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EL GRUP CONSOLIDAT CATALANA OCCIDENT  
El Grup consolidat Catalana Occident, d'ara endavant el Grup, està format principalment per un conjunt de 
societats vinculades, directament i indirectament, a l’activitat asseguradora. 
 
La societat dominant, Grup Catalana Occident, SA, administra i gestiona, directament o indirectament, la totalitat 
de les participacions de les diverses societats que el constitueixen.  Les accions d’aquesta entitat cotitzen en el 
mercat continu de la Borsa de Madrid. 
  
Al llarg de l’exercici 2008 s’ha realitzat una reestructuració de les participacions accionarials a Atradius i Crédito y 
Caución, en virtut de la qual Grup Catalana Occident ha passat a controlar el 70,34% de la societat holding Grupo 
Crédito y Caución, S.L. que, al seu torn, és titular del 64,23% d’Atradius N.V. que, després d’aquesta 
reestructuració, ha passat a ser titular del 100% de Crédito y Caución. D'aquesta manera, el Grup disposa del 
control polític d'Atradius N.V. i les seves societats vinculades, i hi manté una participació econòmica del 45,18%. 
 
Amb aquesta operació, el Grup adquireix una dimensió internacional, ja que, pel fet de disposar de la xarxa 
d'entitats que conformen el Grup Atradius, aconsegueix ser present a més de 42 països. A més, converteix el Grup 
en el segon operador mundial de l'assegurança de crèdit comercial, amb una quota de mercat del 30%. 
 
D'altra banda, durant aquest segon trimestre de l'exercici s'ha incorporat al perímetre de consolidació del Grup, per 
posada en equivalència, la gestora de fons Gesiuris, amb una participació del 26,12%. Aquesta societat realitza 
una funció similar a la de Seguros Bilbao Fondos, ja que també gestiona fons d'inversió subscrits pels clients del 
Grup. 
 
En el quadre següent es reflecteixen les diverses societats que, al tancament de l’exercici, configuren el perímetre 
de consolidació del Grup Catalana Occident, amb indicació de la participació total que el Grup té en cadascuna 
d'elles i de l'activitat que realitzen. Aquest perímetre de consolidació és el que s'ha utilitzat per confeccionar 
aquests comptes anuals. 
 

GRUP CATALANA OCCIDENT
Societat dominant
Seguros Catalana Occidente Tecniseguros Menéndez Pelayo, SICAV Salerno 94
100% 100% 100% 100%
Depsa Prepersa, A.I.E. Catoc Sicav
100% 100% 84,09%
Nortehispana S. Órbita Seguros Bilbao Fondos
99,78% 99,72% 99,72%
Catoc Vida Bilbao Vida Bilbao Hipotecaria
79,20% 99,72% 99,72%
Cosalud Bilbao Telemark Grupo Crédito y Caución, S.L.
100,00% 99,72% 70,34%
Seguros Bilbao Co Capital Ag. Valores
99,72% 100%
Atradius NV 
64,23%

100,00%
Depsa Servicios y Gestión Legal, S.L.
100,00%
Asitur Asistencia Hercasol Sicav Baqueira Beret
28,54% 37,99% 49,49%
Calboquer Inpisa Dos Sicav
20,00% 25,48%

Gesiuris
26,12%

SOCIETATS D'ASSEGURANCES SOCIETATS COMPLEMENTÀRIES 
D'ASSEGURANCES SOCIETATS D'INVERSIÓ SOCIETATS 

DIVERSES

Grupo Catalana Occidente de Servicios 
Tecnológicos, A.I.E.

Societats consolidades per "integració global"
Societats consolidades pel mètode de la participació "posada en equivalència"
Societats consolidades per "integració global"
Societats consolidades pel mètode de la participació "posada en equivalència"
Societats consolidades per "integració global"
Societats consolidades pel mètode de la participació "posada en equivalència"  
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SÍNTESI DE L’EXERCICI I DADES MÉS SIGNIFICATIVES 
 
 
L'exercici 2008 ha estat marcat per dos canvis importants, un d'ordre extern i l'altre com a conseqüència de canvis 
en l'estructura interna del Grup. 
 
Pel que fa l'ordre extern, el cicle de bonança econòmica que Espanya mantenia des de mitjan dels anys noranta 
s'ha vist truncat, paral·lelament i simultàniament, tant per una crisi financera i de confiança dels agents econòmics, 
com per una forta desacceleració econòmica que es manifesta, entre d'altres maneres, per una reducció de la 
renda disponible i un increment de la taxa d'atur. Com no podia ser d'altra manera, aquest canvi de cicle ha afectat 
els creixements de negoci del sector assegurador.  
 
En aquest context, al mercat espanyol, el Grup ha sabut mantenir un creixement d'acord amb la mitjana del sector, 
tant en Assegurances generals com en Vida. El comportament del nostre negoci tradicional no s'ha vist perjudicat 
per l'entorn econòmic, gràcies al manteniment d'unes ràtios de sinistralitat històricament baixes i a una contenció 
de les despeses, amb uns increments en línia amb els enregistrats a l'IPC. 
 
D'altra banda, la incorporació plena d'Atradius al Grup ha suposat un salt quantitatiu important pel que fa al volum 
de negoci i la presència internacional. Com a contrapartida, l'increment del pes relatiu a l'assegurança de crèdit 
comercial ens ha fet més sensibles a l'evolució del cicle econòmic, tot i que menys correlacionat que en exercicis 
anteriors amb el mercat espanyol. Per tant, i en consonància amb la situació econòmica actual, el resultat 
consolidat s'ha vist afectat. L'impacte del resultat del ram de crèdit en el resultat consolidat atribuït a la societat 
dominant es redueix considerablement, ja que, com que la nostra participació econòmica a Atradius es limita al 
45,18%, els resultats obtinguts en aquest negoci es traslladen en la seva majoria als socis externs. Malgrat 
aquesta situació conjuntural, continuem considerant que, quan l'economia torni a recuperar la seva via de 
creixement, la rendibilitat d'aquest negoci compensarà les pèrdues enregistrades en aquest exercici. 
 
En les circumstàncies actuals, és important remarcar la política de prudència amb què s'estan gestionant els 
nostres actius, amb una baixa exposició a la renda variable, un posicionament important en renda fixa 
governamental, i una anàlisi constant de la qualitat creditícia de la renda fixa corporativa. Aquestes polítiques 
d'inversió conservadores, com també la capitalització dels beneficis obtinguts, ens permet comptar actualment 
amb una situació de solvència molt superior a la mitjana del sector. 
 
Les directrius per al 2009 donen continuïtat, encara que amb matisos i novetats, a les de 2008, dins d'un marc 
estratègic de rendibilitat, solvència i creixement, i s'implementen sempre amb criteris d'eficàcia i eficiència. Es 
buscarà el creixement intern tant a través del desenvolupament continu de la nostra xarxa d'agents com de la 
retenció dels nostres clients actuals. Per això, posarem a disposició de la xarxa comercial unes eines de gestió 
comercial innovadores i productes que s'adapten constantment a les necessitats concretes dels nostres clients. La 
rendibilitat s'ha potenciat per increments de facturació, sobretot en els productes que ens aporten més valor afegit, 
i es manté la política de principis tècnics rigorosos que ha permès l'actual nivell de marges tècnics, tot explotant 
les sinèrgies que es deriven de compartir els recursos entre les diverses societats del Grup.  
 
Pel que fa al negoci de crèdit comercial, des de juny de 2007 i al llarg de l'exercici 2008 s'han anat introduint 
mesures per contrarestar l'efecte que l'increment de la morositat té en els resultats del ram, focalitzades d'una 
banda en la reducció selectiva de la nostra exposició en els països i sectors més sensibles a l'actual situació 
econòmica, i, d'altra banda, en el preu de l'assegurança, que s'ha anat ajustant al risc assumit en cada moment. 
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% Var.
2004 2005 2006 2007 2008 08-07

A INGRESSOS
- PER PRIMES MM € 1.730 1.862 1.936 2.036 3.231 58,7
- INGRESSOS PER SERVEIS MM € 32 35 38 42 225 432,9
TOTAL VOLUM DE NEGOCI MM € 1.762 1.897 1.974 2.078 3.457 66,3
- PER RENDIMENT D'INVERSIONS MM € 253 261 345 406 398 -1,8
TOTAL INGRESSOS MM € 2.015 2.158 2.319 2.484 3.855 55,2

B RECURSOS PERMANENTS
- CAPITAL SOCIAL MM € 36 36 36 36 36 0,0
- RESERVES PATRIMONIALS I AJUSTS PER VALORACIÓ MM € 485 950 1.307 1.498 1.457 -2,8
- PASSIUS SUBORDINATS MM € 116
TOTAL RECURSOS PERMANENTS MM € 521 986 1.343 1.534 1.609 4,9

C TOTAL PROVISIONS TÈCNIQUES MM € 4.399 4.613 4.864 5.046 7.251 43,7

D TOTAL RECURSOS PERMANENTS I          
PROVISIONS TÈCNIQUES MM € 4.920 5.599 6.207 6.580 8.860 34,7

PATRIMONI NET
NO COMPROMÈS MM € 979 1.246 1.667 1.976 2.029 2,7

F TOTAL FONS ADMINISTRATS MM € 5.322 5.951 6.777 7.293 7.793 6,9

G RESULTAT CONSOLIDAT
RESULTATS DESPRÉS D'IMPOSTOS MM € 127,5 175,5 249,5 291,4 2,8
ATRIBUÏT A SOCIS EXTERNS MM € 23,9 37,9 58,1 56,7 -101,6

ATRIBUÏT A LA SOCIETAT DOMINANT MM € 103,6 137,6 191,4 234,7 104,4 -55,5

DADES PER ACCIÓ
BENEFICI ATRIBUÏT € 0,86 1,15 1,59 1,96 0,87 -55,5
DIVIDEND PER ACCIÓ € 0,22 0,29 0,40 0,48 0,51 5,7
PAY-OUT % 25,9 25,4 25,2 24,5 58,3 137,5

E

H

DADES MÉS SIGNIFICATIVES

 
 
 
 
 
S'han incorporat en aquest quadre les dades dels exercicis 2004 a 2008, calculades sobre la base de les Normes 
Internacionals d'Informació Financera (d’ara endavant, les NIIF).  
 
Per a l’elaboració de la informació continguda en aquest informe de gestió, d’acord amb el que s’indica a l’apartat relatiu a 
l’aplicació de les NIIF, s’han tingut en compte les normes aprovades a cadascun dels tancaments anuals dels exercicis 2004, 
2005, 2006, 2007 i 2008. Això implica que, per a les dades relatives al tancament de l'exercici 2004, no s'han tingut en compte 
les NIIF 32 i 39, relatives a la valoració d'actius. 
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 GRUP CATALANA OCCIDENT, SA  
 I SOCIETATS DEPENDENTS 
 
 Informe de gestió consolidat 
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CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 
DE LA SOCIETAT DOMINANT 

 
 
 

 President Sr. José Mª Serra Farré 
 
 Vicepresident Sr. Alberto Thiebaut Oliveira             
 
  
 Vocals Sr. Mariano Bach Portabella 
  Sr. Jorge Enrich Izard 
  Sr. Federico Halpern Blasco 
  Sr. Jesús Serra Farré 
  Sr. José Valero Feliu 
  Gestión de Activos y Valores, S.L. 
  Inversiones Giró Godó, S.L. 
  New Grange Holding España, S.L. 
  Olandor, S.L 
                                                        Sercalsegur, S.L. 
  Villasa, S.L. 
                                                       
    Conseller secretari                  Sr. Francisco José Arregui Laborda    
   
    Vicesecretari no conseller Sr. Félix Miguel Barrado Gutiérrez 
 
 
 
 
 
 Òrgans delegats del Consell d’Administració  

 
  Comitè d’Auditoria 
 
 
  President Gestión de Activos y Valores, S.L. 
 
  Membres Sr. Alberto Thiebaut Oliveira  
   Sr. Federico Halpern Blasco 
   Villasa, S.L. 
                            
  Comissió de Nomenaments i Retribucions 
 
  President Sr. Alberto Thiebaut Oliveira 
 
  Membres Sr. Jorge Enrich Izard 
   Gestión de Activos y Valores, S.L. 
   Villasa, S.L. 
   
 Actua com a secretari dels dos comitès, el secretari del Consell d’Administració. 
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INGRESSOS PER SERVEIS

RENDIMENT DE LES INVERSIONS

TOTAL PRIMES

EVOLUCIÓ COMERCIAL 
 
INGRESSOS  
 
Els ingressos per tots els conceptes del Grup són de 3.854,9 milions d'euros, dels quals 3.231,1 milions 
corresponen a primes, 225,4 milions a ingressos per serveis, i 398,4 a rendiments d'inversions, amb un increment 
en conjunt del 55,2% respecte del tancament de l'exercici anterior.  
 
Aquest important creixement dels ingressos és conseqüència de la inclusió tant de la facturació com dels 
ingressos per serveis d'Atradius NV, que aporta 1.032,8 milions d'euros de facturació en el ram de crèdit comercial 
i 169,9 milions d'euros d'ingressos per serveis. 
 
Del conjunt dels altres rams, destaquen la bona evolució que han tingut les assegurances de Vida, amb un 
creixement global del 12,4%, i les assegurances Multirisc, amb un increment del 4,1%.  
  
La integració del Grup Atradius introdueix la necessitat de contemplar altres conceptes d'ingressos diferents de les 
primes d'assegurances, en concret les "checking fees" de crèdit comercial associades a la subscripció de 
sol·licituds de límit de crèdit i els serveis per recobraments. Aquests ingressos per serveis han assolit la xifra de 
225,4 milions d'euros, fet que suposa quadruplicar les xifres de l'exercici anterior. 
 

Dif. % Var
Rams 2005 2006 2007 2008 08-07 08-07

Multirisc 324,2 346,9 352,3 366,6 14,3 4,1
Crèdit comercial 361,0 377,1 422,3 1.540,7 1.118,4 264,8
Diversos 240,1 258,4 272,7 273,9 1,2 0,4
Automòbils 448,2 445,9 445,6 439,9 -5,7 -1,3 
Total Assegurances generals 1.373,5 1.428,3 1.492,9 2.621,1 1.128,2 75,6
Total Vida 488,7 507,8 542,6 610,0 67,4 12,4
TOTAL PRIMES 1.862,2 1.936,1 2.035,5 3.231,1 1.195,6 58,7
Ingressos per serveis 34,8 38,2 42,3 225,4 183,1 432,9

TOTAL VOLUM DE NEGOCI 1.897,0 1.974,3 2.077,8 3.456,5 1.378,7 66,4
Rendiment de les inversions 260,7 345,2 405,6 398,4 -7,2 -1,8

TOTAL INGRESSOS 2.157,7 2.319,5 2.483,4 3.854,9 1.371,5 55,2
Aportacions a plans de pensions 60,9 69,6 80,9 76,7
Aportacions a fons d'inversió 15,2 25,7 20,9 -18,7

(xifres en milions d'euros)

 
 

260,7 345,2 405,6

398,4

1.862,2 2.035,5

3.231,1

1.936,1

225,4

42,338,234,8

2005 2006 2007 2008

2.157,7 2.319,5
2.483,4

3.854,9
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COMPOSICIÓ DE LA CARTERA 
 
Com a conseqüència, amb la incorporació del Grup Atradius la composició de la cartera per rams s’ha vist 
modificada considerablement. Així doncs, el ram de crèdit comercial, amb un 47,7%, passa a ser el de més pes 
específic i ha disminuït el pes de la resta dels rams. Tenint en compte que la participació econòmica en 
l'assegurança de crèdit és del 45,18% del negoci atribuït, el pes corregit del ram se situa en el 29,2%. 
 

Composició 
corregida

Rams 2005 2006 2007 2008 2008

Multirisc 17,4 17,9 17,3 11,3 15,4

Crèdit comercial 19,4 19,5 20,7 47,7 29,2

Diversos 12,9 13,4 13,4 8,5 11,5

Automòbils 24,1 23,0 21,9 13,6 18,4

Vida 26,2 26,2 26,7 18,9 25,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
 
 
DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL 
 
La incorporació del Grup Atradius amplia l'activitat del Grup a l'àmbit internacional, amb presència a més de 40 
països i amb una alta concentració, del 95,5% del negoci, als països comunitaris, tal com es mostra en el quadre 
següent. 
 

Volum de negoci per països 2008
Alemanya 4,9
Regne Unit 4,7
Països Baixos 6,1
Itàlia 3,0
França 3,7
Espanya 67,7
Resta CEE 5,4

TOTAL CEE 95,5
Resta països 4,5

TOTAL VOLUM DE NEGOCI 100,0

Resta països
5%

Alemanya
5%

França
4%

Espanya
67%

Resta CEE
5%

Regne Unit
5%
Països Baixos

6%
Itàlia
3%

 
 
 
 
Pel que fa al seu negoci tradicional, el Grup Catalana Occident disposa d’una àmplia cobertura del territori 
nacional, amb un total de 1.085 oficines al tancament de l'exercici 2008.   
 
 
Al mapa següent es mostra la distribució del nombre d’oficines, les primes facturades i la quota que representa el 
volum de negoci per a cada comunitat autònoma respecte del total nacional. 
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Destaca la important presència del Grup a 
les cornises mediterrània i cantàbrica. La 
primera perquè és la principal zona de 
desenvolupament històric del Grup i, la 
segona, perquè és on assoleix el major 
volum després de la incorporació al Grup 
de Seguros Bilbao. 
 
 
 
 
 
 

 
XARXA DE DISTRIBUCIÓ – AGENTS 
 
Per al seu negoci tradicional, el Grup distribueix els seus productes principalment a través de la seva xarxa 
professional d'agents d'assegurances exclusius a plena dedicació, que compten amb suport tecnològic, recursos 
de formació continuada i supervisió, a través de l’estructura de sucursals en el territori. 
 
Per a aquest exercici cal destacar l'èxit aconseguit en el desenvolupament d'un pla de relleu generacional per 
donar continuïtat a les oficines amb necessitats de successió i, atesos els seus resultats, es continuarà 
implementant en els propers exercicis.  
 
Una altra àrea d'actuació clau, tant de l'anterior exercici com de l'actual, ha estat l'adaptació a la nova Llei de 
mediació que, malgrat que ha reduït el nombre d'efectius del canal d'agents tradicionals, ha permès detectar, 
formar i professionalitzar els agents que passen a treballar de manera exclusiva per al Grup. Aquesta actuació 
permet blindar la nostra xarxa comercial actual davant de la competència. 
 
Finalment, i com en exercicis anteriors, s'ha continuat potenciant la captació i capacitació de nous agents exclusius 
a plena dedicació, tot facilitant-los una carrera professional dins del Grup.  
 
El Grup també distribueix els seus productes a través d’altres agents exclusius amb dedicació a temps parcial 
(agents tradicionals), del canal de corredors i altres xarxes específiques adaptades a productes o àmbits 
geogràfics determinats.  
 
Pel que fa a l'assegurança de crèdit, els nostres productes es distribueixen bàsicament a través d'agents, brokers, 
distribució directa, o a través de partners i aliances estratègiques, que ens permeten tenir una sòlida presència a 
escala mundial. 
En el quadre següent es mostra la distribució de la xarxa comercial per canals i la seva evolució respecte a 
exercicis anteriors.  
 

2005 2006 2007 2008
NRE. AGENTS NRE. AGENTS NRE. AGENTS NRE. AGENTS

Amb oficina 694 715 733 752
Agents exclusius Sense oficina 1.296 1.662 1.304 1.398

Dedicació a temps parcial (tradicionals) 3.437 4.791 4.369 3.960

5.427 7.168 6.406 6.110

Corredors 2.004 2.633 2.917 2.920
Xarxes específiques 3.831 2.606 2.499 2.641
Xarxa d'agents i corredors d'assegurança de crèdit 450 450 655 2.936
Resta de mediadors 8.314 8.006 7.155 6.423

20.026 20.863 19.632 21.030

CANALS DE DISTRIBUCIÓ

TOTAL AGENTS

A plena dedicació

 
 

84 Of.
106,9 MM €

5,0%

16 Of.
35,8 MM €

1,7%

268 Of.
676,3 MM €

31,7%

48 Of.
52,0 MM €

2,5%

60 Of.
67,9 MM €

3,2%

13 Of.
16,9 MM €

0,8%

119 Of.
209,6 MM €

9,8%

114 Of.
252,4 MM €

11,8%

45 Of.
73,2 MM €

3,4%

85 Of.
106,9 MM €

3,3%

34 Of.
46,2 MM €

1,4%

15 Of.
28,0 MM €

0,9%

110 Of.
203,8 MM €

6,3%

17 Of.
23,8 MM €

0,7%

16 Of.
40,3 MM €

1,3%

268 Of.
671,8 MM €

20,8%

33 Of.
41,6 MM €

1,3%

47 Of.
67,5 MM €

2,1%

61 Of.
75,2 MM €

2,3%

64 Of.
261,4 MM €

8,1%

14 Of.
18,8 MM €

0,6%

121 Of.
215,7 MM €

6,7%

121 Of.
263,5 MM €

8,2%

46 Of.
74,8 MM €

2,3%

3 Of.
5,4 MM €

0,2%

20 Of.
26,7 MM €

0,8%

108 Of.
1.060,7 MM €

32,8%
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RESULTAT DE L'EXERCICI I PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ 
 
RESULTAT DE L’EXERCICI  
 
 
El resultat atribuït a la societat dominant s'ha situat en 104,4 milions d'euros. 
 
