variable fins al venciment. 

 Elements Coberts Híbrids Segregables: 

Cobertura de dipòsits estructurats per a clients: es tracta de dipòsits estructurats on el client 
rep un cupó variable en funció del comportament d'una cistella d'accions o índexs de renda 
variable. La cobertura d'aquests dipòsits estructurats es realitza mitjançant operacions de 
Equity Swap, en CatalunyaCaixa rep exactament el mateix cupó que haurà de pagar al client, i a 
canvi, CatalunyaCaixa ha de pagar un tipus d'interès flotant, generalment EURÍBOR 6M, 
més/menys un spread. 

 
 Cobertures de fluxos d’efectiu: cobreixen la variació dels fluxos d'efectiu que s'atribueix a 

un risc particular associat a un actiu o a un passiu financer o amb una transacció prevista 
altament probable, sempre que pugui afectar el compte de pèrdues i guanys. 
 

En les cobertures de fluxos d’efectiu, les diferències de valoració sorgides en la part de la 
cobertura eficaç dels elements de cobertura es registren transitòriament en l’epígraf del 
patrimoni net “Ajustos per valoració- Cobertura de fluxos d’efectiu”. Els instruments financers 
coberts en aquest tipus d’operacions de cobertura es registren d’acord amb els criteris damunt 
explicats. Les diferències de valoració no es reconeixen com a resultats fins que les pèrdues i 
guanys de l’element cobert es registren en resultats o fins a la data de venciment de l’element 
cobert. 
 

Les diferències de valoració sorgides en la part ineficaç dels elements de cobertura s’imputen 
directament al compte de pèrdues i guanys consolidat en l’epígraf “Resultats d’operacions 
financeres”. 
 

Quan s’interromp una operació de cobertura de fluxos d’efectiu, el resultat acumulat de 
l’instrument de cobertura registrat en l’epígraf del patrimoni net “Ajustos per valoració-
Cobertura de fluxos d’efectiu” continua registrat en aquest epígraf fins que tingui lloc la 
transacció prevista coberta, moment en el qual s’imputa al compte de pèrdues i guanys o es 
corregeix el cost de l’actiu o passiu registrat. 

 
El Grup CatalunyaCaixa realitza la cobertura de l’exposició al risc de tipus d’interès d’un 

determinat import d’actius o passius financers que formen part del conjunt d’instruments 
financers de la cartera, sense que es tracti d’una cobertura d’instruments concrets. La cobertura 
del risc de tipus d’interès d’una cartera d’instruments financers s’anomena macrocobertura, i 
pot ser de valor raonable o de fluxos d’efectiu (vegeu Nota 3.3). Per a les macrocobertures de 
valor raonable, les diferències de valoració dels elements coberts, atribuïbles al risc cobert, es 
registren directament al compte de pèrdues i guanys amb contrapartida als epígrafs “Ajustos a 
actius financers per macrocobertures” (en el cas de cobertura d’imports d’actius financers) o 
“Ajustos a passius financers per macrocobertures” (en el cas de cobertura d’imports de passius 
financers). Per a macrocobertures de fluxos d’efectiu, els elements coberts es registren d’acord 
amb els seus criteris de valoració (vegeu Nota 2.2), sense que aquests quedin modificats pel fet 
de ser considerats instruments coberts, mentre que els derivats de cobertura es registren pel 
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seu valor raonable i transitòriament s’imputa la part eficaç de la revaloració a l’epígraf del 
patrimoni net “Ajustos per valoració”. 
 
 
2.4. Operacions en moneda estrangera 
 
2.4.1. Moneda funcional 
 

La moneda funcional del Grup CatalunyaCaixa és l’euro. Consegüentment, tots els saldos i 
transaccions denominats en monedes diferents de l’euro es consideren denominats en “moneda 
estrangera”. 
 

El detall del contravalor en milers d’euros dels principals saldos d’actiu i passiu del balanç de 
situació consolidat mantinguts en moneda estrangera, atenent la naturalesa de les partides que 
els integren i les divises més significatives en les quals es troben denominats, és el següent: 
 
 

Contravalor en milers d’euros 
2010 

Actius Passius 

Saldos en dòlars nord-americans 181.789 177.625 
  Dipòsits entitats de crèdit i bancs centrals 23.424 1.216 
  Crèdit a la clientela 151.723 - 
  Valors representatius de deute - - 
  Dipòsits de la clientela - 166.908 
  Altres 6.642 9.501 

Saldos en francs suïssos 197.977 999 
  Dipòsits entitats de crèdit i bancs centrals 1.766 - 
  Crèdit a la clientela 195.916 - 
  Dipòsits de la clientela - 991 
  Altres 295 8 

Saldos en lliures esterlines 32.425 13.266 
  Dipòsits entitats de crèdit i bancs centrals 2.102 12 
  Crèdit a la clientela 23.620 - 
  Valors representatius de deute 5.932 - 
  Dipòsits de la clientela - 13.040 
  Altres 771 214 

Saldos en iens japonesos 734.183 4.620 
  Dipòsits entitats de crèdit i bancs centrals 4.252 - 
  Crèdit a la clientela 729.784 - 
  Valors representatius de deute - - 
  Dipòsits de la clientela - 4.611 
  Altres 147 9 

Saldos en altres divises 26.761 17.693 
  Dipòsits entitats de crèdit i bancs centrals 20.167 2 
  Crèdit a la clientela 1.855 - 
  Valors representatius de deute 4.090 - 
  Dipòsits de la clientela - 17.608 
  Altres 649 83 
Total saldos denominats en moneda
Total saldos denominats en moneda 1.173.135 214.203 

 
 
2.4.2. Criteris de conversió dels saldos en moneda estrangera 
 

Les transaccions en moneda estrangera realitzades pel Grup CatalunyaCaixa es registren 
inicialment en els estats financers consolidats pel seu contravalor en euros i resulten d’aplicar 
els tipus de canvi de comptat en vigor en la data de cada operació. Posteriorment, el Grup 
CatalunyaCaixa converteix els saldos en moneda estrangera a euros utilitzant el tipus de canvi 
següent: 
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 Les partides monetàries es converteixen al tipus de canvi mitjà de comptat de la data de 
tancament. 

 
 Les partides no monetàries valorades al cost històric es converteixen a la moneda 

funcional al tipus de canvi de la data d’adquisició.   
 

 Les partides no monetàries valorades al seu valor raonable es converteixen al tipus de 
canvi de la data de determinació del valor raonable. 

 
 Els ingressos i càrregues es converteixen als tipus de canvi mitjans del període. 

 
 Les operacions de compravenda a termini de divises contra divises i de divises contra 

euros es converteixen als tipus de canvi establerts en la data de tancament de l’exercici 
pel mercat de divises a termini per al venciment corresponent.  

 
2.4.3. Tipus de canvi aplicats 
 

Els tipus de canvi utilitzats per convertir els saldos en moneda estrangera a euros a l’efecte 
d’elaboració dels comptes anuals consolidats, considerant els criteris exposats anteriorment, són 
els publicats pel Banc Central Europeu a la data indicada. 
 
2.4.4. Registre de les diferències de canvi 
 

Les diferències de canvi que es produeixen en convertir els saldos en moneda estrangera a la 
moneda funcional es registren, amb caràcter general, pel seu import net a l'epígraf “Diferències 
de canvi (netes)” del compte de pèrdues i guanys consolidat, a excepció de les diferències de 
canvi produïdes en instruments financers classificats al seu valor raonable amb canvis a pèrdues 
i guanys, les quals es registren al compte de pèrdues i guanys consolidat sense diferenciar-les 
de la resta de variacions que pugui tenir el seu valor raonable.  
 

No obstant això, les diferències de canvi sorgides en partides no monetàries el valor raonable 
de les quals s’ajusta amb contrapartida en el patrimoni net es registren a l'epígraf del patrimoni 
net “Ajustos per valoració-Diferències de canvi” del balanç de situació, consolidat fins al 
moment en què es realitzin. 

 
2.4.5. Exposició al risc de tipus de canvi 
 

L’Àrea de Tresoreria i Mercat de Capitals consolida i gestiona la totalitat de la posició de risc 
de tipus de canvi que es genera tant en l’àmbit de la xarxa com en el de l’activitat de 
negociació. El procediment significa traslladar la posició global generada pels clients a l’Àrea de 
Tresoreria i Mercat de Capitals, que la recull com una posició consolidada, juntament amb 
l’oberta per la mateixa activitat (vegeu Nota 3.4.2) 

 
2.5. Reconeixement d’ingressos i despeses 
 

A continuació es resumeixen els criteris més significatius utilitzats per al reconeixement dels 
ingressos i les despeses. 
 
2.5.1. Ingressos i despeses per interessos, dividends i conceptes assimilats 
 

Amb caràcter general, els ingressos i despeses per interessos i conceptes assimilables es 
reconeixen comptablement en funció del seu període de meritació, per aplicació del mètode 
d’interès efectiu definit a l’apartat 2.2.3. Els dividends percebuts d’entitats que no siguin del 
Grup, negocis conjunts o associades es recullen com a guany en el moment en què neix el dret 
a percebre’ls. 
 
2.5.2. Comissions, honoraris i conceptes assimilats 
 

Els ingressos i despeses en concepte de comissions, honoraris i conceptes assimilats que no 
hagin de formar part del càlcul del tipus d'interès efectiu de les operacions i/o que no formin 
part del cost d'adquisició d'actius o passius financers diferents dels classificats de valor raonable 
amb canvis a pèrdues i guanys es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys amb criteris 
diferents segons quina sigui la seva naturalesa. Els més significatius són: 
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 Els vinculats a l'adquisició d'actius i passius financers valorats a valor raonable amb 

canvis a pèrdues i guanys, els quals es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys en 
el moment del pagament. 

 
 Els que tenen l’origen en transaccions o serveis que es prolonguen al llarg del temps, els 

quals es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys durant la vida d’aquestes 
transaccions o serveis. 

 
 Els que responen a un acte singular, els quals s'imputen al compte de pèrdues i guanys 

quan es produeix l'acte que els origina. 
 
 Les comissions pagades o cobrades per serveis financers, amb independència de la 
denominació que rebin contractualment, s’imputen al compte de pèrdues i guanys consolidat 
segons es tracti de comissions financeres o de comissions no financeres. 
 

Les comissions financeres, com les d’obertura de préstecs i crèdits, formen part del 
rendiment o cost efectiu d’una operació financera i es reconeixen en la mateixa partida que els 
productes o costos financers, és a dir, com a “Interessos i rendiments assimilats” i “Interessos i 
càrregues assimilades”. Aquestes comissions s’imputen, exclosa la part que compensi costos 
directes relacionats, al compte de pèrdues i guanys consolidat durant la vida de l’operació, com 
un ajust al cost o rendiment efectiu de l’operació, i si finalment el compromís expira sense 
disposar del finançament, es registren en el compte de pèrdues i guanys consolidat en la data 
de l’expiració. 

 
Es consideren costos directes relacionats tots els costos en els quals no s’hauria incorregut si 

no s’hagués concertat l’operació. L’import de les comissions liquidades que es podran registrar 
com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys consolidat, per compensar els costos directes 
relacionats, si no hi ha una comptabilitat analítica que ho suporti, no podrà ser superior al 0,4% 
del principal de l’instrument financer, amb el límit màxim de 400 euros, i es podrà reconèixer la 
seva totalitat quan l’import no sigui superior a 90 euros. 
 

Les comissions no financeres són les derivades de les prestacions de serveis sorgides en 
l’execució d’un servei que es realitza durant un període de temps o per la prestació d’un servei 
que s’executa en un acte singular. 
 
2.5.3. Ingressos i despeses no financers 
 

Es reconeixen comptablement d’acord amb el criteri de meritació. 
 
2.5.4. Cobraments i pagaments diferits en el temps 
 

Es reconeixen comptablement per l’import que resulta d’actualitzar, mitjançant el mètode del 
tipus d’interès efectiu, els fluxos d’efectiu previstos. 
 
2.6. Compensacions de saldos 
 

Només es compensen entre sí, i consegüentment es presenten en el balanç de situació 
consolidat pel seu import net, els saldos deutors i creditors amb origen en transaccions que, 
contractualment o per imperatiu legal, inclouen la possibilitat de compensació i respecte dels 
quals es té la intenció de liquidar pel seu import net o de realitzar l’actiu i procedir al pagament 
del passiu de forma simultània. 
 
2.7. Transferències d’actius financers 
 

El tractament comptable de les transferències d’actius financers està condicionat per la 
forma en què es traspassen a tercers els riscos i beneficis associats als actius que es 
transfereixen: 
 
 Si els riscos i beneficis es traspassen substancialment a tercers -com és el cas de les vendes 

incondicionals, de les vendes amb pacte de recompra pel seu valor raonable en la data de 
recompra, de les vendes d’actius financers amb una opció de compra adquirida o de venda 
emesa profundament fora de diners, de les titulitzacions d’actius en les quals els cedents no 
retenen finançaments subordinats ni concedeixen cap tipus de millora creditícia als nous titulars 
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i d’altres casos similars -, l’actiu financer transferit es dóna de baixa en el balanç de situació 
consolidat, i es reconeix separadament qualsevol dret o obligació retingut o creat a 
conseqüència de la transferència. 
 
 Si es retenen substancialment els riscos i beneficis associats a l'actiu financer transferit -cas 

de les vendes d'actius financers amb pacte de recompra per un preu fix o pel preu de venda 
més un interès, dels contractes de préstec de valors el prestatari dels quals té l'obligació de 
tornar els mateixos actius o similars, de les titulitzacions d'actius financers en les quals es 
mantenen finançaments subordinats o un altre tipus de millores creditícies que absorbeixen 
substancialment les pèrdues creditícies esperades per als actius titulitzats i d’altres casos 
anàlegs -, l'actiu financer transferit no és donat de baixa del balanç consolidat i es continua 
valorant amb els mateixos criteris utilitzats abans de la transferència. Per contra, es reconeixen 
comptablement sense compensar-se entre sí: 
 

 Un passiu financer associat per un import igual al de la contraprestació rebuda, que 
es valora posteriorment al seu cost amortitzat sempre que no es classifiqui com 
passiu financer a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys. Perquè no 
constitueixi una obligació actual, en calcular l’import d’aquest passiu financer, l’Entitat 
deduirà els instruments financers (com els bons de titulització i préstecs) de la seva 
propietat que constitueixin un finançament per a l’entitat a la qual s’hagin transferit 
els actius financers, en la mesura que els esmentats instruments financin 
específicament als actius transferits. 

 
 Tant els ingressos de l’actiu financer transferit però no donat de baixa com les 

despeses del nou passiu financer. 
 
 No obstant, si el Grup CatalunyaCaixa compra bons emesos d’aquestes titulitzacions, aquests 

es minoraran del passiu financer que es troba registrat en l’epígraf “Dèbits representats per 
valors negociables”. 
 
 Si ni es transfereixen ni es retenen substancialment els riscos i beneficis associats a un actiu 

financer transferit -com és el cas de les vendes d’actius financers amb una opció de compra 
adquirida o de venda emesa que no es troben profundament ni dins ni fora de diners, de les 
titulitzacions en les quals el cedent assumeix un finançament subordinat o un altre tipus de 
millores creditícies per a les quals l’Entitat redueixi significativament una part de l’actiu 
transferit i altres casos similars -, es distingeix entre: 
 

 Si l’entitat cedent no reté el control de l’actiu financer transferit: es dóna de baixa del 
balanç l’actiu transferit i es reconeix separadament qualsevol dret o obligació retingut 
o creat a conseqüència de la transferència. 

 
 Si l’entitat cedent reté el control de l’actiu financer transferit: continua reconeixent-lo 

en el balanç per un import igual a la seva exposició als canvis de valor que pugui 
experimentar i reconeix un passiu financer associat a l’actiu financer transferit. 
L’import net de l’actiu transferit i del passiu associat és el cost amortitzat dels drets i 
obligacions retinguts, si l’actiu transferit es mesura per un cost amortitzat, o el valor 
raonable dels drets i obligacions retinguts, si l’actiu transferit es mesura pel seu valor 
raonable. 

 
D’acord amb tot això, els actius financers només es donen de baixa del balanç consolidat 

quan s’han extingit els fluxos d’efectiu que generen o quan s’han transferit substancialment a 
tercers els riscos i beneficis que porten implícits.  
 

En la Nota 29.5 es resumeixen les circumstàncies més significatives de les principals 
transferències d’actius de l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 que no han 
implicat la baixa dels actius del balanç de situació consolidat. 
 
 
2.8. Deteriorament del valor dels actius financers 
 

Un actiu financer es considera deteriorat i consegüentment es corregeix el seu valor en 
llibres per reflectir l’efecte del deteriorament quan hi ha evidència objectiva que s’han produït 
esdeveniments que donen lloc a: 
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 Un impacte negatiu en els fluxos d’efectiu futurs que es van estimar en el moment de 

formalitzar-se la transacció, en el cas d’instruments de deute (crèdits i valors representatius de 
deute). 
 
 La impossibilitat de poder recuperar-ne íntegrament el valor en llibres d’instruments de 

capital. 
 

Com a criteri general, la correcció del valor en llibres dels instruments financers per causa de 
deteriorament s’efectua amb càrrec al compte de pèrdues i guanys del període en què aquest 
deteriorament es manifesta, i les recuperacions de les pèrdues per deteriorament prèviament 
registrades, en cas de produir-se, es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys del període 
en què el deteriorament s’elimina o es redueix, excepte pel que fa als instruments de capital 
classificats com disponibles per a la venda, per als quals les esmentades recuperacions es 
reconeixen a l’epígraf corresponent del Patrimoni net “Ajustos per valoració”. 
 

Quan es considera remota la possibilitat de recuperar un import registrat, aquest s’elimina 
del balanç de situació consolidat, sens perjudici de les actuacions que es puguin emprendre per 
intentar aconseguir el cobrament fins que no s’hagin extingit definitivament els seus drets, ja 
sigui per prescripció, condonació o una altra causa. 

 
A continuació es presenten els criteris aplicats pel Grup CatalunyaCaixa per determinar les 

possibles pèrdues per deteriorament en cadascuna de les categories d'instruments financers, 
així com el mètode seguit per fer el càlcul de les cobertures comptabilitzades per aquest 
deteriorament. 

 
 

2.8.1. Instruments de deute valorats al seu cost amortitzat 
 

L’import de les pèrdues per deteriorament experimentades per aquests instruments 
coincideix amb la diferència positiva entre els seus respectius valors en llibres i els valors 
actuals dels seus fluxos d’efectiu futurs previstos. No obstant això, el valor de mercat dels 
instruments de deute cotitzats es considera una estimació raonable del valor actual dels seus 
fluxos d’efectiu futurs.  
 

En l’estimació dels fluxos d’efectiu futurs dels instruments de deute es té en consideració: 
 

 La totalitat dels imports que es preveu obtenir durant la vida romanent de l’instrument, 
fins i tot, si escau, dels que poden tenir origen en les garanties amb les quals compti (un cop 
deduïts els costos necessaris per a la seva adjudicació i posterior venda). La pèrdua per 
deteriorament considera l’estimació de la possibilitat de cobrament dels interessos meritats, 
vençuts i no cobrats. 

 
 Els diferents tipus de risc a què estigui subjecte cada instrument.  

 
 Les circumstàncies en què previsiblement es produiran els cobraments. 

 
Posteriorment, aquests fluxos d’efectiu s’actualitzen al tipus d’interès efectiu de l’instrument 

(si el tipus contractual és fix) o al tipus d’interès contractual efectiu en la data de l’actualització 
(quan aquest és variable). 
 

Pel que fa específicament a les pèrdues per deteriorament, causades per la materialització 
del risc d’insolvència de les obligacions al pagament (risc de crèdit), un instrument de deute es 
deteriora per insolvència: 
 

 Quan s’evidencia un deteriorament en la capacitat de pagament de qui està obligat a fer-
lo, sigui manifestat per la seva morositat o per altres raons. 

 
 Quan es materialitza el “risc-país”, entenent per tal el risc en què concorren els deutors 

residents en un país per circumstàncies diferents del risc comercial habitual. 
 

El procés d’avaluació de les possibles pèrdues per deteriorament d’aquests actius es porta a 
terme: 
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 Individualment, amb tots els instruments de deute significatius i amb els que, perquè no 
són significatius, no són susceptibles de ser classificats en grups homogenis d’instruments de 
característiques similars (tipus d’instrument, sector d’activitat del deutor i àrea geogràfica de 
la seva activitat, tipus de garantia, antiguitat dels imports vençuts, etc.). 

 
 Col·lectivament, establint diferents classificacions de les operacions segons la naturalesa 

de les obligacions al pagament i de les condicions del país de residència, la situació de 
l’operació i tipus de garantia amb què compte, l’antiguitat de la morositat, etc., i fixant per a 
cada un d’aquests grups de risc les pèrdues per deteriorament (“pèrdues identificades”) que 
haurien de ser reconegudes en els comptes anuals consolidats de les entitats consolidades. 

 
Addicionalment a les pèrdues identificades, es reconeix una pèrdua global pel deteriorament 

inherent dels riscos classificats en situació de “normalitat”, i que, per tant, no han estat 
identificats específicament. Aquesta pèrdua es quantifica aplicant els paràmetres establerts pel 
Banc d'Espanya d'acord amb la seva experiència i amb la informació que té del sector bancari 
espanyol, que es modifiquen quan ho aconsellen les circumstàncies. 

 
D’altra banda, els instruments de deute i riscos contingents que, sense complir els criteris 

per classificar-los individualment com a dubtosos, presenten debilitats que poden representar 
pèrdues per al Grup CatalunyaCaixa superiors a la cobertura per deteriorament dels riscos en 
seguiment especial es classifiquen com a risc subestàndard (vegeu Nota 13.3). 

 
El reconeixement al compte de pèrdues i guanys de la meritació d’interessos es veu 

interromput per a tots els instruments de deute qualificats individualment com a deteriorats, ja 
sigui per impagaments superiors a tres mesos o perquè s’hi observen signes objectius de 
deteriorament. 

 
2.8.2. Altres instruments de deute 
 

La pèrdua per deteriorament dels valors representatius de deute, inclosos en la cartera 
d’actius financers disponibles per a la venda, equival, arribat el cas, a la diferència positiva 
entre el seu cost d’adquisició (net de tota amortització de principal) i el seu valor raonable, una 
vegada deduïda qualsevol pèrdua per deteriorament prèviament reconeguda en el compte de 
pèrdues i guanys consolidat. 

 
En el cas de pèrdues per deteriorament sorgides per raó d'insolvència de l'emissor dels títols 

de deute classificats de disponibles per a la venda, el procediment seguit per calcular les 
pèrdues coincideix amb els instruments de deute valorats al seu cost amortitzat, explicat en la 
Nota 2.8.1. 
 

Quan hi ha evidència objectiva que les diferències negatives sorgides en la valoració dels 
actius tenen l’origen en un deteriorament d’aquests, no es presenten en l’epígraf del patrimoni 
net consolidat “Ajustos per valoració-Actius financers disponibles per a la venda” i es registren 
per tot l’import acumulat fins aquell moment en el compte de pèrdues i guanys consolidat. En 
cas de recuperar posteriorment la totalitat o una part de les pèrdues per deteriorament, el seu 
import es reconeix en el compte de pèrdues i guanys consolidat del període en què es produeix 
la recuperació. 
 

De la mateixa manera, les diferències negatives sorgides en la valoració dels instruments de 
deute classificats com a “Actius no corrents en venda” registrats dins del patrimoni net es 
consideren realitzades i, consegüentment, es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys 
consolidat en el moment en què es produeix la classificació dels “Actius no corrents en venda”. 

 
El reconeixement en el compte de pèrdues i guanys consolidat de la meritació d’interessos 

s’interromp per a tots els instruments de deute qualificats individualment de deteriorats per 
impagament superior a 3 mesos o perquè s’observen signes objectius de deteriorament. 

 
2.8.3. Instruments de capital classificats de disponibles per a la venda i valorats a 
valor raonable 
 

La pèrdua per deteriorament dels instruments de capital inclosos en la cartera d'actius 
financers disponibles per a la venda equival, arribat el cas, a la diferència positiva entre el seu 
cost d'adquisició (net de tota amortització de principal) i el seu valor raonable, una vegada 
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deduïda qualsevol pèrdua per deteriorament prèviament reconeguda en el compte de pèrdues i 
guanys consolidat. 
 

Els criteris seguits per al registre de les pèrdues per deteriorament dels instruments de 
capital classificats de disponibles per a la venda són similars als aplicables a “Altres instruments 
de deute” (explicats en la Nota 2.8.2), excepte pel fet que qualsevol recuperació que es 
produeixi de tals pèrdues es reconeix en l'epígraf del patrimoni net consolidat “Ajustos per 
valoració-Actius financers disponibles per a la venda”. 

 
2.8.4. Instruments de capital valorats a cost 
 

Les pèrdues per deteriorament es registren en el compte de pèrdues i guanys consolidat del 
període en què es manifesten, minorant directament el cost de l’instrument. Aquestes pèrdues 
només es poden recuperar posteriorment en cas de venda dels actius. 

 
2.8.5. Participacions 

 
L'estimació i comptabilització de les pèrdues per deteriorament de les participacions en 

entitats multigrup i associades, les quals, a l’efecte de l'elaboració d'aquests comptes anuals 
consolidats, no tenen la consideració d’”Instruments financers”, es realitzen utilitzant mètodes 
de valoració generalment acceptats. 

 
Aquestes pèrdues es podran recuperar si desapareixen els fets objectius que els van 

ocasionar. 
 
2.9. Garanties financeres i provisions constituïdes sobre aquestes 

 
Es consideren “Garanties financeres” els contractes pels quals l’Entitat s’obliga a pagar 

quantitats al creditor per la pèrdua en què incorre quan un deutor específic incompleix la seva 
obligació de pagament segons les condicions, originals o modificades, d’un instrument de deute, 
amb independència de la seva forma jurídica (fiança, aval financer, derivats de crèdits, etc.). 

 
Les garanties financeres, sigui quin en sigui el titular, la instrumentació o altres 

circumstàncies, s’analitzen periòdicament per determinar el risc de crèdit a què estan exposades 
i, arribat el cas, per estimar les necessitats de constituir provisions per a elles; el risc es 
determina aplicant criteris similars als establerts per quantificar les pèrdues per deteriorament 
experimentades pels instruments de deute valorats al seu cost amortitzat i que s’han explicat en 
la Nota 2.8.1. 

 
Les provisions constituïdes sobre aquestes operacions es troben comptabilitzades en l'epígraf 

“Provisions - Provisions per a riscos i compromisos contingents” del passiu del balanç consolidat. 
La dotació i recuperació de les esmentades provisions es registra amb contrapartida en l'epígraf 
“Dotació a provisions (net)” del compte de pèrdues i guanys consolidats adjunts (vegeu Nota 
22). 
 

Quan és necessari constituir una provisió per a aquestes garanties financeres, les comissions 
pendents de meritar que es troben registrades a l’epígraf “Periodificacions” del passiu del balanç 
de situació consolidat es reclassifiquen a la corresponent provisió.   
 
2.10. Comptabilització de les operacions d’arrendament 
 
2.10.1.  Arrendaments operatius 
 

En les operacions d’arrendament operatiu, la propietat del bé arrendat i substancialment tots 
els riscos i avantatges que recauen sobre el bé pertanyen a l’arrendador. 

 
Quan el Grup CatalunyaCaixa actua d’arrendador en operacions d’arrendament operatiu, 

presenta el cost d’adquisició dels béns arrendats a l’epígraf “Actiu material”, bé com a 
“Inversions immobiliàries”, o com a “Altres actius cedits en arrendament operatiu”, depenent de 
la naturalesa dels actius objecte de l’arrendament. Aquests actius s’amortitzen d’acord amb les 
polítiques adoptades per als actius materials similars d’ús propi, i els ingressos procedents dels 
contractes d’arrendament es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys de forma lineal en 
l’epígraf “Altres productes d’explotació”. 
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Quan el Grup actua d’arrendatari en operacions d’arrendament operatiu, les despeses de 
l’arrendament incloent-hi els incentius concedits, si escau, per l’arrendador, es carreguen 
linealment al seu compte de pèrdues i guanys consolidats a l’epígraf “Altres despeses generals 
d’administració”.     