Malgrat que el resultat atribuït és comparable amb el de l'exercici anterior, la inclusió d'Atradius en el perímetre de 
consolidació per integració global suposa la incorporació del resultat d'aquesta entitat al resultat tècnic del Grup i el 
reconeixement posterior del resultat d'aquest negoci als socis externs per la participació que mantenen en el 
negoci. (Grup Catalana Occident manté el 45,18% i, per tant, els socis externs mantenen el 54,82%).    
  
En el quadre següent es detallen els principals conceptes del Compte de resultats de forma comparativa amb els 
exercicis precedents. 
 

% Var.
COMPTE DE RESULTATS 2005 2006 2007 2008 08-07

Primes 1.862,2 1.936,1 2.035,5 3.231,1 58,7
   Primes adquirides 1.853,8 1.915,0 2.021,6 3.209,5 58,8
   Cost tècnic 1.427,1 1.482,1 1.576,7 2.799,9 77,6
RESULTAT TÈCNIC 426,7 432,9 444,9 409,6 -7,9
% s/primes adquirides 23,0% 22,6% 22,0% 12,8%
Despeses 256,2 264,1 265,5 511,3 92,6
% s/primes adquirides 13,8% 13,8% 13,1% 15,9%
RESULTAT TÈCNIC DESPRÉS DE DESPESES 170,5 168,8 179,4 -101,7 -156,7
% s/primes adquirides 9,2% 8,8% 8,9% -3,2%
RESULTAT FINANCER  (*) 62,4 135,5 196,0 127,2 -35,1
% s/primes adquirides 4,0% 7,1% 9,7% 4,0%
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 232,9 304,3 375,4 25,5 -93,2
% s/primes adquirides 12,6% 15,9% 18,6% 0,8%
Impost societats 57,4 54,8 84,0 22,7 -73,0
% s/primes adquirides 3,1% 2,9% 4,2% 0,7%
RESULTAT CONSOLIDAT
   Resultat després d’impostos 175,5 249,5 291,4 2,8
   Atribuït a socis externs 37,9 58,1 56,7 -101,6

   Atribuït a la societat dominant 137,6 191,4 234,7 104,4 -55,5
   % s/primes adquirides 7,4% 10,0% 11,6% 3,3%

(xifres en milions d'euros)
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PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT 
 
El benefici net individual de la societat Grup Catalana Occident, SA és de 227,6 milions d’euros. 
 
Es proposa a la Junta General el repartiment següent: 
 
 
 

A dividends 60.876.000 €

A reserves 166.772.896 €

TOTAL 227.648.896 €
 

 
 
 
 
RETRIBUCIÓ A L’ACCIONISTA 
 
Grup Catalana Occident, SA ha distribuït en els mesos de juliol i octubre de 2008 i febrer de 2009 un dividend a 
compte dels resultats de l'exercici 2008 de 0,1001 euros per acció cadascun, per un import total en conjunt de 
36.036.000 euros.  
 
 
El Consell d’Administració té previst proposar a la Junta General d’Accionistes el repartiment d’un dividend total 
amb càrrec als resultats de l’exercici 2008, de 0,5073 euros per acció, amb un increment del 5,69% respecte dels 
0,4800 euros per acció distribuïts l'exercici anterior. El dividend complementari d'un import total de 24.840.000 
euros, és a dir, 0,2070 euros per acció, es pagarà el proper mes de maig.  
 
 

% incr. 

Juliol de 2008 1r dividend a compte resultats 2008 0,1001 €

Octubre de 2008 2n dividend a compte resultats 2008 0,1001 €

Febrer de 2009 3r dividend a compte resultats 2008 0,1001 €

Maig de 2009 4t dividend complementari resultats 2008 0,2070 €

TOTAL 0,5073 € 5,69%

DIVIDEND TOTAL 60.876.000 €

Dividends 
pagats
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EVOLUCIÓ DEL NEGOCI PER ÀREES D'ACTIVITAT 
 

Per àrees d'activitat, destaca el bon comportament del negoci tradicional del Grup. El resultat tècnic ordinari ha 
assolit els 144,1 milions d'euros, un 5,4% més que l'exercici anterior. Amb els rendiments d'inversions i l'efecte 
impositiu inclosos, el resultat ordinari del negoci tradicional se situa en els 162,6 milions d'euros, que respecte dels 
147,8 milions de l'exercici anterior suposen un increment del 10,0%. 

En el ram del crèdit comercial, la forta desacceleració de l'economia i la situació actual dels mercats financers, 
especialment a Espanya, afecten la liquiditat de les empreses, que pateixen restriccions creditícies i un enduriment 
generalitzat de les condicions de finançament. Aquest situació provoca un augment de la morositat, que es 
tradueix en un increment del cost tècnic, com a conseqüència de l'augment dels sinistres declarats i pagats, i del  
reforç imprescindible de les provisions necessàries per fer front als pagaments futurs dels riscos en curs. Tot això 
ha provocat unes pèrdues en aquest negoci de 172,7 milions d'euros. 

Finalment, com a resultats no recurrents nets d'impostos, s'han considerat, a més dels beneficis nets per 
realització d'inversions per un import de 5,7 milions d'euros, els produïts per l'alliberament de la provisió fiscal 
constituïda en el seu moment per l'entitat Catoc Sicav, de 9,7 milions d'euros, i 11,5 milions d'euros com a 
conseqüència de la desdotació de la provisió matemàtica, per aplicació del tipus d'interessos de descompte diferit 
per part de la DGA. També s'han considerat unes pèrdues per deteriorament de valor, bàsicament en actius de 
Lehman Bros, per un import de 14,8 milions d'euros. 

En els quadres següents es pot observar el detall dels diferents conceptes que formen el compte de resultats, en 
comparació amb els exercicis anteriors, i també l’evolució de la ràtio combinada (que representa la relació entre 
les primes adquirides i el conjunt de despeses, comissions i cost tècnic). 

 

Resultats CONSOLIDATS

Resultat tècnic rams d/despeses

 Multirisc 23,6 33,2 24,0 31,2 29,9
 Diversos 25,2 30,9 52,1 53,3 2,4
 Automòbils 47,7 24,7 40,1 40,4 0,8
 Vida 10,3 11,0 20,5 19,1 -6,8
Total resultat tècnic ordinari d/despeses 106,8 99,8 136,7 144,1 5,4
Rendiment d'inversions i compte no tècnic 51,5 53,5 65,5 73,5 12,3
Total resultat tècnic/financer ordinari 158,3 153,3 202,2 217,6 7,6
Impost de societats 27,8 33,3 54,4 55,0 1,1
Resultat ordinari del negoci tradicional 130,5 120,0 147,8 162,6 10,0

Resultats Atradius i Crédito y Caución ordinaris 60,4 109,7 115,4 -172,7 -249,6

Resultats no recurrents -15,3 19,7 28,2 12,9 -54,4

Resultat consolidat
      Resultat després d’impostos 175,5 249,5 291,4 2,8 -99,0
      Atribuït a socis externs 37,9 58,1 56,7 -101,6 -279,2

     Atribuït a la societat dominant 137,6 191,4 234,7 104,4 -55,5

2007 2008 % incr.2005 2006
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Evolució de la ràtio combinada 
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MULTIRISC 
 
El conjunt de productes que s'inclouen en aquest epígraf són: Família Llar, Comerços, Comunitats, Oficines i Pime. 
 
El volum de facturació ha assolit els 366,6 milions, amb un increment de la facturació del 4,1%. Hem continuat 
mantenint un bon ritme de vendes en aquest tipus de productes, la qual cosa indica tant l'elevat nivell d'activitat de 
la nostra xarxa de distribució com l'acceptació que els nostres productes tenen al mercat. 
 
El resultat tècnic financer s’ha situat en 44,8 milions d’euros, amb una millora de la ràtio combinada com a 
conseqüència de la contenció de la ràtio de despeses i d'una sinistralitat controlada en nivells històricament baixos. 
 

En els quadres següents es pot apreciar l’evolució de les principals magnituds d’aquest grup de rams. 
 

% Var.
2005 2006 2007 2008 08-07

Primes facturades MM € 324,2 346,9 352,3 366,6 4,1

Nombre de sinistres 317.183 329.960 344.267 342.189 -0,6
Freqüència sinistral (nre. de sinistres per cada 100 pòlisses) 24,1 24,5 26,1 27,3 4,7
Cost mitjà dels sinistres (*) euros 528,6 518,2 546,3 474,1 -13,2

Import total de les provisions tècniques MM € 276,3 292,3 295,3 282,7 -4,3

% cost tècnic % 56,9 54,1 56,3 55,3 -1,8
% comissions % 19,8 20,6 21,5 20,5 -4,7
% despeses generals % 15,8 15,5 15,4 15,5 0,6
% total = ràtio combinada % 92,5 90,2 93,2 91,3 -2,0
 (*) Per als exercicis 2005 i 2006 s'ha recalculat el cost mitjà dels sinistres, incorporant-hi les dotacions a IBNR, per homogeneïtzar-los amb el càlcul de l'exercici 2007 on s'apliquen mètodes 
globals estocàstics de càlcul de provisions que ja inclouen  

 

% Var.
Compte de resultats ordinari 2005 2006 2007 2008 08-07

Primes adquirides 313,4 336,3 352,2 357,6 1,5
% sobre primes adquirides 100% 100% 100% 100%
Resultat tècnic 73,2 85,2 78,3 86,5 10,5
% sobre primes adquirides 23,4% 25,3% 22,2% 24,2%
Despeses 49,6 52,0 54,3 55,3 1,9
% sobre primes adquirides 15,8% 15,5% 15,4% 15,5%
Resultat tècnic després de despeses 23,6 33,2 24,0 31,2 30,0
% sobre primes adquirides 7,5% 9,9% 6,8% 8,7%
Resultat financer 7,7 9,4 11,6 13,6 17,3
% sobre primes adquirides 2,5% 2,8% 3,3% 3,8%
Resultat tècnic financer 31,3 42,6 35,6 44,8 25,8
% sobre primes adquirides 10,0% 12,7% 10,1% 12,5%

(xifres en milions d'euros)
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DIVERSOS 
 
Dins d'aquest capítol englobem un conjunt molt ampli de rams, amb una facturació global de 273,9 milions d'euros, 
d'entre els quals els més rellevants, atès el seu volum de facturació, són: Accidents (69,0 milions d'euros), 
Responsabilitat civil (69,5 milions d'euros) i Defuncions i salut (66,0 milions d'euros).  
 
Per la seva banda, el resultat tècnic financer ha arribat als 72,5 milions d’euros, amb un increment del 6,1% 
respecte dels 68,3 milions de l'exercici anterior. La reducció del cost dels sinistres i una contenció tant de les 
comissions com de les despeses d'explotació, han situat la ràtio combinada en el nivell del 80,5%. 
 
En els quadres següents es pot apreciar l’evolució de les principals magnituds d’aquest grup de rams. 
 

% Var.
2005 2006 2007 2008 08-07

Primes facturades MM € 240,1 258,4 272,7 273,9 0,4

Nombre de sinistres 71.207 75.273 85.203 94.034 10,4
Freqüència sinistral (nre. de sinistres per cada 100 pòlisses) 7,1 7,3 8,1 9,2 13,7
Cost mitjà dels sinistres (*) euros 1.612,0 1.393,2 1.266,1 1.027,6 -18,8

Import total de les provisions tècniques MM € 301,8 316,4 351,6 377,2 7,3

% cost tècnic % 48,7 47,7 40,0 40,3 0,7
% comissions % 18,8 18,7 18,1 17,2 -5,0
% despeses generals % 21,8 21,3 22,4 23,0 2,7
% total = ràtio combinada % 89,3 87,7 80,5 80,5 0,0

 (*) Per als exercicis 2005 i 2006 s'ha recalculat el cost mitjà dels sinistres, incorporant-hi les dotacions a IBNR, per homogeneïtzar-los amb el càlcul de l'exercici 2007 on s'apliquen mètodes 
globals estocàstics de càlcul de provisions que ja inclouen  
 
 

% Var.
Compte de resultats ordinari 2005 2006 2007 2008 08-07

Primes adquirides 235,1 251,3 267,1 273,5 2,4
% sobre primes adquirides 100% 100% 100% 100%
Resultat tècnic 76,4 84,6 111,9 116,3 3,9
% sobre primes adquirides 32,5% 33,7% 41,9% 42,5%
Despeses 51,2 53,7 59,8 63,0 5,4
% sobre primes adquirides 21,8% 21,4% 22,4% 23,0%
Resultat tècnic després de despeses 25,2 30,9 52,1 53,3 2,3
% sobre primes adquirides 10,7% 12,3% 19,5% 19,5%
Resultat financer 9,0 13,6 16,2 19,2 18,5
% sobre primes adquirides 3,8% 5,4% 6,1% 7,0%
Resultat tècnic financer 34,2 44,5 68,3 72,5 6,1
% sobre primes adquirides 14,5% 17,7% 25,6% 26,5%

(xifres en milions d'euros)
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AUTOMÒBILS 
 
Aquest ram continua mantenint un entorn molt competitiu, amb una política agressiva d'adquisició de quota de 
mercat per part de les entitats de distribució directa i la reacció defensiva de les entitats tradicionals. Aquesta 
situació s'ha vist accentuada per la caiguda de les vendes de vehicles nous i la reducció de les garanties 
contractades per a les pòlisses en cartera. Tot això ha provocat una reducció de l'1,5% del volum de primes 
recaptades per al total del mercat espanyol.   
 
En aquest entorn, el manteniment d'un resultat tècnic financer, una ràtio combinada i una facturació similars als de 
l'exercici anterior permeten continuar considerant aquest ram com una font estable de resultats tant presents com 
futurs.  
 
Al tancament de l’exercici 2008, el Grup presenta una facturació de 439,9 milions d’euros i un resultat tècnic 
financer de 63,9 milions d'euros. 
 
En els quadres següents es pot apreciar l’evolució de les principals magnituds de l’àrea d’Automòbils. 
 

% Var.
2005 2006 2007 2008 08-07

Primes facturades MM € 448,2 445,9 445,6 439,9 -1,3

Nombre de sinistres 249.874 244.864 256.897 255.163 -0,7
Freqüència sinistral (nre. de sinistres per cada 100 pòlisses) 21,8 22,5 22,2 22,2 0,0
Cost mitjà dels sinistres (*) euros 1.066,1 1.055,4 1.061,0 1.070,7 0,9

Import total de les provisions tècniques MM € 620,8 604,5 571,7 516,1 -9,7

% cost tècnic % 59,3 62,2 60,4 62,0 2,6
% comissions % 12,2 13,2 12,8 12,8 0,0
% despeses generals % 18,1 19,1 17,8 16,1 -9,6
% total = ràtio combinada % 89,6 94,5 91,0 90,9 -0,1

 (*) Per als exercicis 2005 i 2006 s'ha recalculat el cost mitjà dels sinistres, incorporant-hi les dotacions a IBNR, per homogeneïtzar-los amb el càlcul de l'exercici 2007 on s'apliquen mètodes 
globals estocàstics de càlcul de provisions que ja inclouen 

 
 
 

% Var.
Compte de resultats ordinari 2005 2006 2007 2008 08-07

Primes adquirides 460,5 447,2 446,8 446,1 -0,2
% sobre primes adquirides 100% 100% 100% 100%
Resultat tècnic 131,2 110,0 119,8 112,2 -6,3
% sobre primes adquirides 28,5% 24,6% 26,8% 25,2%
Despeses 83,5 85,3 79,7 71,8 -9,9
% sobre primes adquirides 18,1% 19,1% 17,8% 16,1%
Resultat tècnic després de despeses 47,7 24,7 40,1 40,4 0,7
% sobre primes adquirides 10,4% 5,5% 9,0% 9,1%
Resultat financer 19,5 19,8 21,9 23,5 7,3
% sobre primes adquirides 4,2% 4,4% 4,9% 5,3%
Resultat tècnic financer 67,2 44,5 62,0 63,9 3,1
% sobre primes adquirides 14,6% 10,0% 13,9% 14,3%

(xifres en milions d'euros)
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VIDA, PLANS DE PENSIONS I FONS D’INVERSIÓ 
 
Dins d’aquest epígraf s’inclouen tots els productes de Vida, tant amb risc financer a càrrec del Grup com amb risc 
financer a càrrec del client. També, i per similitud amb el negoci de Vida, incloem dins d'aquest capítol els plans de 
pensions i els fons d'inversió. 
 

El resultat tècnic financer ha pujat a 44,3 milions d’euros, amb un increment del 7,0% respecte de l’exercici 2007. 
 

 
ASSEGURANCES DE VIDA 
Les primes facturades en productes de Vida s’han situat en els 610,0 milions d’euros, amb un creixement del 
12,4% respecte dels 542,6 milions de l’exercici anterior.  D’aquesta facturació, 504,2 milions d’euros corresponen 
a productes de Vida individual i amb risc per a la companyia, 80,9 milions d’euros són de productes amb risc 
assumit pel prenedor, mentre que la facturació de productes de Vida col·lectiu és de 24,9 milions d'euros. 
 

 
PLANS DE PENSIONS 
El total d'aportacions brutes realitzades als plans de pensions gestionats durant l'exercici 2008 han pujat a 76,7 
milions d'euros, una xifra lleugerament inferior als 80,9 milions de l'exercici anterior. El volum de fons gestionats és 
de 3.684,8 milions d'euros. 
 

 
FONS D’INVERSIÓ 
Les aportacions netes a fons d’inversió comercialitzats pel Grup han estat de -18,7 milions d’euros, amb un volum 
de fons administrats de 88,7 milions d’euros. 
 
En el quadre següent s’expressen les principals magnituds del ram, on cal destacar els creixements continus en el 
nombre de pòlisses i la seva facturació, en uns productes en què el volum de fons gestionats és crucial per obtenir 
uns marges de rendibilitat adients. 
 

% Var.
2005 2006 2007 2008 08-07

Facturació, assegurances de vida MM € 488,7 507,8 542,6 610,0 12,4
Aportacions a plans de pensions MM € 60,9 69,6 80,9 76,7 -5,2
Aportacions netes a fons d'inversió MM € 15,2 25,7 20,9 -18,7 -189,5

Nombre de sinistres 63.145 65.591 74.501 93.396 25,4

Volum fons gestionats en:

   Provisions matemàtiques i sinistres pendents MM € 2.666,6 2.775,4 2.831,8 2.880,9 1,7
   Provisions risc prenedor 299,8 371,0 418,2 321,9 -23,0
   Plans de pensions MM € 294,7 366,3 435,4 393,3 -9,7
   Fons d'inversió MM € 66,3 107,7 132,5 88,7 -33,1
   Total fons gestionats MM € 3.327,4 3.620,4 3.817,9 3.684,8 -3,5

      . Fons gestionats amb risc financer a
        càrrec als clients MM € 660,8 844,6 986,1 803,9 -18,5
      . Fons gestionats amb risc financer a
        càrrec del Grup MM € 2.666,6 2.775,8 2.831,8 2.880,9 1,7

 

% Var.
Compte de resultats ordinari 2005 2006 2007 2008 08-07

Primes adquirides 486,9 506,9 541,6 609,9 12,6
% sobre primes adquirides 100% 100% 100% 100%
Resultat tècnic 50,0 52,1 60,2 60,7 0,8
% sobre primes adquirides 10,3% 10,3% 11,1% 10,0%
Despeses 39,7 41,1 39,7 41,6 4,8
% sobre primes adquirides 8,2% 8,1% 7,3% 6,8%
Resultat tècnic després de despeses 10,3 11,0 20,5 19,1 -6,8
% sobre primes adquirides 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Resultat financer 16,0 15,1 20,9 25,2 20,6
% sobre primes adquirides 3,3% 3,0% 3,9% 4,1%
Resultat tècnic financer 26,3 26,1 41,4 44,3 7,0
% sobre primes adquirides 5,4% 5,1% 7,6% 7,3%

(xifres en milions d'euros)
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CRÈDIT COMERCIAL 
 
Després de la incorporació d'Atradius, el ram d'assegurança de crèdit comercial ha adquirit una gran rellevància en 
l'anàlisi de l'evolució del negoci del Grup, ja que el volum de facturació d'aquest ram ha passat dels 422,3 milions 
d'euros de l'exercici anterior als actuals 1.540,7 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 264,8% i 
atorga un pes específic del 47,7% respecte del total del negoci del Grup. 
 
L'actual crisi creditícia provoca un augment en el nombre d'impagaments empresarials, davant dels quals 
l'assegurança de crèdit actua desenvolupant la seva funció social i acceptant el repte que planteja aquesta crisi 
econòmica. Aquestes taxes d'insolvència més elevades suposen un augment del cost tècnic, encara no 
compensat pels increments dels preus per aplicació d'una política d'acceptació de riscos estricta. 
 