 
En les operacions d’alienacions i venda amb arrendament posterior d’elements d’actiu 

material, l’arrendament es considera operatiu pels motius següents: 
 

 El preu de venta s’estableix en base a taxacions realitzades per empreses taxadores 
externes. 
 
 La duració dels contractes és de 20 anys, sense renovacions previstes. 

 
 Existeix una opció de compra als anys 10, 15 i 20 del contracte. El preu de l’opció és sense 

prima i el preu de la compraventa es faria a mercat en base a la mitja ponderada de dues 
taxacions encarregades per cada part. 
 
 No s’imposen restriccions al arrendatari.  

 
El total de pagaments previstos futurs mínims derivats de contractes d’arrendament operatiu 

no cancelable es troben detallats a la Nota 41. 
 
 

2.10.2.  Arrendaments financers 
 

Es consideren operacions d'arrendament financer aquelles en les que substancialment tots 
els riscos i avantatges que recauen sobre el bé objecte de l'arrendament es transfereixen a 
l'arrendatari.  
 

Quan les entitats consolidades actuen d’arrendadores d'un bé en una operació d'arrendament 
financer, la suma dels valors actuals dels imports que es rebrà de l'arrendatari més el valor 
residual garantit, habitualment el preu d'exercici de l'opció de compra de l'arrendatari a la 
finalització del contracte, es registra com un finançament prestat a tercers, per la qual cosa 
s'inclou en l’epígraf “Inversions creditícies” del balanç de situació consolidat, d'acord amb la 
naturalesa de l'arrendatari. 
 

Quan les entitats consolidades actuen d’arrendatàries en una operació d'arrendament 
financer, presenten el cost dels actius arrendats en el balanç de situació consolidat, segons la 
naturalesa del bé objecte del contracte, i, simultàniament, un passiu pel mateix import (que 
serà el menor del valor raonable del bé arrendat o de la suma dels valors actuals de les 
quantitats a pagar a l'arrendador més, si escau, el preu d'exercici de l'opció de compra). 
Aquests actius s'amortitzen amb criteris similars als aplicats al conjunt dels actius materials d'ús 
propi del Grup (vegeu Nota 2.15.1). 
 

En tots dos casos, els ingressos i les despeses financers amb origen en aquests contractes 
s'abonen i carreguen, respectivament, al compte de pèrdues i guanys consolidat en els epígrafs 
“Interessos i rendiments assimilats “ i “Interessos i càrregues assimilades”, respectivament, 
aplicant, per estimar-ne la meritació, el mètode del tipus d'interès efectiu de les operacions 
calculat d’acord amb el que disposa la NIC 39.  

 
2.11. Patrimonis gestionats 
 

Els patrimonis gestionats pel Grup CatalunyaCaixa que són propietat de tercers no s’inclouen 
en el balanç de situació consolidat. Les comissions generades per aquesta activitat s’inclouen en 
el saldo de l’epígraf “Comissions percebudes” del compte de pèrdues i guanys consolidat. En la 
Nota 29.4 es facilita informació sobre els patrimonis de tercers gestionats al 31 de desembre de 
2010. 

 
2.12. Fons d’inversió i fons de pensions gestionats pel Grup CatalunyaCaixa 
 

Els fons d'inversió i els fons de pensions gestionats pel Grup CatalunyaCaixa no es presenten 
registrats en el balanç de situació consolidat, ja que el seu patrimoni és propietat de tercers. 
Les comissions meritades en l'exercici pels serveis prestats a aquests fons (serveis de gestió de 
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patrimonis, dipòsit de carteres, etc.) es troben registrades a l'epígraf “Comissions percebudes” 
del compte de pèrdues i guanys consolidat. 
 
2.13. Despeses de personal 
 
2.13.1.  Compromisos postocupació: pensions, subsidis al personal i prejubilacions 
 
 D'acord amb les reglamentacions, convenis i acords vigents, CatalunyaCaixa està obligada a 
complementar les percepcions de la Seguretat Social en els casos de jubilació, viduïtat, orfandat, 
incapacitat permanent o gran invalidesa del personal contractat abans d'una determinada data; 
certes garanties complementàries s’apliquen a la totalitat del personal independentment de la data 
d’ingrés.  
 
 L’Entitat segueix el criteri de reconèixer com a despesa les primes pagades per les 
assegurances contractades amb Ascat Vida, SA, Estalvida d’Assegurances i Reassegurances, SA i 
Caixa Manresa Vida, SA per cobrir els passius meritats durant l’exercici, així com les aportacions al 
pla de pensions meritades en funció de l’acord laboral i les despeses meritades per altres acords 
(vegeu Nota 41.1). 
  
2.13.2. Mort i invalidesa 
 

Els compromisos contrets per CatalunyaCaixa per a la cobertura de les contingències de mort 
i invalidesa dels empleats durant el període en el qual estan en actiu i que es troben coberts 
mitjançant pòlisses d'assegurances contractades amb Ascat Vida, SA, Estalvida d’Assegurances i 
Reassegurances, SA i Caixa Manresa Vida, SA es registren en els comptes de pèrdues i guanys 
per un import igual a les primes de les esmentades pòlisses d’assegurances meritades en cada 
exercici. 
 

L'import meritat per aquestes pòlisses d'assegurances en l'exercici de 6 mesos acabat al 31 
de desembre de 2010, que es troba registrat en l'epígraf “Despeses de personal” del compte de 
pèrdues i guanys, ha ascendit a 3.069 milers d’euros. 
 
2.13.3. Indemnitzacions per acomiadament 
 

D'acord amb les NIIF i la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, quan el Grup CatalunyaCaixa 
estigui compromesa a rescindir, de forma demostrable, el vincle que el uneix amb els seus 
empleats abans de la data normal de jubilació o bé a pagar indemnitzacions com a resultat 
d’una oferta per incentivar la rescissió voluntària d’empleats, haurà de reconèixer aquestes 
indemnitzacions per acomiadament previstes com una provisió. Els col·lectius als quals es 
dirigeixen aquestes mesures serien els empleats afectats pel tancament d’oficines o per la 
reestructuració de Serveis Centrals, Filials o Fundacions que no acceptin voluntàriament les 
vacants oferides i que hauran d'optar per l’adhesió a baixes voluntàries. Igualment podran 
sol·licitar acollir-se a aquestes mesures els empleats de qualsevol de les tres Entitats. Les 
alternatives previstes són:  

 
 Extinció del contracte de treball amb indemnització a tant alçat: s’han establert tres tramats 

en funció de l’antiguitat de l’empleat ( fins a  3 anys, de 3 a 12 anys i antiguitat superior a 12 
anys). En tots els casos el salari fix brut computable a efectes de càlcul de les indemnitzacions 
estarà constituït pel salari fix brut anual al 31 de desembre del 2009 o el que tingués en el 
moment de la extinció, si aquest fos superior. S’estableix un apartat diferenciat pels treballadors 
amb una antiguitat superior a 20 anys 

 
 Extinció del contracte de treball amb indemnització diferida: en aquest cas, es podrà optar 

per la percepció d’una indemnització diferida en el temps, consistent en l’abonament d’una 
quantitat mensual bruta que, sumada a l’import de la prestació contributiva d’atur, sigui 
equivalent al 90% del salari fix net mensual. Una vegada finalitzada la prestació contributiva 
d’atur, l’empleat continuarà rebent el 90% d’aquest salari fins al moment en què s’acompleixin 
36 mesos des de l’extinció del contracte de treball. 

 
 Suspensions contractuals: com a mesura alternativa a les anteriors, els empleats es podran 

acollir a la possibilitat de suspendre el seu contracte de treball durant un període de 4 anys. 
Durant aquest període, rebran anualment una quantitat equivalent al 25% del seu salari fix brut 
anual al 31 de desembre de 2009 o del salari fix brut que percebi en el moment d’acollir-se a la 
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suspensió si fos superior. Si durant aquest període de 4 anys, o una vegada finalitzat aquest, la 
nova Entitat no els ofereix la seva reincorporació, el contracte de treball es considerarà extingit i 
l’empleat tindrà dret a rebre la indemnització bruta en funció de la seva antiguitat.  

 
CatalunyaCaixa ha arribat a un acord marc pel qual els empleats podran voluntàriament 

adherir-se a les propostes de prejubilacions i baixes incentivades (vegeu Nota 22). 
  
Addicionalment, en el Grup CatalunyaCaixa existeixen acords amb l’Alta Direcció per satisfer 

determinades retribucions en cas d’interrompre prematurament la seva vinculació. Al 31 de 
desembre de 2010 el Grup no tenia cap provisió per aquest concepte donat que no s’ha produït 
el fet cert que el desencadeni. 

 
2.13.4. Facilitats creditícies a empleats 

 
D’acord amb les NIIF i la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, es consideren com a 

retribucions monetàries les concessions que el Grup CatalunyaCaixa faciliti als seus empleats en 
condicions per sota del mercat. Aquestes concessions s’estimen per la diferència que es 
produeix entre les condicions de mercat i les condicions pactades entre les entitats del Grup i 
l’empleat, i es troben registrades a l’epígraf “Despeses de personal-sous i salaris”, amb 
contrapartida a l’epígraf ”Interessos i rendiments assimilats” del compte de pèrdues i guanys 
consolidat. 
 
2.14. Impost sobre beneficis 
 

La despesa per l'impost sobre societats espanyol es consigna en el compte de pèrdues i 
guanys d’acord amb el que estableix el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 
1514/2007, de 16 de novembre, i la normativa que el desenvolupi.  
 

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula com l' impost a pagar respecte 
al resultat fiscal de l'exercici, ajustat per l'import de les variacions produïdes durant l'exercici en 
els actius i passius registrats derivats de diferències temporànies, dels crèdits per deduccions i 
bonificacions fiscals i de les possibles bases imposables negatives (vegeu la Nota 27). 
 

El Grup CatalunyaCaixa considera que hi ha una diferència temporània quan hi ha una 
diferència entre el valor en llibres i la base fiscal d'un element patrimonial. Es considera base 
fiscal d'un element patrimonial l'import atribuït a aquest a l’efecte fiscal. Es considera diferència 
temporània imposable la que generarà en el futur al Grup CatalunyaCaixa l'obligació de realitzar 
algun pagament a l'administració corresponent. Es considera diferència temporània deduïble la 
que generarà al Grup CatalunyaCaixa algun dret de reemborsament o un menor pagament a 
realitzar a l'administració corresponent en el futur. 
 

Els crèdits per deduccions i bonificacions i els crèdits per bases imposables negatives són 
imports que, havent-se produït o realitzat l'activitat o obtingut el resultat per generar el seu 
dret, no s'apliquen fiscalment en la declaració corresponent fins al compliment dels 
condicionants establerts en la normativa tributària per a això, considerant-se probable la seva 
aplicació en exercicis futurs. 
 

Es consideren actius i passius per impostos corrents els impostos que es preveu que són 
recuperables o pagadors de l'administració, respectivament, en un termini que no excedeixi 
dotze mesos des de la data del seu registre. Per altra banda, es consideren actius o passius per 
impostos diferits els imports que s'espera recuperar o pagar, respectivament, de l'administració 
corresponent en exercicis futurs. 
 

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies 
imposables. 
 

El Grup CatalunyaCaixa només registra actius per impostos diferits amb origen a diferències 
temporànies deduïbles, en crèdits per deduccions o bonificacions o per l'existència de bases 
imposables negatives si es compleixen les següents condicions: 

 
 Si es considera probable que el Grup tindrà en el futur suficients guanys fiscals contra els 

quals poder fer-los efectius. 
 



 
  

 128

 En el cas d'actius per impostos diferits amb origen en bases imposables negatives, si 
aquestes s'han produït per causes identificades que és improbable que es repeteixin. 

 
No es registren ni actius ni passius amb origen en impostos diferits quan inicialment es 

registra un element patrimonial que no sorgeix en una combinació de negocis i que en el 
moment del seu registre no ha afectat el resultat comptable ni el fiscal. 
 

A cada tancament comptable es revisen els impostos diferits registrats (tant actius com 
passius) per tal de comprovar que es mantenen vigents i s’efectuen les oportunes correccions 
d'acord amb els resultats de les anàlisis fetes. 

 
2.15. Actiu material 
 
2.15.1. Immobilitzat material d’ús propi 
 

L'immobilitzat material d'ús propi inclou els actius, en propietat o adquirits en règim 
d'arrendament financer, que el Grup CatalunyaCaixa té per fer-ne ús amb propòsits 
administratius diferents dels de l'Obra Social o per a la producció o subministrament de béns i 
que s'espera que s’utilitzaran durant més d'un exercici econòmic. Entre d'altres, pertanyen a 
aquesta categoria els actius materials rebuts per a la liquidació, total o parcial, d'actius 
financers que representen drets de cobrament enfront de tercers i als quals es preveu donar un 
ús continuat i propi. L'immobilitzat material d'ús propi es presenta valorat en el balanç de 
situació consolidat al cost d'adquisició menys: 

 
 La seva corresponent amortització acumulada. 

 
 Si escau, les pèrdues estimades que resulten de comparar el valor net de cada partida amb 

l’import recuperable corresponent. 
 

A aquest efecte, el cost d'adquisició dels actius adjudicats que passen a formar part de 
l'immobilitzat material d'ús propi del Grup CatalunyaCaixa s'assimila a l'import net dels actius 
financers lliurats a canvi de la seva adjudicació.  

 
L’amortització es calcula aplicant el mètode lineal sobre el cost d’adquisició dels actius menys 

el seu valor residual, entenent que els terrenys on s’assenten els edificis i altres construccions 
tenen una vida indefinida i que, per tant, no són objecte d’amortització. 

 
Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen amb 

contrapartida a l'epígraf “Amortització-Actiu material” del compte de pèrdues i guanys 
consolidat, i bàsicament equivalen als percentatges d'amortització següents (determinats en 
funció dels anys de la vida útil estimada, de mitjana, dels diferents elements): 
 

 Percentatge 

Edificis  2 % 
Mobiliari 10 % 
Instal·lacions  
   Generals 6 – 8 % 
   Aparells   9 – 12 % 
Equips electrònics 15 – 33 % 

 
A cada tancament comptable, el Grup CatalunyaCaixa analitza si hi ha indicis, tant interns 

com externs, que el valor net dels elements del seu actiu material excedeix l’import recuperable 
corresponent; si escau, redueix el valor en llibres de l’actiu fins al seu import recuperable i 
ajusta els càrrecs futurs en concepte d’amortització en proporció al seu valor en llibres ajustat i 
a la seva nova vida útil romanent, en cas de ser necessària una reestimació d’aquesta. La 
reducció del valor en llibres dels actius materials d’ús propi es realitza, si és necessari, amb 
càrrec a l’epígraf “Pèrdues per deteriorament de la resta d’actius (net)” del compte de pèrdues i 
guanys consolidat. 

 
De manera semblant, quan hi ha indicis d’haver recuperat el valor d’un actiu material, el 

Grup CatalunyaCaixa registra la reversió de la pèrdua per deteriorament comptabilitzada en 
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períodes anteriors, mitjançant el corresponent abonament a l’epígraf “Pèrdues per 
deteriorament d’actius (net)-Actiu material” del compte de pèrdues i guanys consolidat, i ajusta 
en conseqüència els càrrecs futurs en concepte de la seva amortització. En cap cas, la reversió 
de la pèrdua per deteriorament d’un actiu no representa l’ increment del seu valor en llibres per 
sobre del que tindria si no s’haguessin reconegut pèrdues per deteriorament en exercicis 
anteriors.   

 
Les despeses de conservació i manteniment dels actius materials d'ús propi es carreguen als 

resultats de l'exercici corresponent, en l’epígraf “Altres despeses generals d'administració” del 
compte de pèrdues i guanys. Els actius materials que necessitin un període de temps superior a 
un any per estar en condicions de funcionament s’inclouran en el preu d’adquisició, o en el cost 
de producció, els costos financers que s’hagin meritat abans de posar-los en funcionament i que 
hagin estat girats pel proveïdor o corresponguin a préstecs o un altre tipus de finançament aliè 
directament atribuïble a l’adquisició, fabricació o construcció. La capitalització dels costos 
financers es suspendrà durant els exercicis en els quals s’interrompi el desenvolupament de 
l’actiu i finalitzarà quan s’hagin completat substancialment totes les activitats necessàries per 
preparar l’actiu per servir-se’n. 
 
2.15.2. Inversions immobiliàries  
 

L'epígraf “Inversions immobiliàries” del balanç de situació consolidat recull els valors nets 
dels terrenys, edificis i altres construccions que es mantenen per explotar-los en règim de 
lloguer o per obtenir plusvàlua en cas de venda, amb els increments que es produeixin en els 
preus de mercat respectius. 
 

Els criteris aplicats per al reconeixement del cost d'adquisició de les inversions immobiliàries, 
per a la seva amortització, per a l'estimació de la vida útil i per al registre de les possibles 
pèrdues per deteriorament coincideixen amb els descrits amb relació als actius materials d’ús 
propi (vegeu Nota 2.15.1). 
 
2.15.3. Altres actius cedits en arrendament operatiu 
 

L'epígraf “Altres actius cedits en arrendament operatiu” del balanç de situació consolidat 
recull els valors nets dels actius materials diferents dels terrenys i dels immobles cedits en 
arrendament operatiu. 
 

Els criteris aplicats per al coneixement del cost d'adquisició dels actius cedits en 
arrendament, per a la seva amortització, per a l'estimació de la vida útil i per al registre de les 
seves possibles pèrdues per deteriorament coincideixen amb els descrits amb relació als actius 
materials d'ús propi (vegeu Nota 2.15.1).  
 
2.15.4. Afecte a l’Obra Social 
 

En l'epígraf “Actiu material-Immobilitzat material-Afecte a l'Obra Social” del balanç de 
situació s'inclou el valor net comptable dels actius materials afectes a l'Obra Social de 
CatalunyaCaixa. 
 

Els criteris aplicats per al coneixement del cost d'adquisició dels actius afectes a l'Obra 
Social, per a la seva amortització, per a l'estimació de la vida útil i per al registre de les seves 
possibles pèrdues per deteriorament coincideixen amb els descrits amb relació als actius 
materials d'ús propi (vegeu Nota 2.15.1), amb l'única excepció que els càrrecs a realitzar en 
concepte d'amortització i el registre de la dotació i de la recuperació del possible deteriorament 
que puguin tenir aquests actius no es comptabilitzen amb contrapartida en el compte de 
pèrdues i guanys consolidat, sinó amb contrapartida en l'epígraf “Fons Obra Social” del balanç 
de situació consolidat. 

 
2.16. Actiu intangible 
 

Es consideren actius intangibles els actius no monetaris identificables, tot i que sense 
aparença física, que sorgeixen a conseqüència d’un negoci jurídic o que han estat desenvolupats 
internament pel Grup CatalunyaCaixa. Només es reconeixen comptablement els actius 
intangibles el cost dels quals es pot estimar de manera raonablement objectiva i que s’espera 
que donaran beneficis econòmics en el futur. 
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Els actius intangibles es reconeixen inicialment pel seu cost d’adquisició o producció i, 

posteriorment, es valoren al seu cost, menys, segons escaigui, l’amortització acumulada 
corresponent i les pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. 
 

Actualment tots els actius intangibles de CatalunyaCaixa tenen vida útil definida i es reconeix 
comptablement qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d'aquests 
actius derivada del seu deteriorament, utilitzant-se com a contrapartida l'epígraf “Pèrdues per 
deteriorament de la resta d'actius – Fons de comerç i altres actius intangibles” del compte de 
pèrdues i guanys. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues per deteriorament d'aquests 
actius i, si escau, de les recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis 
anteriors són similars als aplicats per als actius materials d'ús propi (vegeu Nota 2.15.1). El 
termini d’amortització màxim és de sis anys.  

 
2.16.1.  Fons de comerç 
 

Les diferències positives entre el cost de les participacions en el capital de les entitats 
consolidades i valorades pel mètode de la participació respecte als corresponents valors 
teoricocomptables adquirits, ajustats en la data de primera consolidació, s'imputen de la 
següent forma: 
 

1. Si són assignables a elements patrimonials concrets de les societats adquirides, 
augmentant el valor dels actius (o reduint el dels passius) els valors raonables dels 
quals fossin superiors (inferiors) als valors nets comptables amb els quals figuren en 
els seus balanços de situació de les entitats adquirides. 

 
2. Si són assignables a actius intangibles concrets, reconeixent-los explícitament en el 

balanç de situació consolidat sempre que el seu valor raonable a la data d'adquisició 
pugui determinar-se fiablement. 

 
3. Les diferències restants es registren com un fons de comerç, que s'assigna a una o 

més unitats generadores d'efectiu específiques. 
 

Els fons de comerç que sols es registren quan han estat adquirits a títol onerós representen, 
per tant, pagaments anticipats realitzats per l'entitat adquirent dels beneficis econòmics futurs 
derivats dels actius de l'entitat adquirida que no siguin individualment i separadament 
identificables i recognoscibles. 
 

Els fons de comerç adquirits es mantenen valorats al seu cost d'adquisició i en ocasió de 
cada tancament comptable es procedeix a estimar si s’ha produït algun deteriorament que 
redueixi el seu valor recuperable a un import inferior al cost net registrat i, en cas afirmatiu, es 
procedeix a fer-ne l’oportú sanejament, utilitzant-ne com a contrapartida l’epígraf “Pèrdues per 
deteriorament de la resta d’actius – Fons de comerç i altres actius intangibles” del compte de 
pèrdues i guanys consolidat. 

 
Les pèrdues per deteriorament relacionades amb els fons de comerç no són objecte de 

reversió posterior. 
 
2.16.2.  Fons de comerç negatius 
 

Les diferències negatives entre el cost de les participacions en el capital de les entitats 
consolidades i valorades pel mètode de la participació respecte als corresponents valors 
teoricocomptables adquirits, ajustats en la data de primera consolidació, s'imputen de la forma 
següent: 
 

 Si són assignables a elements patrimonials concrets de les societats adquirides, 
augmentant el valor dels passius (o reduint el dels actius) els valors raonables dels 
quals siguin superiors (inferiors) als valors nets comptables amb els quals figuren 
registrats en els seus balanços de situació consolidats de les entitats adquirides. 

 
 Els imports romanents es registren en l’epígraf “Altres guanys” del compte de pèrdues i 

guanys consolidat de l'exercici en el qual té lloc l'adquisició de capital de l'entitat 
consolidada o valorada pel mètode de la participació. 
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2.16.3.  Altres actius intangibles 
 

Els actius intangibles diferents del fons de comerç es registren en el balanç de situació 
consolidat pel seu cost d’adquisició o producció, net de la seva amortització acumulada i de les 
possibles pèrdues per deteriorament que haguessin pogut tenir. 

 
El termini d’amortització màxim és de sis anys. 
 

2.17. Existències 
 

Aquest epígraf inclòs dins de l’epígraf “Resta d’Actius” del balanç de situació consolidat recull 
els actius no financers que les entitats consolidades: 
 

 mantenen per vendre’ls en el curs ordinari del seu negoci, 
 

 tenen en procés de producció, construcció o desenvolupament amb l'esmentada 
finalitat, o 

 
 preveuen consumir en el procés de producció o en la prestació de serveis. 

 
Consegüentment, es consideren existències els terrenys i altres propietats diferents de les 

propietats immobiliàries que es mantenen per vendre’ls o per integrar-los en una promoció 
immobiliària. 
 

Les existències es valoren per l'import menor entre el seu cost que incorpora tots els 
desemborsaments originats per l’adquisició i transformació i els costos directes i indirectes en 
què s'hagués incorregut per donar-los la condició i ubicació actuals i el seu “valor net de 
realització”. Per valor net de realització de les existències s'entén el valor de taxació (amb una 
antiguitat màxima d’un any), menys els costos estimats per acabar la seva producció i els 
necessaris per dur a terme la venda, que s’estimen en un mínim del 10%. 
 

Les taxacions es realitzen per part d’experts independents, sent tots ells societats inscrites 
en el registre del Banc d’Espanya que estimen el valor de mercat per comparació amb les 
ofertes existents per a immobles de característiques similars. 
 

Tant les disminucions com, si escau, les posteriors recuperacions del valor net de realització 
de les existències per sota del valor net comptable de les existències es reconeixen en el 
compte de pèrdues i guanys consolidat de l'exercici en el qual tenen lloc, en l'epígraf “Pèrdues 
per deteriorament de la resta d'actius-Resta d'actius”.  
 

El valor en llibres de les existències es dóna de baixa del balanç consolidat i es registra com 
una despesa en l’epígraf "Cost de les vendes" del compte de pèrdues i guanys consolidat si la 
venda correspon a activitats que formen part de l'activitat habitual del Grup CatalunyaCaixa o 
en l’epígraf "Altres càrregues d'explotació" del compte de pèrdues i guanys consolidat en els 
altres casos, en el període en el qual es reconeix l’ ingrés procedent de la venda.  
 
2.18. Provisions i passius contingents 
 

En la formulació dels comptes anuals consolidats, es diferencia entre: 
 
 Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions presents a la data del balanç de 

situació consolidat sorgides a conseqüència de fets passats dels quals poden derivar 
perjudicis patrimonials per al Grup CatalunyaCaixa, que es consideren probables, concrets 
quant a la seva naturalesa però indeterminats pel que fa al seu import i/o moment de 
cancel·lació. 

 
 Passius contingents: obligacions possibles sorgides a conseqüència de fets passats, la 

materialització de les quals depèn de si es produeix, o no, un o més esdeveniments futurs 
independents de la voluntat del Grup CatalunyaCaixa. 

 
Els comptes anuals consolidats recullen totes les provisions significatives respecte a les quals 

s'estima que la probabilitat que s'hagin d'atendre és alta. Els passius contingents no es 
reconeixen en els comptes anuals consolidats (vegeu Nota 29.1). 
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Les provisions, que es quantifiquen considerant la millor informació disponible sobre les 

conseqüències del succés que representa la seva causa i són recalculades en ocasió de cada 
tancament comptable, s'utilitzen per afrontar les obligacions específiques per a les quals van ser 
originalment reconegudes i es procedeix a reconvertir-les, totalment o parcialment, quan les 
esmentades obligacions deixen d'existir o disminueixen. 

 
La comptabilització de les provisions considerades necessàries d'acord amb els criteris 

anteriors es registra amb càrrec o abonament a l'epígraf “Dotacions a provisions (net)” del 
compte de pèrdues i guanys consolidat. 

 
Les provisions es classifiquen en funció de les obligacions cobertes en: 
 

 Fons per a pensions i obligacions similars: inclou l’import de totes les provisions constituïdes 
per a la cobertura de les retribucions postocupació, incloent-hi els compromisos contrets 
amb el personal prejubilat i obligacions similars (vegeu Nota 2.13). 

 
 Provisions per a impostos: inclou l’import de les provisions constituïdes per a la cobertura 

de contingències de naturalesa fiscal. 
 
 Provisions per a riscos i compromisos contingents: inclou l’import de les provisions 

constituïdes per a la cobertura de riscos contingents, entesos com les operacions en les 
quals el Grup garanteix obligacions d’un tercer, sorgides a conseqüència de garanties 
financeres concedides o d’altres tipus de contractes i de compromisos contingents, entesos 
com a compromisos irrevocables que poden donar lloc al reconeixement d’actius financers. 

 
 Provisions per litigis i conceptes similars. 

 
 Altres provisions: inclou principalment un fons per fer front als deterioraments produïts en 

actius adjudicats o rebuts en dació en pagament per CatalunyaCaixa i societats del grup i un 
fons per a riscos per fons d’inversió i de pensions. 
 

Al tancament de l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 hi havia en curs 
diversos procediments judicials i reclamacions iniciats contra el Grup CatalunyaCaixa pel 
desenvolupament habitual de les seves activitats. Tant els assessors legals del Grup 
CatalunyaCaixa com els seus Administradors entenen que la conclusió d'aquests procediments i 
reclamacions no produirà un efecte significatiu en els comptes anuals consolidats dels exercicis 
en els quals finalitzin. 
 
2.19. Estat de canvis en el patrimoni net consolidat 
 

Les NIIF estableixen que determinats actius i passius es registrin amb contrapartida al 
patrimoni net. Aquestes contrapartides anomenades “Ajustos per valoració”, s’inclouen en el 
patrimoni del Grup netes de l’efecte fiscal. Aquesta informació es presenta desglossada al seu 
torn en dos estats: l’estat d’ingressos i despeses reconeguts i l’estat total de canvis en el 
patrimoni net. Aquests estats reflecteixen les variacions produïdes en l’exercici per aquest 
concepte juntament amb el resultat generat en l’exercici i els ajustos efectuats per canvis de 
criteris comptables o per errors d’exercicis anteriors. A continuació s’expliquen les principals 
característiques de la informació continguda en les dues parts de l’estat:  
 
 Estat d'ingressos i despeses reconeguts consolidat 

  
En aquesta part de l'estat de canvis en el patrimoni net es presenten els ingressos i despeses 

generats pel Grup com a conseqüència de la seva activitat durant l'exercici, distingint entre els 
registrats com a resultats en el compte de pèrdues i guanys consolidat de l'exercici i els altres 
ingressos i despeses registrats, d'acord amb el que disposa la normativa vigent, directament en 
el patrimoni net consolidat. 

  
Per tant, en aquest estat es presenta: 

  
 El resultat de l'exercici. 
 
 L'import net dels ingressos i despeses reconeguts transitòriament com ajustos per 

valoració en el patrimoni net. 
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 L'import net dels ingressos i despeses reconeguts definitivament en el patrimoni net. 
 
 L' impost sobre beneficis meritat pels conceptes damunt indicats, excepte pels ajustos per 

valoració amb origen en participacions en empreses associades o multigrup valorades pel 
mètode de la participació, que es presenten en termes nets. 
 
 El total dels ingressos i despeses reconeguts. 

  
Les variacions experimentades en els ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 

com a ajustos per valoració es desglossen en: 
  

 Guanys (pèrdues) per valoració: recull l'import dels ingressos, nets de les despeses 
originades en l'exercici, reconeguts directament en el patrimoni net. Els imports reconeguts 
en l'exercici en aquesta partida es mantenen en aquesta partida, encara que en el mateix 
exercici es traspassin al compte de pèrdues i guanys, al valor inicial d'altres actius o 
passius, o es reclassifiquin en una altra partida. 
 
 Imports transferits al compte de pèrdues i guanys: recull l'import dels guanys o pèrdues 

per valoració reconegudes prèviament en el patrimoni net, encara que sigui en el mateix 
exercici, que es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys. 
 
 Import transferit al valor inicial de les partides cobertes: recull l'import dels guanys o 

pèrdues per valoració reconegudes prèviament en el patrimoni net, encara que sigui en el 
mateix exercici, que es reconeguin en el valor inicial dels actius o passius com a 
conseqüència de cobertures de fluxos d'efectiu. 
 
 Altres reclassificacions: recull l'import dels traspassos realitzats en l'exercici entre 

partides d'ajustos per valoració d’acord amb els criteris establerts en la normativa vigent. 
  

Els imports d'aquestes partides es presenten pel seu import brut i l’efecte impositiu 
corresponent es mostra en la rúbrica “Impost sobre beneficis” de l'estat. 

 
 Estat total de canvis en el patrimoni net consolidat 

  
En aquesta part de l'estat de canvis en el patrimoni net consolidat es presenten tots els 

estats ocorreguts en el patrimoni net, inclosos els que tenen origen en canvis en els criteris 
comptables i en correccions d'errors. Aquest estat mostra, per tant, una conciliació del valor en 
llibres al començament i al final de l'exercici de totes les partides que formen el patrimoni net, 
agrupant els moviments ocorreguts segons la seva naturalesa en les següents partides: 

  
 Ajustos per canvis en criteris comptables i correcció d'errors: inclou els canvis en el 

patrimoni net que sorgeixen com a conseqüència de la reexpressió retroactiva dels saldos 
dels estats financers amb origen en canvis en els criteris comptables o en la correcció 
d'errors. 
 
 Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici: recull, de manera agregada, el total de les 

partides registrades a l'estat d'Ingressos i Despeses reconeguts damunt indicades. 
 
 Altres variacions en el Patrimoni Net: recull la resta de partides registrades en el 

Patrimoni Net, com poden ser augments o disminucions del fons de dotació, distribució de 
resultats, operacions amb instruments de capital propis, pagaments amb instruments de 
capital, traspassos entre partida del patrimoni net i qualsevol altre increment o disminució 
del patrimoni net. 

 
2.20. Estat de fluxos d’efectiu consolidat 
 

En l’estat de fluxos d'efectiu s'utilitzen les expressions següents: 
 
 Fluxos d'efectiu: entrades i sortides de diners d’efectiu i dels seus equivalents, entenent per 

aquests les inversions a curt termini de gran liquiditat i baix risc d'alteracions en el seu 
valor. 
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 Activitats d'explotació: activitats típiques de les entitats del Grup CatalunyaCaixa, així com 
altres activitats que no poden ser qualificades d'inversió o de finançament. 

 
 Activitats d'inversió: activitats d'adquisició, alienació o disposició per altres mitjans d'actius 

a llarg termini i altres inversions no incloses en l'efectiu i els seus equivalents. 
 
 Activitats de finançament: activitats que produeixen canvis en les dimensions i composició 

del patrimoni net consolidat i dels passius consolidats que no formen part de les activitats 
d'explotació. 

 
2.21. Actius no corrents en venda i passius associats a actius no corrents en venda 
 

L’epígraf “Actius no corrents en venda” del balanç consolidat recull el valor en llibres de les 
partides que no formen part de les activitats d’explotació -individuals o integrades en un conjunt 
(“grup de disposició”) o que formen part d'una unitat de negoci que es pretén alienar 
(“operacions en interrupció”)- la venda de les quals és altament probable que tingui lloc, en les 
condicions en què tals actius es troben actualment, en el termini d'un any comptat des de la 
data a què es refereixen els comptes anuals. 

 
En el cas dels actius immobiliaris, mentre romanen classificats en aquesta categoria, els 

actius materials i intangibles amortitzables per la seva naturalesa no s'amortitzen. 
 
També es consideren actius no corrents en venda les participacions en empreses associades 

o negocis conjunts que compleixen els requisits esmentats en el paràgraf anterior. 
 

Per tant, la recuperació del valor en llibres d'aquestes partides que poden ser de naturalesa 
financera i no financera previsiblement tindrà lloc mitjançant el valor que s'obtingui en la seva 
alienació, i no pas mitjançant el seu ús continuat. 
  

Concretament, els actius immobiliaris o altres no corrents rebuts pel Grup CatalunyaCaixa 
per a la satisfacció, total o parcial, de les obligacions de pagament als seus deutors es 
consideren actius no corrents en venda, llevat que les entitats consolidades hagi decidit fer-ne 
ús continuat o que es mantenen per explotar-los en règim de lloguer.  

 
Simètricament, l’epígraf “Passius associats a actius no corrents en venda” recull els saldos 

creditors associats als grups de disposició o a les operacions en interrupció del Grup 
CatalunyaCaixa.  

 
El valor pel qual han de ser reconeguts els actius rebuts en pagament de deutes, amb 

independència de la seva forma jurídica utilitzada, serà el menor import entre el valor 
comptable dels actius financers aplicats, això és, el seu cost amortitzat, tenint en compte el 
deteriorament estimat, i en tot cas un mínim del 10%, i el valor de taxació de mercat de l’actiu 
rebut en el seu estat actual menys el cost estimat de la venda, que no haurà de ser inferior al 
10% del valor de taxació. L’import net d’ambdós conceptes serà considerat com el cost inicial de 
l’actiu rebut. 

 
L’antiguitat en el balanç dels actius rebuts en pagament de deutes serà considerat indici de 

deteriorament. A menys que les ofertes rebudes indiquen una quantitat superior, no serà menor 
que el resultant d’aixecar el percentatge del 10% anterior fins els següents percentatges: 

 

Termini des de l’adquisició 
Percentatge 
cobertura 

Més de 12 mesos 20% 
Més de 24 mesos 30% 

 
Les taxacions es realitzen per part d’experts independents, sent tots ells societats inscrites 

en el registre del Banc d’Espanya que estimen el valor de mercat per comparació amb les 
ofertes existents per a immobles de característiques similars.  
 

Si el valor en llibres excedeix el valor raonable dels actius, nets dels seus costos de venda, 
s’ajusta el valor en llibres dels actius per l'import de l'esmentat excés, amb contrapartida en 
l'epígraf “Pèrdues per deteriorament d’actius (net)-Actius no corrents en venda” del compte de 
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pèrdues i guanys consolidat. En cas d’haver-hi increments posteriors del valor raonable dels 
actius, es reverteix en les pèrdues anteriorment comptabilitzades, incrementant el valor en 
llibres dels actius amb el límit de l'import anterior al seu possible deteriorament, amb 
contrapartida en l'epígraf “Pèrdues per deteriorament d’actius (net)-Actius no corrents en 
venda” del compte de pèrdues i guanys consolidat. 
 
2.22. Obra Social  
 

El fons de l'Obra Social es registra en l'epígraf “Fons Obra Social” del balanç de situació 
consolidat. 
 

Les dotacions a aquest fons es comptabilitzen com una aplicació del benefici de 
CatalunyaCaixa. 
 

Les despeses derivades de l'Obra Social es presenten en el balanç deduint el Fons de l'Obra 
Social, i no s'imputen al compte de pèrdues i guanys consolidat. 
 

Els actius materials i els passius afectes a l'Obra Social es presenten en partides separades 
del balanç de situació consolidat. 

 
L'import de l'Obra Social que es materialitza mitjançant activitats pròpies de CatalunyaCaixa 

es registra simultàniament mitjançant la reducció del fons de l'Obra Social i mitjançant la 
comptabilització d'un ingrés en el compte de pèrdues i guanys d'acord amb les condicions 
normals de mercat per a l'esmentat tipus d'activitats. 
 

 

3. Gestió del risc 
 
Davant les circumstàncies excepcionals que es van produir en els mercats financers 

internacionals, els governs europeus van adoptar el compromís de prendre les mesures 
oportunes per intentar solucionar els problemes del finançament bancari i els seus efectes sobre 
l'economia real, per preservar l'estabilitat del sistema financer internacional. Els objectius 
fonamentals de les esmentades mesures eren assegurar condicions de liquiditat apropiades per 
al funcionament de les institucions financeres, facilitar l'accés al finançament per part de les 
institucions financeres, establir els mecanismes que permetin, si s’escau proveir de recursos de 
capital addicional a les entitats financeres que assegurin el funcionament de l'economia, 
assegurar que la normativa comptable és prou flexible per prendre en consideració les 
excepcionals circumstàncies esdevingudes en els mercats i reforçar i millorar els mecanismes de 
coordinació entre els països europeus. 

 
Dins d'aquest marc general, a Espanya es van aprovar les següents mesures:  
 
Liquiditat: 
 

 Reial Decret-Llei 6/2008, de 10 d'octubre, pel qual es crea el Fons per a l'Adquisició d'Actius 
Financers (d'ara endavant, FAAF), i la Ordre EHA/3118/2008, de 31 d'octubre que desenvolupa 
l'esmentat reial decret. La finalitat del FAAF, que es troba adscrit al Ministeri d'Economia i 
Hisenda i que compta amb una aportació inicial de trenta mil milions d'euros ampliables fins a 
cinquanta mil milions, és adquirir, amb càrrec al Tresor Públic i amb criteris de mercat, 
mitjançant el procediment de subhastes, instruments financers emesos per les entitats de crèdit 
i fons de titulització d'actius espanyols, abonats per crèdits concedits a particulars, empreses i 
entitats no financeres.  

 Reial Decret-Llei 7/2008, de 13 d'octubre, de Mesures Urgents en Matèria Econòmica en 
relació amb el Pla d'Acció Concertada dels Països de la Zona Euro i l'Ordre EHA/3364/2008, de 
21 de novembre, que desenvolupa l'article 1 de l'esmentat reial decret i inclou l'atorgament 
d'avals de l'Estat a les emissions realitzades per les entitats de crèdit residents a Espanya a 
partir del 14 d'octubre de 2008 de pagarés, bons i obligacions, que compleixin determinats 
requisits: ser operacions individuals o en programes d'emissió; no ser deute subordinat ni 
garantit amb un altre tipus de garanties; estar admeses a negociació en mercats secundaris 
oficials espanyols; tenir un termini de venciment entre 3 mesos i 3 anys, si bé aquest termini 
pot ampliar-se a 5 anys amb informe previ del Banc d'Espanya; tipus d'interès fix o variable, 
amb requisits especials per a les emissions realitzades a tipus variable; l'amortització ha de 
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realitzar-se en un sol pagament i les emissions no poden incorporar opcions ni altres 
instruments financers i han de tenir un valor nominal no inferior a 10 milions d'euros. El termini 
d'atorgament d'avals va finalitzar el 30 de juny de 2010.  

A 31 de desembre de 2010, el Grup CatalunyaCaixa té passius adjudicats pel Tresor Públic 
via subhasta pública del FAAF amb un nominal viu de 330 milions d’euros i té emesos 5.515 
milions d’euros amb aval de l’estat (vegeu Nota 21.4.1). 

 
Solvència: 

 Reial Decret-Llei 9/2009 sobre reestructuració bancària i reforçament dels recursos propis 
de les entitats de crèdit, pel que es crea el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB). 
Aquest Fons pot adquirir participacions preferents convertibles en quotes participatives emeses 
per entitats de crèdit que necessitin reforçar els seus recursos propis amb el fi exclusiu de 
portar a terme entre si processos d'integració. Tals processos han de comportar, entre d'altres, 
una millora de la seva eficiència, la racionalització de la seva administració i gerència així com 
un redimensionament de la seva capacitat productiva i tot això amb la finalitat de millorar les 
seves perspectives futures. 

El 18 de febrer de 2011 es va aprovar el Real Decret Llei 2/11 (vegeu Nota 1.11) que té el 
doble objectiu de reforçar la solvència de les entitats de crèdit i afavorir la canalització del crèdit 
cap a l’economia real (vegeu Nota 1.11).  

 
A 31 de desembre de 2010, CatalunyaCaixa té emeses participacions preferents convertibles 

en quotes participatives subscrites pel FROB per un import de 1.250 milions d’euros (vegeu 
Nota 21.5). Addicionalment, tal i com s’indica a la Nota 1.11, el Consell d’Administració de 
CatalunyaCaixa ha encarregat la preparació dels plans necessaris per adaptar-se a la nova 
normativa i amb això assegurar que les operacions de l’entitat es puguin desenvolupar 
normalment durant els pròxims exercicis. 

 
 
3.1. Risc de liquiditat  
 

El Grup CatalunyaCaixa gestiona el risc de liquiditat inherent a l'activitat i als instruments 
financers per assegurar que disposarà en tot moment de suficient liquiditat per complir amb els 
seus compromisos de pagament associats a la cancel·lació dels seus passius, en les dates de 
venciment respectives, sense comprometre la capacitat del Grup CatalunyaCaixa per respondre 
amb rapidesa davant oportunitats estratègiques de mercat.  
 

L’Entitat gestiona el risc de liquiditat des d’una doble perspectiva: liquiditat operativa, 
gestionada per la unitat de curt termini de l’Àrea de Tresoreria i Mercat de Capitals, i liquiditat 
estructural, gestionada per la Direcció de l’Entitat a través del Comitè d’Actius i Passius.  
 

Per a la gestió de la liquiditat estructural i, en concret, per a la cobertura de les necessitats 
de finançament es disposa de programes d’emissió que garanteixen la liquiditat a cada termini i 
que, per altra banda, mantenen la dependència del mercat a curt termini en uns nivells 
acceptables de volum, cosa que representa minimitzar els riscos en la gestió diària de la 
liquiditat. 

 
Per tal de fer front a possibles tensions de liquiditat, el Grup CatalunyaCaixa té dipositades 

diverses garanties al Banc Central Europeu que li permeten obtenir una liquiditat addicional de 
7.325.984 milers d’euros al 31 de desembre de 2010. 

 
A continuació es presenta el detall per terminis de venciment dels saldos de determinats 

epígrafs del balanç de situació al 31 de desembre de 2010, en un escenari de condicions 
normals de mercat: 
 
 



  

 
   

 137

Milers d’euros 
 

A la vista 
Fins a 1 

mes 
Entre 1 i 3 

mesos 
Entre 3 i 12 

mesos 
Entre 1 i 5 

anys 
Més de 5 

anys 
Sense 

venciment

 

Total 

ACTIU         

Caixa i dipòsits en bancs centrals 424.931 - - - - - - 424.931 
Cartera de negociació - 25.296 59.888 90.884 - 8.076 - 184.144 

Altres actius financers a valor 
raonable amb canvi en pèrdues i 
guanys - - - - 39.267 - - 39.267 
Actius financers disponibles per a la 

venda - - 31.835 243.639 939.616 2.553.143 - 3.768.233 

Inversions creditícies     

   Dipòsits en entitats de crèdit  1.429.157 191.252 10.247 27.274 661 31.295 26 1.689.912 

   Crèdit a la clientela 1.576.977 813.614 938.466 2.988.148 6.471.685 38.183.836 731.541 51.704.267 

   Valors representatius de deute - - - 124.662 4.064.131 983.149 - 5.171.942 

Cartera Inversió a venciment 14.013 10.968 326.272 182.746 156.859 444.227 - 1.135.085 

    

Saldo al 31 de desembre de 2010 3.445.078 1.041.130 1.366.708 3.657.353 11.672.219 42.203.726 731.567 64.117.781
    

PASSIU     

Passius financers a cost amortitzat    
Dipòsits d'entitats de crèdit i  
  bancs centrals 1.070.948 2.131.346 2.319.302 360.580 1.477.868 758.896 86.908 8.205.848

Operacions del mercat monetari a 
través d’entitats de contrapartida - 2.066.473 - - - - - 2.066.473

Dipòsits de la clientela 9.816.409 2.573.906 1.921.370 8.645.241 13.459.482 4.605.021 54.799 41.076.228
Dèbits representats per valors 
  negociables  - 421.743 280.603 2.052.550 9.009.868 4.464.234 - 16.228.998

Passius subordinats - - - - 1.718.692 975.436 583.567 3.277.695

Altres passius financers - - - - - - - -

Saldo al 31 de desembre de 2010 10.887.357 7.193.468 4.521.275 11.058.371 25.665.910 10.803.587 725.274 70.855.242
    
Diferència actiu-passiu al 31 de 
desembre de 2010 (7.442.279) (6.152.338) (3.154.567) (7.401.018) (13.993.691) 31.400.139 6.293 (6.737.461)
  

 
El següents quadres mostren informació relativa a les necessitats i a les fonts de 

finançament estables del Grup CatalunyaCaixa al 31 de desembre de 2010: 
 
 
 

Milers d’euros 2010 

Clients completament coberts pel FGD 17.593.866 
Clients no completament coberts pel FGD 15.252.467 

Total dipòsits de la clientela 32.846.333 

Bons i cèdules hipotecàries 6.888.884 
Cèdules territorials 665.000 
Deute sènior 4.183.090 
Emissions avalades per l’Estat 5.515.000 
Subordinades, preferents i convertibles 1.362.900 
Altres instruments financers a mig i llarg termini 345.000 
Titulitzacions venudes a tercers 3.053.213 
Altres finançaments amb venciment residual de més d’1 any 371.912 

Finançament majorista llarg termini 22.384.999 

Patrimoni net 2.106.417 

Fonts finançament estables 57.337.749 
 

En el quadre anterior els dipòsits de la clientela inclouen la part corresponent a Dèbits de 
clients i Entitats de Crèdit minorista, sense la part d’ajustos per valoració, la part majorista a 
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curt termini (bàsicament repos), les cèdules recomprades ni la part majorista a llarg termini 
detallada. 
 
 

Milers d’euros 2010 

Crèdit a la clientela 39.982.137 
Crèdits a entitats del grup i relacionats 751.553 
Préstecs titulitzats 13.196.936 
Fons específics (2.303.380) 
Actius adjudicats 3.785.259 

Total crèdit a la clientela 55.412.505 

Participacions 579.309 

Necessitats de finançaments estables 55.991.814
 

Addicionalment, a continuació es presenta informació al 31 de desembre de 2010 relativa als 
terminis romanents de venciments de les emissions majoristes, els actiu líquids en cartera i la 
seva capacitat d’emissió del Grup CatalunyaCaixa: 
 
 

Milers d’euros 2011 2012 2013 >2013 

Bons i cèdules hipotecàries 176.000 743.000 798.000 5.172.000 
Cèdules territorials - 140.000 - 525.000 
Deute sènior 1.713.000 1.353.000 376.000 730.000 
Emissions avalades per l’Estat 273.500 2.961.500 148.000 2.132.000 
Subordinades, preferents i convertibles - - 100.000 1.349.000 
Altres instruments financers a mig i llarg termini - 155.000 134.000 55.000 
Titulitzacions venudes a tercers 422.000 363.000 306.000 1.774.000 
Altres finançaments amb venciment residual de més d’1 any 40.000 - 25.000 306.000 

Fonts finançament estables 2.624.500 5.715.500 1.887.000 12.043.000 
 
 
 

Milers d’euros 2010 

Actius líquids (valor nominal) 11.168.000 
Actius líquids (valor de mercat i retall BCE) 7.988.393 
 dels que: deute de les administracions públiques centrals 85.656 

 
 

Milers d’euros 2010 

Capacitat d’emissió de cèdules hipotecàries 3.801.451 
Capacitat d’emissió de cèdules territorials 320.721 

 
 
3.2. Risc de crèdit 
 

El Grup CatalunyaCaixa té adaptada la seva estructura organitzativa per garantir una 
efectiva gestió integral de tots els riscos, especialment els de crèdit, mercat i operacional. Per 
efectuar una eficaç gestió i control del risc i conèixer el perfil real d’exposició de CatalunyaCaixa 
als esmentats tipus de risc, la funció de riscos implantada a l’Entitat està segregada en les 
funcions d'admissió i recuperació d'una banda (Direcció d'Admissió de Riscos i Recuperacions) i 
les funcions de mesurament, seguiment i control per un altre (Direcció de Control i Gestió 
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Global del Risc). Aquestes funcions són, al seu torn, independents de les àrees de negoci, amb 
el que es garanteix la independència en tots els àmbits. 

 
El risc de crèdit representa les pèrdues que suportaria CatalunyaCaixa en cas que un client o 

alguna contrapart incomplís les seves obligacions contractuals de pagament. Aquest risc, per 
tant, és inherent a l’activitat bancària. El Consell d’Administració és l’últim responsable de la 
gestió global del risc en el sí de l’Entitat, i, com a tal, aprova les polítiques generals de la gestió 
dels riscos, els models de qualificació i les eines d’admissió, control i seguiment del risc, així 
com els procediments de mitigació. Per tal d’abastar tots els aspectes esmentats, el Consell 
d’Administració delega determinades tasques i responsabilitats en diferents òrgans i comitès. 
 

El Consell d’Administració de CatalunyaCaixa va aprovar al juliol les Polítiques de Risc de 
Crèdit Minorista on s’estableix el marc d’actuació de l’esmentat risc a través de la definició de 
l’exposició al risc desitjada i la configuració del perfil de risc de l’Entitat. Amb aquestes 
polítiques es pretén controlar també la concentració de risc per contraparts individualment 
considerades i com a grups d’empreses, prenent en consideració factors com les activitats a les 
quals es dediquen les contraparts, la seva localització geogràfica i altres característiques 
econòmiques que els són comuns.  
 

Les activitats de seguiment i control del risc de crèdit a CatalunyaCaixa són desenvolupades 
per l’Àrea de Control i Seguiment del Risc, que és responsable tant del seguiment mensual dels 
límits establerts per les polítiques abans esmentades com de valorar l’impacte sobre els 
recursos propis de les diferents accions que es duen a terme en l’activitat diària de la entitat. 
Així mateix l’esmentada Àrea té associades les responsabilitats relacionades amb el seguiment 
de la qualitat creditícia de carteres i clients, la identificació de carteres o clients objecte de 
seguiment, el trasllat de les estratègies a seguir i l’emissió d’informació vàlida per a recolzar la 
gestió del risc dins l’Entitat. Aquesta última funció es realitza mitjançant les eines disponibles 
per detectar anticipadament les situacions potencialment problemàtiques, identificant col·lectius 
o clients individuals amb major probabilitat d’entrada en mora i definint estratègies globals que 
neutralitzin (o minimitzin) la pèrdua per l’entitat. L’objectiu últim del seguiment del risc és la 
prevenció de la morositat.  
 

A excepció dels riscos mantinguts amb economies domèstiques a Espanya amb garantia 
hipotecària (25.789.610 milers d’euros al 31 de desembre de 2010), amb préstecs al consum 
(2.020.271 milers d’euros al 31 de desembre de 2010) i amb promotors (9.998.786 milers 
d’euros al 31 de desembre de 2010), CatalunyaCaixa no manté concentracions de riscos de 
caràcter significatiu. Les taxes de morositat mitjanes d’aquests tres grups de risc en els últims 
cinc anys han estat del 3,22, el 4,34 i el 6,57%, respectivament. 
  

El Grup CatalunyaCaixa disposa de models de scoring de particulars i de models de ràting 
per tots els segments d’empreses que consideren les diferents característiques de les operacions 
i dels deutors, els quals, atenent l’experiència històrica i les millors pràctiques del mercat, 
serveixen per identificar els clients en funció del seu risc de crèdit associat. Els criteris i 
polítiques de classificació d’operacions / clients en el moment de la contractació mitjançant 
l’aplicació d’aquestes eines els aproven els Òrgans de Direcció de CatalunyaCaixa. 
 

El Grup CatalunyaCaixa identifica de manera interna els actius financers subjectes a risc de 
crèdit en funció de les característiques de les operacions. Amb la finalitat de mitigar el risc de 
crèdit que presenta la negociació d’instruments derivats s’utilitza un sistema de gestió de 
col·laterals. L’acord de col·laterals entre dues entitats representa garantir les exposicions 
originades entre elles (valor de mercat dels derivats) mitjançant la constitució de determinades 
garanties o el lliurament de determinats actius a favor de la contrapartida creditora. 
Actualment, la pràctica totalitat de l’operativa en derivats amb altres entitats financeres es 
troba subjecte a acords de col·lateral. En tots els casos, la garantia es limita a dipòsits en 
efectiu denominats en euros. 

 
Els principals objectius que s’aconsegueixen amb la implantació d’un sistema de gestió de 

col·laterals són, bàsicament, els següents: 
 

 Increment de la protecció davant possibles situacions d’impagament. 
 
 Increment de l’operativa amb la contrapartida per la reducció del consum de línies de crèdit. 
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 Accés a operacions amb derivats a més llarg termini. 
 
 Possibilitat d’oferir millors preus en les operacions realitzades per la garantia que ofereix el 

col·lateral. 
 

 Disminució del consum de capital econòmic i regulatori per l’operativa amb derivats. 
 