Davant d'aquesta situació, el Grup Atradius, i en especial Crédito y Caución, S.A., ha posat en marxa un munt 
d'actuacions amb tendència a minimitzar l'impacte dels impagats i, en general, els derivats de la crisi en el compte 
de resultats, sia retarificant les pòlisses, sia excloent riscos, tot i que ambdues mesures tenen un efecte diferit en 
el temps i, segons la profunditat de la crisi, donaran els seus fruits en el proper exercici. 
 
El resultat d'Atradius (inclosa Crédito y Caución, S.A.) integrat en el consolidat ha presentat una evolució 
desfavorable, molt especialment per part del negoci radicat a Espanya. S'ha passat d'un benefici ordinari de 115,4 
milions d'euros l'exercici 2007, a una pèrdua de 172,7 milions al tancament d'aquest exercici.  
 
Com ja s'ha indicat, el Grup consolida el Grup Atradius per integració global des del començament de l'exercici 
2008, a través de la seva participació del 70,34% en la societat Grupo Crédito y Caución S.L., que, al seu torn, 
controla el Grup Atradius amb una participació del 64,2%. Com a conseqüència de tot això, GCO té una 
participació econòmica en el Grup Atradius del 45,16%, amb la qual cosa l'impacte dels resultats 
d'Atradius en el resultat atribuït de GCO puja a -78,0 milions d'euros. 
- 
En els quadres següents es pot apreciar l’evolució de les principals magnituds. 
 

2005 2006 2007 2008 % incr.

Primes facturades MM € 361,0 377,1 422,3 1.540,7 264,8

Nombre de sinistres 65.137 74.127 84.324 232.919 176,2
Freqüència sinistral (nre. de sinistres per cada 100 pòlisses) 280,1 307,3 318,5 451,2 41,7
Cost mitjà  dels sinistres euros 2.916,5 2.917,4 3.458,0 6.946,7 100,9

Import total de les provisions tècniques MM € 447,7 503,1 554,8 2.847,6 413,3

% cost tècnic % 60,2 61,9 70,2 88,9 26,6
% comissions % 9,2 9,2 9,5 10,3 8,8
% despeses generals % 8,9 8,6 7,8 18,9 142,3
% total = ràtio combinada % 78,3 79,7 87,5 118,1 35,0

 
 

Compte de resultats ordinari 2005 2006 2007 2008 % incr.
Primes adquirides 357,9 373,3 413,9 1.522,3 267,8
% sobre primes adquirides 100% 100% 100% 100%
Resultat tècnic 109,5 107,8 84,0 10,6 -87,4
% sobre primes adquirides 30,6% 28,9% 20,3% 0,7%
Despeses 32,0 32,0 32,1 288,3 798,1
% sobre primes adquirides 8,9% 8,6% 7,8% 18,9%
Resultat tècnic després de despeses 77,5 75,8 51,9 -277,7 ‑
% sobre primes adquirides 21,7% 20,3% 12,5% -18,2%
Resultat financer 8,4 12,8 12,8 39,0 204,7
% sobre primes adquirides 2,3% 3,4% 3,1% 2,6%
Resultat tècnic financer després d’impostos 60,4 109,7 115,4 -172,7 ‑
% sobre primes adquirides 16,9% 29,4% 27,9% -11,3%
Resultat atribuït 23,8 47,4 49,8 -78,0 ‑

(xifres en milions d'euros)
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ALTRES ASPECTES RELLEVANTS DEL NEGOCI 
 
REASSEGURANÇA 
 
Les primes cedides a la reassegurança han pujat a 771,5 milions d'euros, amb un cost de la cessió, un cop 
descomptades les comissions, de 513,3 milions d’euros. 
 
La incorporació d'Atradius al Grup ha suposat el decrement del percentatge d'autoretenció del Grup, ja que el 
negoci de crèdit està molt més reassegurat que la resta de negocis tradicionals. Aquests nivells de cessió de 
reassegurança, basats principalment en contractes proporcionals, permeten que l'assumpció de l'impacte negatiu 
de la crisi econòmica en els comptes del Grup Atradius sigui compartida amb les reasseguradores. 
 
Per a la resta d’entitats la cessió de primes ha estat inferior a la de l’exercici anterior, fet que posa clarament de 
manifest la nostra política d’incrementar la retenció de negoci, conseqüència de la qualitat de la nostra cartera de 
riscos. 
  
El Grup continua confiant les seves cessions de reassegurança a les companyies reasseguradores líders en 
aquest mercat, que continuen mantenint els seus sòlids nivells de solvència. En especial, les principals obridores 
dels nostres quadres de reassegurança, tant per al negoci tradicional com per al de crèdit, són Münchener, 
General Re, Swiss Re i Hannover Re, que al tancament de l'exercici ostentaven un ràting d'AA-. Les altres 
companyies tenen ràtings compresos entre AAA i A-. 
 
En el quadre següent s’expressen les magnituds més rellevants relacionades amb la reassegurança cedida. 
 
 

Tradicional Crèdit
Resultats 2005 2006 2007 2008 2008 2008

(+) Primes cedides MM € 225,4 219,3 232,8 771,5 55,5 716,0

 (-) Incr. de provisió prima no consumida MM € -0,1 -4,2 4,6 -7,4 -6,0 -1,4

 (-) Comissions MM € 67,4 70,4 76,9 276,3 10,0 266,3

 (-) Reassegurança acceptada MM € -10,7 -4,4 -6,3

Cost de la cessió MM € 158,1 153,1 151,3 513,3 55,9 457,4

Sinistralitat MM € 121,1 128,9 145,6 749,3 26,4 722,9

Cost total de la reassegurança MM € 37,0 24,2 5,7 -236,0 29,5 -265,5  
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DESPESES GENERALS I COMISSIONS 
 
El volum total de les despeses generals i les comissions ha estat de 868,4 milions d’euros, dels quals 362,9 
provenen d'Atradius NV. Si descomptem aquesta quantitat, per tal de fer una comparació homogènia amb els 510,4 
milions d'euros enregistrats al llarg de l'exercici 2007, la despesa hauria estat de 505,5 milions d'euros, que 
suposen un decreixement de l'1,0% respecte de l'exercici anterior.  
 
 

DESPESES PER NATURALESA

2005 2006 2007 2008 % incr.

Comissions (*) 213,3 232,0 244,9 358,6 81,6

% sobre primes adquirides 11,5 12,1 12,1 11,2

Despeses generals (*) 261,9 264,1 265,5 509,8 60,7

% sobre primes adquirides 14,1 13,8 13,1 15,9

Total despeses 475,2 496,1 510,4 868,4 70,7

% sobre primes adquirides 25,6 25,9 25,2 27,1

(*) Les quantitats que s'indiquen són netes de l'efecte de comissions i despeses activades, segons s'escaigui.

(cifras en millones de euros)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ràtio d’eficàcia de la despesa, que mesura la relació entre la despesa total i el volum de negoci, s'ha situat en el 
27,1%, després de la incorporació d'Atradius. Els esforços continuats per a la detecció i potenciació de sinèrgies 
com a conseqüència de la incorporació de noves entitats al Grup, com també el considerable augment del volum 
del Grup, permetran reduir aquesta ràtio en exercicis futurs. 
 
Com a exemple d'aquestes polítiques, cal destacar la ràpida integració del personal d'Atradius a les àrees i xarxes 
de Crédito y Caución en aquells països on totes dues eren presents (Espanya, Portugal i Brasil). 
 
A més a més, i per tal de gestionar els recursos comuns en l'àrea de tecnologies de la informació, s'ha creat 
l'entitat Grupo Catalana Occidente Servicios Tecnológicos, AIE, que permetrà obtenir sinèrgies de costos i també 
incrementar les possibilitats d'innovació tecnològica i la seva ràpida implantació per a totes les entitats que formen 
el Grup. 
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RESULTAT FINANCER 
 
L’evolució de cada una de les partides que formen el resultat financer s’expressa en el quadre següent. 
 

% Var.
2005 2006 2007 2008 08-07

Ingressos financers nets de despeses 176,5 195,9 223,28 274,8 23,1

Societats filials 3,3 53,8 72,9 1,8 -97,5

Variació plusvàlua risc prenedor 37,6 38,3 -7,5 -77,4 -

Interessos abonats als assegurats -148,3 -157,6 -123,2 -60,1 -

Rendiment financer ordinari net 69,1 130,4 165,5 139,1 -16,0

Beneficis per realitzacions 5,7 16,5 33,6 -11,9

RESULTAT FINANCER 74,8 146,9 199,1 127,2 -36,1

(xifres en milions d'euros)

 
 
 
L'any 2008 passarà a la història per l'excepcionalitat pel que fa al nombre i la magnitud d'esdeveniments que han 
commocionat les economies i finances mundials. La fallida de Lehman Brothers va tenir conseqüències molt més 
greus de les que havien previst els reguladors, entre elles la desaparició del model de banca d'inversió als EUA, i 
la irrupció d'una onada de rescats de bancs a tot el món. En aquest entorn, els governs de les principals 
economies (EUA, França, Alemanya, Regne Unit, Espanya i Xina, entre d'altres) s'han vist obligats a desenvolupar 
plans multimilionaris d'incentivació fiscal i d'inversió pública per estimular les seves economies.  
 
A més a més, al llarg de la segona meitat de l'any es va produir un canvi dràstic en les perspectives inflacionistes, 
fet que va provocar que els bancs centrals reduïssin fins a nivells molt baixos els tipus d'interès de referència. Al 
desembre, la Reserva Federal va reduir el tipus d'intervenció fins a situar-lo en una franja entre el 0% i el 0,25%. 
D'altra banda, el Banc Central Europeu també ha rebaixat el seu tipus de referència. En la seva primera reunió de 
2009, l'ha situat en el 2%, en comparació amb el nivell del 4% del començament de 2008. 
 
El deute públic ha actuat clarament com a actiu refugi, sobretot en la darrera part de l'any. La rendibilitat del deute 
a 10 anys als EUA es va reduir el 2008 del 4% fins al 2,2% i la del bo alemany equivalent va retrocedir del 4,3% al 
2,95%, mentre que la de l'espanyol va retrocedir del 4,43% al 3,81%. D'altra banda, durant l'any, els diferencials 
de crèdit es van ampliar fins a nivells històrics i el mercat d'emissions es va reduir al mínim. 
 
El comportament dels mercats de renda variable també ha estat molt negatiu. L'Ibex-35 i l'Eurostoxx-50 van 
finalitzar l'any amb pèrdues del 39,43% i el 44,28%, respectivament. Destaca la caiguda generalitzada de les 
cotitzacions de valors bancaris, sobretot en països com Islàndia, Irlanda, Bèlgica i el Regne Unit, fruit 
d'intervencions públiques i nacionalitzacions forçades.  
 
En aquest entorn, el resultat financer del Grup, considerat globalment, s'ha vist reduït en un 36,1%. Els ingressos 
financers nets de despeses, incloent-hi el resultat de les societats filials, han assolit la xifra de 276 milions d'euros, 
en comparació amb els 296,2 de l'exercici anterior, la qual cosa suposa un decrement del 6,8%. El canvi de 
sistema de consolidació del Grup Atradius en aquest exercici, en què ha passat de posada en equivalència a 
integració global, ha provocat que els ingressos financers de Societats filials passin del 72,9 milions d'euros a 1,8 
milions. Deixant al marge aquest efecte, la reinversió dels venciments de les carteres de renda fixa i dels recursos 
generats en els períodes de l'any en què l'evolució dels tipus ha estat favorable ens ha permès tenir una evolució 
adequada molt favorable dels ingressos financers nets. 
 
Finalment, els beneficis per realitzacions s'han situat en -11,9 milions d'euros, ja que, dins d'aquesta xifra i aplicant 
la normativa vigent, el Grup ha reconegut unes pèrdues per deteriorament de valor per un import de 17,2 milions 
d'euros (14,8 nets d'impostos), principalment per la suspensió de pagaments de Lehman Brothers, anunciada el 
passat 15 de setembre de 2008. 
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EVOLUCIÓ DE LES PARTIDES DEL BALANÇ  
 
BALANÇ 
 
L’evolució del balanç i de les principals partides de l’actiu i del passiu que el componen es mostren com a resum 
en el quadre següent.  Per a la seva correcta interpretació, cal recordar que en l’aplicació de les NIIF, el Grup 
consolidat Catalana Occident va optar per mantenir totes les seves inversions en immobles al seu valor de cost 
amortitzat en comptes del seu valor de mercat. A més, la incorporació del Grup Atradius al perímetre de 
consolidació pel mètode d'integració global ha provocat un increment notable que afecta totes les partides, amb 
l'excepció dels recursos propis, situació que es reflecteix en el balanç següent. 
 
 
 

Balanç de situació 2005 2006 2007 2008

Actius immaterials i immobilitzat 376,4 393,1 377,4 731,2

Inversions 5.088,8 5.673,9 6.013,8 6.412,4
  Inversions immobiliàries 139,4 131,8 162,6 181,9
  Inversions financeres 4.215,5 4.713,2 4.773,1 5.387,0
  Tresoreria i actius a curt termini 733,9 828,9 1.078,1 843,5
Participació reassegurança en provisions tècniques 292,8 296,6 313,3 1.317,5
Resta actius 398,5 418,3 458,9 1.432,1
  Actius per impostos diferits 24,3 14,1 12,6 117,0
  Crèdits 258,7 297,6 336,4 904,3
  Altres actius 115,5 106,6 109,9 410,8

TOTAL ACTIU 6.156,5 6.781,9 7.163,4 9.893,2

Recursos permanents 985,6 1.343,2 1.533,9 1.608,6
  Patrimoni net 985,6 1.343,2 1.533,9 1.492,7
  Passius subordinats 0,0 0,0 0,0 115,9

Provisions tècniques 4.613,1 4.863,8 5.045,6 7.251,4

Resta passius 557,8 574,9 583,9 1.033,2

  Altres provisions 70,8 78,4 88,4 157,9
  Dipòsits rebuts per reassegurança cedida 56,1 52,3 57,1 106,3
  Passius per impostos diferits 188,1 194,0 171,5 140,1
  Deutes 229,6 236,9 251,9 447,4
  Altres passius 13,2 13,3 15,0 181,5

TOTAL  PASSIU I PATR I M O N I  NET 6.156,5 6.781,9 7.163,4 9.893,2

(xifres en milions d'euros)

ACTIU

P A S S I U   I   P A T R I M O N I   N E T
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VARIACIÓ DELS RECURSOS PERMANENTS 
 
El patrimoni net del Grup consolidat Catalana Occident al tancament de l'exercici és de 1.492,7 milions d'euros. A 
més, el Grup Atradius manté una emissió de deute subordinat per un valor actual de 115,9 milions d'euros, la qual 
cosa eleva la totalitat dels recursos permanents a 1.608,6 milions d'euros, i suposa un increment de 74,7 milions 
d'euros respecte dels 1.533,9 milions de l'exercici anterior. 
 
En el quadre següent es reflecteixen els efectes que s’han produït en els recursos permanents com a 
conseqüència dels moviments experimentats durant l’exercici 2008. 
 

PATRIMONI NET a 31/12/2007 1.533,9

(+) Resultats consolidats de l'exercici 2008 2,8

(+) Dividends pagats       -59,8

(+) Variació en els ajustos per valoració -258,8

(+) Variació reserva per pensions i altres -18,6

(+) Variació socis extens 293,2

TOTAL moviments de l'any -41,2

TOTAL PATRIMONI NET a 31/12/2008 1.492,7

Deute subordinat 115,9

TOTAL RECURSOS PERMANENTS A 31/12/2008 1.608,6

(xifres en milions d'euros)

 
 
 
Com es pot apreciar per les xifres indicades, la situació dels mercats financers ha afectat negativament el 
patrimoni del Grup, com a conseqüència de la reducció de les plusvàlues acumulades en la valoració dels actius 
financers a valor de mercat. En canvi, la incorporació del  Grup Atradius reforça la nostra situació patrimonial per 
un import net de 293,2 milions d'euros, a més dels 115,9 milions d'euros que aporta en deute subordinat. 
  
 
ACCIONS PRÒPIES 
 
Durant l’exercici, la societat dependent Salerno 94 S.A. ha adquirit 68.233 accions del Grup Catalana Occident, 
amb un increment del volum de la seva inversió fins als 18.793.418 euros, i s’ha procedit, en conseqüència, a 
dotar pel mateix import la reserva indisponible recollida a l’article 79 del text refós de la Llei de societats anònimes. 
 
Al tancament de l’exercici, el Grup tenia 2.195.640 accions, que representaven l'1,83% de les accions en 
autocartera. 
 
D’acord amb el que estableixen les NIIF, els beneficis o les pèrdues realitzades per l'alienació d'accions pròpies 
s'han d’ajustar i no s’han de computar com a majors beneficis o com a pèrdues de l’exercici, segons s’escaigui, 
sinó que s’han de computar directament com un increment o un decrement dels recursos propis. 
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PROVISIONS TÈCNIQUES I COBERTURA 
 
El Grup consolidat Catalana Occident, per tal de mantenir una continuïtat amb la informació que es facilitava 
abans de l'aplicació de les NIIF, i en absència d'aquesta normativa, ha elaborat la informació següent sobre 
provisions tècniques i cobertura, mitjançant la metodologia establerta a les Normes Locals, però utilitzant els 
imports que es desprenen de les dades consolidades segons les NIIF. 
 
D’aquesta manera, el Grup té adquirits uns compromisos amb tercers, quantificats sota l’epígraf de provisions 
tècniques i corregits per altres compromisos deutors i creditors, per valor de 7.055,8 milions d'euros. Els actius 
aptes han assolit la xifra de 8.493,8 milions d’euros al tancament de l’exercici 2008, que representen el seu valor 
de mercat d’acord amb els criteris establerts per a la seva valoració, de la qual cosa es dedueix que el Grup 
disposa d'un excés d'actius aptes per fer front als seus passius de 1.438,0 milions d'euros. 
 
La situació de la cobertura de les provisions tècniques al tancament d’aquest exercici i l’evolució dels darrers anys 
s’expressa en el quadre següent. 
 

2005 2006 2007 2008

Provisions tècniques a materialitzar 4.377,2 4.635,0 4.816,6 7.055,8

Actius aptes 5.731,7 6.222,0 6.579,9 8.493,8

Excés de cobertura 1.354,5 1.587,0 1.763,3 1.438,0

(xifres en milions d'euros)

 
 
 
SOLVÈNCIA 
 
Igual que a l’apartat anterior, les NIIF no defineixen cap criteri que permeti establir el capital mínim necessari per al 
desenvolupament de l’activitat calculat en funció dels riscos assumits. Mentre no es formalitzi el projecte Solvència 
II i es disposi d’una nova metodologia per al seu càlcul, el Grup aplica la metodologia establerta a les normatives 
locals per al càlcul de les diverses magnituds que intervenen en el càlcul del marge de solvència, tot incorporant-hi 
les dades econòmiques d’acord amb les NIIF. 
 
La incorporació d'Atradius al Grup consolidat suposa incrementar la quantia mínima en el 100% de la quantia 
mínima d'Atradius, mentre que el patrimoni net només es veu incrementat per la part corresponent a la participació 
dels socis externs. 
 
En el quadre següent es pot observar l'evolució del marge de solvència consolidat dels darrers exercicis, on 
destaca el manteniment dels elevats nivells de solvència un cop incorporat el negoci d'Atradius, signe evident de la 
fortalesa financera el Grup. 
 

2005 2006 2007 2008

Patrimoni net no compromès 1.245,8 1.666,7 1.975,7 2.029,3

Quantia mínima del marge de solvència 321,5 337,5 347,2 537,2

Excés del marge de solvència 924,3 1.329,2 1.628,5 1.492,1

El patrimoni sobre el mínim exigit representa % 387,5 493,8 569,0 377,8

(xifres en milions d'euros)

 
 
D'altra banda, s'ha assignat a les principals societats del Grup els ràtings següents, utilitzant la metodologia de 
càlcul segmentat per part de les diverses agències: 
 

Seguros Catalana Occidente A-  -
Seguros Bilbao A-  -
Atradius A A2
Crédito y Caución A A2

Standard & Poors Moodys
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INVERSIONS I FONS ADMINISTRATS 
 
El total dels fons administrats pel Grup ha estat de 7.793,3 milions d'euros, amb un increment del 6,9%.  
 
S'inclouen en l'import esmentat tant els immobles pel seu valor de taxació com les inversions corresponents als 
plans de pensions i als fons d'inversió. 
 
Considerat globalment, el Grup assumeix el risc de la inversió per un import de 6.989,4 milions d'euros, mentre 
que dels 803 milions restants el risc de la inversió és assumit pels prenedors i/o assegurats. 
 
De les inversions en què el risc l'assumeix el Grup, el 56% estan invertides en actius de renda fixa, i s'ha 
incrementat notablement la inversió en aquest tipus d'actius respecte de l'exercici anterior en què aquest tipus 
d'inversió suposava el 43% del total. La inversió en renda variable, amb una participació del 7,6%, ha disminuït 
notablement respecte del 12,6 de l'exercici anterior, i alhora també s'han reduït les inversions a curt termini en 
dipòsits i tresoreria i la inversió en societats participades. 
 
Aquest canvi considerable en la composició de les nostres inversions es justifica pel resultat d'una política de 
reducció de la nostra exposició a la renda variable, sobretot en els sectors on la crisi econòmica ha tingut més 
impacte, i pel fet que la mateixa evolució de les cotitzacions n'ha fet disminuir el valor total. A més, el canvi de 
mètode de consolidació d'Atradius dins del Grup consolidat Catalana Occident ha suposat l'eliminació de la 
inversió que, fins a 31 de desembre de 2007, figurava dins de l'epígraf "Societats participades" i la introducció de 
les seves pròpies inversions en cadascun dels diferents capítols en incorporar-lo pel mètode d'integració global.  
Inversió global i la seva distribució 

% Var.
2005 2006 2007 2008 08-07

Immobles
   Immobilitzat material 233,7 244,3 217,6 272,2 25,1%
   Inversions immobiliàries 139,4 131,8 162,6 181,9 11,9%
   Inversions en fons immobiliaris 14,6 16,9 17,2 10,5 -39,0%
   Plusvàlues no comptabilitzades 310,5 432,0 493,4 564,7 14,5%
Total immobles 698,2 825,0 890,8 1.029,3 15,5%
Inversions financeres
   Renda fixa 2.836,7 2.781,7 2.731,5 3.916,0 43,4%
   Renda variable 593,7 758,5 796,6 533,2 -33,1%
   Resta inversions financeres 257,4 260,3 214,7 296,1 37,9%
Total inversions financeres 3.687,8 3.800,5 3.742,8 4.745,3 26,8%
Tresoreria i actius monetaris 748,5 845,9 1.095,4 1.073,5 -2,0%
Inversions en societats participades 208,4 507,7 577,4 141,3 -75,5%

TOTAL INVERSIONS I RISC ENTITAT 5.342,9 5.979,1 6.306,4 6.989,4 10,8%

Inversions per compte prenedors vida que 
assumeixen el risc de la inversió 299,8 371,0 418,2 321,9 -23,0%
Plans de pensions i fons d'inversió 361,0 473,6 567,9 482,0 -15,1%
TOTAL FONS ADMINISTRATS 6.003,7 6.823,7 7.292,5 7.793,3 6,9%

 
 
istribució de les inversions per tipologia: 
 

Risc per a la Companyia 
al seu valor de mercat 

2007 

 Risc per a la Companyia 
al seu valor de mercat 

2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renda f ixa
43,3%

Renda variable
12,6%

Immobles
14,1%

Resta 
inversions

3,4%Dipòsits i 
tresoreria

17,4%

Societats 
participades

9,2%

Renda f ixa
56,1%

Renda variable
7,6%

Immobles
14,7%

Resta 
invers ions

4,2%Dipòsits i 
tresoreria

15,4%Societats 
participades

2,0%
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Renda fixa          Distribució per ràting 
 
La inversió en renda fixa suposa un 56,1 % del total d'actius 
financers amb risc per a l'entitat.   
 
L'entorn de mercats que s'ha descrit (amb fortes variacions en 
els tipus d'interès, tant a curt com a llarg termini, i una forta 
ampliació dels diferencials de crèdit) ens ha permès la reinversió 
dels venciments de les carteres de renda fixa a tipus d'interès 
atractius, i hem estat molt selectius en els riscos crediticis dels 
emissors que s'hi han incorporat. 
 
Del total de la nostra inversió en renda fixa, un 41,3% està 
invertit en deute, obligacions i bons públics, especialment de 
l'Estat espanyol (741,1 milions d'euros). 
 
Pel que fa a la renda fixa privada, la nostra exposició a 
determinats sectors amb pitjors evolucions s'ha anat reduint al 
llarg de l'exercici.  
  
Renda variable 
 
La inversió en renda variable suposa un 7,6% del total d'actius 
financers, un percentatge que s'ha anat reduint al llarg de l'any. 
Aquest moviment ha estat motivat pel procés de deteriorament, tant financer com econòmic, que s'ha anat produint 
des del passat exercici 2007, com també la incertesa pel que fa a les perspectives per als propers mesos. 
 
Per tal de reduir al mínim els riscos en aquest tipus d'actius, la nostra cartera de valors està molt diversificada en 
valors d'alta capitalització, principalment espanyols i europeus.  
 
Del total d'inversions en renda variable, 207,1 milions d'euros es realitza en valors de renda variable espanyola.  
  
Immobles 
 
La inversió total en immobles a valor de mercat és de 1.029,3 milions d'euros, que representen un 13,2% del total 
de les inversions amb risc a càrrec del Grup. 
 
El Grup manté en llibres la inversió en immobles al seu cost amortitzat, i hi figuren com a inversions materials les 
corresponents als immobles d'ús propi i com a inversions immobiliàries les corresponents a immobles per a ús de 
tercers o en lloguer. 
 
El 90% dels immobles del Grup estan situats en zones considerades “prime” de les principals ciutats. A més, tots 
els immobles per a ús de tercers estan situats en aquestes zones i presenten una ocupació propera al 100%. 
 
D'acord amb la legislació vigent, i per tal d'afectar aquests immobles a la cobertura de les provisions tècniques, el 
Grup procedeix a la seva taxació cada tres anys. Aquest servei s'encarrega a la societat de taxació Inmoseguros, 
que està autoritzada expressament per la DGAFP.  
 
A més, durant aquest exercici la firma Richard Ellys ha realitzat taxacions de contrast i en tots els casos ha 
obtingut valors de taxació superiors als obtinguts anteriorment, que no s'han considerat a l'hora d'informar de les 
plusvàlues latents. 
  
De les taxacions realitzades es desprèn que els valors de taxació dels immobles taxats durant l'exercici 2008 són 
superiors als taxats anteriorment. A més, les plusvàlues s'han incrementat, tot i que això s'explica principalment 
per la finalització i la consegüent taxació del nou edifici adjunt a les nostres oficines centrals a Sant Cugat del 
Vallès.   
Tresoreria i dipòsits a curt termini 
 
El total d'actius invertits és de 1.073,5 milions d'euros. Malgrat que durant l'exercici la inversió ha estat realitzada 
en dipòsits bancaris a tipus d'interès per sobre del 4%, seguint un criteri de màxima prudència, la situació dels 
mercats de crèdit en els darrers mesos ha motivat la inversió de les posicions de tresoreria en deute públic a molt 
curt termini (repos), i s'ha eliminat l'exposició a entitats financeres. 
  
Altres inversions financeres 
 
Aquestes inversions estan formades bàsicament pels dipòsits mantinguts en contractes de reassegurança, com 
també, marginalment, per bestretes concedides a assegurats sobre les seves pòlisses de vida. 
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SOCIETATS PARTICIPADES 
 
 
Grup Catalana Occident és la societat dominant del Grup consolidat. Disposa d’un capital de 36 milions d’euros, 
uns recursos propis de 313,9 milions d’euros i té el control de les altres societats del Grup.  
 
Arran de la reestructuració societària realitzada el setembre de 2001, aquesta societat es va configurar com una 
societat que administra i gestiona les distintes participacions de les societats que configuren el Grup consolidat. 
 
Tot seguit, es detallen les distintes societats que formen el Grup consolidat, amb indicació de la participació que hi 
té el Grup i les dades més rellevants de cadascuna d’elles. 

2007 2008
Seguros Catalana Occidente, Sociedad Anónima 
de Seguros y Reaseguros 100,00%

Assegurances de Vida i No 
Vida  313,9 1.326,6 161,0 166,9 3,6

Depsa Sociedad Anónima de Seguros y 
Reaseguros 100,00% Assegurances de Defensa 10,9 12,5 3,3 5,3 61,4

Nortehispana, de Seguros y Reaseguros, S.A. 99,78% Assegurances de Decessos 42,9 99,4 8,7 13,2 51,6
Catoc Vida, Sociedad Anónima de Seguros 79,20% Assegurances Vida 20,6 22,0 0,8 0,2 -75,0
Cosalud, Sociedad Anónima de Seguros 100,00% Assegurances Salut 10,4 19,4 2,5 3,2 28,0
Grupo Crédito y Caución, S.L. 70,34% Tenidora accions 748,5 229,2 22,9 227,5 893,4
Tecniseguros, Sociedad de Agencia de Seguros, 
S.A. 100,00% Agència d'assegurances 0,2 3,8 0,0 0,0 -
Prepersa, Peritación y Prevención de Seguros, 
A.I.E. 100,00% Peritatge 0,4 1,9 0,0 0,0 -
Inversiones Menéndez Pelayo, SICAV, S.A. 100,00% Societat d'inversió 17,8 4,3 2,5 -4,4 -276,0
Catoc, SICAV, S.A. 83,50% Societat d'inversió 70,2 9,6 12,5 12,0 -4,0
Salerno 94 S.A. 100,00% Gestió d'inversions 5,0 1,2 1,0 1,2 20,0

Bilbao Compañía Anónima de Seguros y 
Reaseguros, S.A. 99,72%

Assegurances de Vida i No 
Vida 163,2 568,0 51,9 63,1 21,6

C.O. CAPITAL Agencia de Valores, S.A. 100,00% Agència de valors 1,9 0,1 0,7 0,6 -14,3
S.Orbita Sociedad de Agencia de Seguros S.A. 99,72% Agència d'assegurances 1,3 10,5 0,0 0,0 -

Seguros Bilbao Fondos S.G.I.I.C. 99,72%
Gestora d'institucions 
d'inversió col·lectiva 2,7 0,3 3,6 3,0 -17,8

Bilbao Vida y Gestores Financieros, S.A. 99,72% Agència d'assegurances 0,1 2,6 0,0 0,0 -
Bilbao Hipotecaria, S.A., E.F.C. 99,72% Préstecs i crèdit hipotecari 5,3 1,0 0,3 0,2 -45,0
Bilbao Telemark, S.L. 99,72% Agència d'assegurances 0,1 1,3 0,0 0,0 -

Atradius NV i societats dependents 64,23%
Assegurances de crèdit i 
caució 1.152,3 1.803,1 164,2 -190,6 -216,1

Grupo Catalana Occidente de Servicios 
Tecnológicos, A.I.E. 100,00% Serveis informàtics 30,0 0,0 0,0 0,0 -
Depsa Servicios y Gestión Legal, S.L. 100,00% Gestió de recobraments 0,1 0,0 0,0 0,0 -

2007 2008
Baqueira Beret, S.A. 49,49% Estació d'esquí 41,7 44,4 0,5 3,1 512,0

Hercasol, S.A. Sociedad de Inversión de Capital 
Variable,S.A. 37,99% Societat d'inversió 10,4 2,3 1,2 -2,9 -339,9
Inpisa Dos Sociedad de Inversión de Capital 
Variable,S.A. 25,68% Societat d'inversió 33,5 7,9 3,4 -4,9 -244,7
Asitur Asistencia 28,54% Assistència i reparacions 9,3 151,0 0,4 0,2 -38,3
Calboquer, S.L. 20,00% Assessorament mèdic 0,4 2,1 0,3 0,3 -7,0
Gesiuris, S.A., Sociedad Gestora de Instituciones 
de Inversión Colectiva 26,12% Societat d'inversió 3,5 4,5 0,0 0,6 -

Graydon Holding NV 20,33%
Gestora d'institucions 
d'inversió col·lectiva 11,1 33,7 6,3 6,2 -1,6

Conteco Srl 13,55%
Assegurances de crèdit i 
caució 0,2 0,9 0,0 0,1 -

CLAL Credit Insurance 9,04%
Assegurances de crèdit i 
caució 2,5 1,4 0,8 0,7 -12,9

Al Mulla Atradius Consultancy & Brokerage L.L.C. 22,14% Intermediació 0,7 1,7 0,1 0,2 120,0

Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A. 22,59%
Assegurances de crèdit i 
caució 8,3 1,2 1,9 0,2 -90,0

Company Watch (Holdings) Ltd. 10,39% Tenidora accions 0,8 0,4 0,1 0,0 -95,0

The Lebanese Credit Insurer S.A.L. 22,09%
Assegurances de crèdit i 
caució 0,9 0,2 0,0 0,0 -

Les Assurances des Crédits Commerciaux S.A. 15,81%
Assegurances de crèdit i 
caució 0,2 0,1 0,0 0,0 -

Tokio Marine Nichido an Atradius Credit 
Management and co. Ltd 22,59%

Assegurances de crèdit i 
caució 0,4 0,3 0,0 0,0 -

Resultats
           Societats Participació IngressosActivitat

Recursos 
propis

Participació
Resultats

Societats dependents consolidades pel "Mètode de la Participació" (posada en equivalència)

Activitat

Els resultats que s'indiquen per als exercicis 2008 i 2007 s'han recalculat a partir de criteris NIIF i, per tant, no coincideixen amb 
els expressats per cadascuna de les societats en els seus respectius informes anuals, elaborats segons les normes locals

(cifras en millones de euros)

Recursos 
propis Ingressos

Societats dependents consolidades per "Integració global"

Les dades de Baqueira Beret corresponen als seus exercicis acabats el juny de 2008 i juny de 2007.

%Var. 08-
07

           Societats
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RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
 
 
APORTACIÓ DEL GRUP A LA SOCIETAT  
 
El Grup Catalana Occident, com a empresa dedicada essencialment a l'activitat asseguradora, genera beneficis a 
la societat en general, ja que desplaça els riscos en què incorren els nostres clients, ja siguin empreses o famílies, 
i els permet fer front al seu futur amb menys incertesa, amb la seguretat que el Grup mitigarà o resoldrà els 
problemes que els fets inesperats els puguin ocasionar. 
 
Com a conseqüència d'aquesta activitat, es produeixen una sèrie de transvasaments de recursos econòmics, i no 
només dels relacionats amb els nostres assegurats, que s'expandeixen en la mesura en què cadascun dels actors 
del mercat participa en la cadena de generació de valor. 
 
Així doncs, el Grup transfereix recursos econòmics a la societat, representada per diversos col·lectius els 
principals dels quals es presenten en el gràfic següent per ordre de participació: 
 

2005 2006 2007 2008

Clients, tercers perjudicats i proveïdors per sinistres 1.052 1.142 1.359 2.191
Administracions públiques 235 239 273 284
Agents 215 228 247 445
Empleats 123 141 145 427
Accionistes 29 44 58 61

(xifres en milions d'euros)

 
 
ELS CLIENTS 
 
La companyia aposta essencialment per una gestió personalitzada i un assessorament totalment professionalitzat 
a través d'agents i consultors, i creu fermament que la importància d'una decisió d'assegurament mereix i 
necessita la intervenció directa d'un professional que entengui els seus problemes i les seves necessitats. 
 
Amb aquesta finalitat, disposem d'una àmplia xarxa d'agents i consultors professionals, i d'uns plans exhaustius de 
formació tant presencial com en línia; també tenim un acord amb la Universitat Pompeu Fabra, l'objectiu del qual 
és garantir una preparació d'alt nivell, homogènia i completa, fet que, al seu torn, és per als nostres clients una 
garantia d'assessorament adequat a les seves necessitats.  
 
La base del negoci del Grup rau en la nostra voluntat de servei envers els nostres clients i agents. Per això es 
mantenen contactes regulars amb ells, amb la doble finalitat de mantenir sempre actualitzades les seves línies de 
productes i prendre el pols de la realitat en el dia a dia, en la resolució de sinistres i les problemàtiques que puguin 
sorgir amb els seus clients i agents. 
 
Aquests contactes es materialitzen a través de diferents vies, des de reunions amb clients significatius i agents 
representatius fins a enquestes, passant per qüestionaris relatius al grau de satisfacció del client després d'un 
sinistre.  
 
Vam ser pioners al sector, i hem continuat amb l'aposta de suprimir l'anomenada "lletra petita" de tota la 
documentació que pugui rebre el client, de manera que les pòlisses i la documentació contractual dels productes 
que rep el client estan estudiades perquè es puguin llegir amb claredat. En tot cas, el client té la potestat 
d’adreçar-se directament tant a l’Oficina d’Atenció al Client com al Defensor del Client per qualsevol dubte o 
discrepància respecte de l’actuació de qualsevol de les entitats del Grup. 
 
La integració d'Atradius, amb una estructura de distribució més centrada en corredors i en brokers, permet que el 
Grup pugui accedir a una nova tipologia d'empreses de major dimensió.  
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 El Departament d’Atenció al Client i el Defensor del Client 
 
Dins de la constant inquietud del Grup Catalana Occident per la satisfacció dels seus clients i assegurats, i en 
virtut del que estableix la Llei 44/2002 de mesures de reforma del sistema financer, durant aquest exercici el Grup 
ha centrat els seus esforços a atendre, reduir i donar resposta a totes les peticions d'aclariment de dubtes, queixes 
o reclamacions d'aquells clients i/o assegurats que les han formulat a les seves respectives entitats. 
 
En concret, durant l'exercici 2008, els diversos departaments d'Atenció al Client del Grup han intervingut en 1.529 
reclamacions, i n'han admès a tràmit 1.484, de les quals 409 (27%) s'han resolt atenent totalment o parcialment 
les peticions del reclamant; en 803 casos (54%) s'han desestimat i en 199 casos (13,4%) s'ha arribat a un acord 
entre les parts. (A 31/12/2008 hi ha 73 casos pendents de resoldre). 
 
Pel que fa al Defensor del Client i del Partícip, durant l’exercici 2008 ha intervingut en 289 reclamacions (26 menys 
que l'exercici anterior). N’ha admès a tràmit 198, de les quals 28 (14%) s'han resolt atenent de manera parcial o 
total les peticions del reclamant, 109 casos (55%) s’han desestimat i en 35 casos (17,7%) s'ha arribat a un acord 
entre les parts. (A 31/12/2008 hi ha 26 casos pendents). 
 
Cal destacar, per quart any consecutiu, el descens enregistrat en el nombre de reclamacions rebudes en el conjunt 
de les dues instàncies, conseqüència, en part, de les accions de prevenció i de millora de la qualitat en el servei 
que es vénen implantant en el Grup de forma ininterrompuda.   
 
 
ELS EMPLEATS DEL GRUP 
 
La relació del Grup amb els empleats es basa en la comunicació dels objectius que es persegueixen. A tall 
d'exemple, al començament d'any es faciliten a tota l'organització els documents que resumeixen el Pla Estratègic 
del Grup a curt, mitjà i llarg termini, com també les Polítiques Generals i Directrius. 
Aquests mateixos documents, i qualsevol tema o nota rellevant i d'interès, es poden consultar en línia mitjançant 
una intranet potent i completíssima, on la informació s'actualitza constantment i serveix d'instrument bàsic de 
comunicació entre tots els empleats, ja que tots hi tenen accés mitjançant la seva clau privada i una contrasenya. 
D'altra banda, una sèrie de normes internes anomenades NIN regulen totes i cadascuna de les àrees de gestió i 
de convivència dels empleats per tal d'aconseguir unes condicions de treball que compleixin uns criteris estrictes 
de conciliació de la vida laboral i familiar, de compliment d'horaris raonables, de sistemes de funcionament intern, 
d'ergonomia en el lloc de treball, de condicions laborals higièniques i respectuoses amb el medi ambient, de 
facilitats per a la formació dels empleats, de compliment de la legalitat vigent i, en definitiva, per aconseguir un 
clima laboral saludable i uns nivells de confort i d'eficàcia que reverteixin en una millor gestió de cadascun dels 
llocs de treball dels empleats del Grup.  
Cal destacar el clima de diàleg constant amb els sindicats i el comitè d'empresa, de tal manera que les decisions 
que afecten els empleats es consensuen primer amb ells i es regulen a través d'acords i convenis. 
 

 Empleats 
 
El total de persones empleades en les diverses societats del Grup, a 31 de desembre de 2008, és de 6.512, amb 
un increment important respecte de l'exercici anterior com a conseqüència de la incorporació dels empleats 
d'Atradius, que al tancament de l'exercici eren 3.611. 
 
El detall per grans grups de categories és el següent: 
 

2005 2006 2007 2008

Directius 81 79 79 203

Caps i titulats 635 628 622 1.198

Administratius i comercials 2.067 2.096 2.083 4.365

Subalterns 41 33 38 746

TOTAL 2.824 2.836 2.822 6.512  
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La distribució organitzativa, en funció de l’activitat realitzada, és la següent: 
 

2005 2006 2007 2008

En oficines centrals 835 856 844 1.788
En centres de subscripció 121 118 108 716
En centres de sinistres 490 478 466 693
En centre administratiu comptable i atenció telefònica 135 143 146 151
En el territori 1.243 1.241 1.258 3.164

TOTAL 2.824 2.836 2.822 6.512  
 
 
En el quadre següent es mostren altres dades d’interès: 
 

2005 2006 2007 2008

% Nombre d'empleades - Dones, s/total 38,9% 39,5% 40,1% 45,2%
% Nombre d'empleats - Homes, s/total 61,1% 60,5% 59,9% 54,8%
% Empleats a jornada partida 90,8% 91,4% 97,9% 97,7%
% Empleats amb horari flexible 64,5% 64,3% 71,2% 70,5%

 
 
 
ACCIONISTES 
 
Els principis d'actuació envers els accionistes es dirigeixen cap a l'obtenció d'una rendibilitat adequada i la 
continuïtat del negoci. La transparència amb els mercats i en especial amb els accionistes són dos aspectes que 
es cuiden amb una atenció especial. Per això s'ha creat la Unitat d'Atenció a Analistes i Inversors que, juntament 
amb el Departament d'Atenció a l'Accionista i el suport de la web corporativa com a mitjà de comunicació, faciliten 
qualsevol informació rellevant que aquestes parts interessades puguin requerir. 
 