A continuació es mostra el moviment dels actius financers deteriorats de CatalunyaCaixa 
corresponents a l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 que no es troben 
registrats en el balanç perquè es considera remota la possibilitat de recuperar-los, encara que 
l’Entitat no ha interromput les accions per aconseguir la recuperació dels imports deguts: 
 
 

Milers d’euros 2010 

Saldo d'actius financers la recuperació dels quals es 
considera remota a l’1 de juliol de 2010 1.090.843 

Addicions 411.862 
  Amb càrrec a correccions de valor per deteriorament d’actius 323.074 
  Amb càrrec directe en el compte de pèrdues i guanys 11.214 
  Productes vençuts i no cobrats 65.341 
  Altres conceptes 12.233 

Baixes 49.112 
  Per recuperació en efectiu de principal 17.393 
  Per recuperació en efectiu de productes vençuts i no cobrats 5.875 
  Per condonació 25.078 
  Per altres conceptes 766 

Variació neta per diferències de canvi (196) 

Saldo d'actius financers la recuperació dels quals es  
  considera remota al 31 de desembre de 2010      1.453.397 
 
A continuació es mostra un detall de l’actiu del balanç de situació a 31 de desembre de 

2010: 
  

Milers d’euros 2010 

Total crèdit a la clientela excloses les Administracions Públiques (negocis 
a Espanya)  52.559.323 

Total crèdit net a la clientela excloses les Administracions Públiques 
(negocis a Espanya) 50.255.943 

Total actiu (negocis totals) 76.822.147 

 
Els quadres següents mostren les dades acumulades del finançament concedit pel Grup  

CatalunyaCaixa al 31 de desembre de 2010 destinat a la construcció i promoció immobiliària i 
les seves corresponents cobertures realitzades: 

 

Milers d’euros 
Import brut 

Excés 
sobre valor 
de garantia 

Cobertura 
específica 

Crèdit registrat per les entitats de crèdit 
del grup  12.119.746 2.525.102 1.042.941 

 del que: dubtosos 1.721.104 1.006.623 690.940 
 del que: subestàndard  1.748.479 1.518.479 352.001 
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Pro-memòria:  
Cobertura genèrica total 172.347 
Actius fallits 206.310 

 
El quadres següents mostren el detall del finançament destinat a la construcció i promoció 

immobiliària al 31 de desembre de 2010 corresponents a operacions registrades pel Grup 
CatalunyaCaixa: 

 

Milers d’euros 2010 

Sense garantia hipotecària 1.861.139 
Amb garantia hipotecària 10.258.607 
Edificis acabats 4.332.590 
Habitatge 3.908.691 
Resta 423.899 

Edificis en construcció 3.718.449 
Habitatge 2.052.762 
Resta 1.665.687 

Sòl 2.207.568 
Terrenys urbanitzats 1.629.263 
Resta  578.305 

Total 12.119.746 
 
 
A continuació es presenta el detall de l’import al 31 de desembre de 2010 de les operacions 

de finançament per l’adquisició de vivendes realitzades pel Grup CatalunyaCaixa: 
 
 

Milers d’euros Import brut Del que: 
dubtosos 

Crèdit per adquisició de vivenda 26.167.062 874.430 
Sense garantia hipotecària 980.180 21.700 
Amb garantia hipotecària 25.186.882 852.730 

 
Addicionalment, a continuació es presenta el detall del crèdit amb garantia hipotecària a les 

llars per adquisició de vivendes al 31 de desembre de 2010 segons el percentatge que suposa el 
risc total sobre l’import de l’última taxació disponible (LTV) d’aquelles operacions registrades pel 
Grup CatalunyaCaixa: 

 

Milers d’euros  Inferior al 
50% 

Entre el  50% 
i el 80% 

Entre el  80% 
i el 100% 

Superior al 
100% 

Import brut  5.976.656 12.682.071 5.181.976 1.346.179 
 del que: dubtosos  48.960 240.895 372.879 189.996 

 
A continuació es presenta el detall dels actius adjudicats provinents del finançament destinat 

a la construcció i promoció immobiliària al Grup CatalunyaCaixa al 31 de desembre de 2010 
d’acord a la seva naturalesa:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 142

 2010 

Milers d’euros Valor comptable 
net Cobertura 

Actius immobiliaris procedents de finançaments 
destinats a empreses de construcció i promoció 
immobiliària 3.116.396 1.399.245 

Edificis acabats 807.116 295.890 
   Vivenda 726.536 243.187 
   Resta 80.580 52.703 

Edificis en construcció 172.357 52.393 
   Vivenda 168.223 50.864 
   Resta 4.134 1.529 

Sòl 2.136.923 1.050.962 
   Terrenys urbanitzats 1.581.326 777.534 
   Resta de sòl 555.597 273.428 

Actius immobiliaris provinents de finançaments 
hipotecaris a llars per adquisició de vivenda           665.187         299.109 

Resta d’actius immobiliaris adjudicats              3.676             1.359 

Instruments de capital, participacions i finançaments 
a societats no consolidades tenidores dels actius                     -         - 

TOTAL   3.785.259       1.699.713 
 
Addicionalment, hi ha 28.807 milers d’euros d’actius no corrents en venda que no 

procedeixen d’actius adjudicats. 
 
 
3.3. Risc de balanç 
 
3.3.1. Risc de tipus d’interès 
 

El risc de tipus d'interès en el qual incorre el Grup CatalunyaCaixa, és aquell que afecta les 
masses d’actiu i passiu sensibles del balanç per l‘efecte que una variació en l’estructura de la 
corba de tipus d’interès de mercat provoca sobre el valor econòmic i el marge d’intermediació 
associat a aquelles masses. 
 

En l'anàlisi, mesurament i control del risc de tipus d'interès assumit pel Grup 
CatalunyaCaixa, s'utilitzen tècniques de mesurament de sensibilitat i anàlisi d'escenaris i 
s’estableixen els límits adequats per evitar l'exposició a nivells de riscos que puguin afectar de 
manera important CatalunyaCaixa. Aquests procediments i tècniques d'anàlisi són revisats amb 
la freqüència necessària per assegurar-ne un funcionament correcte. A més, totes les 
operacions individualment significatives per al Grup CatalunyaCaixa s'analitzen tant de manera 
individual com de manera conjunta amb la resta d'operacions del Grup CatalunyaCaixa, per 
assegurar el control dels riscos de tipus d'interès, juntament amb altres riscos de mercat, als 
quals està exposada el Grup CatalunyaCaixa a causa de la seva activitat d’emissió o adquisició. 

 
La gestió i control del risc de tipus d'interès del balanç del Grup CatalunyaCaixa recau sobre 

el Comitè d’Actius i Passius. Aquest comitè és l'encarregat de posar en pràctica els 
procediments que assegurin que es compleixen en tot moment les polítiques de control i gestió 
del risc de tipus d'interès fixades pel Consell d’Administració. L'objectiu que es persegueix 
mitjançant la implantació d'aquestes polítiques és limitar al màxim els riscos de tipus d'interès i 
aconseguir un equilibri amb la rendibilitat. 
 

S’utilitzen operacions de cobertura per a la gestió individual i conjunta del risc de tipus 
d'interès de tots els instruments financers de caràcter significatiu que es poden exposar a riscos 
de tipus d'interès igualment significatius, cosa que a la pràctica redueix aquest tipus de riscos. 
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El quadre següent mostra el grau d'exposició de CatalunyaCaixa al risc de tipus d'interès al 
31 de desembre de 2010 amb indicació del valor en llibres dels actius i passius financers 
afectats per l'esmentat risc, els quals apareixen classificats en funció del termini estimat fins al 
dia de revisió del tipus d'interès (en les operacions que continguin aquesta característica 
atenent les seves condicions contractuals) o de venciment (en les operacions amb tipus 
d'interès fix): 
 
 
Al 31 de desembre de 2010 
 

Milers d'euros 
Fins a 1 mes

Entre 1 i 3 
mesos 

Entre 3 
mesos i 1 

any 
Entre 1 i 2 

anys 
Entre 2 i 
3 anys 

Entre 3 i 
4 anys 

Entre 4 i 
5 anys 

Més de 5 
anys Total 

     

Actius financers     
Caixa, bancs centrals i     
   entitats de crèdit     

  Amb tipus d'interès fix 1.267.818 - - - - - - - 1.267.818

     
Valors representatius de  
   Deute     

  Amb tipus d'interès fix 17.801 371.343 650.792 306.611 244.669 - - 1.978.427 3.569.643

  Amb tipus d'interès variable 2.561.035 2.090.497 202.865 100.302 19.124 648.000 405.000 860.290 6.887.113

     

Crèdits a la clientela     

  Amb tipus d'interès fix 447.281 592.894 1.313.181 430.035 548.600 110.722 90.903 564.033 4.097.649

  Amb tipus d'interès variable 5.399.681 8.122.318 31.784.196 1.638.346 273.116 899.092 141.039 37.770 48.295.558

     

Total 9.693.616 11.177.052 33.951.034 2.475.294 1.085.509 1.657.814 636.942 3.440.520 64.117.781

     

Passius financers      
Dipòsits d’entitats de crèdit i  
   bancs centrals     

  Amb tipus d'interès variable 2.487.720 2.999.145 796.745 257.707 202.627 388.243 999.695 92.608 8.224.490

     

Dipòsits de la clientela     

  Amb tipus d'interès fix 7.293.618 450.489 13.248.248 4.446.051 3.445.199 1.603.240 1.172.914 2.536.100 34.195.859

  Amb tipus d'interès variable 605.981 1.127.569 659.721 806.229 2.510.739 1.054.297 680.145 1.820.949 9.265.630

     
Dèbits representats per 
   valors negociables     

  Amb tipus d'interès fix 368.565 130.834 100.071 434.223 26.276 - - 3.573.819 4.633.788

  Amb tipus d'interès variable - - 2.118.693 5.261.927 569.101 2.351.377 588.719 705.393 11.595.210

     

Passius subordinats     

  Amb tipus d'interès fix - 500.000 500.000 - - - 1.250.000 - 2.250.000

  Amb tipus d'interès variable 35.000 511.047 406.292 - - - - - 952.339

     

Total 10.790.884 5.719.084 17.829.770 11.206.137 6.753.942 5.397.157 4.691.473 8.728.869 71.117.316
 

 
En relació amb el nivell d'exposició al risc de tipus d'interès estructural (s’exclou la part 

corresponent a Tresoreria) de CatalunyaCaixa, cal assenyalar que s'estima que una variació del 
tipus d’interès de cent punts bàsics tindria un efecte del mateix signe en el patrimoni de 
CatalunyaCaixa de 242.982 milers d’euros al 31 de desembre de 2010 i una variació de signe 
contrari en el compte de pèrdues i guanys de 12.821 milers d’euros al 31 de desembre de 2010. 
 
3.3.2 Cobertures comptables del risc de tipus d’interès 
 
 Una cobertura és una tècnica financera a través de la qual un o diversos instruments 
financers denominats instruments de cobertura es designen per cobrir un risc específicament 
identificat que pot tenir impacte en el compte de pèrdues i guanys, com a conseqüència de 
variacions en el valor raonable o en fluxos d’efectiu d’un o diversos elements concrets, 
denominats partides cobertes. Per a cobertura del risc de tipus d’interès, CatalunyaCaixa 
estableix les següents relacions de cobertura comptable, aplicant els criteris corresponents 
establerts per a cada una (vegeu Nota 2.3):  
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 Microcobertura de risc de tipus d’interès de valor raonable: són cobertures comptables 

en les quals hi ha una identificació perfecta entre l’element cobert i l’instrument de cobertura, ja 
sigui el primer un actiu o un passiu. Es defineixen per la cobertura del risc d’opcionalitat que 
incorporen determinats actius i passius amb l’objectiu de cobrir fluctuacions del tipus d’interès 
de mercat. Com a instruments de cobertura s’utilitzen generalment caps, floors o interest rate 
swaps (IRS) que intercanvien cupons exòtics (idèntics al cost del passiu cobert) per cupons 
variables.    
 

CatalunyaCaixa a l’efecte comptable i de gestió, té dos macrocobertures diferenciades de risc 
de tipus d’interès de la cartera d’instruments financers. 

 
 Macrocobertura de risc de tipus d’interès de fluxos d’efectiu: l’objectiu de gestió en 

què s’emmarca aquesta cobertura és el de reduir la volatilitat del marge d’intermediació davant 
variacions de tipus d’interès amb un horitzó temporal d’un any. Així, aquesta macrocobertura 
cobreix els fluxos d’efectiu futurs en funció de l’exposició neta d’una cartera formada per un 
conjunt d’actius i passius altament probables amb una exposició similar al risc de tipus 
d’interès. Actualment, els instruments de cobertura utilitzats amb aquesta finalitat són els IRS’s. 
 
 Macrocobertura de risc de tipus d’interès de valor raonable: l’objectiu de gestió en 

què s’emmarca aquesta cobertura  comptable és el manteniment del valor econòmic de les 
diferents masses d’actiu i passiu cobertes. Els instruments de cobertura utilitzats amb aquesta 
finalitat són IRS’s i qualsevol altre instrument financer que permeti mitigar el risc de tipus 
d’interès. 
 

CatalunyaCaixa analitza l’eficàcia de les operacions de cobertura de valor raonable del risc de 
tipus d’interès des de l’inici de l’operació de cobertura i durant tots els períodes per als que es 
designa com a tal.  
 
3.4. Risc de negociació 
 

El valor de mercat de les posicions en instruments financers mantingudes per 
CatalunyaCaixa i gestionades per l’Àrea de Tresoreria i Mercat de Capitals amb un objectiu de 
negociació, estan subjectes a les variacions de certs factors de risc: tipus d’interès, tipus de 
canvi, preus de renda variable i mercaderies i volatilitats. 

 
El Consell d’Administració estableix el límit de Valor en Risc (VaR) associat a aquesta 

activitat, el qual es controla diàriament i es defineix com la màxima pèrdua associada a les 
posicions mantingudes amb un horitzó temporal d’un dia i amb una probabilitat del 99%. 

 
Addicionalment, segons la tipologia d’instruments contractats , també es defineixen certes 

mesures de risc complementàries per tal d’assolir un millor control del risc. El Consell 
d’Administració també defineix límits màxims sobre aquestes mesures, els quals també es 
controlen diàriament: 
 
3.4.1. Risc de tipus d’interès 
 

Aquells instruments, tant actius com derivats, el valor de mercat dels quals està afectat per 
les variacions dels tipus d’interès estan subjectes a un límit màxim de sensibilitat, definit com la 
variació de valor de mercat deguda a un augment d’un punt bàsic en tots els terminis de les 
corbes d’interès. 
 
3.4.2. Risc de tipus de canvi 
 

La gestió del risc de tipus de canvi és a càrrec de l’Àrea de Tresoreria i Mercat de Capitals, 
que integra i gestiona la totalitat de la posició de canvi generada en l’àmbit de les oficines, així 
com l’activitat de negociació. El procediment establert per integrar la posició de canvi 
representa traslladar diàriament la totalitat de les operacions realitzades a les oficines com una 
posició única a l’Àrea de Tresoreria i Mercat de Capitals, que es consolida amb la posició 
generada des de la mateixa Àrea.  
 

La posició de canvi està definida per totes les operacions que suposen compravenda de 
divises: spots, outright, swaps de divises, opcions sobre divises i futurs sobre divises. La posició 
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oberta s’obté per l’acumulació dels fluxos d’efectiu de cada divisa que han estat generats per 
cadascun dels instruments relacionats i està subjecte a un límit màxim. 
 
3.4.3. Altres riscos de preu 
 

El risc de preu afecta les posicions de negociació en renda variable i mercaderies, ja sigui 
mitjançant actius o mitjançant instruments derivats.  
 

S’estableix un límit sobre la posició màxima en aquests instruments, definida com el valor de 
mercat en el cas de títols i com la posició equivalent delta en el cas de derivats. 

  
A l’efecte comptable, per a la cobertura del risc de preu, CatalunyaCaixa estableix relacions 

de microcobertura del valor raonable, aplicant els criteris comptables establerts sobre aquestes 
relacions (vegeu Nota 2.3), les quals cobreixen principalment dipòsits estructurats de clients. 
Són cobertures comptables en les quals hi ha una identificació perfecta entre l’element cobert i 
l’instrument de cobertura, que es defineixen per a la cobertura de les fluctuacions en el valor 
dels derivats implícits en instruments financers híbrids, provocades per variacions en preus de la 
renda variable. Com a instruments de cobertura s’utilitza una operació a mercat idèntica al 
derivat implícit en instruments financers híbrids. 
 
3.5. Risc operacional 
 

S’entén per risc operacional la probabilitat d’incórrer en pèrdues causades per ineficiències 
personals o errors en processos, sistemes o factors externs. La gestió del risc operacional és un 
element estratègic per a CatalunyaCaixa, ja que afecta directament la generació de valor via 
resultats i indirectament la reputació i la confiança posada en l'Entitat pels agents socials, 
reguladors, clients i públic en general. 

 
CatalunyaCaixa te implantant un model global de gestió del risc operacional que utilitza 

metodologies i eines avançades per facilitar a cada àrea de negoci la comprensió, prevenció i 
mitigació de les pèrdues operatives, així com del perfil global de l'Entitat.  

 
El model de gestió s’ha definit com un seguit d'actuacions encaminades a sistematitzar la 

identificació, avaluació, monitorització, mesurament i mitigació del risc a tota l'organització, 
suportat per eines i metodologies especialitzades i emmarcat dins el context de la funció de 
gestió global del risc. 

 
3.6. Gestió de capital i solvència 
 

El control i la gestió de la solvència del grup s'emmarca dins de les Polítiques de Solvència 
aprovades pel Consell d'Administració. Per a garantir el compliment del conjunt d’aquestes 
polítiques s’han establert adequats sistemes de control i seguiment. En aquest sentit el Comitè 
de Solvència, en la seva condició d’òrgan delegat de la Direcció General, s’encarrega de realitzar 
un seguiment mensual de l’evolució de les diferents ràtios i de valorar l’impacte econòmic que 
tenen les actuacions més significants de l’activitat diària de la Caixa ja sigui en termes de 
quantia i composició de recursos propis com de requeriments de capital. 

 
Els objectius de solvència relacionats amb la generació de recursos propis com numerador de 

la ràtio són els següents:  
 

 Operar amb un nivell suficient de recursos propis per poder acomplir amb els requeriments 
legals i de les agències de ràting a la vegada poder establir objectius estratègics més 
ambiciosos a un termini de temps més ampli. 

 
 Mantenir una composició adequada de recursos propis, principalment de caràcter estable i de 

qualitat (Core Capital), amb un elevat nivell Tier I i, a la vegada, amb una capacitat disponible 
de generar recursos de nivell Tier II. 

 
 Fonamentar el creixement dels recursos propis en l’autofinançament, en la capacitat de 

generar de forma interna els recursos propis de forma recurrent a través dels resultats de 
l’exercici, que han de permetre enfortir la situació patrimonial de l’Entitat i l’accés als mercats 
per a la captació de recursos addicionals a cost raonable.  
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Per la part del denominador de la ràtio de solvència, els objectius en termes d’actius 

ponderats són principalment:  
 

 Identificar els riscos per poder controlar de forma equilibrada el seu creixement i evitar una 
concentració excessiva amb punts de tall que permetin seleccionar els percentatges de cartera 
desitjats seguint criteris de qualificació creditícia òptims. En aquest sentit, les Polítiques i 
Procediments d’Admissió del Risc i les Polítiques de Reestructuració i Recuperació constitueixen 
igualment pilars bàsics d’una política de solvència i, per tant, garantiran els seus objectius 
mitjançant la qualitat de les operacions creditícies i la seva rendibilitat i evitant les inversions de 
caràcter especulatiu. 

 
 Buscar la màxima eficiència en la gestió dels actius ponderats per risc, de manera que, al 

costat d'altres variables de rendibilitat i risc, el consum de recursos propis és considerat com 
una variable fonamental en l'anàlisi associada a la presa de decisions d'inversió del Grup. 

 
 La gestió del capital des del punt de vista econòmic, que té per objectiu optimitzar la creació 

de valor del Grup i de les unitats de negoci que l’integren. 
 
Per complir amb els objectius de solvència, el Grup disposa d'una sèrie de polítiques i 

processos de gestió dels recursos propis, quines principals directrius són: 
 

 El Grup disposa de les unitats de seguiment i control que analitzen els nivells de compliment 
de la normativa de Banc d'Espanya en matèria de recursos propis, i disposen d'alarmes que 
permeten garantir que les decisions preses per les diferents àrees i unitats de l'Entitat són 
coherents amb els objectius fixats  pel compliment dels recursos propis mínims. 

 
 Es realitza un control rigorós dels clients i segments que presenten major risc per a l'entitat 

amb una determinació de plans d'acció per reduir l'exposició al risc. 
 

 En la planificació estratègica i comercial del Grup, així com en l'anàlisi i seguiment de les 
operacions del Grup es considera com un factor clau en la presa de decisions l'impacte 
d’aquestes en els recursos propis computables del Grup i la relació consum –rendibilitat- risc.  

 
 Per poder gestionar adequadament el capital del Grup és fonamental pressupostar i analitzar 

les necessitats futures, anticipant-se als diferents moments del cicle. Les projeccions de capital 
regulatori i econòmic prenen per base la informació pressupostària (balanç, compte de 
resultats) i els escenaris macroeconòmics. En funció del resultat d’aquestes estimacions es 
planifiquen mesures de gestió (com ara emissions, titulitzacions, compra de protecció) 
necessàries per poder assolir els objectius de capital. 
 

La Circular 3/2008 del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit, sobre determinació i control dels 
recursos propis mínims, regula els recursos propis mínims que han de mantenir les entitats de 
crèdit espanyoles - tant a títol individual com de grup consolidat -. Aquesta circular estableix, en 
la norma vuitena, quins elements han de computar-ne com a recursos propis, a l'efecte del 
compliment dels requeriments mínims establerts. Els recursos propis a l'efecte del que està 
disposat en l'esmentada norma es classifiquen en recursos propis bàsics i de segona categoria, i 
difereixen dels recursos propis calculats d'acord amb el que disposen les NIIF-UE ja que 
consideren com a tals determinades partides i incorporen l'obligació de deduir-ne d’altres que 
no estan contemplades en les esmentades NIIF-UE. D'altra banda, els mètodes de consolidació i 
valoració de societats participades que cal aplicar a l'efecte del càlcul dels requeriments de 
recursos propis mínims del Grup difereixen, d'acord amb la normativa vigent, dels aplicats en 
l'elaboració d'aquests comptes anuals consolidats, fet que provoca també l'existència de 
diferències a l'efecte del càlcul dels esmentats recursos . 

 
La Circular 3/2008, així com les seves posteriors modificacions (Circular 9/2010, de 22 de 

desembre), suposen l’adaptació a normativa Espanyola del procés internacional de revisió de 
requeriments de capital iniciat pel Comitè de Basilea. En aquest sentit, i amb independència de 
les mesures de caràcter intern preses per la majoria de governs per reforçar la capitalització 
dels seus sistemes financers, des del Comitè de Supervisió Bancària s’han aprovat una sèrie de 
mesures conegudes com a Basilea III que han de permetre un reforçament de la solvència de 
les Entitats. El Grup CatalunyaCaixa treballa de manera focalitzada per aconseguir el nivell de 
capitalització que aquestes normes disposen. 
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Els requeriments de recursos propis mínims establerts es calculen segons l'exposició del Grup al 
risc de crèdit i dilució, al risc de contrapart, al risc de mercat i al risc operacional. El càlcul dels 
requeriments de capital es realitza a través de models interns per a la part de risc de crèdit 
(l’Entitat es troba en fase de roll out per l’aplicació de models avançats per les carteres 
integrades), i del mètode estàndard per al risc de mercat i el risc operacional. Addicionalment, 
el Grup està subjecte al compliment dels límits establerts en les polítiques de risc ja 
esmentades, al compliment de les obligacions de Govern Corporatiu intern, a l’existència del 
procés intern d’autoavaluació del capital que culmina amb el corresponent informe anual i a les 
obligacions d'informació pública a retre al mercat.  

A nivell econòmic i aprofundint en la quantificació del procés d’auto-avaluació de capital, 
s'analitzen els requeriments per a tots els riscos als quals s'enfronta l'entitat utilitzant una 
metodologia que compta amb dues vessants complementàries, una quantitativa que aglutina els 
riscos més significatius als quals pot estar exposada l'entitat i que s'estima que s'han de cobrir 
amb capital (risc de crèdit, mercat, operacional, balanç, liquiditat o concentració), i una altra 
qualitativa basada en una adequada gestió de tots els riscos. Aquest anàlisi es complementa 
amb la quantificació d'escenaris de tensió que avaluen una sèrie d'esdeveniments que de 
produir-se, podrien afectar negativament als resultats i solvència de l'entitat.  

 
Per últim, i abordant l’últim dels anomenats 3 pilars de Basilea, el Grup CatalunyaCaixa 

elabora, amb periodicitat anual, l’Informe de Rellevància Prudencial en compliment dels 
requisits d’informació al mercat establerts per la Circular 3/2008 del Banc d’Espanya. 

 
Per tot l’indicat, pel Grup CatalunyaCaixa la gestió dels recursos propis és un element 

fonamental de l’activitat diària del Grup que afecta tant les decisions d'inversió de l'Entitat com  
a l’anàlisi de la viabilitat de les operacions.  

 
A continuació s'inclou un detall, classificat en recursos propis bàsics i de segona categoria, 

dels recursos propis del Grup al 31 de desembre de 2010, calculats d'acord amb el que 
s'estableix en la Circular 3/2008 de Banc d'Espanya:  

Milers d’euros 
2010 

Import En % 

Core Capital 3.149.587 6,48% 
Recursos propis bàsics (Tier 1) 3.613.237 7,44% 
Recursos propis totals  5.198.206 10,70% 
Recursos propis exigibles 3.887.632 - 
Superàvit de recursos propis 1.310.574 - 

   
 

A l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010, els recursos propis computables 
del Grup i de les entitats del Grup subjectes a aquesta obligació individualment considerades 
excedien els requerits per la normativa esmentada. 

 

4. Comptabilització de la fusió 
 

Tal i com s’indica a la Nota 1, CatalunyaCaixa procedeix de la fusió de Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Caixa d’Estalvis de Tarragona i Caixa d’Estalvis de Manresa. 

 
Les particularitats de les caixes d'estalvis i de la configuració del procés de fusió, conceptuat 

com un negoci conjunt sota control comú, van fer que la NIIF 3 no sigués aplicable a la 
comptabilització de la creació de CatalunyaCaixa. Es va considerar que la millor presentació de 
la imatge fidel de la Caixa de nova creació, en la que no hi ha equació de canvi ni intercanvi 
econòmic, s'obtenia mitjançant la consideració que es tracta d'un negoci conjunt i per tant s'han 
de registrar tots els actius i passius aportats al seu valor raonable, per presentar la correcta 
imatge fidel del patrimoni que neix. 
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Seguint el criteri comptable citat: 

 
 Es van registrar els actius i passius sorgits a conseqüència de la fusió, com per exemple 

compromisos amb els empleats derivats de l'acord laboral. 
 
 Es van registrar al seu valor raonable, amb l'última informació disponible, tots els actius i 

passius aportats per les tres entitats. Tots aquells que no figuraven registrats pel seu valor 
raonable en la comptabilitat de les tres caixes preexistents, entre els quals destaquen les 
inversions creditícies i l'immobilitzat, van ser revaluats i, per tant, van generar un impacte 
patrimonial en la nova Caixa. Així mateix, les diferències sorgides respecte al valor comptable 
previ van  generar ingressos i despeses addicionals a partir de l'esmentat moment. 

En conseqüència, els estats financers de la nova Caixa no incorporen cap fons de comerç 
derivat d'aquesta operació i el patrimoni en el moment inicial reflecteix la contrapartida del 
valor raonable dels actius nets rebuts de les tres entitats. Així mateix, el resultat acumulat per 
Caixa Catalunya, Caixa Tarragona i Caixa Manresa a 30 de juny de 2010, forma part del 
patrimoni inicial de la nova Caixa.  

 
Les diferències entre els imports registrats en la comptabilitat de les tres caixes fusionades i 

el valor raonable pel que s'han registrat els actius i passius de l'Entitat s'expliquen a 
continuació; en aquest sentit cal destacar que les reclassificacions esmentades s’han d’entendre 
com la diferència entre l’assignació a les diferents carteres comptables que ha fet 
CatalunyaCaixa respecte que la van fer en el seu moment les tres caixes preexistents. 

 
 

(milers d’euros) Saldos a 1-07-2010 

ACTIU 
Agregació 

saldos 
fusionats 

Valor 
raonable en 

la nova caixa 
Diferències  

Caixa i dipòsits en bancs centrals  927.825 927.825 -   
Cartera de negociació  1.279.668 1.281.509 1.841 (A)  
Altres actius financers a valor raonable amb canvis a pèrdues i 

guanys  79.591 40.987 (38.604) (B)  
Actius financers disponibles per a la venda  4.465.318 3.827.111 (638.207) (C)  
Inversions creditícies  56.572.561 59.936.815 3.364.254 (D)  
Cartera d’inversió a venciment 5.389.480 1.138.623 (4.250.857) (E)  
Ajustos a actius financers per macrocobertures 66.682 66.682 -   
Derivats de cobertura  1.123.853 1.123.853 -   
Actius no corrents en venda  3.257.075 3.756.936 499.861 (F)  
Participacions  263.189 251.668 (11.521) (G) 

Contractes d’assegurances  vinculats a pensions  - - -   
Actiu material  2.434.728 2.544.446 109.718 (H) 

Actiu intangible 26.764 17.352 (9.412) (I) 

Actius fiscals 681.974 1.780.964 1.098.990 (J) 

Resta d’actius 5.305.697 3.963.298 (1.342.399) (K) 

TOTAL ACTIU 81.874.405 80.719.069 (1.155.336)  

 
(A) Inclou una reclassificació positiva de 2.149 milers d'euros per un traspàs des de la 

cartera d’“Actius financers disponibles per a la venda” i una reclassificació negativa de 
308 milers d'euros per un traspàs a la cartera d’“Actius financers disponibles per a la 
venda”. 

 
(B) Inclou una reclassificació negativa de 28.486 milers d'euros per un traspàs a la 

cartera d’“Inversions creditícies” i una reclassificació negativa de 10.118 milers 
d'euros per un traspàs a la cartera d’“Actius financers disponibles per a la venda”. 

 



  

 
   

 149

(C) L'epígraf recull, principalment, tres reclassificacions positives de 308, 10.118 i 
351.377 milers d'euros per  traspassos des de “Cartera de negociació”, “Altres actius 
financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys”, i “Cartera d'inversió a 
venciment”, respectivament i quatre reclassificacions negatives de 2.149, 518.071, 
225.050 i 7.725 milers d'euros per traspassos a la “Cartera de negociació”, 
“Inversions creditícies”, “Cartera d'inversió a venciment” i “Participacions”, 
respectivament. Addicionalment la posada a valor raonable suposa un impacte 
negatiu de 247.015 milers d’euros 

 
(D) Inclou tres reclassificacions positives de 28.486, 518.071 i 3.850.532 milers d'euros 

per traspassos des de la cartera de “Altres actius financers a valor raonable amb 
canvis en pèrdues i guanys”, “Actius financers disponibles per a la venda” i “Cartera 
d'inversió a venciment”, respectivament. Així mateix incorpora la posada en valor 
raonable del crèdit per un import negatiu de 1.032.835 milers d'euros. 

 
(E) Inclou una reclassificació positiva de 351.377 milers d'euros per un traspàs des de la 

cartera d’“Actius financers disponibles per a la venda” i dos reclassificacions negatives 
de 225.050 i 3.850.532 milers d'euros per traspassos a les carteres d’“Actius 
financers disponibles per a la venda” i “Inversions creditícies”, respectivament. 
Addicionalment es recull un impacte negatiu de 517.714 milers d'euros per la posada 
en valor raonable de la cartera, així com l'amortització de 9.943 milers d'euros per 
títols emesos per Caixa d'Estalvis de Manresa que estaven adquirits per Caixa 
d'Estalvis de Catalunya.    

 
(F) Principalment, incorpora la posada en valor de les participacions en societats 

d'assegurances que es trobaven en procés de venda per un import de 586.427 milers 
d'euros, així com l’efecte de la posada en valor raonable dels actius immobiliaris per 
un import negatiu de 86.566 milers d'euros. 

 
(G) Recull un impacte negatiu per 19.246 milers d'euros per la posada en valor raonable 

de les societats multigrup i associades, així com una reclassificació positiva pel 
traspàs de 7.725 milers d’euros des de la cartera d’“Actius financers disponibles per a 
la venda”. 
 

(H) Inclou la revaloració dels actius propietat de l'Obra Social i de determinats immobles 
d'ús propi de la xarxa d'oficines i les seus centrals. 

 
(I) Incorpora el deteriorament de 9.412 milers d'euros per aplicacions informàtiques 

activades que es deixaran d’utilitzar.  
 

(J) Diferències temporals sorgides, principalment, pel sanejament del crèdit, els actius 
immobiliaris i les diferents carteres de renda fixa.  

 
(K) Inclou, principalment, la posada en valor de les existències immobiliàries de les 

societats del grup per un import net negatiu de 1.340.775 milers d'euros .  
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(milers d’euros) Saldos a 1-07-2010 

PASSIU I PATRIMONI NET 
Agregació 

saldos 
fusionats 

Valor 
raonable en 

la nova caixa 
Diferències  

Cartera de negociació  1.067.033 1.067.033 -   
Altres passius financers a valor raonable amb canvis a pèrdues i 

guanys  10.554 10.554 - 
 

 
Passius financers a cost amortitzat  72.587.680 71.726.281 (861.399) (L)  
Ajustos a passius financers per macrocobertures 631.077 631.077 -   
Derivats de cobertura  336.135 336.135 -   
Passius associats a actius no corrents en venda 2.671.497 2.671.497 -   
Provisions  415.868 869.154 453.286 (M)  
Passius fiscals 301.439 788.357 486.918 (N) 

Fons Obra Social  218.825 286.921 68.096 (O) 

Resta de passius  140.661 140.661 -  

Capital reemborsable a la vista - - -  

TOTAL PASSIU 78.380.769 78.588.670 207.901  

Fons propis 3.597.612 2.092.967 (1.504.645) (P) 

Ajustos per valoració (124.859) 16.549 141.408 (Q) 

Interessos minoritaris 20.883 20.883 -  

TOTAL PATRIMONI NET 3.493.636 2.130.399 (1.363.237)  

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 81.874.405 80.719.069 (1.155.336)  

 
 

(L) Principalment recull la posada a valor raonable de les emissions pròpies. 
 

(M) Inclou la constitució d'un fons de 69.628 milers d'euros per l’efecte de la posada a 
valor raonable de societats multigrup i associades amb fons propis negatius, així com 
dos fons de 299.516 i 84.142 milers d’euros per fer front als compromisos sorgits per 
l'acord laboral del procés de fusió i un fons per riscos per fons d'inversió. 

 
(N) Diferències temporals sorgides, principalment, per la posada en valor de les emissions 

pròpies i de les participacions en societats d'assegurances que es troben en procés de 
venda.  

 
(O) Increment del fons de l'obra social per la revaloració dels seus actius immobiliaris. 

 
(P) Correspon a l'import net dels ajustos realitzats en les valoracions de tots els actius i 

passius.  
 

(Q) Reclassificació dels Ajustos per valoració corresponents a Actius Financers disponibles 
per a la venda a Fons propis.  

 
Finalment, es presenta el compte de resultats proforma construït mitjançant l’agregació dels 

comptes de resultats del Grup CatalunyaCaixa de l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de 
desembre de 2010 i de cadascuna de les tres entitats participants en el procès de fusió, Caixa 
d’Estalvis de Catalunya, Caixa d’Estalvis de Tarragona i Caixa d’Estalvis de Manresa, pel període 
comprés entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2010: 
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(milers d’euros) 2010 
 
MARGE D’INTERESSOS 767.853  

Comissions(net) 
     338.980 

 
Resultat d’entitats valorades pel mètode de la participació     (12.051)  
Rendiments d’instruments de capital  39.526  
Altres resultats  57.514  
MARGE BRUT 1.191.822  
Despeses vàries 939.654 

Dotacions a provisions (net)  6.927 

Pèrdues per deteriorament d’actius financers (net) 100.726  
RESULTAT DE L’ACTIVITAT D’EXPLOTACIÓ      144.515  
Pèrdues per deteriorament de la resta d’actius (net) 46.035   
Altres resultats      (45.208)  
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 53.272  
Impost sobre beneficis  (55.163)  
Dotació obligatòria a obres i fons socials -  
RESULTAT DE L’ACTIVITAT ORDINÀRIA 108.435   
Resultat d’operacions interrompudes (net) -  
RESULTAT DE L’EXERCICI 108.435 

Resultat atribuït a la minoria 731 
 
RESULTAT DE L’EXERCICI 109.166 

 
Els principals ajustos per la posada en valor raonable de la nova entitat amb càrrec a 

reserves han estat la posada en valor raonable de les Inversions Creditícies i dels actius 
inmobiliaris. En aquest sentit, part de l’imputació a reserves hauria tingut impacte en el compte 
de resultats de l’exercici 2010 en el cas que no s’hagués produït la fusió. 
 
 

5. Distribució dels resultats de CatalunyaCaixa 
 

La proposta de distribució del benefici net de CatalunyaCaixa de l’exercici de 6 mesos acabat 
al 31 de desembre de 2010, que el Consell d'Administració presentarà a l'aprovació de 
l’Assemblea General, és la següent: 
 

Milers d’euros 2010 

A l'Obra Social 11.642 
A Reserves 11.920 

Total 23.562 
 
 Els resultats de l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 de les restants 
societats del Grup s’aplicaran en la forma que determinin els seus respectius accionistes. 
 
 

6. Moviments significatius de participacions en el capital 
 
Entre els moviments més significatius de l’any 2010 destaquen les ampliacions de capital 

d’Invercartera Capital, SCR, SA, Activos Macorp, SL, Gescat Gestió de Sòl, SL i Gescat Vivendes 
en Comercialització, SL, Gescat Lloguers, SL, ServiManresa Actius en Lloguer, SL, Cedinsa 
Concessionària, SA, Unión Sanyres, SL, Espais Catalunya Mediterráneo, SA, Rimau 
Promocentre, SL, Harmonia Badalona, SL i CEM Monestir, SL, que a més s’ha fusionat amb 
Monestir SB-XXI, SL. També s’han fusionat les gestores de fons d’inversió Caixa Catalunya 
Gestió i CEM Inversió, així com les companyies Ascat Mediació Operador Bancassegurances, SL i 
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Caixa Manresa Operador Banca Seguros Vinculado, SL.  S’ha produït la fusió per absorció de 
Construcciones de Tuberías Industriales, S.L. (absorbent) amb General de Mantenimiento 
Técnico, SL, Europea de Mantenimiento Industrial, SA, Emicat Servicios Técnicos, SL i TRADEHI, 
SL (absorbides), sent el nom de la societat resultant Grupo Navec Servicios Industriales, SL. La 
societat Gescat Sineva, SL ha reduït capital donant sortida a un dels socis, amb la qual cosa 
Procam, SA passa a controlar-ne el 100%. S’ha dut a terme la venda parcial del negoci 
assegurador del Grup a la companyia Mapfre, SA, de tal manera que la participació en les 
societats Ascat Vida, SA d’Assegurances, Ascat Assegurances Generals, SA, Caixa Tarragona 
Vida, SA d’Assegurances i Reassegurances i Caixa Manresa Vida, SA Companyia d’Assegurances 
ha passat del 100% al 50%. També s’ha venut un 12% de la societat Promocions Terres 
Cavades, SA,  i, dins del procés de reestructuració del Grup CatalunyaCaixa, s’ha procedit a la 
dissolució de la societat TP Best 4000, SL.  

 
En les Notes 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 i 17 es facilita informació sobre aquestes societats. 
 

 

7. Informació per segments de negoci 
 

En el següent quadre es mostra la informació per segments de negocis requerida per la NIIF 
8: 
 

Milers d’euros 2010 

 Financer Immobiliari Altres Ajustos 1 Total 

  
Actius financers 67.047.497 1.060.745 8.083 (1.497.866) 66.618.459
Altres actius 4.295.968 6.098.975 1.067 (429.701) 9.966.309
  
Total actiu 71.343.465 7.159.720 9.150 (1.927.567) 76.584.768
  
Passius financers 67.247.080 7.343.486 5.939 (1.463.400) 73.133.105
Altres passius 1.496.349 99.069 97 (250.269) 1.345.246
Patrimoni 2.600.036 (282.835) 3.114 (213.898) 2.106.417
  
Total passiu i patrimoni 71.343.465 7.159.720 9.150 (1.927.567) 76.584.768
  
Marge d’interessos 397.053 (118.556) 24 28.057 306.578
Marge brut  606.836 (103.886) (34) 40.060 542.976

Resultat de l’activitat     
d’explotació 155.481 (143.296) (117) 42.929 54.997

  
Resultat de l’exercici (net) 711.788 (923.056) (809) 230.197 18.120

 
1 Incorpora eliminacions de fons propis, operacions intragrup, cobrament de dividends i altres ajustos de 

consolidació. 
 
 

8. Retribucions del Consell d’Administració i Alta Direcció de 
CatalunyaCaixa 
 

Es defineix com a personal clau de la direcció de l’Entitat les persones que tenen autoritat i 
responsabilitat per planificar, dirigir i controlar les activitats de l’Entitat, ja sigui directament o 
indirectament, incloent-hi els membres del Consell d’Administració o òrgan equivalent i el 
personal directiu. 
 
8.1. Remuneració al Consell d’Administració 
 

De conformitat amb el que estableix la Llei 14/2006, de 27 de juliol, de la Generalitat de 
Catalunya, que va reformar la Llei de Caixes d’Estalvis de Catalunya, els estatuts de  
CatalunyaCaixa estableixen que el càrrec de President té caràcter retributiu, tenint en compte 
els paràmetres que s’han de considerar conforme a l’apartat 3 de l’article 1 de l’Ordre 70/2007 
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del Departament d’Economia i Finances i al fet que les funcions del president no són executives i 
que la seva dedicació no és exclusiva. A l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 
2010 la retribució de la presidència ha estat de 80.840 euros, la qual és compatible amb el 
cobrament de les dietes i desplaçaments que corresponguin. Durant el període transitori 
comprés entre l’1 de juliol i el 16 de novembre de 2010, i en compliment del que establia el 
Pacte de Fusió entre Caixa d’Estalvis de Catalunya, Caixa d’Estalvis de Tarragona i Caixa 
d’Estalvis de Manresa, el vicepresident 1er va percebre 12.494 euros de retribució, equivalent a 
la mateixa retribució que tenia com a President, a la caixa de procedència, també compatible 
amb el cobrament de les dietes i desplaçaments corresponents. 

 
Totes les remuneracions percebudes per la resta del Consell d’Administració i comissions 

delegades corresponen exclusivament a dietes per assistència a reunions. 
 
El quadre següent mostra un detall de les remuneracions meritades a favor dels membres 

del Consell d'Administració de CatalunyaCaixa, exclusivament en la seva qualitat de Consellers 
de CatalunyaCaixa, durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010: 

 

Milers d’euros 
Dietes 

2010 

Sr. Albert Abelló Hierro 10 
Sr. Josep Alabern Valentí  5 
Sr. Jordi Campins Punter 8 
Sr. Fernando Casado Juan 10 
Sr. Esteve Díaz Sánchez 8 
Sr. Joan Echániz Sans 36 
Sr. Josep Maria Farrés Penela 12 
Sr. Jorge Antonio García Rodríguez 5 
Sr. Josep Guasch Luján 3 
Sr. Edward Hugh 8 
Sr. Ferran Laguarta Bertran 8 
Sr. Antoni Llardén Carratalà 18 
Sr. Joan Angel Lliberia Esteve 5 
Sr. Francisco Longo Martínez 8 
Sr. Juan Antonio Matas Arnalot 7 
Sr. Josep Molins Codina 29 
Sra. Carmen Pastor Solernou 7 
Sr. Jaume Roquet Sánchez 9 
Sr. Manel Rosell Martí 42 
Sr. Javier Sánchez López 7 
Sr. Francisco Úbeda López 5 

Total 250 
 

Addicionalment, durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 s’han 
meritat 835 milers d’euros en concepte de remuneracions a favor dels 50 antics membres del 
Consell d’Administració de CatalunyaCaixa no detallats en el quadre anterior. 

 
CatalunyaCaixa té subscrita una pòlissa d’assegurança col·lectiva de responsabilitat civil que 

cobreix els membres del Consell d’Administració, de la Comissió de Control i de l’Alta Direcció. 
La prima pagada per aquest concepte ascendeixen a 134 milers d’euros al 31 de desembre de 
2010. Caixa d’Estalvis de Catalunya, Caixa d’Estalvis de Tarragona i Caixa d’Estalvis de Manresa 
van contractar, abans de la seva extinció, l’ampliació de les respectives pòlisses d’assegurança 
col·lectiva de responsabilitat civil per cobrir les possibles reclamacions que es poguessin 
realitzar sobre fets esdevinguts amb anterioritat a aquesta data, per un import de 589, 54 i 33 
milers d’euros, respectivament. 

 
CatalunyaCaixa no té contretes obligacions en matèria de compromisos per pensions amb els 

membres, antics i actuals, del Consell d’Administració i de la Comissió de Control per la seva 
condició de consellers.  
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El Grup CatalunyaCaixa té concertada una pòlissa d'assegurança d'accidents per als 
membres dels Òrgans de Govern, mentre detenen aquesta condició, les primes de la qual han 
comportat 18 milers d’euros l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010. El capital 
assegurat per mort o invalidesa permanent és de 150 milers d’euros per persona l’exercici de 6 
mesos acabat al 31 de desembre de 2010. 
 

La concessió de crèdits, avals i garanties als vocals del Consell d'Administració, als membres 
de la Comissió de Control, al Director General o a llurs cònjuges, ascendents, descendents i 
col·laterals fins a segon grau, i també a les societats en les quals aquestes persones tinguin una 
participació que, aïlladament o conjuntament, sigui majoritària i en les quals exerceixin els 
càrrecs de president, conseller, administrador, gerent, director general o assimilat, ha de ser 
autoritzada pel Consell d'Administració de CatalunyaCaixa i s'ha de comunicar al Departament 
d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, el qual l'ha d'autoritzar expressament. 

 
De conformitat amb l’establert en els articles 229 i 230 de la Llei de Societats de Capital, es 

fa constar que els membres del Consell no mantenen participacions significatives en el capital 
social d’entitats l’objecte social de les quals sigui: (i) banca, finançament o crèdit, (ii) 
assegurances, (iii) gestió d’Instituicions d’Inversió Colectiva; o (iv) intermediació de valors; ni 
exerceixen funcions d’administració o direcció en cap societat d’aquest tipus.  
 

D’acord amb el requerit per l’article 114.2 de la Llei del Mercat de Valors, es fa constar que 
durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 els Administradors de l’Entitat 
no han realitzat per sí mateixos ni per persona interposada, cap operació amb l’Entitat o amb 
altres societats del Grup alienes al tràfic ordinari o en condicions que no hagin estat de mercat. 
Addicionalment, i de conformitat amb l’article 229 de la Llei de Societats de Capital, s’informa 
seguidament sobre situacions de conflictes d’interés en l’exercici de 6 mesos tancat al 31 de 
desembre de 2010 dels membres del Consell d’Administració:  

 
 El Sr. Antoni Llardén Carratalà, respecte a les operacions creditícies amb Enagas, SA, en el 

Consell d’Administració del 16 de novembre de 2010 es va abstenir atesa la seva vinculació 
professional amb aquesta societat. 
 
 El Sr. Joan Echániz Sans, respecte a l’operació creditícia amb la Diputació de Barcelona, en el 

Consell d’Administració del 21 de desembre de 2010 es va abstenir atesa la seva vinculació 
professional amb aquesta entitat. Així mateix, durant una part del segon semestre de l’exercici 
2010, una persona vinculada a aquest conseller ha exercit un càrrec d’alta direcció a Abn Amro 
Bank N V Sucursal en España. 

 
 El Sr. Manel Rosell Martí, respecte a les operacions amb Eva Española, SL, en el Consell 

d’Administració del 21 de desembre de 2010 es va abstenir atesa la seva vinculació professional 
amb aquesta societat. 

 
8.2. Remuneració a l’Alta Direcció 
 

A l’efecte d’elaborar els presents comptes anuals, s’han considerat 13 persones com a 
personal clau de l’Alta Direcció al 31 de desembre de 2010. 

 
En el quadre següent es mostren les remuneracions meritades per CatalunyaCaixa a favor de 

l'Alta Direcció de CatalunyaCaixa, tal com s'ha definit en el paràgraf anterior: 
 

 

Milers d’euros 

 
Retribucions 
a curt termini 

 
Prestacions 

postocupació1 
 

Total 
2010 2010 2010 

Alta Direcció 1.867 2.655 4.522 

           1 L’import de Prestacions postocupació correspon a un període de dotze mesos 
 
Els membres de l’Alta Direcció no perceben cap remuneració per l’assistència a les reunions 

del Consell d’Administració i comissions delegades. 
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A l'efecte del que disposen els apartats anteriors, s'entén per Alta Direcció el conjunt de 
persones que desenvolupen, de fet o de dret, funcions de direcció sota la dependència directa 
dels òrgans d'administració, de comissions executives o de membres del Consell Executiu o 
directors generals, incloent-hi els apoderats que no restringeixin l'àmbit de la seva 
representació a àrees o matèries específiques o a l'activitat que constitueixen l'objecte de 
l'Entitat.  
 
 

9. Caixa i dipòsits en bancs centrals 
 
 El detall del saldo d'aquest epígraf de l'actiu del balanç de situació consolidat al 31 de desembre 
de 2010 és el següent: 
 

Milers d’euros 2010 

Caixa 269.476 
Dipòsits en Banc d'Espanya 149.997 
Dipòsits en altres bancs centrals 5.121 

Ajustos per valoració 337 

Total  424.931 
 

El tipus d'interès efectiu mitjà dels instruments classificats en aquesta cartera durant 
l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 és del 0,94%.  
 
 

10. Carteres de negociació 
 

10.1. Composició dels saldos deutors 
 

A continuació es presenta un detall dels actius financers inclòs en aquesta categoria al 31 de 
desembre de 2010, classificats per àrees geogràfiques on es troba localitzat el risc, per classes de 
contraparts, per tipus d’instruments i segons s’hagi determinat el seu valor raonable (vegeu 
Nota 2.2.3): 
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Milers d’euros 2010 

Per àrees geogràfiques  
Espanya 554.515 
Altres països de la Unió Europea 316.754 
Resta del món 32.500 

Total 903.769 

Per classes de contraparts   
Entitats de crèdit 422.899 
Administracions públiques residents 174.595 
Altres sectors residents 306.275 
Altres sectors no residents - 

Total 903.769 

Per tipus d’instruments   
Valors representatius de deute 184.144 
  Deute públic espanyol 178.825 
    Lletres del tresor 170.761 
    Obligacions i bons de l’Estat 8.064 
    Altres deutes anotats - 
  Deute públic estranger - 
  Emesos per entitats financeres 5.307 
  Altres valors de renda fixa 12 
Instruments de capital - 
Derivats de negociació 719.625 

Total 903.769 
  
 
A continuació es presenta el valor raonable dels instruments financers inclosos en aquesta 

categoria al 31 de desembre de 2010, classificats per nivells: 
 

Milers d’euros 2010 

Nivell 1 184.132 
Nivell 2 719.625 
Nivell 3 12 

Total 903.769 
 
El tipus d'interès efectiu mitjà dels instruments de deute classificats en aquesta cartera 

durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 és del 1,38%. 
 
10.2. Composició dels saldos creditors 
 

A continuació es presenta un detall dels passius financers inclosos en aquesta categoria al 31 
de desembre de 2010, classificats per àrees geogràfiques on es troba localitzat el risc, per 
classes de contraparts i per tipus d’instruments i segons s’hagi determinat el seu valor raonable 
(vegeu Nota 2.2.3): 
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Milers d’euros 2010 

Per àrees geogràfiques  
Espanya 504.936 
Altres països de la Unió Europea 337.769 
Resta del món 66.263 

Total 908.968 

Per classes de contraparts   
Entitats de crèdit 686.873 
Altres sectors residents 222.095 

Total 908.968 

Per tipus d’instruments   
Derivats de negociació 908.968 

Total 908.968 
 
El mètode de càlcul del valor raonable de tots els instruments financers amb saldo creditor 

de la cartera de negociació al 31 de desembre de 2010 és el de nivell 2. 
 

 
10.3. Derivats financers de negociació 
 

A continuació es presenta un detall, per classes de derivats, del valor raonable dels derivats 
de negociació, així com el seu valor nocional (import sobre la base del qual es calculen els 
pagaments i cobraments futurs d’aquests derivats) al 31 de desembre de 2010: 
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 2010 

Milers d’euros 
Saldos deutors Saldos creditors 

Valor 
raonable Nocional 

Valor 
raonable Nocional

Compravenda de 
 divises no vençudes   
Compres contra euros 18.506 138.327 65 3.214
Compres contra divises - - - -
Vendes contra euros 1.120 115.504 25.536 708.713

Futurs financers sobre 
 valors i tipus d'interès  
Comprats - 328.900 - -
Venuts - - - 114.626
Opcions sobre valors  
Comprades 49.609 323.259 - -
Emeses - - 202.331 3.867.782

Opcions sobre tipus 
 d'interès  
Comprades 100.266 7.138.805 - -
Emeses - - 104.891 7.059.021
Opcions sobre divises  
Comprades 7.598 113.130 - -
Emeses - - 7.584 114.107

Altres operacions 
 sobre tipus d'interès  
Permutes financeres  sobre tipus d'interès 537.592 9.557.046 561.382 12.194.985

Altres derivats 
 financers  
Comprats 4 - 1.160 -
Credit Default Swaps  
Comprats 4.895 135.442 50 10.000
Emeses 35 5.000 5.969 157.700

Total 719.625 17.855.413 908.968 24.260.148

 
L’import nocional dels contractes formalitzats no representa el risc real assumit pel Grup 

CatalunyaCaixa, ja que la posició neta en aquests instruments financers resulta de la seva 
compensació i/o combinació. 
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11. Altres actius financers a valor raonable amb canvis a 
pèrdues i guanys 
 

A continuació es presenta un detall dels actius financers inclosos en aquesta categoria al 31 
de desembre de 2010, classificats per àrees geogràfiques on es troben localitzats els riscos, per 
classes de contraparts, per tipus d’instruments i segons s’hagi determinat el seu valor raonable 
(vegeu Nota 2.2.3): 
 

Milers d’euros 2010 

Per àrees geogràfiques  

Espanya 28.547 
Altres països de la Unió Europea 10.230 

Ajustos per valoració 490 

Total 39.267 

Per classes de contraparts   

Entitats de crèdit 28.547 
Altres sectors no residents 10.230 

Ajustos per valoració 490 

Total 39.267 

Per tipus d’instruments  

Valors representatius de deute  
Deute públic estranger 10.230 
Altres valors de renda fixa 28.547 

Ajustos per valoració 490 

Total 39.267 
 

Aquests actius tenen un valor raonable del nivell 1 de 39.267 milers d’euros al 31 de 
desembre de 2010. 

 
El tipus d’interès efectiu mitjà dels instruments de deute classificats en aquesta cartera 

durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 era del 4,45%. 
 