A més a més, es realitzen periòdicament reunions amb analistes i inversors, i presentacions en diferents fòrums, 
entre els quals cal destacar les Borses de Barcelona i Madrid. També es publiquen informes trimestrals i les 
memòries semestral i anual auditades. 
 
 
POLÍTICA CULTURAL I MEDIAMBIENTAL 
 
El Grup, a través de les diverses entitats i, en especial, a través de la Fundació Jesús Serra, ha finançat activitats 
lligades a diversos camps com la recerca, la prevenció de la salut, la difusió de la cultura i la conservació del 
patrimoni o la docència, entre d’altres. El Pla d'Actuació de la Fundació Jesús Serra per a 2008 es va establir en 
1.000.000 d'euros, destinats íntegrament als seus objectius de patrocini i fundacionals, que s'han desemborsat 
totalment i s'han dedicat a diversos projectes i aportacions. 
 
A més, el Grup col·labora de manera directa en la reinserció de persones discapacitades, i en les seves relacions 
amb els seus proveïdors externs valora que comparteixin aquesta política. Així mateix, el Grup finança 
econòmicament diverses ONG i publica, tant en revistes internes del Grup com en les adreçades als clients, 
articles relacionats amb la seguretat, la salut, la previsió social, etc. 
  
El Grup, conscient de la seva responsabilitat en la conservació del medi ambient, planteja totes les seves activitats 
tenint en compte la minimització dels residus, l’ús de materials biodegradables, l’ús de paper reciclat, i també 
l’optimització del consum energètic entre d’altres objectius de sostenibilitat. 
 
En aquesta mateixa línia, el Grup participa, amb un 7,51% del seu capital, en la societat Fersa Energías 
Renovables S.A., dedicada a la recerca, el desenvolupament i l’explotació de fonts d’energia "netes". 
 

33



 

 

DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INVERSIÓ EN NOVES TECNOLOGIES 
 
 
Com a norma, el Grup aposta per l'aplicació de les noves tecnologies com a part indispensable de la millora dels 
seus sistemes i de la qualitat de la gestió en totes les activitats que li són pròpies i com a mitjà d'obtenció 
d'avantatges competitius. Per aquest motiu ha continuat renovant i actualitzant els seus equips, i dedica una 
atenció especial a àrees com la comercial, la subscripció, els sinistres, l'aplicació de tecnologies IP a les 
telecomunicacions, i la millora a totes les comunicacions en línia, i també a la intranet del Grup. 
 
A més s'ha continuat apostant per les sinergies tecnològiques entre totes les empreses del Grup. En aquest sentit, 
durant aquest exercici s'ha gestat la constitució d'una nova Agrupació d'Interès Econòmic que s'encarregarà de la 
gestió integrada dels recursos en TI, per tal de reduir els seus costos operatius, millorar de manera conjunta 
operatives compartides per les empreses del Grup i fer partícips a totes les entitats de les millores tecnològiques 
que s'obtinguin, al mateix temps que s'abarateixen els costos com a part del nostre programa d'obtenció de 
sinèrgies. 
 
D’altra banda, el Grup continua redissenyant els processos de negoci de les seves societats participades, en 
especial homogeneïtzant equips informàtics, processos de negoci més rellevants, sistemes d'informació, xarxes 
externes, proveïdors i logística, etc. per aconseguir una utilització més eficient dels recursos i una reducció de les 
despeses, per prestar un millor servei als nostres clients i millorar la nostra rendibilitat.  
 
És especialment rellevant la rapidesa amb què Crédito y Caución i Atradius han acabat el procés d'integració obert 
a Espanya, Portugal i Brasil pel que fa a les activitats que mostraven un encavalcament. Després de la combinació 
de les dues companyies, el Grup ha donat prioritat absoluta a la creació de ponts informàtics sobre els quals poder 
constituir la integració dels processos de negoci, la qual cosa comportarà una millora del servei al client en 
qualsevol mercat en què operi. En aquest sentit, els analistes de Crédito y Caución disposen d'un accés total a 
tota la informació creditícia i de risc del Grup, referida a més de 52 milions d'empreses, la qual cosa millora la 
velocitat de les decisions, la seva qualitat i el seguiment; i al seu torn, Atradius accedeix a la millor i més completa 
base d'informació econòmica i financera sobre les empreses espanyoles. 
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CONTROL INTERN.  Sistemes de control de riscos 
 
El Grup disposa d'un Sistema de control intern que se centra en el control dels diversos riscos del negoci. 
 
Està constituït per: 
 
• Un entorn de normes i procediments que afecta tota l’organització. 
• Uns procediments de control intern, amb els nivells d’autoritzacions adients i una segregació de funcions 

adequada, establerts per a les diferents àrees del negoci.  
• La realització de diverses auditories externes. 
• Suports externs de consultoria en les àrees que ho necessitin. 
• Un sistema d’informació estructurat. 
• Una unitat d’auditoria interna, que realitza periòdicament auditories en funció de nivells de risc. 
 
Aquest sistema permet efectuar raonablement un CONTROL DE RISCOS adequat i té com a objectiu donar 
cobertura, quan pertoqui, als plantejaments de SOLVÈNCIA II.  Amb aquesta finalitat els riscos s'han dividit en els 
tres grups següents: 
 

 Riscos tècnics o propis del negoci d’assegurances 
Es generen en: la subscripció de pòlisses, la gestió de sinistres per desviacions de costos o freqüències, les 
variacions en la provisió de les obligacions futures que les cobertures ofertes han generat i les desviacions de 
les despeses de gestió.  
Entre les accions empreses per al seu seguiment o control destaquen: 
• Normes tècniques adients a la subscripció de pòlisses. 
• Anàlisi dels productes per determinar la suficiència de les primes i/o provisions tècniques. 
• Contractació de les cobertures de reassegurança necessàries, tot seguint una política que permeti un 

increment del negoci retingut, en la mesura que la dimensió i la solvència ho permetin. Les cessions 
s’efectuen en companyies amb ràtings de solvència de nivell alt i amb la capacitat financera i de gestió 
necessària. 

• Política i accions adients de rendiments de pòlisses. 
 

 Riscos financers 
• Es disposa d’una classificació d’actius de les diferents carteres gestionades en funció de les seves 

característiques (rendibilitat exigida, risc, liquiditat, etc.).   
• Anàlisi d'ALM en relació amb les obligacions adquirides amb els assegurats.  
• Anàlisi i monitorització del risc de crèdit (la inversió per sota de l'investment grade requereix aprovació 

expressa) i seguiment dels riscos de concentració de les carteres gestionades.  
• Supervisió directa del Departament de Riscos.  

 
 Riscos operacionals 

Són riscos de distintes característiques, que s’han dividit en 5 grans grups, que es comenten per separat: 
• Riscos de l'entorn general. Engloba els riscos legals, tecnològics, de reputació i estratègics.  Per mitigar-los 

es compta amb l’acció dels sistemes de les mateixes àrees afectades i la col·laboració de consultors 
externs. 

• Riscos de l'entorn informàtic. Anualment es realitza una auditoria externa de caràcter general de l’àrea 
d’informàtica, completada amb una auditoria especialitzada en evitar intrusions. El Grup també compta amb 
un Pla de continuïtat del negoci i disposa d’un “Centre de backup”.  Per assegurar el seu funcionament 
aquest any, s’ha efectuat un simulacre.  

• Riscos en recursos humans.  Es disposa de plans d’emergència i d’evacuació d’edificis i es realitzen 
periòdicament auditories dels riscos laborals. 

• Riscos de l'entorn comercial. Inclouen els riscos de pràctiques comercials i sistemes de vendes. Són els 
responsables comercials i els departaments de control i auditoria interna qui efectuen el control.  

• Errors i valoracions inadequades. S'inclouen en aquest concepte els errors i les inadequacions en dades, i 
també el frau intern i extern. Els diferents responsables de l’organització i, de forma especial, els 
departaments de control i auditoria interna són els qui n'efectuen el control. 
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Cal destacar en aquest exercici la posada en marxa d'una eina ajustada al nostre perfil de riscos en línia amb 
l'objectiu corporatiu de desenvolupament i implantació d'un sistema integrat de control intern i de control de riscos. 

Aquest sistema, que s'està desenvolupant actualment, permet identificar i supervisar de forma continuada els 
riscos del Grup, monitoritzará controls precisos per a una avaluació adequada i la mitigació dels riscos ja existents, 
a més de definir nous controls. També permetrà monitoritzar el compliment adequat de la normativa interna i de 
les lleis i el reglaments propis de l'activitat asseguradora. 

Aquest sistema permet involucrar tots els integrants de l'organització sense excepció i té com a objectiu l'eficàcia i 
l'eficiència de les operacions, la fiabilitat i la integritat de la informació financera, la gestió adequada de riscos 
segons els objectius del Grup, i el compliment de polítiques, lleis i normes. 

 Controls específics en el negoci de Crèdit 

En el negoci de crèdit comercial, atesa la seva especial idiosincràsia, hi ha sistemes i processos d'autorització de 
riscos propis, en què el personal comercial té unes facultats limitades. A mesura que augmenten els límits que 
s'han d'assegurar, la decisió requereix l'autorització d'una persona o més de la jerarquia superior. Fins i tot els 
nivells jeràrquics elevats tenen límits en el procés d'autorització. 

Hi ha Comitès de Crèdit a nivell local i de Grup. Els comitès locals poden autoritzar imports fins a determinats 
límits, a partir dels quals només pot decidir el Comitè de Crèdit del Grup. Aquest comitè també autoritza l'exposició 
a grans clients i als de més volum global. 

El Grup monitoritza l'exposició per contrapart, sector i país a través d'una única base de dades integrada per 
informació de més de 52 milions d'empreses, on es troben totes les pòlisses de crèdit, els límits concedits i tots els 
clients dels quals es té exposició a risc d'insolvència.  A partir d'aquestes dades es confecciona la informació de 
gestió.  

Tots aquells clients en els quals el Grup té una exposició significativa es revisen cada any, tot i que contínuament 
es rep informació sobre impagaments, tant de companyies com de particulars. 

El risc de concentració es controla i es monitoritza sobre la base de la seva anàlisi per venedor, com també per 
sectors i països. 

 
 

36



 

 

PERSPECTIVES PER AL 2009: Estratègia i objectius  
 
Des del començament de l'exercici 2008, han tingut lloc canvis profunds en l'entorn econòmic en què es mou el 
Grup. D'una situació favorable, amb creixements de l'economia, hem passat a un escenari de restriccions 
financeres i contínues alteracions dels mercats, que condicionen el creixement i el comerç mundial. 
 
En aquest context econòmic desfavorable, l'objectiu del Grup és l'adaptació a aquesta nova situació tot reduint en 
la mesura del que sigui possible el seu impacte en la rendibilitat. La nostra imatge en el sector, la nostra solvència, 
una oferta diferenciada i una xarxa de distribució professionalitzada són aspectes clau per assolir l'èxit el 2009. A 
més, la recent internacionalització del Grup, de la mà d'Atradius, ens permet fer front a la crisi econòmica actual 
amb una major diversificació geogràfica del nostre negoci. 
 
La integració dels processos de negoci compartits entre les companyies Atradius i Crédito y Caución permetrà que 
totes dues entitats comparteixin les seves millors pràctiques i tinguin accés a una base de dades d'informació 
creditícia i de riscos més àmplia. Aquestes accions comportaran una millora del servei al client en qualsevol 
mercat en què operi, amb una avaluació més profunda del risc en què incorrin les entitats, que s'haurà de reflectir 
en uns millors resultats econòmics en aquest negoci. 
 
Al mercat local espanyol, el propòsit estratègic del Grup Catalana Occident continuarà sent el de ser líders en el 
mercat familiar i el de la petita i mitjana empresa. L'objectiu en aquest mercat se centrarà en el creixement rendible 
del negoci, tot augmentant l'eficiència i la qualitat del servei prestat als nostres clients. 
 
Les línies d’actuació de les directrius per a l’exercici 2009 potencien els objectius marcats en exercicis anteriors i 
se centren en els aspectes següents: 
  

1.- Augmentar l'oferta i les vendes en aquells productes que s'adapten millor a les necessitats actuals dels 
clients, per tal de compensar la menor activitat en altres productes més afectats per la conjuntura 
econòmica. Per a això es continuarà potenciant el creixement de la xarxa activa d'agents professionals i 
controlant i promovent la seva productivitat. 

 
2.-  Reforçar les mesures de conservació del negoci, amb accions focalitzades en la contenció de les 

anul·lacions. 
 
3.- Mantenir la rendibilitat dels nostres productes, amb una subscripció que es basa en criteris tècnics, i una 

gestió de la cartera que ens permeti mantenir la competitivitat de la nostra oferta. La nostra obsessió pel 
servei al client permetrà que tant ells com els nostres agents continuïn percebent aquesta característica 
com un fet diferencial de les nostres entitats respecte de la resta d'entitats del sector. 

 
4.- Prosseguir la millora de l'eficiència i la contenció de la despesa, que estan determinades per dos factors 

fonamentals: el creixement en primes i la contenció de la despesa, tot reconsiderant la destinació 
adequada dels recursos disponibles i vetllant per la relació cost-eficàcia en cadascuna de les àrees de 
negoci. Es posarà èmfasi en l'aprofitament de les economies d'escala generades per l'increment constant 
de les dimensions del Grup en els darrers exercicis, però sobretot es donarà impuls a l'obtenció de 
sinèrgies a través de la utilització de l'entitat de recent creació Grupo Catalana Occidente Servicios 
Tecnológicos, AIE, que gestionarà els recursos comuns de gairebé totes les entitats del Grup, per tal de 
reduir els costos de gestió de serveis i xarxes, i augmentar les possibilitats d'innovació tecnològica. 

 
5.- Assegurar el manteniment dels nivells actuals de solvència, amb el desenvolupament de les tècniques 

més avançades de control i de gestió de riscos que ens permetin no només complir formalment els criteris 
de Solvència II sinó també utilitzar-los en la gestió diària del nostre negoci. 
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NORMATIVA I LEGISLACIÓ 
 
NORMES INTERNACIONALS DE COMPTABILITAT 
 
Tot seguit, es descriuen les Normes Internacionals d’Informació Financera que s’han tingut en compte per a 
l’elaboració d’aquesta informació financera.  
 
 
PERÍMETRE DE CONSOLIDACIÓ 
 
IAS 28 Comptabilització d’inversions en empreses associades.  Es pressuposa que hi ha una influència 
significativa i, per tant, són objecte de consolidació pel mètode de la participació (posada en equivalència), les 
societats de les quals es posseeixi, directament o indirectament, entre el 20% i el 50% dels drets de vot. Atès que 
la normativa local delimita aquesta frontera en el 3% pel que fa a les entitats cotitzades, s'exclouen del perímetre 
de consolidació les societats que es troben entre el 3% i el 20%, és a dir, les societats BBVA Catalana Cartera 
SICAV i Fersa Energías Renovables S.A. 
 
 
COMPTE DE RESULTATS I BALANÇ 
 
IFRS 3 (antiga IAS 22) sobre combinacions de negocis. S’estableix que els fons de comerç de consolidació no 
estan subjectes a amortització periòdica, sinó a processos d’anàlisi d’impairment (o d’avaluació de pèrdua de valor 
de la inversió). La norma local espanyola obliga a amortitzar els fons de comerç en un termini que oscil·la entre els 
5, 10 o 20 anys.  El fons de comerç sorgit de l'adquisició de Seguros Bilbao s'amortitza en un termini de 10 anys i 
el de Baloise en 5 anys.  No s’han detectat pèrdues de valor en aquestes inversions i, per tant, s’ha procedit a 
ajustar els imports amortitzats durant l’exercici 2004 i 2005 en normes locals amb abonament a resultat de cada 
exercici. 
 
IFRS 4 Contractes d’assegurança.  En el seu paràgraf introductori 4 i en el paràgraf 14, impedeix el 
reconeixement de provisions tècniques per sinistres futurs i, específicament, l’actual provisió tècnica 
d’estabilització. El Grup ha anul·lat tota la provisió existent al tancament, prèvia deducció de l’impost sobre 
beneficis, que ha fet aflorar majors recursos propis. Així mateix, no s’han detectat impactes derivats de la 
reclassificació de productes de vida com a productes financers, ni insuficiència de provisions matemàtiques 
conseqüència de processos de test d’adequació de passius. 
 
En el seu paràgraf 30, permet reconèixer com a atribuïbles als assegurats els beneficis no realitzats en inversions 
financeres assignades a pòlisses de vida en la mateixa proporció amb què s’imputen els ingressos efectivament 
realitzats en aquestes pòlisses. Segons aquesta política comptable, denominada Shadow Accounting, s'han 
assignat, com a contrapartida, al patrimoni net aflorat per plusvàlues d'inversions financeres les participacions 
corresponents en beneficis futurs dels assegurats. 
 
IAS 12 d’Impost sobre beneficis.  Obliga a reconèixer l’efecte impositiu net dels canvis produïts per la 
comptabilització de les restants IAS, especialment l’efecte en patrimoni net. 
 
IAS 18 Ingressos.  S’han recalculat les comissions anticipades per obertura de crèdits hipotecaris. 
 
IAS 19 Retribucions als empleats.  S’han reavaluat els compromisos per jubilació dels empleats. 
 
IAS 32 / IFRS 7 Instruments financers, presentació i informació a revelar. Aquesta IAS obliga a deduir del 
capital el cost de les accions pròpies en lloc de figurar com a inversió.  Així mateix, qualsevol benefici obtingut per 
l’alienació d’accions pròpies s’haurà de registrar a través de fons propis. 
 
IAS 36 Deteriorament del valor dels actius.   S’han reavaluat les provisions de morosos i rebuts pendents. 
 
IAS 37 Provisions, actius contingents i passius contingents.  S’han reavaluat les provisions de 
responsabilitats i despeses. 
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IAS 39 Instruments financers, reconeixement i valoració.  Permet valorar determinats actius i passius pel seu 
valor de mercat en determinades carteres definides amb aquesta finalitat.  Tot i que també permet comptabilitzar 
actius amb venciment definit pel seu cost històric amortitzat, la norma és molt exigent pel que fa a criteris de 
permanència dels actius classificats en aquest tipus de carteres. Per això el Grup ha optat per classificar gairebé 
tota la seva cartera de valors a carteres valorades a mercat, cosa que ha fet aflorar una important quantitat de 
plusvàlues, que en la primera aplicació de les IAS, i netes d’impostos, tenen la seva contrapartida en el patrimoni 
net. 
 
IAS 16 Immobilitzat material i IAS 40 d’immobles d’inversió.  Permeten però no obliguen a valorar els 
immobles pel seu valor de mercat, possibilitat que hauria permès aflorar comptablement plusvàlues per import de 
493,4 milions d’euros. Aquestes normes donen tractament diferenciat a l’hora de la presentació als immobles d’ús 
propi, desglossats en l’epígraf d’immobilitzat material i als immobles arrendats a tercers, tractats com a inversions 
immobiliàries. 
 
CANVIS INTRODUÏTS A LES NIIF 
 
Al llarg de l'exercici 2008, s'han introduït canvis i reinterpretacions de NIIF ja publicades, entre els quals cal 
destacar la modificació de l'IAS 39, que adapta la valoració de les inversions financeres a l'actual entorn financer. 
El Grup no l'ha utilitzat. 
 
DATES D’APLICACIÓ 
 
Totes les Normes Internacionals, llevat de les 32, 39 i la NIIF 4, són d’aplicació a partir del balanç d’obertura de 
l’exercici 2004, o sigui el dia 1/01/2004. 
 
Les NIC 32, 39 i la NIIF 4 són d’aplicació a partir del balanç d’obertura de l’exercici 2005, és a dir a partir del dia 
1/01/2005. Opcionalment, les societats estan autoritzades a aplicar-les des del dia 1/01/2004, sempre que les 
mateixes entitats i els seus auditors garanteixin l'exactitud dels ajustos que comporta la seva aplicació el 2004. 
 
 
MARGE DE SOLVÈNCIA I COBERTURA DE RESERVES 
 
Les Normes Internacionals de Comptabilitat (NIIF) no contemplen fins a dia d'avui la quantificació d’un nivell de 
solvència per a les entitats asseguradores ni criteris per a la cobertura de les provisions tècniques. 
 
El Grup ha optat per facilitar tant el marge de solvència com la cobertura de les provisions tècniques tot utilitzant la 
metodologia que s’estableix a la normativa local espanyola i d'acord amb la normativa de la Unió Europea, 
calculant els valors econòmics determinats segons els criteris establerts a les Normes Internacionals de 
Comptabilitat (NIIF). 
 