 



 
  

 160

12. Actius financers disponibles per a la venda i ajustos a actius 
financers per macrocobertures 

 
A continuació es presenta un detall dels actius financers inclosos en aquesta categoria al 31 

de desembre de 2010, classificats per àrees geogràfiques on es troben localitzats els riscos, per 
classes de contraparts, per tipus d’instruments i segons s’hagi determinat el seu valor raonable 
(vegeu Nota 2.2.3): 
 

Milers d’euros 2010 

Per àrees geogràfiques  
Espanya 4.365.890 
Altres països de la Unió Europea 214.021 
Resta del món 76.337 

Pèrdues per deteriorament       (4.657) 

Total Actius financers disponibles per a la venda 4.651.591 

Ajustos per a actius financers per macrocobertures     (45.316) 

Total 4.606.275 

Per classes de contraparts   
Entitats de crèdit 600.133 
Administracions públiques residents 2.599.676 
Altres sectors residents 1.265.262 
Altres sectors no residents 191.177 

Pèrdues per deteriorament       (4.657) 

Total Actius financers disponibles per a la venda 4.651.591 

Ajustos per a actius financers per macrocobertures     (45.316) 

Total 4.606.275 

Per tipus d’instruments  
Valors representatius de deute 3.772.890 
  Deute públic espanyol 2.594.423 
    Lletres del tresor 73.233 
    Obligacions i bons de l’Estat 2.447.084 
    Altres valors 74.106 
  Emesos per entitats financeres 562.347 
  Altres valors de renda fixa 616.120 
Instruments de capital 883.358 
  Accions de societats espanyoles cotitzades 633.286 
  Accions de societats espanyoles no cotitzades 169.234 
  Accions de societats estrangeres no cotitzades 1.113 
  Participacions en el patrimoni de fons 71.359 
  Altres 8.366 

Pèrdues per deteriorament         (4.657) 

Total Actius financers disponibles per a la venda 4.651.591 

Ajustos per a actius financers per macrocobertures     (45.316) 

Total 4.606.275 
 
Els ajustos per a actius financers per macrocobertures corresponen a la variació del valor 

raonable dels actius financers disponibles per a la venta atribuïble al risc cobert per la 
macrocobertura de valor raonable (vegeu nota 3.3.2). 
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A continuació es presenta el valor raonable dels instruments financers inclosos en aquesta 
categoria al 31 de desembre de 2010, classificats per nivells: 

 

Milers d’euros 2010 

Nivell 1 4.359.580 
Nivell 2 212.951 
Nivell 3 33.744 

Total 4.606.275 
 
Les pèrdues per deteriorament corresponen al fons de cobertura de pèrdues específiques i 

inherents. 
 

El tipus d’interès efectiu mitjà dels instruments de deute classificats en aquesta cartera 
durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 era del 3,54%. 

 
 Les participacions més significatives al 31 de desembre de 2010 en entitats no considerades 
participades són les següents: 
 

 

Milers d’euros 

 2010 

Societat Participació 
Cost Valor de 

mercat 
Plusvàlua 

neta 
Impostos 
diferits 

   
Repsol-YPF, SA1 1,63 % 331.117 414.268 58.206 24.945 
Gas Natural, SA 1,62 % 177.278 171.170       (4.276)    (1.832) 
      
Total  508.395 585.438 53.930 23.113 
1 La participació en Repsol-YPF es sustenta a través de la participació en la societat Repinves, sobre la que 
es té una participació del 32,4%, que s’ha considerat com “Actius financers disponibles per a la venda”, ja 
que es tracta d’una societat instrumental, que únicament és tenidora de les accions de Repsol-YPF, SA. 
(vegeu Nota 1.11) 

 
 

13. Inversions creditícies 
 
13.1. Composició del saldo 
 

A continuació es presenta un detall dels actius financers inclosos en aquesta categoria a 31 
de desembre de 2010, classificats per àrees geogràfiques on es troben localitzats els riscos, per 
classes de contraparts i per tipus d’instruments: 
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Milers d’euros 2010 

Per àrees geogràfiques  
Espanya 59.919.956 
Altres països de la Unió Europea 680.161 
Resta del món 244.495 

Pèrdues per deteriorament (2.341.142) 
Ajustos per valoració 62.651 

Total 58.566.121 

Per classes de contraparts   
Entitats de crèdit 1.727.262 
Administracions públiques residents 1.402.923 
Altres sectors residents 56.919.434 
Altres sectors no residents 794.993 

Pèrdues per deteriorament (2.341.142) 
Ajustos per valoració 62.651 

Total 58.566.121 

Per tipus d’instruments  
Dipòsits en entitats de crèdit 1.727.262 
  Comptes mutus 219.348 
  Comptes a termini   491.342 
  Adquisició temporal d’actius 72.876 
  Altres comptes 891.727 
  Altres actius financers 51.969 
Crèdit a la clientela 53.945.408 
  Crèdit comercial 916.932 
  Deutors garantia real 39.726.105 
  Arrendaments financers 931.201 
  Adquisició temporal d’actius 14.782 
  Altres crèdits 12.282.161 
  Altres actius financers 74.227 
Valors representatius de deute 5.171.942 

Pèrdues per deteriorament (2.341.142) 
Ajustos per valoració 62.651 

Total 58.566.121 
 
El tipus d'interès efectiu mitjà de les inversions creditícies a l’exercici de 6 mesos acabat al 

31 de desembre de 2010 era del 3,12%. 
 
Dins de l’epígraf Valors representatius de deute s’inclouen, principalment, els valors 

representatius de deute no cotitzats o cotitzats en mercats no actius, principalment bons de 
cèdules multicedents, en el que un dels cedents és CatalunyaCaixa. 
 

Els principals “Ajustos per valoració” corresponen a comissions cobrades i no meritades i a 
interessos meritats i no cobrats per un import de (151.372) i 214.447 milers d’euros, 
respectivament, al 31 de desembre de 2010. 
 

Al 31 de desembre de 2010, l’import dels préstecs titulitzats que es mantenen al balanç 
consolidat posteriorment a l’1 de gener de 2004, el risc dels quals no s’ha transferit, és de 
13.196.936 milers d’euros (vegeu Nota 29.5). 

 
L’import de les operacions que s’han renegociat les seves condicions a l’exercici de 6 mesos 

acabat al 31 de desembre de 2010, ascendeix a 354.459 milers d’euros.  
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A continuació es presenta un detall de l’epígraf “Altres actius financers” al 31 de desembre 
de 2010: 

 

Milers d’euros 2010 

Xecs a càrrec d’entitats de crèdit 51.969 
Comissions per garanties financeres (vegeu Nota 2.9) 29.343 
Fiances donades en efectiu 10.917 
Altres conceptes 33.967 

Total 126.196 
 
13.2. Actius vençuts i deteriorats 
 

A continuació es presenta un detall dels actius financers classificats com a inversions 
creditícies i considerats dubtosos per raó del seu risc de crèdit al 31 de desembre de 2010: 

 
Actius dubtosos al 31 de desembre de 2010 
 

Milers d’euros Fins a 6 
mesos 

Entre 6 i 9 
mesos 

Entre 9 i 
12 mesos 

Més de 12 
mesos Total 

Tractament general 228.246 83.833 61.904 1.025.712 1.399.695 

Operacions amb garantia 
immobiliària 592.505 193.719 172.935 1.386.385 2.345.544 
Vivenda acabada residència habitual 196.980 69.699 60.991 556.982 884.652 
Finques rústiques en explotació i 

oficines, locals i naus polivalents 
acabades 31.967 7.060 8.297 58.802 106.126 

Vivendes acabades (resta) 197.114 52.795 70.754 343.647 664.310 

Parcel·les, solars i resta d’actius 
immobiliaris 166.444 64.165 32.893 426.954 690.456 

Total 820.751 277.552 234.839 2.412.097 3.745.239 
 
  

Addicionalment, al 31 de desembre de 2010 els dubtosos classificats com operacions sense 
risc apreciable ascendeixen a 32.242 milers d’euros, i els classificats amb garantia pignoratícia 
parcial ascendeixen a 16.137 milers d’euros. 

 
El valor de les garanties considerades eficaces dels actius dubtosos ascendeixen a 1.910.788 

milers d’euros al 31 de desembre de 2010.  
 
En aquest sentit, per calcular el valor de les garanties s’ha tingut en compte les ponderacions 

marcades per la Circular 3/2010 sobre el percentatge considerat eficaç en funció del tipus 
d’actiu que hi hagi com a col·lateral. 

 
A 31 de desembre de 2010, els imports vençuts i no classificats com a deteriorats ascendeix 

a 127.085 milers d’euros. 
 
 

13.3. Cobertura del risc de crèdit 
 

A continuació es presenta el moviment en l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 
2010 de les pèrdues per deteriorament registrades per a la cobertura del risc de crèdit i l'import 
acumulat d’aquestes a l'inici i al final d’exercici dels instruments de deute classificats 
d’inversions creditícies: 
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Milers d’euros 
Fons específics

Fons de cobertura de 
pèrdues inherents Total 

Saldo a l’1 de juliol de 2010 2.502.388 164.079 2.666.467 

Dotació amb càrrec a resultats 487.536 - 487.536 
Recuperació amb abonament a 
resultats (463.863) - (463.863) 

Utilització de fons (333.341) - (333.341) 
Altres moviments (23.925) 8.268 (15.657) 

Saldo al 31 de desembre de 2010 2.168.795 172.347 2.341.142 
 

Durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 les recuperacions d’actius en 
suspens han ascendit a 20.364 milers d’euros. 

 
Al 31 de desembre de 2010, el Grup CatalunyaCaixa ha registrat com a actius subestàndard 

1.974.154 milers d’euros i s’han registrat pèrdues per deteriorament per un import de 294.324 
milers d’euros classificades dins de “Pèrdues per deteriorament d’actius financers-Inversions 
creditícies”. 
 
13.4. Valor raonable 
 

El valor raonable dels actius inclosos en aquest epígraf s’estima que no difereix 
significativament del seu valor en llibres al 31 de desembre de 2010. 
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14. Cartera d’inversió a venciment 
 

A continuació es presenta un detall dels actius financers inclosos en aquesta categoria al 31 
de desembre de 2010, classificats per àrees geogràfiques on es troben localitzats els riscos, per 
classes de contraparts i per tipus d’instruments: 

 

Milers d’euros 
 

2010 

Per àrees geogràfiques  

Espanya 878.743 
Altres països de la Unió Europea 228.532 
Resta del món 29.334 

Pèrdues per deteriorament         (1.524) 

Total 1.135.085 

Per classes de contraparts   

Entitats de crèdit 176.883 
Altres sectors residents 777.488 
Altres sectors no residents 182.238 

Pèrdues per deteriorament         (1.524) 

Total  1.135.085 

Per tipus d’instruments  

Valors representatius de deute  
Emesos per entitats financeres 176.883 
Altres valors de renda fixa 959.726 

Pèrdues per deteriorament         (1.524) 

Total 1.135.085 
 
El tipus d'interès efectiu mitjà dels instruments de deute classificats en aquesta cartera a 

l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 és del 5,45%. 
 
Els actius financers inclosos en aquesta categoria tenen un valor raonable d’1.121.995 milers 

d’euros al 31 de desembre de 2010 amb un valor en llibres d’1.135.085 milers al 31 de 
desembre de 2010. 
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15. Derivats de cobertura (deutors i creditors) 
 

A continuació es presenta un detall, per tipus de productes, del valor raonable i del nocional 
dels derivats designats com a instruments de cobertura en operacions de cobertura de valor 
raonable al 31 de desembre de 2010: 

 

 2010 

Milers d’euros 
Saldos deutors Saldos creditors 

Valor 
raonable Nocional 

Valor 
raonable Nocional 

  
Cobertures de valor raonable 837.836 12.956.784 268.104 8.255.316
Microcobertures 92.679 4.321.129 101.405 2.575.596
Macrocobertura 745.157 8.635.655 166.699 5.679.720

  

Cobertures de fluxos d’efectiu 105.175 41.417.940 87.646 28.778.468
Microcobertures 14.892 5.189.304 1.947 -
Macrocobertura 90.283 36.228.636 85.699 28.778.468
  
Total 943.011 54.374.724 355.750 37.033.784

 
Els saldos deutors dels derivats designats com a instruments de cobertura tenen un valor 

raonable a nivell 2 i nivell 3 de 937.502 i 8.918 milers d’euros al 31 de desembre de 2010, 
respectivament. Així mateix, els saldos creditors tenen un valor raonable nivell 2 i nivell 3 de 
354.073 i 1.677 milers d’euros al 31 de desembre de 2010, respectivament. 

 
El detall dels instruments de cobertura en les cobertures de valor raonable al 31 de 

desembre 2010 es presenten a continuació: 
 

 

 2010 

Milers d’euros 
Saldos deutors Saldos creditors 

Valor 
raonable Nocional 

Valor 
raonable Nocional 

Compravenda de divises no 
vençudes  

Compres contra euros 2.242 1.953 - -
Vendes contra euros - - 2.242 1.953
Opcions sobre valors  

Comprades 8.347 2.488.141 - -

Emeses - - 46.069 2.134.916

Opcions sobre tipus 
 d'interès  

Comprades 27.079 718.762 - -

Emeses - - 27.832 320.631
Altres operacions 
 sobre tipus d'interès  
Permutes financeres 
 sobre tipus d'interès  800.168 9.747.928 191.961 5.797.816

Total 837.836 12.956.784 268.104 8.255.316
 

En concepte de permutes financeres sobre tipus d’interès per a la cobertura de fluxos 
d’efectiu, generats per les posicions titulitzades després de l’1 de gener de 2004, existeix un 
nominal de 5.189.304 milers d’euros al 31 de desembre de 2010. 
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 Al 31 de desembre de 2010 hi ha registrat un saldo deutor de 90.283 milers d’euros i un 
saldo creditor de 85.699 milers d’euros en concepte de permutes financeres sobre tipus 
d’interès per a la macrocobertura de fluxos d’efectiu, amb un nominal de 65.007.104 milers 
d’euros. 
 

L’import nocional dels contractes formalitzats no representa el risc real assumit pel Grup 
CatalunyaCaixa, ja que la posició neta en aquests instruments financers resulta de la seva 
compensació i/o combinació. 

 
 

16. Actius no corrents en venda  
 

En aquest epígraf del balanç hi ha registrat un import net de 752.204 milers d’euros al 31 de 
desembre de 2010, que corresponen bàsicament a l’immobilitzat procedent d’adjudicacions per 
impagament de deutes que es pretén alienar i que no formen part de l’activitat d’explotació 
(vegeu Nota 2.21). Al 31 de desembre de 2010 hi ha constituïda una provisió per import de 
212.283 milers d’euros. 

 
Amb data 1 de juliol de 2010 les inversions procedents de les filials asseguradores es 

trobaven classificades en l’epígraf d’”Actius no corrents en venda”.  Amb la seva venda es va 
procedir a fer una reclassificació de la part no venuda a l’epígraf “Participacions-Entitats 
associades” (vegeu Nota 17.1). 

 
Amb data 5 de març de 2010 Caixa Catalunya i 28 d’abril Caixa Tarragona i Caixa Manresa, 

van arribar a un acord amb Mapfre, SA, per desenvolupar conjuntament els negocis 
d’assegurances i plans de pensions de CatalunyaCaixa. Amb aquest acord, Mapfre ha adquirit el 
50% més una acció de les filials asseguradores de CatalunyaCaixa (Ascat Vida, SA 
d’Assegurances, Ascat Assegurances Generals, SA, Caixa Tarragona Vida, SA d’Assegurances i 
Reassegurances i Caixa Manresa Vida, SA Companyia d’Assegurances). 

 
El preu garantitzat de l’operació es pagarà en diferents terminis fins el 2015. Addicionalment, 

l’acord preveu possibles pagaments addicionals posteriors condicionats al grau de compliment 
dels plans de negoci acordats. 

 
Com a part integrant dels acords signats amb Mapfre, s’han emés opcions de compra i venda 

per part d’ambdues societats que es podrien exercir, principalment, en el cas que es produís un 
canvi en el control de CatalunyaCaixa o Mapfre o es determinés que hi hagués incompliments 
contractuals dels acords signats entre ambdues societats. 

 
El moviment que hi ha hagut en el saldo d’aquest epígraf del balanç de situació adjunt és el 

següent: 
 

Milers d’euros  2010 

Saldo a l’1 de juliol de 2010 1.512.648 
Addicions 46.465 
Traspàs a inversions immobiliàries (37.928) 
Baixes per vendes d’immobles (34.404) 
Traspàs a participacions (232.556) 
Baixa per venda companyies d’assegurances (541.719) 
Traspàs provisions 44.107 
Correcció deteriorament actius (4.409) 

Saldo al 31 de desembre de 2010 752.204 
 
Durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010, s’han realitzat vendes 

d’actius classificats com a “Actius no corrents en venda” que han generat unes pèrdues de 
5.638 milers d’euros.  
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17. Participacions  
 
17.1. Participacions en entitats associades 

 
El saldo de l’epígraf “Participacions-Entitats associades” del balanç consolidat a 31 de 

desembre de 2010 és de 364.532 milers d’euros. 
 
El detall d’aquestes participacions s’especifica a la Nota 2.1.3.  
 
El moviment que hi ha hagut en el saldo d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat 

adjunt, és el següent: 
 

 

Milers d’euros  

Valor teoricocomptable  
Saldo a l’1 de juliol de 2010 61.648 
Compres i constitucions - 
Ampliacions - 
Reduccions - 
Vendes i dissolucions         (782) 
Variació composició grup 130.467 
Mètode de la participació     (3.166) 
Saldo al 31 de desembre de 2010 188.167 

Fons de comerç  
Saldo a l’1 de juliol de 2010 14.525 
Compres de participacions - 
Vendes de participacions - 
Variació composició grup 161.840 
Deteriorament - 
Saldo al 31 de desembre de 2010 176.365 

Saldo a l’1 de juliol de 2010 76.173 

Saldo al 31 de desembre de 2010 364.532 
 

Els moviments més significatius durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 
2010 han estat els següents: 
 
 

Milers d’euros 2010 

Societat Classe de moviment 
Cost de la 

participació  

Ascat Vida, SA Variació composició grup 241.274 
Ascat Assegurances Generals, SA Variació composició grup 22.000 
Caixa Manresa Vida, SA Variació composició grup 19.369 
Caixa Tarragona Vida, SA Variació composició grup 9.664 

 
L’exercici de constitució i el saldo del fons de comerç net implícit i integrat en el cost de la 

participació són: 
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Milers d’euros 2010 

Any Societat dependent 
Fons de 

comerç net  

2005 Grupo Nave Servicios Industriales, SL 5.650 
2006 Hujoceramic, SL 2.430 
2008 Establecimientos Industriales y Servicios, SL 1.268 
2008 Hidroeléctrica del Noguera, SL 1.597 
2008 Solwindet Las Lomas, SL 937 
2008 Comomin Tuberías, SL 2.643 
2010 Ascat Vida, SA 130.691 
2010 Ascat Assegurances Generals, SA 13.729 
2010 Caixa Tarragona Vida, SA 5.845 
2010 Caixa Manresa Vida, SA 11.575 

Total                                      176.365 
 
 
 El fons de comerç registrat per les societats asseguradores neix com a conseqüencia de la 
posada a valor raonable de les mateixes per la pèrdua del seu control, tal i com indica la NIIF 3. 
 
17.2. Participació en negocis conjunts 
 

El detall de l’epígraf “Participacions-Entitats multigrup” a 31 de desembre de 2010 
s’especifica a la Nota 2.1.2.  
 

El moviment que hi ha hagut en el saldo d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat 
adjunt és el següent: 

 

Milers d’euros  

Valor teoricocomptable  
Saldo a l’1 de juliol de 2010 167.278 
Compres i constitucions 4.308 
Ampliacions 30.631 
Reduccions - 
Vendes i dissolucions - 
Variacions composició grup 15.101 
Mètode de la participació      (12.251) 
Saldo al 31 de desembre de 2010 205.067 

Fons de comerç  
Saldo a l’1 de juliol de 2010 10.218 
Compres de participacions 1.492 
Vendes de participacions - 
Altres - 
Deteriorament - 
Saldo al 31 de desembre de 2010 11.710 

Deteriorament  
Saldo a l’1 de juliol de 2010     (2.000) 

Saldo al 31 de desembre de 2010     (2.000) 

Saldo a l’1 de juliol de 2010 175.496 

Saldo al 31 de desembre de 2010 214.777 
 

 
Els moviments més significatius durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 

2010 ha estat el següent: 
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Milers d’euros 2010 

Societat 
Classe de moviment 

Cost de la 
participació  

Unión Sanyres, SL Ampliació 18.443 
Centros Residenciales Sanyres Sur, SL Variació composició Grup 8.609 
Espais Catalunya Mediterráneo, SA Ampliació 8.062 
Promocions Terres Cavades, SA Variació composició Grup 5.829 
Ecamed Barcelona, SL Compra 5.801 
Cedinsa Concessionària, SA Ampliació 2.500 
CEM Monestir, SL Ampliació 1.152 
Promar 21, SL Variació composició Grup 663 
Rimau Promocentre, SL Ampliació  339 
Harmonia Badalona, SL Ampliació 135 

 
 
L’exercici de constitució i el saldo del fons de comerç net són els següents: 
 

Milers d’euros 2010 

Any Societat dependent 
Fons de 

comerç net  

2007 Ocycandey 2006, SL 1.881 
2008 Parc Eòlic Coll del Moro, SL 617 
2008 Parc Eòlic de Torre Madrina, SL 617 
2008 Parc Eòlic de Vilalba dels Arcs, SL 463 
2009 Olivos Naturales, SL 3.963 
2010 Elecdey Asturias, SL 2.676 
2010 Ecamed Barcelona, SL 1.493 

Total 11.710 
 

El Grup CatalunyaCaixa ha optat, d’acord amb el punt 38 de la NIC 31, per consolidar els 
comptes anuals consolidats de les societats participades classificades de negocis conjunts pel 
mètode de la participació. 
 

L’efecte d’haver consolidat les participacions en negocis conjunts per integració proporcional 
sobre l’actiu, el passiu, el patrimoni net i el compte de pèrdues i guanys consolidats seria el 
següent: 

 

Milers d’euros 2010 

Actius financers  565.983 
Actius immobiliaris 2.410.645 
Altres actius 162.282 

Total actiu 3.138.910 

Passius financers 2.951.694 
Altres passius 187.216 

Total passiu i patrimoni net 3.138.910 

Marge d’interessos (33.264) 
Marge brut 36.004 
Resultat de l’activitat d’explotació (61.595) 

Resultat abans d’impostos  (65.099) 

Impost sobre beneficis (7.613) 

Resultat atribuït al Grup - 
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18. Actiu material 
 

El moviment que hi ha hagut en aquest epígraf del balanç de situació consolidat en l’exercici 
de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 ha estat el següent: 

 
 

CatalunyaCaixa Consolidat 

Milers d’euros 
Ús propi 

Inversions 
immobiliàries 

Immobilitzat 
OBS Total  Total  

Cost regularitzat i actualitzat      
Saldo a l’1 de juliol de 2010 1.625.470 705.603 290.181 2.682.254 3.228.976 

Addicions  8.320 51.295 964 60.579 204.460 
Augments per transferència o traspàs  5.342 28.691 - 34.033 34.039 
Sortides per baixa o reduccions (63.509)1             (8.328)            (14)    (71.851)    (88.463) 
Disminucions per transferència o traspàs (34.033) -               -    (34.033)    (34.039) 
      
Saldo al 31 de desembre de 2010 1.541.590 777.261 291.131 2.670.978 3.344.973 

Amortització acumulada      
Saldo a l’1 de juliol de 2010 592.313 14.630 71.292 678.235 684.272 

Addicions  24.763 3.754 3.763 32.280 38.407 
Augments per transferències o traspàs - 2.344 - 2.344 2.344 
Sortides per baixes i traspassos (30.220)                (250)              (2)    (30.472)    (30.967) 
      
Saldo al 31 de desembre de 2010 586.856 20.478 75.053 682.387 694.056 
      
Fons depreciació actius adjudicats      
Saldo a l’1 de juliol de 2010 - - - - 258 
    
Addicions  - - - - 899 

Saldo al 31 de desembre de 2010 - - - - 1.157

Saldo a l’1 de juliol de 2010 1.033.157 690.973 218.889 2.004.019 2.544.446 

Saldo al 31 de desembre de 2010 954.734 756.783 216.078 1.988.595 2.649.760 
1  S’inclouen pèrdues per deteriorament per valor de 23.299 milers d’euros enregistrades dins de l’epígraf 
“Pèrdues per deteriorament de la resta d’actius (net) – Resta d’actius” 
 
 

Addicionalment a les inversions immobiliàries de CatalunyaCaixa, es registren les inversions 
immobiliàries de determinades filials del Grup per valor net de 659.277 milers d’euros. 
 
18.1. Actiu material d’ús propi 
 

El detall, d'acord amb la seva naturalesa, de les partides que integren el saldo d'aquest 
epígraf del balanç de situació consolidat al 31 de desembre de 2010 és el següent: 

 
 

Milers d’euros Cost 
Amortització 
acumulada 

Saldo 
net 

Edificis i terrenys d’ús propi 864.121 83.084 781.037 
Mobiliari, vehicles i resta 526.390 332.734 193.656 
Equips informàtics i instal·lacions 203.940 171.604 32.336 
Altres 14.714 3.358 11.356 

Saldo a 31 de desembre de 2010 1.609.165 590.780 1.018.385 
   

 
18.2. Inversions immobiliàries 
 

Les addicions produïdes durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 
corresponen bàsicament a immobles adjudicats rebuts per impagament de deutes d’operacions 
creditícies, que estan sent explotats en règim de lloguer. 
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En l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010, els ingressos derivats de rendes 
provinents de les inversions immobiliàries propietat del Grup CatalunyaCaixa han estat de 
10.442 milers d’euros. 

 
Durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010, s’han realitzat vendes 

d’actius classificats com a “Inversions immobiliàries” per valor de 8.328 milers d’euros que han 
generat unes pèrdues de 713 milers d’euros, enregistrats a l’epígraf “Guanys/(Pèrdues) en la 
baixa d’actius no classificats com no corrents en venda”. 

 
18.3. Valor raonable de l’immobilitzat material 
 

El valor de taxació de l’immobilitzat material (edificis i terrenys d’ús propi i inversions 
immobiliàries) al 31 de desembre de 2010 s’estima que no difereix significativament del seu 
valor comptable i en tot cas aquest es recuperarà en el transcurs de les operacions del grup. 

  
 

19. Actiu intangible 
 

El detall del saldo d'aquest epígraf del balanç de situació consolidat al 31 de desembre de 
2010 és el següent: 
 

Milers d’euros 2010 

Saldo a l’1 de juliol de 2010 17.352 
   Addicions    1.279 
   Sanejaments - 
   Amortitzacions (8.464) 

Saldo al 31 de desembre de 2010 10.167 
 

Bàsicament, els actius intangibles corresponen a programes informàtics i a altres 
desenvolupaments realitzats per empreses externes al Grup CatalunyaCaixa. 

 
 

20. Resta d’actius 
 
La composició del saldo d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat al 31 de desembre 

de 2010 és la següent: 
 

Milers d’euros 2010 

Existències 4.382.271 
Periodificacions 20.521 
Altres actius 40.969 

Total 4.443.761 
 
20.1. Existències 
 

Les existències més significatives del Grup al tancament de l’exercici de 6 mesos acabat al 
31 de desembre de 2010 es classifiquen de la següent manera: 

 

Milers d’euros Cost Deteriorament 
Saldo 
net 

Terrenys i solars  3.578.519 (1.286.438) 2.292.081 
Obres en curs 352.128 (84.545) 267.583 
Edificis 2.327.056 (504.449) 1.822.607 

Total 6.257.703 (1.875.432) 4.382.271 
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20.2. Periodificacions 
 

Al 31 de desembre de 2010, la composició del saldo d’aquest epígraf del balanç de situació 
consolidat adjunt és la següent: 
 

Milers d’euros 2010 

Comissions 17.697 
Altres periodificacions 2.824 

Total 20.521 
 
20.3. Altres actius 
 

L’epígraf ”Altres actius” presenta un saldo al 31 de desembre de 2010 de 40.969 milers 
d’euros. Part d’aquest epígraf correspon a uns dividends pendents de cobrament de Gas Natural 
i Repsol YPF, SA registrats dins l’epígraf “Rendiments d’instruments de capital-Altres 
instruments de capital” per un import de 5.244 i 10.429 milers d’euros al 31 de desembre de 
2010, respectivament, i a altres operacions en camí de cobrament. 

 
 

21. Passius financers a cost amortitzat 
 

A la Nota 3.1 es facilita el detall dels venciments de les principals partides que integren els 
saldos d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat. 

 
21.1. Dipòsits de bancs centrals 
 

El detall del saldo d’aquest epígraf al 31 de desembre de 2010 correspon a dipòsits del Banc 
d’Espanya per un import de 3.353.077 milers d’euros, garantits a través de la pignoració 
d’instruments financers. El tipus d’interès efectiu mitjà és del 1,01% a l’exercici de 6 mesos 
acabat al 31 de desembre de 2010. 

 
21.2. Dipòsits d’entitats de crèdit 
 

La composició dels saldos d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat, atenent la 
naturalesa de les operacions, és la següent: 

 

Milers d’euros 2010 

A la vista   11.109 

Altres crèdits      4.863.265 
  Comptes a termini  4.384.930 
  Altres comptes  232.263 
  Cessió temporal d’actius 246.072 

Ajustos per valoració        (21.603) 

Total 4.852.771 
 

La pràctica totalitat dels dipòsits a la vista corresponen al compte mutu amb la 
Confederación Española de Cajas de Ahorro. 
 

El tipus d'interès efectiu mitjà dels instruments de deute classificats en aquest epígraf a 
l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 és de l’1,80%. 
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21.3. Dipòsits de la clientela 
 

La composició del saldo d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat al 31 de desembre 
de 2010, atenent la situació geogràfica on tenen origen els passius financers, la seva naturalesa 
i les contraparts de les operacions, és la següent: 

 
 

Milers d’euros 2010 

Per àrees geogràfiques  
Espanya 39.453.928 
Altres països de la Unió Europea 2.403.214 
Resta del món 822.478 

Ajustos per valoració        (321.280) 

Total 42.358.340 

Per classe de contraparts  
Administracions públiques residents 1.362.577 
Altres sectors residents 40.434.564 
Altres sectors no residents 882.479 

Ajustos per valoració        (321.280) 

Total 42.358.340 

Per tipus d’instruments  
Comptes corrents 9.464.629 
Comptes d’estalvi 773.377 
Imposicions a termini 28.484.056 
Cessió temporal d’actius 3.907.206 
Altres comptes 50.352 

Ajustos per valoració        (321.280) 

Total 42.358.340 
 

 
El tipus d'interès efectiu mitjà dels instruments de deute classificats en aquest epígraf a 

l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 és del 2,34%. 
 
 
21.4. Dèbits representats per valors negociables 
 

La composició del saldo d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat al 31 de desembre 
de 2010 és la següent: 

 
 

Milers d’euros 2010 

Bons i obligacions emeses 12.381.373 
Pagarés  568.558 
Cèdules hipotecàries 3.838.413 

Ajustos per valoració 225.015 

Total 17.013.359 
 
 
 
 
21.4.1. Bons i obligacions emesos 
 

Al 31 de desembre de 2010, el detall del saldo dels bons i obligacions correspon a emissions 
d’obligacions simples, per un import de 8.998.949 milers d’euros, a cèdules territorials per un 
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import de 124.975 milers d’euros, a bons emesos pels fons de titulització en concepte de saldos 
mantinguts per les titulitzacions per import de 3.247.416 milers d’euros (vegeu Nota 29.5) i a 
l’emissió d’Euro Medium Term Notes (Eurobons) per import de 10.033 milers d’euros realitzats a 
través de la societat CatalunyaCaixa International Finance BV. La rendibilitat dels bons i 
obligacions emeses és del 2,11% durant l’exercici de 6 mesos acabat el 31 de desembre de 
2010. 

 
El moviment que hi ha hagut en l’epígraf “Bons i obligacions emesos” en l’exercici de 6 

mesos acabat al 31 de desembre de 2010 és el següent:   
 

 

Milers d’euros 2010 

Saldo a l’1 de juliol de 2010 13.285.166 
Emissions  121.263 
Amortitzacions (1.025.056) 

Saldo al 31 de desembre de 2010  12.381.373 
 
A continuació es desglossa, per terminis de venciment, el saldo d’aquest epígraf al 31 de 

desembre de 2010: 
 

Milers d’euros 2010 

Fins a 1 any 1.938.469 
Entre 1 i 3 anys 4.659.302 
Entre 3 i 5 anys 2.374.931 
Entre 5 i 10 anys 967.112 
Més de 10 anys 2.441.559 

Total  12.381.373 
 
21.4.2. Pagarés  
 

Els pagarés no vençuts a 31 de desembre de 2010 van ser emesos d’acord amb el detall 
següent: 

 

Milers d’euros 2010 

Any programa 
pagarés 

Nominal Import  
Tipus 

d’interès 
mitjà 

2006 1.500.000 11.471 0,89% 
2010 2.100.000 43.178 1,00% 
2010 900.000 81.662 1,52% 
2010 2.100.000 422.369 1,41% 
2010 10.000 9.878 1,31% 

Total  568.558  
 

El moviment que hi ha hagut en l’epígraf “Pagarés” en l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de 
desembre de 2010 és el següent: 
 

Milers d’euros 2010 

Saldo a l’1 de juliol de 2010 768.272 
Subscripcions 1.535.300 
Amortitzacions (1.735.014) 

Saldo al 31 de desembre de 2010 568.558 
 

La totalitat d’aquests instruments financers es troba denominada en euros i el seu termini de 
venciment serà dins el 2011. 
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21.4.3.Cèdules hipotecàries 
 

El saldo d’aquest epígraf correspon a cèdules hipotecàries emeses, per un import de 
3.838.413 milers d’euros al 31 de desembre de 2010. El cost de les cèdules hipotecàries 
emeses és del 1,51% a l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010. Aquests títols 
estan garantitzats per participacions hipotecàries. 
 

En l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 no hi ha hagut moviments en 
l’epígraf de “Cèdules hipotecàries”. 

 
A continuació es desglossa, per terminis de venciment, el saldo d’aquest epígraf al 31 de 

desembre de 2010: 
 

 

Milers d’euros 2010 

Entre 1 i 3 anys       438.137 
Entre 5 i 10 anys    3.400.276 

Total   3.838.413 
 
 

21.5. Passius subordinats 
 

El detall del saldo d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat al 31 de desembre de 
2010 és el següent: 

  
 
Deute subordinat 
 

Milers d'euros 
   

    

Import 
pendent 

d'amortització

Emissió Amortització 
Import de 
l'emissió  

 
Tipus d'interès  31-12-2010 

Setembre 1988 Perpètua 12.020 Variable 12.020 
Juny 1992 Perpètua 90.151 Variable 90.151 
Gener 1998 Gener 2013 90.152 Variable 90.152 
Juny 2000 Maig 2015 9.000 Variable 9.000 
Novembre 2000 Octubre 2015 15.024 Variable 15.024 
Maig 2001 Abril 2016 21.035 Variable 21.035 
Novembre 2001 Octubre 2016 12.020 Variable 12.020 
Febrer 2002 Gener 2017 15.000 Variable 15.000 
Febrer 2002 Febrer 2012 18.000 Variable 11.260 
Abril 2002 Abril 2012 12.000 Variable 8.172 
Novembre 2002 Novembre 2017 25.000 Variable 25.000 
Novembre 2002 Novembre 2012 20.000 Variable 19.787 
Juliol 2003 Juliol 2018 20.000 Variable 20.000 
Octubre 2003 Maig 2015 199.999 Del 3 al 6% 199.999 
Novembre 2004 Febrer 2020 300.000 Del 3,50 al 5,25% 300.000 
Abril 2006 Abril 2016 100.000 Variable 93.719 
Octubre 2008 Desembre 2018 500.000 Variable 500.000 

Total  1.459.401  1.442.339 
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Aquests dipòsits computen com recursos propis de 2a categoria, segons l'autorització emesa 

pel Banc d'Espanya. 
 
 
Participacions preferents no convertibles 
 

Milers d'euros 
   

    

Import 
pendent 

d'amortització

Emissió Amortització
Import de 
l'emissió  

 
Tipus d'interès  31-12-2010 

Novembre 1999 Perpètua 300.000 Variable 300.000 
Gener 2001 Perpètua 180.000 Variable 180.000 
Febrer 2005 Perpètua 30.000 Variable 30.000 

Total  510.000  510.000 
 
 
La primera i segona emissió de Caixa Catalunya Preferents, SA es van fer en el mes de 

novembre de 1999 per un nominal de 300 milions d'euros i en el mes de gener de 2001 per un 
nominal de 180 milions d'euros, respectivament. Les emissions té caràcter perpetu i el dividend 
és variable, referenciat a l'Euríbor a tres mesos, més un diferencial de 0,10 punts preferent i no 
acumulatiu. 
 
 L’emissió de Caixa Manresa Preferents, SA es va fer en el mes de febrer de 2005 per un 
nominal de 30 milions d'euros. L'emissió és perpètua amb possibilitat d'amortització anticipada 
per part de l'emissor a partir del cinquè any. La remuneració anual està indexada a l'Euríbor a 
12 mesos més un diferencial del 0,5% pagador mensualment. 

 
Caixa Catalunya Preferents, SA i Caixa Manresa Preferents, SA són filials de CatalunyaCaixa 

al 100% i les seves emissions tenen la garantia solidària i irrevocable de la mateixa. 
 

Aquests dipòsits computen com recursos propis bàsics. 
 

 
Participacions preferents convertibles subscrites pel FROB 
 

Milers d'euros 
   

    

Import 
pendent 

d'amortització

Emissió Amortització
Import de 
l'emissió  

 
Tipus d'interès  31-12-2010 

Juliol 2010 Juliol 20151 1.250.000 7,75%2 1.250.000 

Total  1.250.000  1.250.000 
1 L'Entitat pot sol·licitar al FROB una extensió del termini de conversió, en qualsevol moment de 
l'emissió, per un termini addicional de 2 anys, que requerirà l'autorització del FROB i l'aprovació del Banc 
d'Espanya. 
2  Increment anual en 15 punts bàsics (0,15%) addicionals. A partir del cinquè any, l'increment serà de 
100 punts bàsics (1%). 

 
 

El dia 28 de juliol de 2010 es va fer efectiva l'emissió, subscripció i desemborsament, per 
part del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), d’1.250.000 milers d'euros de 
participacions preferents convertibles en quotes participatives. Aquest import computa com 
recursos propis bàsics. 

 
Tal com es descriu a l'article 6 del Reial decret-llei 9/2009 de 26 de juny, en el supòsit de 

presentar debilitats en la situació econòmic financera que poguessin posar en perill la viabilitat 
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de l'entitat, caldria remetre al Banc d'Espanya un pla d'acció en el qual es concretessin les 
accions previstes per superar aquesta situació. 

 
L'entitat s'ha compromès, tal com requereix l'article 9 del Reial decret-llei 9/2009 de 26 de 

juny a recomprar els títols subscrits tan aviat com estigui en condicions de fer-ho en els termes 
compromesos en el pla d'integració. 

 
Si, transcorreguts cinc anys des del desemborsament sense que les participacions preferents 

hagin estat recomprades per l'entitat, o si abans del transcurs del termini de cinc anys, el Banc 
d'Espanya considerés improbable que la recompra de les participacions preferents pogués 
portar-se a terme en els terminis acordats, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària 
podria sol·licitar la seva conversió en quotes participatives.  

 
Amb periodicitat trimestral s’ha de remetre al Banc d'Espanya un informe sobre el grau de 

compliment de les mesures contemplades en el pla d'integració aprovat. El Banc d'Espanya, a la 
vista del contingut d'aquest informe, podrà requerir l'adopció de les accions que calguin per 
assegurar que el pla d'integració es porta efectivament a terme. 
 
21.6. Valor raonable 
 

El valor raonable dels passius financers a cost amortitzat s’ha estimat utilitzant tècniques de 
valoració generalment acceptades al mercat (considerant l’àmbit de col·locació i les oportunitats 
de recompra i amortització dels esmentats passius) i no difereix significativament del seu valor 
en llibres al 31 de desembre de 2010. 

 
 

22. Provisions (exceptuant provisions per a impostos) 
 

 A continuació es detallen el moviment i la finalitat de les provisions registrades en aquest 
epígraf del balanç de situació consolidat al 31 de desembre de 2010, a excepció de les 
provisions per a impostos: 
 
 

Milers d’euros 

Fons per a  
pensions i 
obligacions 

similars 

Provisions 
per a riscos i 
compromisos 
contingents 

Litigis i 
conceptes 
similars 

Altres 
provisions 

Saldo a l’1 de juliol de 2010 498.188 56.634 4.314 282.828
     
Dotació amb càrrec a resultats 1.446 - - 57 
Recuperació amb abonament a resultats (196) - - (996)
Utilització del fons (154.160) - - (105.179)
Altres moviments (176.379) (281) 93 - 

Saldo al 31 de desembre de 2010 168.899 56.353 4.407 176.710
 

 
L’epígraf “Provisions per a riscos i compromisos contingents” correspon a la correcció per 

deteriorament dels passius contingents. 
 
L’epígraf d’”Fons per a pensions i obligacions similars” recull una provisió per cobrir el cost 

per l’adhesió de personal a la proposta de prejubilacions i baixes incentivades (vegeu Nota 
2.13.3) per valor de 149.156 milers d’euros. 

 
Dins d’altres moviments, es recull la baixa dels passius associats a “Contractes 

d’assegurances vinculats a pensions”, fruit de la pèrdua de control de les societats 
d’assegurances (vegeu Nota 14). 
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23. Resta de passius 
 

La composició del saldo d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat al 31 de desembre 
de 2010 és la següent: 

 

Milers d’euros 2010  

Periodificacions 135.269  
Altres passius 19.539  

Total 154.808 

 
23.1. Periodificacions  
 

Al 31 de desembre de 2010, la composició del saldo d’aquest epígraf del balanç de situació 
consolidat adjunt és la següent: 
 

Milers d’euros 2010 

Despeses generals 73.426 
Altres periodificacions 61.843 

Total 135.269 
 
23.2. Altres passius 
 

L’epígraf ”Altres passius” presenta un saldo al 31 de desembre de 2010 de 19.539 milers 
d’euros i correspon bàsicament a transferències rebudes pendents d’aplicació. 

 

24. Interessos minoritaris  
 

El detall, per societats consolidades, del saldo dels epígrafs “Interessos minoritaris” del 
balanç de situació consolidat i “Resultat atribuït a la minoria” del compte de pèrdues i guanys 
consolidat de l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 és el següent: 

 

 2010 

Milers d’euros Interessos 
minoritaris 

Resultat 
atribuït a la 

minoria 

Procamvasa, SA 2.695 (91) 
Área Tres Procam, SL 2.264 (65) 
Aprosa Procam, SL 903 17 
Servimanresa Actius en Lloguer, SL 846 - 
Puerto Ciudad las Palmas, SA 579 (51) 
Infor. i Tecn. de Catalunya, SL 548 6 
Altres societats (amb imports inferiors a 500 mil euros) 1.026 (116) 

Total 8.861 (300)
 

Els moviments d’aquest epígraf durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 
2010 han estat els següents:  
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 2010 

Milers d’euros 
Saldo a l’1 
de juliol 
de 2010 

Aplicació 
dels 

resultats 
de 

l’exercici 
anterior 

Resultat 
atribuït a 
la minoria 

de 
l’exercici 

Variació 
de 

capital 

Ajustos de 
Consolidació 

Saldo al 
final de 

l’exercici 

Procamvasa, SA 3.048 - (91) - (262) 2.695 
Area Tres Procam, SL 3.368 - (65) - (1.039) 2.264 
Aprosa Procam, SL 886 -         17 -                - 903 
Servimanresa Actius en Lloguer, SL - -           - -             846 846 
Puerto Ciudad las Palmas, SA 559 - (51) -               71 579 
Infor. i Tecn. de Catalunya, SL 542 -           6 - - 548 
Club de Golf Hacienda del Álamo, SL 553 - (24) - (135) 394 
Promocions Terres Cavades, SA 6.468 -            - - (6.468) - 
TP Best 4000, SL 4.812 - (77) - (4.735) - 
Altres societats (amb imports 
inferiors a 500 mil euros) 647 - (15) - - 632 

Total 20.883             - (300)  - (11.722) 8.861

 
 
25. Ajustos al patrimoni per valoració 
 

A continuació es detallen els moviments durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de 
desembre de 2010 d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat: 

 
 

Milers d’euros 

Actius 
financers 

disponibles 
per a la 
venda 

Cobertures 
de fluxos 
d‘efectiu 

Diferències 
de canvi 

Entitats 
valorades 
mètode  

participació Total 

Saldo a l’1 de juliol de 2010 - 24.621 - (8.072) 16.549

Guanys (pèrdues) per valoració 1.313 (32.171) (3.620) - (34.478)
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys (10.801) (4.391) - - (15.192)
Altres reclassificacions (1.871) 266 2.534           (930) (1)
Impost sobre beneficis 2.846 10.969 1.086 - 14.901

Saldo al 31 de desembre de 2010   (8.513) (706) - (9.002) (18.221)
 
 

25.1. Actius financers disponibles per a la venda 
 

Aquest epígraf del balanç de situació consolidat recull l'import net de les variacions del valor 
raonable dels actius classificats de disponibles per a la venda que, conforme al que disposa la 
Nota 2, s’han de classificar com a part integrant del patrimoni, variacions que es registren en el 
compte de pèrdues i guanys consolidats quan té lloc la venda dels actius en els quals tenen 
l’origen. 

 
Les partides més significatives que integren aquest epígraf es detallen a la Nota 12. 
 

25.2. Cobertures de fluxos d’efectiu 
 

Aquest epígraf del balanç de situació consolidat recull l’import net de la part de les variacions 
del valor raonable dels instruments de cobertura de fluxos d’efectiu considerada eficaç (vegeu 
Nota 2.3). 

 
Les partides més significatives que integren aquest epígraf es detallen a la Nota 15. 
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25.3. Diferències de canvi 
 

Aquest epígraf del balanç de situació consolidat recull l'import net de les diferències de canvi 
amb origen en les partides no monetàries el valor raonable de les quals s'ajusta amb 
contrapartida en el patrimoni net i que es produeixen en convertir a euros els saldos en les 
divises diferents de l’euro (vegeu Nota 2.4). 

 
 
 

26. Fons Propis 
 

Com a resultat de la fusió, CatalunyaCaixa neix amb un fons de dotació escripturat de 9 
milers d’euros. Addicionalment, el fons corresponent a les reserves de les tres entitats 
extingides ascendeix a 2.449.406 milers d’euros. 

 
El detall, per conceptes, del saldo de reserves d'aquest epígraf del balanç de situació 

consolidat és: 
 

 

Milers d’euros 2010 

Reserves acumulades (215.556) 
Reserves d’entitats valorades pel mètode de la participació         (136.202) 

Total (351.758) 
 
 
Els moviments que s'han produït en l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 

en les reserves del Grup CatalunyaCaixa són els següents: 
 
 

Milers d’euros           Total 

Saldo a l’1 de juliol de 2010          (356.448) 
Traspassos entre reserves i  
  ajustos de consolidació 4.690 

Saldo al 31 de desembre de 2010 (351.758) 
 
 

A efectes de mantenir un control de les reserves de CatalunyaCaixa i les seves societats 
participades s’ha segregat del fons inicial, corresponent a les reserves de les tres societats 
extingides, les reserves de les participades. 
 
 
26.1. Reserves d’entitats integrades globalment 

 
Dins del saldo de l'epígraf del patrimoni net “Fons propis-Reserves” del balanç de situació 

consolidat al 31 de desembre de 2010 (en la part de l'esmentat saldo que té origen en el mateix 
procés de consolidació), s’inclouen les reserves per entitats integrades globalment. 
 
 

 
26.2. Reserves d’entitats valorades pel mètode de la participació 

 
Dins del saldo de l'epígraf del patrimoni net “Fons propis-Reserves” del balanç de situació 

consolidat al 31 de desembre de 2010 (en la part de l'esmentat saldo que té origen en el mateix 
procés de consolidació), s’inclouen les reserves per entitats valorades pel mètode de la 
participació. 
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27. Situació fiscal 
 
27.1. Grup Fiscal Consolidat 
 

CatalunyaCaixa està acollida al règim de consolidació fiscal previst al Real Decret 4/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats des de la seva 
constitució junt amb les societats dependents de les quals té un percentatge igual o superior al 
75%. 

 
Tanmateix, CatalunyaCaixa està acollida al règim especial de grup d’entitats previst a la Llei 

37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit junt amb les societats 
dependents que ho han acordat. 

 
 De conformitat amb la normativa mercantil i amb les disposicions del Banc d'Espanya, 
l'Impost sobre societats corresponent al resultat comptable ha estat registrat en el compte de 
pèrdues i guanys consolidat de l'exercici, atenent el principi de meritació. 
 
 A conseqüència de les divergències existents entre les normes comptables i les tributàries, 
l'impost corresponent al resultat comptable no coincideix amb l'import de la liquidació tributària 
que determina la quota que cal satisfer a l’Administració Tributària. Això porta a comptabilitzar 
l'actiu per impost diferit, per l'excés d'impost pagat pel que fa a l'impost meritat, i el passiu per 
impost diferit, per l'excés de l'impost sobre beneficis meritat pel que fa a l'impost que cal pagar. 
 
27.2. Exercicis subjectes a inspecció fiscal 
 

Al 31 de desembre de 2010 es troben subjectes a revisió els principals impostos que són 
d’aplicació al Grup CatalunyaCaixa des de la seva constitució i a les tres caixes preexistents des 
de l’exercici 2006. 

 
Durant l’exercici 2003, la Inspecció de Tributs va finalitzar la comprovació iniciada al Grup 

consolidat fiscal del que era entitat dominant l’extingida Caixa d’Estalvis de Catalunya. Els 
impostos revisats en la mencionada Inspecció de Tributs van ser l’Impost sobre Societats, 
l’Impost sobre el Valor Afegit i les retencions i els ingressos a compte del treball personal, de 
professionals i de capital mobiliari dels exercicis 1998, 1999 i 2000. Aquesta inspecció pels 
referits impostos i períodes, excepte en el cas d’Ascat Vida, SA d’Assegurances i 
Reassegurances, que també comprenia l’exercici 1997, quant a l’Impost sobre societats, es 
referia a Caixa d’Estalvis de Catalunya i a les societats següents: Ascat Vida, SA, 
CatalunyaCaixa Gestió, SGIIC, SA, Leasing Catalunya EFC, SA, CatalunyaCaixa Pensions, EGFP, 
SA, Factorcat, EFC, SA i Invercatalunya Tecnologia, SL.  

 
El Grup CatalunyaCaixa te actualment actes signades amb disconformitat de 27 milions 

d’euros que es troben degudament provisionades. 
 
La resta de societats dependents tenen pendent d’inspecció els quatre darrers exercicis o 

tots els exercicis des de l’inici de l’activitat pel que fa a tots els impostos als quals es troben 
subjectes. 

 
En aquest sentit, a causa de les diferents interpretacions que poden fer-se de les normes 

fiscals, el resultat de la inspecció tributària que s’està duent a terme, així com els resultats de 
les inspeccions que en el futur puguin efectuar-se de la resta d’anys subjectes a verificació 
poden donar lloc a passius fiscals, l’import dels quals no és possible quantificar actualment 
d’una manera objectiva. No obstant això, el Grup CatalunyaCaixa entén que la possibilitat que 
es materialitzin passius significatius per aquest concepte addicionals als registrats és remota. 

 
27.3. Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris 
 

La deducció per reinversió de beneficis extraordinaris a aplicar o acreditar als períodes 
impositius finalitzats a l’exercici 2010 i exercicis anteriors per les tres caixes preexistents, es 
detallarà a la memòria corresponent a l’exercici 2011, d’acord amb la deducció aplicada a les 
declaracions de l’Impost sobre Societats a presentar.  
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D’acord amb l’establert a l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei de L’Impost sobre Societats, a continuació es detallen les 
rendes acollides a la deducció pel Grup Fiscal Consolidat en exercicis anteriors: 

 
 

Any 
Renda           

(milers d’euros) 
Any 

reinversió 

2005 702 2005 
2006 22.131 2005/2006 
2007 111.321 2007 
2008 81.592 2008 
2009 

Primer semestre 2010 
9.528 

500.902 
2009 
2010 

 
 
El Grup Fiscal CatalunyaCaixa té pendent d’aplicació, per insuficiència de quota del grup de 
consolidació fiscal, part de la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris. La mencionada 
reinversió s’ha materialitzat parcialment en l’arrendament d’immobles per part del grup, 
activitat que el Grup CatalunyaCaixa ha desenvolupat i potenciat a l’exercici 2010, mitjançant la 
creació de la corresponent estructura de mitjans humans i materials per la realització de 
l’activitat. 
 
27.4. Conciliació dels resultats comptable i fiscal 
 

A continuació es presenta una conciliació entre la despesa per l’Impost sobre societats de 
l'exercici comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici de 6 mesos 
finalitzat al 31 de desembre de 2010 i el resultat abans d'impostos d’aquest exercici multiplicat 
pel tipus impositiu que era vigent aplicable a Espanya: 

 

Milers d’euros 2010 

Resultat abans d'impostos 11.884 

Ingressos/despeses que no tributen
    Dividends (11.895)
    Resultat net de societats integrades pel mètode de la particiapació 1.077 

Base imponible (5.934)

Quota (base *30%) (1.780) 

Menys: (4.156)

Dotació a l’Obra Social (3.492)

Deduccions i altres (664)

Impost sobre beneficis (5.936)

Resultat després d’impostos 5.948 
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27.5. Impostos repercutits en el patrimoni net 
 

Independentment dels impostos sobre beneficis repercutits en el compte de pèrdues i guanys 
consolidat, en l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 el Grup CatalunyaCaixa 
ha registrat en el seu patrimoni net determinats ajustos per valoració pel seu import net de 
l’efecte fiscal i ha registrat addicionalment aquest efecte com a passius fiscals diferits: 

 

Milers d’euros 2010 

Plusvàlues netes no realitzades de títols disponibles per a la 
venda 2.837 

Cobertures de fluxos d’efectiu 1.432 
Entitats valorades pel mètode de la participació 3.540 

Total 7.809 
 

Les partides més significatives que integren els impostos diferits corresponents a plusvàlues 
netes no realitzades de títols disponibles per a la venda es detallen a la Nota 12. 
 
27.6. Impostos diferits 
 

A l'empara de la normativa fiscal vigent a Espanya i als països on opera el Grup 
CatalunyaCaixa, en l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 han sorgit 
determinades diferències temporànies que cal tenir en compte a l’hora de quantificar la despesa 
corresponent de l'impost sobre beneficis. L’orígen de l’impost diferit registrat en el balanç de 
situació consolidat al 31 de desembre de 2010 són els següents: 

 
 

Milers d’euros 
Impostos diferits deutors amb origen en 2010 

Impostos anticipats per diferències d'imputació temporal 
d'ingressos i despeses als efectes comptables i fiscals  

Per pèrdues per deteriorament comptabilitzades sobre 
 instruments de deute financers 225.329 

   Reclassificació comissions 5.983 
   Pla de pensions 6.300 
   Deteriorament immobilitzat 453.114 
   Pèrdues per deteriorament de renda fixa 219.039 
   Provisions efectuades per acord laboral 44.747 
   Ajust per valoració patrimoni net 669 
   Altres provisions  32.470 

Total 922.711 
 

Milers d’euros 
Impostos diferits creditors amb origen en 2010 

Revaloració immobilitzat 182.843 
Renda variable 10.936 
Ajustos per valoració patrimoni net 231.259 
Altres 42.824 

Total 467.862 
 
 

27.7.  Provisions per a impostos i altres contingències legals 
 
L’epígraf “Provisions – Provisions per a impostos” del balanç de situació consolidat presenta 

un saldo al 31 de desembre de 2010 de 27.324 milers d’euros. En aquest epígraf s’inclouen les 
provisions per a actes fiscals amb disconformitat, així com altres provisions per a contingències 
amb diferents organismes públics. 
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Milers d’euros Fons per a  
impostos 

Saldo a l’1 de juliol de 2010 27.190 

Dotació amb càrrec a resultats 134 

Saldo al 31 de desembre de 2010 27.324 
 

28. Obra Social 
 

A continuació es presenta un detall de les partides del balanç de situació consolidat que 
inclou els actius i passius afectes a l’Obra Social de CatalunyaCaixa, juntament amb els saldos 
respectius al 31 de desembre de 2010: 

 
 

Milers d’euros 2010 

Actiu   
Actiu material - afecte a l’Obra Social (Nota 18) 215.315 
  Mobiliari i instal·lacions 45.368 
  Immobles 169.947 

Total 215.315 

Passiu   
Fons de l’Obra Social 273.182 
  Dotació/Reserves revaloració 282.907 
  Despeses de manteniment (17.684) 
  Altres passius 7.959 

  Total 273.182 
 

Els moviments que hi ha hagut en la partida “Fons de l’Obra Social” del quadre anterior 
durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 ha estat: 
 

Milers d’euros 2010 

Saldo a l’1 de juliol de 2010 286.921 
Aplicació de l’excedent de l’exercici anterior - 
Despeses de manteniment (17.684) 
Altres moviments 3.945 

Saldo al 31 de desembre de 2010 273.182 
 
 

29. Riscos i compromisos contingents i altra informació 
  
29.1. Riscos contingents 
 

S’entén per garanties financeres els imports que s’hauran de pagar per compte de tercers en 
cas de no fer-ho qui originàriament hi està obligat, en resposta als compromisos contrets en el 
curs de la seva activitat habitual. 