 
AUDITORIA 
 
 
A la Junta General d'Accionistes de la societat dominant del Grup consolidat, celebrada el 28 de maig de 2008, es 
va acordar, entre d'altres coses, la pròrroga, com a auditors de la societat individual i del Grup consolidat, de 
DELOITTE, S.L., per a l’exercici 2008.   
 
Aquesta companyia també audita les societats filials Seguros Catalana Occidente, Sociedad Anónima de Seguros 
y Reaseguros i Bilbao, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A., per acord, aquesta darrera, de la seva 
Junta General del 8 de juny de 2005 i per un període inicial de tres anys, que s'ha prorrogat per a l'exercici 2008. 
 
Des de 2008, aquesta companyia auditora també té l'encàrrec d'auditar els comptes de la Compañía Española de 
Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A. i Atradius NV. 
 
D’altra banda, la firma DQ Auditores de Cuentas , S.L.P. audita les altres societats filials que s’integren en el Grup 
consolidat pel sistema d’integració global, com també  les corresponents als fons de pensions. 
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DADES BORSÀRIES 
 
 
 
 
 

COTITZACIÓ (euros per acció)
Inicial 22,91 € 1/01/2008
Mínima 11,40 € 27/10/2008
Màxima 25,40 € 5/05/2008
Tancament exercici 14,51 € 31/12/2008
Mitjana 18,70 € Exercici 2008

RÀTIOS BORSÀRIES
PER (cotitz. 31/12/2008 / benefici atribuït per acció) 16,7 31/12/2008
Rendibilitat (Dividend 2008 / preu, %) 3,5 31/12/2008
Rendibilitat (Dividend 2008 /cotització mitjana) 2,7 Exercici 2008
Pay-Out (Dividend 2008 /  benefici atribuït 2008,  %) 58,3 Exercici 2008

ÍNDEXS DE RENDIBILITAT
ROE (Beneficis atribuïts 2008/ fons propis mitjans 2008, %) 10,61 Exercici 2008
ROE (Beneficis atribuïts 2008/ fons propis 12/2008, %) 11,43 31/12/2008

ALTRES DADES 
Nre. accions 120.000.000 30/09/2008
Valor nominal de l'acció (euros) 0,30 30/09/2008
Contractació mitjana diària (nre. d'accions) 162.532 01/01/2008 - 31/12/2008
Contractació mitjana diària (milers d'euros) 3.084.783 01/01/2008 - 31/12/2008
Dividend per acció (euros) 0,51 Exercici 2008

 
 

CATALANA OCCIDENT
IBEX
DOW JONES EUROPE STOXX INSURANCE

31/12/2003 31/12/200831/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007

(24,65 euros)

(44,00 euros)

(73,60 euros)

27,45 euros

14,51 euros

22,91 euros

4,93 euros

8,80 euros

14,72 euros

 
 

 Evolució comparativa de la cotització del Grup Catalana Occident amb l’IBEX 35 i amb 
el Dow Jones Europe Stoxx Insurance 
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INFORME DEL GOVERN CORPORATIU 
 
 
S'inclou íntegrament el model d'Informe Anual del Govern Corporatiu, tal com el requereix la CNMV. 
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INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU 

SOCIETATS ANÒNIMES COTITZADES 

DADES IDENTIFICATIVES DE L’EMISSOR 

DATA DE FINAL DE L’EXERCICI: 31/12/2008 

CIF: A-08168064 

Denominació social: GRUP CATALANA OCCIDENT, SA 
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MODEL D’INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU DE LES 
SOCIETATS ANÒNIMES COTITZADES 

Per millorar la comprensió del model i la seva elaboració posterior, cal llegir les instruccions que apareixen al final d’aquest 

informe per tal d’emplenar-lo. 

A - ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

A.1 Empleni el quadre següent sobre el capital social de la societat: 

Data de la darrera 
modificació 

Capital social (euros) Nombre d’accions Nombre de drets de 
vot 

25/05/2006 36.000.000,00 120.000.000 120.000.000
 

Indiqui si existeixen diferents classes d’accions amb diferents drets associats: 

NO 

A.2 Detalli els titulars directes i indirectes de participacions significatives de la seva entitat a la data de tancament 

d’exercici, sense incloure els consellers: 

Nom o denominació social de l’accionista Nombre de drets de 
vot directes 

Nombre de drets de 
vot indirectes (*) 

% sobre el total de 
drets de vot 

CO SOCIEDAD DE GESTION Y PARTICIPACION, S.A. 6.574.259 61.486.216 56,717 

CORPORACION CATALANA OCCIDENTE, S.A. 31.360.095 0 26,133 

LA PREVISION 96, S.A. 30.003.560 0 25,003 

JUSAL, S.L. 6.064.006 0 5,053 
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Nom o denominació social del titular 

indirecte de la participació 
A través de: Nom o denominació 

social del titular directe de la 
participació 

Nombre de drets de vot 
directes 

% sobre el total de drets 
de vot 

CO SOCIEDAD DE GESTION Y 
PARTICIPACION, S.A. 

CORPORACION CATALANA 
OCCIDENTE, S.A. 

31.360.095 26,133

CO SOCIEDAD DE GESTION Y 
PARTICIPACION, S.A. 

DEPSA 96, S.A. 8.640 0,007

CO SOCIEDAD DE GESTION Y 
PARTICIPACION, S.A. 

INOC, S.A. 113.921 0,095

CO SOCIEDAD DE GESTION Y 
PARTICIPACION, S.A. 

LA PREVISION 96, S.A. 30.003.560 25,003

 

Indiqui els moviments en l’estructura accionarial més significatius esdevinguts durant l’exercici: 

A.3 Completi els quadres següents sobre els membres del Consell d’Administració de la societat que tinguin drets de vot de les 
accions de la societat: 

Nom o denominació social del conseller Nombre de drets de 
vot directes 

Nombre de drets de 
vot indirectes () 

% sobre el total de 
drets de vot 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE 250.082 0 0,208 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLIVEIRA 230.617 0 0,192 

SR. FEDERICO HALPERN BLASCO 11.437 0 0,010 

GESTION DE ACTIVOS Y VALORES, S.L. 8.087 0 0,007 

INVERSIONES GIRÓ GODÓ, S.L. 2.400 0 0,002 

SR. JESÚS SERRA FARRÉ 650 0 0,001 

SR. JORGE ENRICH IZARD 0 0 0,000 

SR. JOSE VALERO FELIU 2.304.410 0 1,920 

SR. MARIANO BACH PORTABELLA 45.000 0 0,038 

NEW GRANGE HOLDING ESPAÑA, S.L. 4.000 0 0,003 

OLANDOR, S.L. 14.000 0 0,012 

SERCALSEGUR, S.L. 35.750 0 0,030 
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Nom o denominació social del conseller Nombre de drets de 
vot directes 

Nombre de drets de 
vot indirectes () 

% sobre el total de 
drets de vot 

VILLASA, S.L. 571.645 0 0,476 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA 39.248 27.795 0,056 
 

Nom o denominació social del 
titular indirecte de la participació 

A través de: Nom o denominació 
social del titular directe de la 

participació 

Nombre de drets de 
vot directes 

% sobre el total de 
drets de vot 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI 
LABORDA SRA. CELIA M BRAVO AREVALO 21.786 0,018 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI 
LABORDA SRA. BEATRIZ ARREGUI BRAVO 2.003 0,002 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI 
LABORDA SR. GUILLERMO ARREGUI BRAVO 2.003 0,002 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI 
LABORDA 

SR. JAVIER ARREGUI BRAVO 2.003 0,002 

 

% total de drets de vot en poder del consell d’administració 2,954 
 
 

Completi els quadres següents sobre els membres del Consell d’Administració de la societat que tinguin drets sobre accions 

de la societat: 

A.4 Indiqui, si s’escau, les relacions de caire familiar, comercial, contractual o societari que existeixin entre els titulars de 
participacions significatives, en la mesura que siguin conegudes per la societat, llevat que tinguin escassa rellevància o que 
derivin del gir o del trànsit comercial ordinari: 

A.5 Indiqui, si s’escau, les relacions de caire comercial, contractual o societari que existeixin entre els titulars de participacions 

significatives, i la societat i/o el seu grup, llevat que tinguin escassa rellevància o que derivin del gir o del trànsit comercial 

ordinari: 
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A.6 Indiqui si s’han comunicat a la societat pactes parasocials que l’afectin segons allò que s’estableix a l’art. 112 de la LMV. Si 
s’escau, descrigui’ls breument i enumeri els accionistes vinculats pel pacte: 

NO 

Indiqui si la societat coneix l’existència d’accions concertades entre els seus accionistes. Si s’escau, 
descrigui-les breument. 

NO 

En cas que durant l’exercici s’hagi produït alguna modificació o ruptura dels esmentats pactes, acords o accions concertades, 
indiqui-ho expressament: 

A.7 Indiqui si existeix alguna persona física o jurídica que exerceixi o pugui exercir el control sobre la societat d'acord amb 
l'article 4 de la Llei del mercat de valors. Si s’escau, identifiqui-la. 

SÍ 

Nom o denominació social 

CO SOCIEDAD DE GESTION Y PARTICIPACION, S.A. 

 
 

Observacions 

-- 

A.8 Completi els quadres següents sobre l’autocartera de la societat: 

A la data de tancament de l’exercici: 

Nombre d’accions directes Nombre d’accions indirectes (*) % total sobre capital social 

O 2.195.640 1,829
 

(1 A través de: 
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Nom o denominació social del titular directe de la participació Nombre d’accions 
directes 

SALERNO 94, S.A. 2.195.640 
 

Total 2.195.640 

Detalli les variacions significatives, d’acord amb allò que disposa El Reial decret 1362/2007, realitzades durant l’exercici: 

Plusvàlua/(Minusvàlua) de les accions pròpies alienades durant el període (milers d’euros) 0 

A.9 Detalli les condicions i el termini del mandat vigent de la Junta al Consell d’Administració per dur a terme adquisicions o 
transmissions d’accions pròpies. 

El Consell d'Administració està autoritzat i facultat per a l'adquisició d'accions pròpies, sia directament, sia a través de 
societats filials, per qualsevol de les modalitats d'adquisició que admet la Llei i per un termini de divuit mesos que es compten 
des de la data de l'acord adoptat per la Junta General d'Accionistes del 29 de maig de 2008, dins dels límits i subjecte als 
requisits establerts a la Llei de societats anònimes i, en particular, als següents: 

a) Que el valor nominal de les accions adquirides, sumat al de les que ja posseeix la Societat i les seves societats filials, no 

excedeixi en cada moment del 5% del capital social. 

b) Que es pugui dotar en el passiu del balanç de la Societat una reserva indisponible equivalent a l’import de les accions 
pròpies computat en l’actiu. Aquesta reserva s’haurà de mantenir mentre les accions no s’alienin o no s’amortitzin. . 
c) Que les accions adquirides es trobin íntegrament desemborsades. 

En el marc d’aquesta autorització, el Consell d’Administració establirà la política d’actuació en matèria d’autocartera, i podrà 

delegar en el President de Grup Catalana Occident, S.A., l’execució de l’esmentada política d’actuació. En tot cas, s’hauran 

de respectar en les adquisicions les normes i els límits continguts al Codi de Conducta de Grup Catalana Occident, S.A. i el 

seu grup de societats, en particular pel que fa al preu. 

A.10 Indiqui, si s’escau, les restriccions legals i estatutàries a l’exercici dels drets de vot, i també les restriccions legals a 
l’adquisició o la transmissió de participacions en el capital social. Indiqui si existeixen restriccions legals a l’exercici dels drets de 
vot: 

NO 

Percentatge màxim de drets de vot que pot exercir un accionista per restricció legal 0 

 
 
Indiqui si existeixen restriccions estatutàries a l’exercici dels drets de vot: 
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NO 

Percentatge màxim de drets de vot que pot exercir un accionista per una restricció estatutària 0 

 

Descripció de les restriccions legals i estatutàries a l’exercici dels drets de vot: 

No existeixen restriccions al dret de vot, perquè cada acció dóna dret a un vot. No obstant això, d’acord amb els Estatuts socials, per 

assistir a la Junta General d’Accionistes s’exigeix un mínim de 250 accions inscrites al Registre comptable corresponent, amb una 

antelació mínima de cinc dies a la data de celebració de la junta. Els accionistes titulars d’una xifra inferior d’accions podran 

agrupar-les fins a completar com a mínim la quantitat esmentada, tot designant un representant entre ells. 

Indiqui si existeixen restriccions legals a l’adquisició o a la transmissió de participacions en el capital social: 

SÍ 

Descripció de les restriccions legals a l’adquisició o a la transmissió de participacions en el capital social: 

D’acord amb allò que s’estableix a l'article 22 del Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el text 

refós de la Llei d'ordenació i de supervisió de les assegurances privades, tota persona física o jurídica que pretengui 

adquirir, directament o indirectament, fins i tot en els supòsits d'augment o de reducció de capital, fusions i escissions, 

una participació significativa en una entitat asseguradora, haurà d'informar-ne prèviament la Direcció General 

d'Assegurances i Fons de Pensions ("DGSFP"), i farà constar la quantia d'aquesta participació, els termes i condicions de 

l'adquisició i el termini màxim en què es pretén realitzar. S’entén per participació significativa el fet de ser titular en una 

entitat asseguradora, directament o indirectament, d’un percentatge igual o superior al 10 per 100 del capital social, del fons 

mutual o dels drets de vot. També té la consideració de participació significativa. Qualsevol altra possibilitat d’exercir una 

influència notable en la gestió de l’entitat. Així mateix, estaran subjectes al deure d’informació les esmentades persones 

físiques o jurídiques quan es proposin incrementar la seva participació significativa, de manera que la proporció dels drets de 

vot o de participacions en el capital arribi a ser igual o superior als límits del 20, 33 o 50 per 100 i també quan l’entitat 

asseguradora es converteixi en societat dominada d’aquestes. 

La DGSFP disposarà d’un termini de tres mesos a partir de la presentació de la informació per oposar-se a l’adquisició de 

participació significativa o de cada un dels seus increments. L’oposició s’haurà de basar en la manca d’idoneïtat per garantir 

una gestió sana i prudent de l’asseguradora. El silenci de la DGSFP s’estimarà positiu. També posseeix el deure d’informació 

a la DGSFP qui deixi de tenir, directament o indirectament, una participació significativa, o quan aquesta es vegi disminuïda 

dels límits del 50, 33 o 20 per 100, o bé que l’asseguradora deixi de ser la societat dominada. Finalment, l’entitat asseguradora 

de la qual s’adquireixi, s’augmenti, es disminueixi o es deixi de tenir la participació significativa referida, també haurà 

d’informar la DGSFP. 

 

A.11 Indiqui si la Junta General ha acordat adoptar mesures de neutralització envers una oferta pública d’adquisició en virtut 

d’allò que disposa la Llei 6/2007. 

NO 

 

Si s’escau, expliqui les mesures aprovades i els termes en què es produirà la ineficiència de les restriccions: 
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B - ESTRUCTURA DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT 

B.1 Consell d’Administració 

B.1.1 Especifiqui el nombre màxim i mínim de consellers previstos en els Estatuts: 

Nombre màxim de consellers 18 

Nombre mínim de consellers 9 

B.1.2 Completi el quadre següent amb els membres del Consell: 

Nom o denominació social  
del conseller 

Representant Càrrec al consell D. primer 
nomenament

D. Últim 
nomenament 

Procediment d’elecció

SR. JOSE MARIA SERRA 
FARRE 

-- PRESIDENT 15/04/1975 28/04/2005 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

SR. ALBERTO THIEBAUT 
OLIVEIRA 

-- VICEPRESIDENT 01/12/1988 31/05/2007 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

SR. FEDERICO HALPERN 
BLASCO 

-- CONSELLER 25/11/1993 29/04/2004 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

GESTION DE ACTIVOS Y 
VALORES, S.L. 

JAVIER JUNCADELLA 

SALISACHS 
CONSELLER 25/11/1993 28/04/2005 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

INVERSIONES GIRÓ 

GODÓ, S.L. 
ENRIQUE GIRÓ 

GODÓ 

CONSELLER 29/11/2007 29/05/2008 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

SR. JESÚS SERRA PARRE -- CONSELLER 27/11/2008 27/11/2008 COOPTACIÓ 

SR. JORGE ENRICH IZARD -- CONSELLER 29/04/1993 29/04/2004 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

SR. JOSE VALERO FELIU  CONSELLER 25/04/2002 31/05/2007 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 
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SR. MARIANO BACH 
PORTABELLA 

 CONSELLER 24/10/1991 29/05/2008 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

NEW GRANGE HOLDING 
ESPAÑA, S.L. 

JODI MORA 

MAGRIÑÁ 
CONSELLER 25/01/1996 25/05/2006 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

OLANDOR, S.L. FRANCISCO JAVIER 

PEREZ FARGUELL 

CONSELLER 27/04/1996 29/04/2004 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

SERCALSEGUR, S.L. HUGO SERRA 

CALDERON 

CONSELLER 23/02/2006 25/05/2006 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

VILLASA, S.L. JAVIER 

VILLAVECCHIA 

DELAS 

CONSELLER 26/06/1997 29/05/2003 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

SR. FRANCISCO JOSE 
ARREGUI LABORDA 

-- SECRETARI 

CONSELLER 

29/01/1998 25/05/2006 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

 

Nombre total de consellers 14 

Indiqui els cessaments que s’hagin produït durant el període en el Consell d’Administració: 

Nom o denominació social del conseller Condició conseller en el moment de 
cessament 

Data de baixa 

USANSER 07, S.L. EXECUTIU 27/11/2008  

 
B.1.3 Completi els quadres següents sobre els membres del consell i la seva condició diferent: 

 

CONSELLERS EXECUTIUS 
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Nom o denominació del conseller Comissió que n’ha proposat el 

nomenament 
Càrrec a l’organigrama de la 

societat 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE COMISSIÓ DE PRESIDENT EXECUTIU 
 NOMENAMENTS I  

 RETRIBUCIONS  

SR. JESÚS SERRA FARRÉ COMISSIÓ DE DIRECTOR GENERAL 
 NOMENAMENTS I CORPORATIU DE 

 RETRIBUCIONS SEGUROS CATALANA 

  OCCIDENTE 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA COMISSIÓ DE DIRECTOR GENERAL 
 NOMENAMENTS I SEGUROS CATALANA 

 RETRIBUCIONS OCCIDENTE 

 

Nombre total de consellers executius 3

% total del consell 21,429
 

CONSELLERS EXTERNS DOMINICALS 

Nom o denominació del conseller Comissió que n’ha proposat el 
nomenament 

Nom o denominació de l’accionista 
significatiu a qui representa o que n’ha 

proposat el nomenament 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLIVEIRA -- INOC, S.A. 

SR. FEDERICO HALPERN BLASCO COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I 

RETRIBUCIONS 
CO SOCIEDAD DE GESTION Y 

PARTICIPACION, S.A. 

GESTION DE ACTIVOS Y VALORES. 
S.L. 

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I 

RETRIBUCIONS 
INOC, S.A. 

INVERSIONES GIRÓ GODÓ, S.L. COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I 

RETRIBUCIONS 
INOC, S.A. 

SR. JORGE ENRICH IZARD COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I 

RETRIBUCIONS 
CO SOCIEDAD DE GESTION Y 

PARTICIPACION, S.A. 

SR. JOSE VALERO FELIU COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I 

RETRIBUCIONS 
INOC, S.A. 

SR. MARIANO BACH PORTABELLA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I 

RETRIBUCIONS 
INOC, S.A. 

NEW GRANGE HOLDING ESPAÑA, 
S.L. 

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I 
RETRIBUCIONS INOC, S.A. 
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Nom o denominació del conseller Comissió que n’ha proposat el 
nomenament 

Nom o denominació de l’accionista 
significatiu a qui representa o que n’ha 

proposat el nomenament 

OLANDOR, S.L. COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I 

RETRIBUCIONS 
INOC, S.A. 

SERCALSEGUR, S.L. COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I 
RETRIBUCIONS 

CO SOCIEDAD DE GESTION Y 
PARTICIPACION, S.A. 

VILLASA, S.L. COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I 

RETRIBUCIONS INOC, S.A. 

 
 

Nombre total de consellers dominicals 11 

% total del Consell 78,571 

CONSELLERS EXTERNS INDEPENDENTS 

ALTRES CONSELLERS EXTERNS 

Especifiqui els motius pels quals no es poden considerar dominicals o independents i els seus vincles, sia amb la societat o 
els seus directius, sia amb els seus accionistes. 

Indiqui les variacions que s’hagin produït durant el període en la tipologia de cada conseller, si s’escau: 

B.1.4 Expliqui, si s’escau, les raons per les quals s’han nomenat consellers dominicals a instància d’accionistes la participació 
accionarial dels quals és inferior al 5% del capital. 

Indiqui si no s’han atès peticions formals de presència al Consell procedents d’accionistes la participació accionarial dels 
quals és igual o superior a la d’altres, a instància dels quals s’haurien designat consellers dominicals. Si s’escau, expliqui les 
raons per les quals no s’hagin atès. 