 
A continuació es mostra el detall al 31 de desembre de 2010 del risc màxim assumit pel Grup 

CatalunyaCaixa en relació amb les garanties financeres esmentades: 
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Milers d’euros 2010 

Avals i altres caucions prestades 2.359.914 
   Avals financers 205.914 
   Altres avals i caucions 2.154.000 
Actius afectes a obligacions a tercers 3.060 
Crèdits documentaris irrevocables 59.820 
Crèdits documentaris confirmats 1.569 

Total 2.424.363 
 

Una part significativa d'aquests imports arribarà al seu venciment sense que es materialitzi 
cap obligació de pagament per a CatalunyaCaixa, de manera que el saldo conjunt d'aquests 
compromisos no pot ser considerat com una necessitat futura real de finançament o liquiditat a 
concedir a tercers pel Grup CatalunyaCaixa. 
 

Els ingressos obtinguts dels instruments de garantia es registren a “Comissions percebudes” 
i “Interessos i rendiments assimilats” (per l’import corresponent a l’actualització del valor de les 
comissions) del compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de 
desembre de 2010 i es calculen aplicant el tipus establert en el contracte del qual porten causa 
sobre l'import nominal de la garantia. 

 
Les provisions registrades per a la cobertura d’aquestes garanties prestades que s’han 

calculat amb els criteris aplicats per al càlcul del deteriorament d’actius financers valorats al seu 
cost amortitzat, s’han registrat en l’epígraf “Provisions-Provisions per a riscos i compromisos 
contingents” del balanç de situació consolidat (vegeu Nota 22). 

 
 

29.2. Actius cedits en garantia 
 

Al 31 de desembre de 2010, els actius propietat del Grup CatalunyaCaixa garantien 
operacions realitzades per ella o per tercers, així com diversos passius i passius contingents 
assumits. Al 31 de desembre de 2010, el detall dels actius financers lliurats en garantia dels 
esmentats passius o passius contingents i assimilats eren els següents: 

 

Milers d’euros 2010 

Crèdit a la clientela          88.373 
Valors representatius de deute1   14.745.095 

Total 14.833.468 
    1 Inclou bons de fons de titulització propis. 
 

Al 31 de desembre de 2010, hi havia deute pignorat per un import nominal de 13.776.892 
milers d’euros, en garantia d’un límit màxim, concedit pel Banc d’Espanya, de 10.675.984 
milers d’euros. 
 
29.3. Compromisos contingents 
 

Al 31 de desembre de 2010, els límits dels contractes de finançament concedits i els imports 
disposats dels dits contractes de finançament per als quals el Grup CatalunyaCaixa havia 
assumit algun compromís de crèdit superior a l'import registrat en l'actiu del balanç a la data 
esmentada són els següents: 
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Milers d’euros 2010 

Compromisos contingents 9.879.004 
Amb disponibilitat immediata  2.644.158 
  Entitats de crèdit 22.670 
  Sector d'administracions públiques 191.112 
  Altres sectors residents 2.410.367 
  Altres sectors no residents 20.009 

Amb disponibilitat condicionada  7.234.846 
  Altres sectors residents 7.234.846 
  
Altres compromisos  1.075.876 

Total 10.954.880 
 

29.4. Recursos de tercers gestionats i comercialitzats pel Grup CatalunyaCaixa i 
dipositaria de valors 
 

El detall dels recursos fora de balanç gestionats pel Grup CatalunyaCaixa al 31 de desembre 
de 2010 és el següent: 

 

Milers d’euros 2010 

Societats i fons d’inversió 4.204.629 
Cartera de clients gestionats discrecionalment 126.714 
Comercialitzat però no gestionat pel Grup 3.960.302 
  Fons de pensions 1.506.204 
  Contractes d’assegurances 2.232.482 
  Fons d’inversió 221.616 

Total 8.291.645 
 

29.5. Titulitzacions d’actius 
 

Durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010, el Grup CatalunyaCaixa, i 
en exercicis anteriors les tres caixes preexistents ha realitzat operacions de titulització d'actius 
mitjançant la cessió de préstecs i crèdits de la seva cartera a diversos fons de titulització, en els 
quals, segons les condicions acordades per a la transferència d'aquests actius, ha conservat 
riscos i avantatges substancials d'aquests actius de manera significativa (bàsicament, risc de 
crèdit de les operacions transferides). A continuació es mostra un detall dels saldos registrats en 
el balanç de situació consolidat al 31 de desembre de 2010 associats a aquestes operacions: 
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Milers d’euros 2010 

Actius transferits a fons de  titulització abans de l’1 de gener de 2004 611.693 

Hipocat 3, Fondo Titulización Hipotecaria 36.445 
Hipocat 4, Fondo de Titulización de Activos 69.094 
Hipocat 5, Fondo de Titulización de Activos 172.167 
Hipocat 6, Fondo de Titulización de Activos 254.938 
TDA 11, Fondo de Titulización Hipotecaria 40.173 
TDA 13-Mixto, Fondo de Titulización de Activos 17.868 
AyT FTGencat I, Fondo de Titulización de Activos 21.008 

Actius transferits a fons de titulització després de l’1 de gener de 
2004 (Nota 13.1) 13.196.936 

Hipocat 7, Fondo de Titulización de Activos 520.641 
Hipocat 8, Fondo de Titulización de Activos 673.089 
Hipocat 9, Fondo de Titulización de Activos 509.126 
Gat FTGencat 2005, Fondo de Titulización de Activos 47.183 
Hipocat 10, Fondo de Titulización de Activos 796.453 
Gat FTGencat 2006, Fondo de Titulización de Activos 123.553 
Hipocat 11, Fondo de Titulización de Activos 836.532 
Gat FTGencat 2007, Fondo de Titulización de Activos 180.012 
Hipocat 14, Fondo de Titulización de Activos 515.007 
Hipocat 15, Fondo de Titulización de Activos 940.784 
Hipocat 16, Fondo de Titulización de Activos 748.092 
Financat 1, Fondo de Titulización de Activos 368.314 
MBSCat 1, Fondo de Titulización de Activos 790.852 
Gat FTGencat 2008, Fondo de Titulización de Activos 204.937 
Pymecat 2  Ftpyme, Fondo de Titulización de Activos 277.966 
Hipocat 17, Fondo de Titulización de Activos 880.247 
Gat ICO-FTVPO 1, Fondo de Titulización de Activos 231.554 
Hipocat 18, Fondo de Titulización de Activos 690.775 
MBSCat 2, Fondo de Titulización de Activos 489.426 
Hipocat 19, Fondo de Titulización de Activos 678.950 
Gat FTGencat 2009, Fondo de Titulización de Activos 474.474 
Pymecat 3  Ftpyme, Fondo de Titulización de Activos 631.604 
Hipocat 20, Fondo de Titulización de Activos 860.644 
TDA-19 Mixto, Fondo de Titulización de Activos 72.160 
TDA-22 Mixto, Fondo de Titulización de Activos 25.166 
TDA-23 Mixto, Fondo de Titulización de Activos 142.441 
TDA-1, Fondo de Titulización de Activos 304.361 
Gc FTGencat Caixa Tarragona 1, Fondo de Titulización de Activos 182.593 

Total 13.808.629
 

Els actius i passius financers per transaccions efectuades abans de l’1 de gener de 2004 
diferents dels instruments derivats donats de baixa a conseqüència de les normes anteriors no 
es reconeixen, tret que hagin de recollir-se com a resultat d’una transacció o esdeveniment 
posterior. 
 

A 31 de desembre de 2010, l’import dels bons de les titulitzacions realitzades abans de l’1 de 
gener de 2004 venuts al mercat i els no venuts al mercat han estat de 552.013 i 59.680 milers 
d’euros, respectivament.  Addicionalment, al 31 de desembre de 2010, l’import dels bons de les 
titulitzacions després de l’1 de gener de 2004 venuts al mercat i els no venuts al mercat han 
estat de 3.053.213 i 10.143.723 milers d’euros, respectivament.  
 
29.6. Reclassificació d’instruments financers 
 

Durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 el Grup CatalunyaCaixa no 
ha realitzat cap reclassificació entre carteres d’instruments financers. 
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30. Distribució geogràfica d’oficines 
 
 Totes les oficines de la xarxa territorial de CatalunyaCaixa ofereixen a la seva clientela la 
gamma completa de productes i serveis. La distribució geogràfica de les oficines al 31 de desembre 
de l’any 2010 és la següent: 
 
 

 2010 

Catalunya 1.050 
Madrid 118 
Comunitat Valenciana 82 
Andalusia 39 
Múrcia 13 
País Basc 12 
Aragó 10 
Balears 10 
Castella i Lleó 10 
Canàries 7 
Galícia 7 
Castella-la Manxa 6 
Navarra 5 
Extremadura 3 
Astúries 2 
Rioja 2 
Cantàbria 1 

França  1 

Total 1.378 

31. Interessos i rendiments assimilats 
 

Aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys consolidat recull els interessos meritats en 
l’exercici per tots els actius financers excepte els derivats, el rendiment, implícit o explícit, dels 
quals s’obté aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu, amb independència que es valorin o 
no pel seu valor raonable, així com les rectificacions de productes a conseqüència de cobertures 
comptables. Els interessos es registren pel seu import brut, sense deduir, quan sigui procedent, 
les retencions d’impostos realitzades en origen. 
 

A continuació es desglossa l'origen dels interessos i rendiments assimilats més significatius 
meritats en l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010: 
  

Milers d’euros 2010 

Dipòsits en bancs centrals 2.697 
Dipòsits en entitats de crèdit  8.331 
Crèdits a la clientela 836.775 
Valors representatius de deute  232.104 
Actius dubtosos 39.566 
Rectificació d'ingressos amb origen en cobertures (11.581) 
Altres rendiments 7.828 

Total 1.115.720 
 

Així mateix, a continuació es presenta un detall dels imports registrats en l’epígraf 
“Interessos i rendiments assimilats” del compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici de 6 
mesos acabat al 31 de desembre de 2010, classificats atenent la cartera d'instruments financers 
que els han originat: 
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Milers d’euros 2010 

Caixa i dipòsits en bancs centrals 2.697 
Actius financers a valor raonable amb canvis en 
 pèrdues i guanys  4.130 
    Cartera de negociació 2.923 
    Altres actius financers a valor raonable amb canvis en 
      pèrdues i guanys  1.207 
Actius financers disponibles per a la venda  81.954 
Inversió creditícia 987.797 
Inversió a venciment 31.314 
Altres rendiments 7.828 

Total 1.115.720 
 
 

32. Interessos i càrregues assimilades 
 

Aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys consolidat recull els interessos meritats en 
l’exercici per tots els passius financers amb rendiment, implícit o explícit, incloent-hi els 
procedents de remuneracions en espècie, que s’obtenen aplicant el mètode del tipus d’interès 
efectiu, amb independència que es valorin o no, pel seu valor raonable, així com les 
rectificacions de cost a conseqüència de cobertures comptables i el cost per interessos 
imputable als fons de pensions constituïts. 
 

El detall del saldo d'aquests epígrafs del compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici 
de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 és el següent:  
 

Milers d’euros 2010 

Dipòsits de bancs centrals 25.335 
Dipòsits d'entitats de crèdit 46.746 
Dipòsits de la clientela 591.479 
Dèbits representats per valors negociables 220.136 
Passius subordinats 70.801 
Rectificació de costos amb origen en cobertures comptables (145.998) 
Altres càrregues 643 

Total 809.142 
 

Així mateix, a continuació es presenta un detall dels imports registrats en l’epígraf 
“Interessos i càrregues assimilades” del compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici de 
6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010, classificat atenent la cartera d'instruments 
financers que els han originat: 
 

Milers d’euros 2010 

Passius financers a cost amortitzat       808.499 
Altres costos 643 

Total     809.142 
 
 

33. Rendiment d'instruments de capital 
 

Aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys consolidat inclou els dividends i retribucions 
d’instruments de capital corresponents a beneficis generats per les entitats externes al Grup 
CatalunyaCaixa després de l’adquisició de la participació. 
 

El detall del saldo d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici de 
6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010, correspon en la seva totalitat a la cartera d’actius 
disponibles per a la venda. 
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34. Resultat d’entitats valorades pel mètode de la participació  
 

El desglossament per societats del saldo d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys 
consolidat de l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 és el següent: 

 

Milers d’euros 2010 

Entitats associades   6.848 

Ascat Vida, SA 5.141 
Grupo Navec Servicios Industriales, SL 873 
Hidrodata, SA 687 
Hidroeléctrica del Noguera, SL 546 
Hujoceramic, SL 264 
Comomin de Tuberías, SL 237 
Àmbit d’equipaments, SA (400) 
Vivendes Casado, SL (404) 
Altres societats  
  (amb beneficis o pèrdues inferiors a 200 mil euros) (96) 

Negocis conjunts (7.925) 

Inmobiliaria Monte Boadilla, SL 2.192 
Espais Catalunya Inv. Immob., SL 558 
Parc Eòlic de Vilalba dels Arcs, SL    233 
Baring Private Equity Partners España, SA    209 
Cruilla Centre, SL (206) 
Nou Mapro, SL (215) 
Alma Hotelmanagement, GmbH (236) 
Sanidad y Residencias 21, SA (240) 
Tein Centro Tecnológico del Plástico, SL (244) 
Arrahona Garraf, SL (319) 
Alma Gestión de Hoteles, SL (321) 
Unión Sanyres, SL (334) 
Parque Eólico Los Pedreros, SL (345) 
Vertix Procam, SL (423) 
Galze Urbà, SL (428) 
Nova Terrassa 3, SL (579) 
Garraf Mediterrània, SA (737) 
Troca Procam Polska, SP. Zoo (857) 
Gescat Sineva, SL (1.242) 
CEM Monestir, SL (1.294) 
Sanyres Sur, SL (1.859) 
Altres societats  
  (amb beneficis o pèrdues inferiors a 200 mil euros) (1.238) 

Total  (1.077) 
 
 

35. Comissions percebudes 
 

A continuació es presenta l'import de l'ingrés per comissions meritades en l’exercici de 6 
mesos acabat al 31 de desembre de 2010, classificades atenent els principals conceptes que les 
han originat, així com els epígrafs del compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici en els 
quals s'han comptabilitzat: 
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Milers d’euros 2010 

Interessos i rendiments assimilats (Nota 31)  
Comissions financeres incloses en el tipus d’interès efectiu 31.935 

Total 31.935 

Comissions percebudes  
Comissions per riscos contingents 9.270 
Comissions per compromisos contingents 2.461 
Comissions per serveis de cobraments i pagaments 78.138 
Comissions per serveis d'inversió i activitats complementàries 20.762 
Comissions per canvi de divises i bitllets estrangers 878 
Comissions de comercialització de productes financers no bancaris 27.269 
Comissions de manteniment i administració de comptes 16.168 
Comissions d’amortització anticipada de préstecs 3.499 
Altres comissions 35.208 

Total 193.653 

Altres productes d’explotació (Nota 39)  
Comissions financeres compensadores de costos directes   2.744 

Total 2.744 
 
 

36. Comissions pagades 
 

A continuació es presenta l'import de la despesa per comissions meritades en l’exercici de 6 
mesos acabat al 31 de desembre de 2010 classificades atenent els principals conceptes que les 
han originat:  

 
 

Milers d’euros 2010 

Comissions cedides a altres entitats i corresponsals 9.484 
Comissions per facturació de targetes de crèdit 11.923 
Comissions per operacions de valors 740 
Altres comissions 1.550 

Total 23.697 
 

 

37. Resultat d’operacions financeres 
 

Aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys consolidat inclou l’import dels ajustos per 
valoració dels instruments financers, excepte els imputables a interessos meritats en aplicació 
del mètode del tipus d’interès efectiu a les variacions per tipus de canvi i a correccions de valor 
d’actius disponibles per a la venda, així com els resultats obtinguts en la compravenda. 
 

El detall del saldo d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys consolidat corresponent a 
l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010, en funció de les carteres d'instruments 
financers que els originen, és el següent: 
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Milers d’euros 2010 

Actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i Guanys (1.784) 
  Cartera de negociació (440) 
  Altres instruments financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys  (1.344) 
Actius financers disponibles per a la venda 10.029 
Inversions creditícies 4.925 
Inversions a venciment (4) 
Passius financers a cost amortitzat 7.152 
Cobertures comptables no inclosos interessos 1.833 
  Microcobertures  
    Elements coberts 17.479 
    Derivats de cobertura (16.020) 
  Macrocobertures  
    Elements coberts 181.595 
    Derivats de cobertura (181.221) 

Total 22.151 
 
Dins de l’epígraf  “Cobertures comptables no inclosos interessos” s’inclou la variació en el 

valor raonable dels instruments de cobertura i de les partides cobertes en cobertures de valor 
raonable (vegeu Nota 2.2). 

 
En l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 s’han recomprat bons propis amb 

nominal de 15.187 milers d’euros, els quals han generat uns resultats de 4.002 milers d’euros. 
 

 

38. Diferències de canvi 
 

L’epígraf “Diferències de canvi - net” presenta un saldo al 31 de desembre de 2010 de 4.943 
milers d’euros. Aquest saldo correspon, bàsicament, a l’operativa al comptat i a termini en 
divises. 
 
 

39. Altres productes d'explotació 
 

El detall del saldo d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici de 
6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 és el següent: 

 

Milers d’euros 2010 

Activitats d’assegurances1 164.721 
  Primes netes 164.317 
  Ingrés per reassegurança 404 
Vendes i ingressos per prestació de serveis no financers 74.565 
  Immobiliària 47.906 
  Altres serveis 26.659 
Altres  37.576 
  Mediació d’assegurances 6.539 
  Ingressos de les inversions immobiliàries (Nota 18.2) 22.128 
  Comissions financeres compensadores de costos directes 2.744 
  Altres productes 6.165 

Total 276.862 
   1 Correspon als ingressos per activitats d’assegurances fins a la venda efectiva  

de les societats asseguradores (vegeu Nota 16) 
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40. Altres càrregues d'explotació 
 

El detall del saldo d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici de 
6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 és: 

 

Milers d’euros 2010 

Activitats d’assegurances 1 164.737 
  Prestacions pagades i altres despeses relacionades amb   

assegurances 263.505 
    Assegurances directes 264.715 
    Reassegurança cedida          (1.210) 
  Dotacions netes a passius per contractes d’assegurances        (98.768) 
    Primes pendents de cobrament              (64) 
    Provisions matemàtiques        (95.826) 
    Primes no consumides i risc en curs           (2.373) 
    Provisions per a prestacions            (505) 
Cost de les vendes 60.296 
  Immobiliària 60.296 
Altres  30.299 
  Contribució al Fons de Garantia de Dipòsits (Nota 1.7) 13.721 
  Despeses de les inversions immobiliàries i dels actius  
    no corrents en venda (Notes 18.2 i 16) 8.309 
  Altres conceptes 8.269 

Total 255.332 
1 Correspon a les despeses per activitats d’assegurances fins a la venda efectiva    
de les societats asseguradores (vegeu Nota 16) 

 
 

41. Despeses d’administració 
 
41.1. Despeses de personal 
 

La composició de l’epígraf “Despeses de personal” del compte de pèrdues i guanys consolidat 
de l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 és la següent: 

 

Milers d’euros 2010 

Sous i salaris 216.461 
Seguretat Social 44.856 
Aportacions a fons de pensions externs 12.176 
Indemnitzacions per acomiadament 3.505 
Despeses de formació 1.634 
Altres despeses de personal 1.151 

Total 279.783 
 

Les aportacions a fons de pensions externs inclouen la despesa registrada en el compte de 
pèrdues i guanys consolidat per aportacions realitzades a plans de pensions d'aportació 
definida, que han ascendit a 7.827 milers d'euros durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de 
desembre de 2010. 
 

El nombre d'empleats de CatalunyaCaixa en l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre 
de 2010 ha estat, de mitjana, el següent: 
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 2010 

 Homes Dones Total 

Grup professional I 4.526 3.675 8.201 
  Nivell I a II 121 19 140 
  Nivell III a V 1.971 510 2.481 
  Nivell VI a VII 1.406 1.041 2.447 
  Nivell VIII a X 415 807 1.222 
  Nivell XI a XIII 613 1.298 1.911 
Grup professional II 13 15 28 

Total 4.539 3.690 8.229 
 

Dins del Nivell I a VI hi ha els caps i oficials superiors, segons el sistema de classificació 
professional antic, i dins del Nivell VII a XIII hi ha els oficials de primera i segona i els auxiliars.  
 
 Dins d’aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys consolidat es troba el concepte de 
compromisos postocupació desenvolupat en la Nota 2.13.1. 
 

Durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 hi ha un saldo en concepte 
de rendiments en espècie per la concessió de préstecs als empleats per sota dels tipus d’interès 
de mercat de 2.942 milers d’euros. 
 
 El nombre d’empleats mig de les societats dependents (societats del grup) és de 715 
persones en l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010. La distribució entre dones 
i homes és de 290 i 425. 
 
41.2. Altres despeses generals d'administració 
 

El detall del saldo d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici de 
6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 és: 
 

Milers d’euros 2010 

Informàtica 19.670 
Comunicacions 10.692 
Publicitat i propaganda 25.976 
Immobles, instal·lacions i material 20.515 
Contribucions i impostos 11.929 
Lloguers 16.580 
Serveis administratius subcontractats 18.626 
Informes tècnics 12.047 
Altres despeses d'administració 22.250 

Total 158.285 
 
 A l’epígraf Lloguers s’hi inclouen les despeses generades per l’arrendament provinent 
d’alienacions i vendes amb posterior arrendament operatiu. En aquest sentit, el total de 
pagaments futurs mínims derivats d’aquests contractes, segons el seu termini de satisfacció és 
el següent: 
 

Milers d’euros 2010 

Fins a 1 any 8.692 
Entre 1 i 5 anys 33.207 
Més de 5 anys 93.295 

Total 135.194 
 
 

En l’epígraf “Informes tècnics” s’inclouen els honoraris i despeses pels serveis prestats per 
l’auditor en l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 amb el següent detall: 
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Milers d’euros 
Auditor 

(Deloitte SL)
Altres 

auditors 

Serveis d’auditoria 1.412 40 
Altres serveis de verificació 280 - 
Total serveis d’auditoria i relacionats 1.692 40 
Servies d’assessorament fiscal - - 
Altres serveis 20 190 
Total serveis professionals 20 190 

 
La totalitat dels honoraris pagats a Deloitte, SL i societats vinculades constitueixen un 

percentatge inferior a l’1% del seu volum de negoci. 
 
 

42. Guanys/(pèrdues) d’actius no corrents en venda no 
classificats com a operacions interrompudes 
 

El detall del saldo d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici de 
6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 incorpora 1.123 i (23.633) milers d’euros per 
guanys i pèrdues, respectivament, en vendes d’actius materials.  
 
 

43. Parts vinculades  
 
Com a informació complementària de la presentada a la Nota 8 en relació amb els saldos i 

operacions realitzades amb els membres del Consell d'Administració i amb l'Alta Direcció de 
CatalunyaCaixa, a continuació es presenten els saldos registrats en el balanç de situació 
consolidat al 31 de desembre de 2010 i en el compte de pèrdues i guanys consolidat de 
l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 que tenen origen en operacions amb 
empreses associades, negocis conjunts i altres parts vinculades: 



  

 
   

 197

Milers d’euros 

2010 

Empreses 
associades i 

negocis 
conjunts 

Administradors 
i personal clau 
de la direcció i 

altres parts 
vinculades 

BALANÇ  
Actiu  
Crèdits a la clientela 751.553 68.228 
Cartera de valors 357.474 - 
Altres actius financers 296 - 
  
Passiu  
Dipòsits a la clientela 493.977 43.725 
  
PÈRDUES I GUANYS  
Despeses  
Interessos i càrregues assimilades 3.463 438 

Ingressos  
Interessos i rendiments assimilats 5.304 1.023 
Comissions  2.301 28 

ALTRES  
Compromisos postocupació  - 9.737 
Passius contingents  - 22.054 
Compromisos 393.172 - 
Derivats financers 199.413 - 

 
 

 
44. Servei d’atenció al client 

 
El nombre total d’expedients rebuts pel Servei d’Atenció al Client durant l’exercici de 6 mesos 

acabat al 31 de desembre de 2010 ha estat de 600, incloent-hi els referits a les societats filials 
que, en virtut de la seva activitat resten afectades per la legislació vigent. D’aquest total, 432 
han estat admesos a tràmit i resolts; 9 han estat admesos a tràmit i al 31 de desembre es 
trobaven pendents de resoldre; 3 estaven en aquesta data pendents de dades, i 156 han 
resultat inadmesos, majoritàriament per defectes en els requisits de presentació, perquè 
s’havien tramitat per altres procediments o perquè s’havien derivat al Defensor del Client, en 
funció del que estableixen els respectius reglaments. Durant l’exercici s’han resolt 591 
expedients (432 admesos a tràmit, més 159 inadmesos i 3 pendents), 61% dels quals han 
tingut una resolució desestimatòria i un 12% totalment o parcialment estimatòria. El 27% 
restant correspon a no pronunciaments o a renúncies del reclamant. 
 

A continuació es detallen les principals dades relatives a les reclamacions de clients rebudes 
durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010: 
 

Entitat 
Reclamacions 
rebudes 

Reclamacions 
resoltes 

Import 
indemnitzat 

(milers d’euros)
    
CatalunyaCaixa 545 536 50 
Ascat Vida 5 5 - 
Ascat Mediació 3 3 - 
Ascat Assegurances Generals 47 47 - 
    
Total 600 591 50 
 



 
  

 198

La tipologia de les reclamacions presentades en l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de 
desembre de 2010 ha estat la següent: 

 
 

Tipologia de les 
reclamacions Nombre 

  
Productes de finançament 172 
Serveis 86 
Productes de disponible 56 
Productes d’estalvi-inversió 60 
Targetes i TPV’s 23 
Xarxa de caixers automàtics 1 
Assegurances 72 
Xarxa d’oficines 20 
Banca a distància  100 
Improcedents 10 
  
Total 600 

 
El nombre total d’expedients rebuts pel Defensor del Client de les Caixes Catalanes durant 

l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 ha estat de 191, incloent-hi els referits 
a les societats filials. Durant l’exercici, el 60% dels expedients han tingut una resolució 
desestimatòria, un 10% totalment o parcialment estimatòria i el 30% restant correspon a 
improcedents. La mitjana de temps invertit en la resolució d’aquests expedients ha estat de 5 
dies. 

 
A continuació es detallen les principals dades relatives a les reclamacions de clients rebudes 

durant l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre de 2010 pel Defensor del Client de les 
Caixes Catalanes: 
 
 

Entitat 
Reclamacions 

rebudes 

  
CatalunyaCaixa 159 
Ascat Vida 12 
Caixa Catalunya Gestió 4 
Ascat Assegurances Generals 16 
  
Total 191 

 
La tipologia de les reclamacions presentades en l’exercici de 6 mesos acabat al 31 de desembre 
de 2010 ha estat la següent: 
 

Tipologia de les reclamacions Nombre 

  
Operacions d’actiu 48 
Operacions de passiu 15 
Assegurances i fons de pensions 28 
Altres productes 32 
Serveis de cobraments i pagaments 32 
Serveis  d’inversió 36 
  
Total 191 
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