NO 
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B.1.5 Indiqui si algun conseller ha cessat del seu càrrec abans de la finalització del seu mandat, si n’ha explicat els motius al 

Consell i a través de quin mitjà, i en cas que ho hagi fet per escrit a tot el Consell, expliqui a continuació com a mínim els motius 

que ell mateix ha donat: 

SÍ 

 
Nom del conseller 

USANSER 07, S.L. 
Motiu del cessament 

DIMISSIÓ VOLUNTÀRIA 

B.1.6 Indiqui, en cas que existeixin, les facultats que tenen delegades el o els conseller/s delegat/s: 

Nom o denominació social del conseller 
SR. JOSE MARIA SERRA FARRE 

Breu descripció 
Com a President executiu, té delegades amb caràcter permanent totes les facultats del Consell. 

B.1.7 Identifiqui, si s’escau, els membres del Consell que assumeixin càrrecs d’administradors o de directius en d’altres societats 
que formin part del grup de la societat cotitzada: 

Nom o denominació social del conseller Denominació social de l’entitat del grup Càrrec 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE BILBAO COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS. S.A. 
PRESIDENT 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE CATALANA OCCIDENTE CAPITAL. A.V. S.A. PRESIDENT 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN. S.A. 
CONSELLER 
(CESSAMENT 

17/04/2008)

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE GRUPO COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE CRÉDITO Y 

CAUCIÓN. S.L. CONSELLER 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE INVERSIONES MENENDEZ PELAYO. SICAV. S.A. CONSELLER 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE NORTEHISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
S.A. 

PRESIDENT 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

PRESIDENT 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLIVEIRA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN. S.A. 

REPRESENTANT 
CONSELLER 
(CESSAMENT 

17.04.08) 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLIVEIRA 
 

GRUPO COMPAÑIA ESPAÑOLA DE CRÉDITO Y 

CAUCIÓN. S.L. 
REPRESENTANT DEL 

CONSELLER 
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Nom o denominació social del conseller Denominació social de l’entitat del grup Càrrec 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLVEIRA INVERSIONES MENENDEZ PELAYO. SICAV. S.A. CONSELLER 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLIVEIRA SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

VICEPRESIDENT 

SR. FEDERICO HALPERN BLASCO 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN. S.A. 
CONSELLER 

(CESSAMENT 

/ / )

SR. FEDERICO HALPERN BLASCO 
GRUPO COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE CRÉDITO Y 

CAUCIÓN. S.L. 
CONSELLER 

SR. FEDERICO HALPERN BLASCO SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONSELLER 

GESTION DE ACTIVOS Y VALORES, S.L. SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONSELLER 

INVERSIONES GIRÓ GODÓ, S.L. SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONSELLER 

SR. JESÚS SERRA FARRÉ ATRADIUS N.V. VICEPRESIDENT 

SR. JESÚS SERRA FARRÉ 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN. S.A. 
PRESIDENT 

SR. JESÚS SERRA FARRÉ 
GRUPO COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE CRÉDITO Y 

CAUCIÓN. S.L. PRESIDENT 

SR. JESÚS SERRA FARRÉ SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

REPRESENTANT 
CONSELLER 

SR. JORGE ENRICH IZARD 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN. S.A. 
CONSELLER 

(CESSAMENT 

17 04 08)

SR. JORGE ENRICH IZARD 
GRUPO COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE CRÉDITO Y 

CAUCIÓN. S.L. CONSELLER 

SR. JORGE ENRICH IZARD SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONSELLER 

SR. JOSE VALERO FELIU SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONSELLER 

SR. MARIANO BACH PORTABELLA SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONSELLER 

NEW GRANGE HOLDING ESPAÑA, S.L. SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONSELLER 

OLANDOR, S.L. SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONSELLER 

SERCALSEGUFI, S.L. SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS CONSELLER 
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Nom o denominació social del conseller Denominació social de l’entitat del grup Càrrec 

VILLASA, S.L. SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 

SEGUROS Y REASEGUROS 
CONSELLER 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA BILBAO COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS. S.A. 
CONSELLER 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA CATALANA OCCIDENTE CAPITAL. A.V. S.A. CONSELLER 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA CATOC. SICAV. S.A. PRESIDENT 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA INVERSIONES MENENDEZ PELAYO. SICAV. 
S.A. 

PRESIDENT 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA NORTEHISPANA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS. S.A. 

VICEPRESIDENT 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONSELLER- 

SECRETARI; 
DIRECTOR 
GENERAL 

 

B.1.8 Especifiqui, si s’escau, els consellers de la seva societat que siguin membres del Consell d’Administració d’altres entitats 
cotitzades en mercats oficials de valors a Espanya diferents del seu grup, que s’hagin comunicat a la societat: 

B.1.9 Indiqui i, si s’escau, expliqui si la societat ha establert regles sobre el nombre de consells dels quals puguin formar part els 
seus consellers: 

SÍ 

 

B.1.10 En relació amb la recomanació número 8 del Codi unificat, assenyali les polítiques i estratègies generals de la 
societat que el Consell en ple s’ha reservat aprovar: 

 

  

Explicació de les regles 

D’acord amb allò que s’estableix a l’article 29 del Reglament del Consell d’Administració, per tal que el conseller pugui dedicar el temps i 

l’esforç necessaris per dur a terme la seva funció amb eficàcia no podrà formar part d’un nombre de consells superior a sis. 

A efectes del còmput del nombre assenyalat, no es consideraran els consells de societats del grup de la Societat, dels quals es formi part 

com a conseller proposat per la Societat o per qualsevol societat del grup d’aquesta o aquells consells de societats patrimonials dels 

consellers o dels seus familiars directes o que constitueixin vehicles o complements per a l’exercici professional del mateix conseller, del 

cònjuge o persona amb una relació anàloga d’afectivitat o dels seus familiars propers. Tampoc no es considerarà la pertinença als consells 

de societats que tinguin per objecte activitats d’oci, d’assistència o d’ajuda a tercers, o un objecte anàleg, complementari o accessori de 

qualsevol d’aquestes activitats. 
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La política d’inversions i de finançament SÍ 

La definició de l’estructura del grup de societats SÍ 

La política de govern corporatiu SÍ 

La política de responsabilitat social corporativa SÍ 

El Pla estratègic o de negoci, com també els objectius de gestió i de pressupost anuals SÍ 

La política de retribucions i d’avaluació del desenvolupament dels alts directius SÍ 

La política de control i de gestió de riscos, i també el seguiment periòdic dels sistemes interns 
d’informació i de control  

SÍ 

La política de dividends, i també la d’autocartera i, en especial, els seus límits SÍ 
 

B.1.11 Completi els quadres següents pel que fa a la remuneració agregada dels consellers meritada durant 
l’exercici: 

a) A la societat objecte d’aquest informe: 

Concepte retributiu 
Dades en milers d’euros

Retribució fixa 0 

Retribució variable 0 

Dietes 0 

Atencions estatutàries 0 

Operacions sobre accions i/o altres instruments financers 0 

Altres 0 
 

Total 0 

 
 Altres beneficis Dades en milers 

d’euros 

Bestretes  0 

Crèdits concedits  0 

Fons i plans de pensions: Aportacions 0 

Fons i plans de pensions: Obligacions contretes 0 
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 Altres beneficis Dades en milers 
d’euros 

Primes d'assegurances de vida 0 

Garanties constituïdes per la societat a favor dels consellers 0
 

b) Per la pertinença dels consellers de la societat a altres consells d’administració i/o a l’alta direcció de societats del grup: 

Concepte retributiu Dades en milers d’euros

Retribució fixa 650 

Retribució variable 390 

Dietes 617 

Atencions estatutàries 2.918 

Operacions sobre accions i/o altres instruments financers O 

Altres 28 
 

Total  4.603 
 

Altres beneficis Dades en milers d’euros 

Bestretes 0 

Crèdits concedits 0 

Fons i plans de pensions: Aportacions 26 

Fons i plans de pensions: Obligacions contretes 0 

Primes d'assegurances de vida 155 

Garanties constituïdes per la societat en favor dels consellers 0 
 

c) Remuneració total per tipologia de conseller: 
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Tipologia consellers Per societat Per grup 

Executius 0 1.934

Externs dominicals 0 2.669

Externs independents 0 0

Altres externs 0 0
 

Total  4.603 

 

d) Pel que fa al benefici atribuït a la societat dominant 

Remuneració total consellers (en milers d’euros) 4.603

Remuneració total consellers/benefici atribuït a la societat dominant (expressat en %) 4,4
 

B.1.12 Identifiqui els membres de l’alta direcció que no siguin, al mateix temps, consellers executius, i indiqui la remuneració total 
meritada a favor seu durant l’exercici: 

Nom o denominació social Càrrec 

SR. JOSÉ IGNACIO ÁLVAREZ YUSTE CONSELLER DELEGAT SEGUROS 
BILBAO 

LUIS ESTRELLA DE DELAS DIRECTOR COMERCIAL 

JUAN CLOSA CAÑELLAS DIRECTOR VIDA 

LUIS VALLVE ARUS DIRECTOR DE SISTEMES 

JOSÉ VILA TORTOSA DIRECTOR D’ASSEGURANCES 
GENERALS 

SR. JUAN CASANOVAS ARBO DIRECTOR FINANCER 
 

Remuneració total alta direcció (en milers d’euros) 1,735 

B.1.13 Identifiqui de manera agregada si existeixen clàusules de garantia o de blindatge, per a casos d’acomiadament o de canvis 
de control a favor dels membres de l’alta direcció, inclosos els consellers executius, de la societat o del seu grup. Indiqui si 
aquests contractes s’han de comunicar i/o aprovar pels òrgans de la societat o del seu grup: 

 

59



 

Nombre de beneficiaris 10 

 

 Consell d’Administració Junta General 

Òrgan que autoritza les clàusules SÍ NO 
 

S’informa la Junta General sobre les clàusules? NO 

B.1.14 Indiqui el procés per establir la remuneració dels membres del Consell d’Administració i les clàusules estatutàries 
rellevants sobre això. 

Procés per establir la remuneració dels membres del Consell d’Administració i les clàusules estatutàries 

D’acord amb allò que s’estableix a l'article 16 dels Estatuts Socials i a l'article 27 del Reglament del Consell d'Administració, el Consell 
podrà ser retribuït a càrrec dels beneficis de cada exercici, si n’hi hagués, en la quantitat que acordi, en cada cas, la Junta General i de 
conformitat amb les indicacions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, sense que aquesta retribució pugui excedir del 10% 
dels beneficis líquids, sempre que s'hagi adoptat de manera suficient la reserva legal i reconegut als accionistes un dividend de, com a 
mínim, el 4%. La quantitat que correspongui, es repartirà entre tots els membres de la manera que el Consell consideri més oportuna, 
serà plenament transparent i s’informarà de la quantia a la Memòria. Les percepcions previstes anteriorment, seran compatibles i 
independents dels sous, retribucions, indemnitzacions, pensions,  opcions sobre accions o sobre compensacions de qualsevol tipus 
establertes amb caràcter general o singular per a aquells membres del Consell d'Administració que exerceixin funcions executives, sigui 
quina sigui la naturalesa de la seva relació amb la Societat, laboral-comuna o especial d'Alta Direcció- mercantil o de prestació de 
serveis, relacions que seran compatibles amb la condició de membres del Consell d'Administració. La remuneració dels membres del 
Consell en l’exercici 2008 procedeix íntegrament d’altres societats del Grup (vegeu 8.1.11). 

Assenyali si el Consell en ple s’ha reservat l’aprovació de les decisions següents. 

A proposta del primer executiu de la companyia, el nomenament i l’eventual cessament dels alts directius, com també de 
les seves clàusules d’indemnització. 

SÍ 

La retribució dels consellers, i també, en el cas dels executius, la retribució addicional per les seves funcions executives i
altres condicions que hagin de respectar els seus contractes. SÍ 

 

B.1.15 Indiqui si el Consell d’Administració aprova una política detallada de retribucions i especifiqui les qüestions sobre les quals 
es pronuncia: 
 

SÍ 
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Import dels components fixos, amb el desglossament, si s’escau, de les dietes per participació en el Consell i les seves 
Comissions i una estimació de la retribució fixa anual que originin 

SÍ 

Conceptes retributius de caràcter variable SÍ 

Principals característiques dels sistemes de previsió, amb una estimació de l’import o del cost anual equivalent. SÍ 

Condicions que hauran de respectar els contractes d’aquells que exerceixin funcions d’alta direcció com a consellers 
executius 

SÍ 

 

B.1.16 Indiqui si el Consell sotmet a votació de la Junta General, com a punt separat de l’ordre del dia, i amb caràcter consultiu, 
un informe sobre la política de retribucions dels consellers. Si s’escau, expliqui els aspectes de l’informe pel que fa a la política de 
retribucions aprovada pel Consell per als anys futurs, els canvis més significatius d’aquestes polítiques sobre l’aplicada durant 
l’exercici i un resum global de com es va aplicar la política de retribucions durant l’exercici. Especifiqui el paper dut a terme per la 
Comissió de Retribucions, si han utilitzat assessorament extern, i la identitat dels consultors externs que hagin prestat 
l’assessorament. 

NO 

Ha utilitzat assessorament extern?  

Identitat dels consultors externs 

B.1.17 Indiqui, si s’escau, la identitat dels membres del Consell que exerceixin, al mateix temps, com a membres del Consell 
d’Administració, directius o empleats de societats que tinguin participacions significatives en la societat cotitzada i/o en entitats 
del seu grup: 

Nom o denominació social del conseller Denominació social de l’accionista significatiu Càrrec 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE CO SOCIEDAD DE GESTION Y PARTICIPACION, 
S.A. 

PRESIDENT 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE CORPORACION CATALANA OCCIDENTE, S.A. PRESIDENT 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE LA PREVISION 96, S.A. PRESIDENT 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE INOC, S.A. PRESIDENT 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE DEPSA 96, S.A. VICEPRESIDENT 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLIVEIRA CORPORACION CATALANA OCCIDENTE, S.A. VICEPRESIDENT 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLIVEIRA LA PREVISION 96, S.A. VICEPRESIDENT 
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Nom o denominació social del conseller Denominació social de l’accionista significatiu Càrrec 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLIVEIRA INOC, S.A. VICEPRESIDENT 

SR. FEDERICO HALPERN BLASCO CORPORACION CATALANA OCCIDENTE, S.A. CONSELLER 

SR. FEDERICO HALPERN BLASCO LA PREVISION 96, S.A. CONSELLER 

SR. FEDERICO HALPERN BLASCO INOC, S.A. CONSELLER 

SR. FEDERICO HALPERN BLASCO DEPSA 96, S.A. CONSELLER 

GESTION DE ACTIVOS Y VALORES, S.L. CORPORACION CATALANA OCCIDENTE, 
S.A. 

CONSELLER 

GESTION DE ACTIVOS Y VALORES, S.L. LA PREVISION 96, S.A. CONSELLER 

GESTION DE ACTIVOS Y VALORES, S.L. INOC, S.A. CONSELLER 

SR. JESÚS SERRA FARRÉ CO SOCIEDAD DE GESTION Y PARTICIPACION, 
S.A. 

VICEPRESIDENT 

SR. JESÚS SERRA FARRÉ CORPORACION CATALANA OCCIDENTE, S.A. CONSELLER DELEGAT 

SR. JESÚS SERRA FARRÉ LA PREVISION 96, S.A. CONSELLER DELEGAT 

SR. JESÚS SERRA FARRÉ DEPSA 96, S.A. PRESIDENT 

SR. JESÚS SERRA FARRÉ INOC, S.A. CONSELLER DELEGAT 

SR. JORGE ENRICH IZARD CORPORACION CATALANA OCCIDENTE, S.A. CONSELLER 

SR. JORGE ENRICH IZARD LA PREVISION 96, S.A. CONSELLER 

SR. JORGE ENRICH IZARD DEPSA 96, S.A. CONSELLER 

SR. JORGE ENRICH IZARD INOC, S.A. CONSELLER 

SERCALSEGUR, S.L. CO SOCIEDAD DE GESTION Y PARTICIPACION, 
S.A. 

CONSELLER 

VILLASA, S.L. CORPORACION CATALANA OCCIDENTE, S.A. CONSELLER 

VILLASA, S.L. LA PREVISION 96, S.A. CONSELLER 

VILLASA, S.L. INOC, S.A. CONSELLER 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA CO SOCIEDAD DE GESTION Y PARTICIPACION, 
S.A. 

SECRETARI NO 
CONSELLER 
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Nom o denominació social del conseller Denominació social de l’accionista significatiu Càrrec 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA CORPORACION CATALANA OCCIDENTE, S.A. SECRETARI NO 
CONSELLER 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA LA PREVISION 96, S.A. 
SECRETARI NO 

CONSELLER 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA DEPSA 96, S.A. 
SECRETARI NO 

CONSELLER 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA INOC, S.A. 
SECRETARI NO 

CONSELLER 

 
 
 

Detalli, si s’escau, les relacions rellevants diferents de les que es contemplen a l’epígraf anterior, dels membres del Consell 
d’Administració que els vinculin amb els accionistes significatius i/o amb entitats del seu grup: 

 

 

Nom o denominació social del conseller vinculat 
GESTION DE ACTIVOS Y VALORES, S.L. 

Nom o denominació social de l’accionista significatiu vinculat  
JUSAL, S.L. 

Descripció relació 
PARTICIPACIÓ SIGNIFICATIVA 

B.1.18 Indiqui si s’ha produït durant l’exercici alguna modificació en el Reglament del Consell: 

SÍ 

 

Descripció de modificacions 

El Consell d’Administració de la Societat a la sessió del 27-3-2008, va acordar modificar el Reglament del Consell d’Administració per  tal 

d’incorporar al text esmentat algunes Recomanacions del Codi unificat de bon govern, que modifica parcialment el Capítol preliminar, l’article 

1 (Finalitat) i l’article 2 (Interpretació); el capítol II. Missió del Consell, l’article 5 (Funció general de supervisió); Capítol IV. Estructura del 

Consell d’Administració, l’article 11 (El secretari del Consell), l’article 12 (El vicesecretari del Consell), l’article 15 (El Comitè d’auditoria), 

l’article 16 (La Comissió de Nomenaments i Retribucions); el capítol V. Funcionament del Consell, l’article 17 (Reunions del Consell 

d’Administració); el capítol IX. Deures del Conseller, l’article 29 (Deure d’administració), l’article 34 (Deures d’informació del Conseller); el 

capítol X. Relacions del Consell i instruments d’informació, l’article 35 (Relacions amb els accionistes). 
Així mateix, va aprovar un únic text del Reglament del Consell d’Administració, en què s’inclouen les modificacions indicades. 

 

B.1.19 Indiqui els procediments de nomenament, reelecció, avaluació i remoció dels consellers. Detalli els òrgans competents, els 
tràmits que se seguiran i els criteris que s’utilitzaran en cada un dels procediments. 
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Els Consellers seran designats per la Junta General o pel Consell d’Administració, de conformitat amb les normes contingudes 
a la Llei de societats anònimes. 

Les propostes de nomenament de Consellers que sotmeti el Consell d’Administració a la consideració de la Junta General i les 
decisions de nomenament que adopti aquest òrgan en virtut de les facultats de cooptació que té legalment atribuïdes, hauran 
d’anar precedides del corresponent informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions. 

Quan el Consell s’aparti de les recomanacions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, haurà de motivar les raons del 
procediment i fer constar en acta els motius. 

En la designació de Consellers externs, el Consell d’Administració i la Comissió de Nomenaments i Retribucions, en l’àmbit de 
les seves competències, procuraran que l’elecció de candidats recaigui sobre persones de reconeguda solvència, 
competència i experiència. 

Les propostes de reelecció de Consellers que el Consell d’Administració decideixi sotmetre a la Junta General, hauran d’estar 
subjectes a un procés formal d’elaboració, del qual formarà part necessàriament un informe emès per la Comissió de 
Nomenaments i Retribucions. 

Els Consellers exerciran el seu càrrec durant el termini màxim de cinc anys, i podran ser reelegits. 

Els Consellers designats per cooptació exerciran el seu càrrec fins a la data de la primera Junta General que se celebri o fins 
que transcorri el termini legal per a la celebració de la Junta que hagi de resoldre sobre l’aprovació dels comptes de l’exercici 
anterior. 

El Conseller que acabi el seu mandat o que, per qualsevol altra causa, cessi del seu càrrec, no podrà prestar serveis en cap 
altra entitat que tingui un objecte social anàleg al de la Companyia durant el termini de dos anys. El Consell d’Administració, si 
ho considera oportú, podrà dispensar el conseller sortint d’aquesta obligació o escurçar-ne la durada. 

Els Consellers cessaran en el càrrec quan hagi transcorregut el període per al qual van ser nomenats i quan ho decideixi la 
Junta General o el Consell d’Administració en ús de les atribucions que té conferides legalment o estatutàriament. 

B.1.20 Indiqui els supòsits en què estan obligats a dimitir els consellers. 

De conformitat amb allò que s’estableix a l’art. 23.3 del Reglament del Consell, els Consellers hauran de posar la dimissió 
corresponent a disposició del Consell d’Administració i formalitzar-la, si aquest ho considera convenient, previ informe de la 
Comissió de nomenament i retribucions, en els casos següents: 

a) Quan cessin en els càrrecs executius als quals estava associat el seu nomenament per part del Consell. 

b) Quan es vegin incursos en alguns dels supòsits d’incompatibilitat o de prohibició legalment establerts. 

c) Quan se’ls processi per un fet presumptament delictiu o siguin objecte d’un expedient disciplinari per falta greu o molt greu, 
instruït per les autoritats supervisores. 

d) Quan el Consell així ho sol·liciti, per haver infringit les seves obligacions com a consellers. 

e) Quan la permanència al Consell pugui posar en risc els interessos de la Societat o quan desapareguin les raons per les 
quals van ser nomenats. 
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B.1.21 Expliqui si la funció de primer executiu de la societat recau en el càrrec de president del Consell. Si s’escau, indiqui les 
mesures que s’han pres per limitar els riscos d’acumulació de poders en una única persona: 

SÍ 

Mesures per a limitar riscos 

El Reglament del Consell d’Administració de la Societat estableix l’exigència que el Consell designi un vicepresident, que substitueix el 
president en cas d’absència o d’impossibilitat, sense perjudici de què puguin existir altres vicepresidents, d’acord amb els Estatuts socials. 
A més a més, el mateix Reglament preveu l’existència d’un Comitè d’auditoria, amb majoria de consellers no executius, i una Comissió de 
Nomenaments i Retribucions, formada per consellers externs, amb els quals es limita el risc de concentració de poder en una sola 
persona. 

Indiqui i, si s’escau, expliqui si s’han establert regles que faculten un dels consellers independents per sol·licitar la 
convocatòria del Consell o la inclusió de nous punts a l’ordre del dia, per coordinar i fer-se ressò de les preocupacions 
dels consellers externs i per dirigir l’avaluació pel Consell d’Administració 

NO 

B. 1.22 S’exigeixen majories reforçades, diferents de les legals, en algun tipus de decisió?: 

NO 

Indiqui com s’adopten els acords al Consell d’Administració, assenyalant almenys, el quòrum mínim d’assistència i el 

tipus de majories per adoptar els acords: 

Descripció de l'acord:  
Tots els acords 

Quòrum % 

presents o representats, com a mínim la meitat més un dels membres 0,00 

Tipus de majoria 
 

% 

absoluta, excepte allò que es disposa al número 2 de l’art. 141 de la Llei de societats anònimes
0,00 

B.1.23 Expliqui si existeixen requisits específics, diferents dels relatius als consellers, per a ser nomenat president. 

NO 
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B.1.24 Indiqui si el president té vot de qualitat: 

NO 

B.1.25 Indiqui si els Estatuts o el Reglament del Consell estableixen algun límit en l’edat dels consellers: 

NO 
 

Edat límit president Edat límit conseller delegat Edat límit conseller 

0 0 0 

B.1.26 Indiqui si els Estatuts o el Reglament del Consell estableixen un mandat limitat per als consellers independents: 

NO 

Nombre màxim d’anys de mandat 0 

B.1.27 En cas de què sigui escàs o nul el nombre de conselleres, expliqui’n els motius i les iniciatives adoptades per corregir 
tal situació 

Explicació dels motius i de les iniciatives 

D’acord amb l’article 16 del Reglament del Consell d’Administració, la Comissió de Nomenaments i Retribucions té assignada la funció 
bàsica de formular i revisar els criteris que s’han de seguir per formar el Consell d’Administració i per seleccionar els candidats. En concret, 
la Comissió de Nomenaments i Retribucions ha supervisat i continuarà supervisant que els processos de selecció de candidats no presentin 
tendències implícites que obstaculitzin la selecció de conselleres, i remet propostes o informa al Consell d’Administració, segons escaigui, 
amb total objectivitat i respecte del principi d’igualtat entre homes i dones, tenint en compte les condicions professionals, l’experiència i els 
coneixements. Aquest principi ha regit sempre els criteris d’actuació de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, per la qual cosa no és 
necessari adoptar cap mesura addicional. 

Indiqui, en concret, si la Comissió de Nomenaments i Retribucions ha establert procediments per fer que els processos de 
selecció de conselleres no presentin tendències implícites que obstaculitzin la selecció de conselleres i busqui 
deliberadament candidates que mostrin el perfil exigit: 

NO 

 

B.1.28 Indiqui si existeixen processos formals per a la delegació de vots en el Consell d’Administració. En aquest cas, 
expliqui’ls breument. 
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No existeixen processos formals per a la delegació del vot en el Consell d’Administració. Tanmateix, tal com estableix l’art. 18.1 
del Reglament del Consell d’Administració, els consellers han de fer tot el possible per assistir a les sessions del Consell i, quan 
no ho puguin fer personalment, han de procurar que la representació que cedeixin a un altre membre del Consell inclogui les 
instruccions oportunes. 

B.1.29 Indiqui el nombre de reunions que ha mantingut el Consell d’Administració durant l’exercici. Assenyali, a més a més, si 
escau, les vegades que s’ha reunit el Consell sense l’assistència del seu president: 

Nombre de reunions del Consell 11 

Nombre de reunions del Consell sense l’assistència del president 0 

Indiqui el nombre de reunions que han celebrat durant l’exercici les diferents comissions del Consell: 

Nombre de reunions de la comissió executiva o delegada 0

Nombre de reunions del comitè d’auditoria 6

Nombre de reunions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions 2

Nombre de reunions de la Comissió de Nomenaments 0

Nombre de reunions de la Comissió de Retribucions 0

 

B.1.30 Indiqui el nombre de reunions que ha mantingut el Consell d’Administració durant l’exercici amb l’absència d’algun 
dels seus membres. En el còmput, es consideren absències les representacions realitzades sense instruccions 
específiques: 

Nombre d’absències de consellers durant l’exercici 5 

% d’absències sobre el total de vots durant l’exercici 3.100 

B.1.31 Indiqui si els comptes anuals individuals i consolidats que es presenten per a l’aprovació al Consell han estat 

certificats prèviament: 

SÍ 

 

Identifiqui, si escau, les persones que han certificat els comptes anuals individuals i consolidats de la societat, per tal que 
el Consell els formuli:   
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Nom Càrrec 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE PRESIDENT DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ 

SR. JUAN CASANOVAS ARBO DIRECTOR FINANCER 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA CONSELLER - DIRECTOR GENERAL 
 

B.1.32 Expliqui, si n’hi ha, els mecanismes establerts pel Consell d’Administració per evitar que els comptes individuals i 
consolidats que ha formulat es presentin a la Junta General amb excepcions a l’informe d’auditoria. 

D’acord amb allò que estableixen els Estatus socials i el Reglament del Consell d’Administració, el Comitè d’auditoria, 
dins de les seves funcions, es responsabilitza: 

a) Del coneixement del procés d’informació financera i dels sistemes de control intern de la Societat. 

b) De la revisió dels comptes, de la vigilància del compliment dels requisits legals i de l’aplicació correcta dels principis de 
comptabilitat generalment acceptats. 

c) De la supervisió de la informació que el Consell d’Administració ha d’aprovar i d’incloure en la seva comunicació 
pública anual. 

d) De la relació amb els auditors externs. 

En exercici d’aquestes funcions, el Comitè d’auditoria es reuneix amb l’auditor extern abans de la presentació dels 
comptes individuals i consolidats, i li exposa la feina realitzada durant l’exercici per garantir i deixar constància que, fins a 
aquell moment, no s’observen excepcions a l’Informe d’auditoria. 

Els informes d’auditoria dels comptes anuals formulats pel Consell d’Administració han estat emesos històricament sense 
excepcions, tal com consta en la informació sobre Grup Catalana Occident SA de la pàgina web de la CNMV 
(www.cnmv.es). 

B.1.33 El secretari del consell té la condició de conseller? 

SÍ 

B.1.34 Expliqui els procediments de nomenament i de cessament del secretari del Consell. Indiqui, a més, si el 
nomenament i el cessament han estat comunicats per la Comissió de Nomenaments i aprovats pel ple del Consell. 

Procediment de nomenament i cessament 

Segons l’article 12 dels Estatus, al Consell d’Administració correspon nomenar el secretari, sempre que aquest nomenament no hagi estat 
fet per la Junta General en el moment d’elegir els consellers o si ocupa aquest càrrec en el moment de la seva reelecció. 

D’altra banda, l’article 11 del Reglament del Consell estableix que la Comissió de Nomenaments i Retribucions informarà del nomenament 
i del cessament del secretari del Consell d’Administració i els aprovarà el ple del Consell. Igualment, per ser nomenat secretari del Consell 
d’Administració no s’exigeix ser-ne conseller. 
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La Comissió de Nomenaments informa del nomenament? SÍ 

La Comissió de Nomenaments informa del cessament? SÍ 

El Consell en ple aprova el nomenament? SÍ 

El Consell en ple aprova el cessament? SÍ 

 

S’ha assignat al secretari del Consell la funció de vetllar, de manera especial, per les recomanacions de bon govern? 

SÍ 

Observacions 

D’acord amb l’article 11.4 del Reglament del Consell d’Administració, el secretari ha de vetllar en tots els casos per la legalitat formal i 
material de les actuacions del Consell i ha de garantir que els seus procediments i regles de govern siguin respectats i revisats regularment. 

B.1.35 Indiqui, si n’hi ha, els mecanismes establerts per la societat per preservar la independència de l’auditor, dels analistes 
financers, dels bancs d’inversió i de les agències de qualificació. 

D’acord amb allò que estableixen els Estatuts socials, el Comitè d’auditoria es responsabilitza de relacionar-se amb els 
auditors externs per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar-ne en perill la independència i sobre 
qualsevol altra qüestió relacionada amb el procés de desenvolupament de l’auditoria de comptes, a més de qualsevol 
comunicació prevista en la legislació d’auditoria de comptes i en les normes tècniques d’auditoria. 

Respecte als analistes financers, bancs d’inversió i agències de qualificació, no s’han desenvolupat mecanismes per 
preservar-ne la independència en no haver-se produït, ni estar previst que es produeixi, cap situació que doni peu a 
implantar-los. 

B.1.36 Indiqui si, durant l’exercici, la Societat ha canviat d’auditor extern. Si fos així, identifiqui l’auditor entrant i sortint: 

NO 

 

Auditor sortint Auditor entrant 
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En cas que existissin desacords amb l’auditor sortint, expliqui’n el contingut: 

NO 

B.1.37 Indiqui si l’empresa d’auditoria realitza altres tasques per a la societat i/o el grup que no siguin les d’auditoria i, en 
aquest cas, declari l’import dels honoraris rebuts per les tasques esmentades i el percentatge que representa respecte als 
honoraris facturats a la societat i/o al grup: 

SÍ 

 Societat Grup Total 

Import d’altres tasques que no siguin les 
d’auditoria (milers d’euros) 

0 85 85 

Import de les tasques que no siguin 
d’auditoria/Import total facturat per l’empresa 
d’auditoria (en %) 

0,000 2,640 2,631 

 

B.1.38 Indiqui si l’informe d’auditoria dels comptes anuals de l’exercici anterior presenta reserves o excepcions. En aquest 
cas, indiqui les raons adduïdes pel president del Comitè d’auditoria per explicar el contingut i l’abast d’aquestes reserves o 
excepcions. 

NO 

B.1,39 Indiqui el nombre d’anys que porta l’empresa d’auditoria actual duent a terme ininterrompudament l’auditoria dels 
comptes anuals de la societat i/o del grup. Igualment, indiqui el percentatge que representa el nombre dels anys auditats per 
l’empresa d’auditoria actual respecte al nombre total d’anys en què s’han auditat els comptes anuals: 

 Societat Grup 

Nombre d’anys sense interrupció 6 6 

 
 Societat Grup 

N0 d’anys auditats per l’empresa 
d’auditoria actual/N2 d’anys que s’ha 
auditat la societat (en %) 

22,2 35,3 

 

B.1.40 Indiqui les participacions dels membres del Consell d’Administració de la societat en el capital d’entitats amb el mateix 

gènere d’activitat, o anàleg o complementari al que constitueix l’objecte social tant de la societat com del grup, i que s’hagin 

comunicat a la societat. De la mateixa manera, indiqui els càrrecs o funcions que exerceixen en aquestes societats: 
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B.1.41 Indiqui i, si escau, detalli si existeix un procediment mitjançant el qual els consellers puguin comptar amb 
assessorament extern: 

SÍ 

Detall del procediment 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 26 del Reglament del Consell d’Administració de la Societat, per tal de ser assistits en l’exercici de 
les seves funcions, els consellers externs poden sol·licitar la contractació, a càrrec de la Societat, d’assessors legals, comptables, 
financers o d’altres experts. L’encàrrec ha de tractar obligatòriament de problemes concrets amb un relleu i una complexitat importants 
que es presentin en l’exercici del càrrec. La sol·licitud de contractar assessors externs l’ha de formular el president de la Societat i la pot 
rebutjar el Consell d’Administració si, segons el seu criteri: 
a) No és necessari per dur a terme normalment les funcions assignades als consellers externs. 

b) El cost no és raonable tenint en compte la importància del problema i els actius i els ingressos de la Societat. 
c) L’assistència tècnica sol·licitada es pot prestar correctament per experts i tècnics de la Societat. 

B.1.42 Indiqui i, si escau, especifiqui si existeix un procediment perquè els consellers puguin comptar amb la Informació 
necessària per preparar les reunions dels òrgans d’administració amb temps suficient: 

SÍ 

 

Detall del procediment 

D’acord amb el que estableix l’article 25 del Reglament del Consell d’Administració de la societat, el conseller està investit amb les més 
amples facultats per informar-se de qualsevol aspecte de la Companyia, per examinar-ne els llibres, registres, documents i altres 
antecedents de les operacions socials i per inspeccionar totes les instal·lacions. El dret d’informació s’estén a les societats filials, tan 
nacionals com estrangeres. 
 
Per tal de no destorbar la gestió ordinària de la companyia, l’exercici de les facultats d’informació es canalitzarà a través del president o 
del secretari del Consell d’Administració, que atendran les sol·licituds del conseller i li faciliten directament la informació, li ofereixen els 
interlocutors pertinents o adopten les mesures necessàries per tal que pugui dur a terme l’examen i la inspecció desitjats. 
 
A més a més, d’acord amb el que disposa l’article 17.2 del Reglament del Consell, la convocatòria del Consell es realitzarà per carta, fax, 
telegrama o correu electrònic, i s’ha d’autoritzar amb la firma del president o del secretari o vicesecretari per ordre del president. La 
convocatòria s’ha de tramitar amb una antelació mínima de cinc dies, excepte si es produeixen circumstàncies extraordinàries apreciades 
pel president. 

B.1.43 Indiqui i, si escau, especifiqui si la societat ha establert regles que obliguen els consellers a informar i, si escau, dimitir 
en els supòsits que puguin perjudicar el crèdit i la reputació de la societat: 

SÍ 

 

 

Expliqui les regles 
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Expliqui les regles 

L’article 23 del Reglament del Consell d’Administració estableix que els consellers han de posar el seu càrrec a disposició del Consell 
d’Administració i han de formalitzar, si el Consell ho considera convenient, després d’un informe de la Comissió de Nomenaments i 
Retribucions, la dimissió corresponent en els casos següents: 
a) Quan cessin en els càrrecs executius als quals estigui associat llur nomenament com a conseller. 
b) Quan incorrin en algun dels supòsits d’incompatibilitat o de prohibició previstos legalment. 
c) Quan se’ls processi per un fet presumptament delictiu o siguin objecte d’un expedient disciplinari per falta greu o molt greu per part de 
les autoritats supervisores. 
d) Quan el mateix Consell així els ho sol·liciti per haver infringit llurs obligacions com a consellers. 
e) Quan la continuïtat en el Consell pugui posar en perill els interessos de la Societat o quan desapareguin les raons per les quals van 
ser nomenats. 

D’acord amb tot això, i fent constar que en els darrers anys no s’ha produït cap situació com les descrites, els consellers informarien sobre 
qualsevol supòsit que pogués perjudicar el crèdit i la reputació de la Societat, i dimitirien a instàncies del Consell. 

 
 

B.1.44 Indiqui si algun membre del Consell d’Administració ha informat a la societat que se l’ha processat o que s’ha dictat 
contra ell una acta d’obertura de judici oral, per algun dels delictes assenyalats a l’article 124 de la Llei de societats 
anònimes: 

NO 

Indiqui si el Consell d’Administració ha analitzat el cas. Si la resposta és afirmativa, expliqui de manera raonada la 
decisió adoptada sobre si és procedent o no que el conseller continuï en el càrrec. 

NO 

Decisió 
adoptada 

Explicació raonada 

  

B.2 Comissions del Consell d’Administració 

B.2.1 Especifiqui totes les comissions del Consell d’Administració i els seus membres: 

COMITÈ D’AUDITORIA 

Nom Càrrec Topologia 

GESTION DE ACTIVOS Y VALORES, S.L. PRESIDENT DOMINICAL 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLIVEIRA VOCAL DOMINICAL 

SR. FEDERICO HALPERN BLASCO VOCAL DOMINICAL 
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Nom Càrrec Topologia 

VILLASA, S.L VOCAL  

 

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS 

 
Nom Càrrec Tipologia 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLIVEIRA PRESIDENT DOMINICAL 

GESTION DE ACTIVOS Y VALORES, S.L. VOCAL DOMINICAL 

SR. JORGE ENRICH IZARD VOCAL DOMINICAL 

VILLASA, S.L VOCAL DOMINICAL 

B.2.2 Assenyali si corresponen al Comitè d’auditoria les funcions següents: 

 
 

Supervisar el procés d’elaboració i la integritat de la informació financera relativa a la societat i, si escau, al grup, revisar 
el compliment dels requisits normatius, la delimitació pertinent del perímetre de consolidació i la correcta aplicació dels 
criteris comptables 

SÍ 

Revisar periòdicament els sistemes de control intern i la gestió de riscos per tal que els riscos principals s’identifiquin, es
gestionin i es donin a conèixer correctament SÍ 

Vetllar per la independència i per l’eficàcia de la funció d’auditoria interna; proposar la selecció, el nomenament, la 
reelecció i el cessament del responsable del servei d’auditoria interna; proposar el pressupost d’aquest servei; rebre 
informació periòdica sobre les activitats; i verificar que l’alta direcció tingui en compte les conclusions i les 
recomanacions dels informes. 

SÍ 

Establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats comunicar, de manera confidencial i, si es considera adient,
anònima, les irregularitats de potencial transcendència, especialment financeres i comptables, que detectin en el si de 
l’empresa 

SÍ 

Elevar al Consell les propostes de selecció, nomenament, reelecció i substitució de l’auditor extern, a més de les seves 
condicions de contractació SÍ 

Rebre informació regularment de l’auditor extern sobre el pla d’auditoria i sobre els resultats de l’execució, i verificar que
l’alta direcció tingui en compte les seves recomanacions SÍ 

Assegurar la independència de l’auditor extern SÍ 

En el cas de grups, afavorir que l’auditor del grup assumeixi la responsabilitat de les auditories de les empreses que 
l’integrin SÍ 

 
 

B.2.3 Descrigui les regles d’organització i de funcionament, a més de les responsabilitats que tenen atribuïdes cada una de 
les comissions del Consell. 
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Denominació comissió 
COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS 

Breu descripció 
D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reglament del Consell d’Administració, la Comissió ha d’estar 
integrada per quatre consellers externs; no obstant això, els consellers executius assisteixen sense vot a les 
reunions excepte en aquells casos en què, segons el parer de la Comissió, no resulti convenient. 

La Comissió regula el seu propi funcionament i nomena, entre els seus membres, el president, que és qui en 
convoca les reunions. 

La Secretaria de la Comissió recau en el secretari del Consell d’Administració, en el vicesecretari o en un dels 
membres de la Comissió, i en allò que no hagi previst especialment, s’apliquen les normes de funcionament 
establertes pel Reglament del Consell pel que fa al Consell, sempre que siguin compatibles amb la natura i 
amb la funció de la Comissió. 

La Comissió ha de tenir en compte els suggeriments que li facin arribar el president, els membres del Consell, 
els directius o els accionistes de la Societat. 

La Comissió es reuneix cada vegada que la convoca el president, que ho ha de fer sempre que el Consell o el 
seu president sol·licitin que es redacti un informe o s’adoptin propostes i, en qualsevol cas, sempre que resulti 
convenient per desenvolupar correctament les seves funcions. 

La Comissió de Nomenaments i Retribucions garanteix que la Societat compti amb un programa d’orientació 
que ofereixi als nous consellers un coneixement ràpid i suficient de la Societat, a més de les regles de govern 
corporatiu, sense perjudici de programes d’actualització específics, quan les circumstàncies ho aconsellin. 

Aquesta Comissió té únicament facultats d’informació, assessorament i proposta en les matèries determinades 
segons aquest Reglament, però això no exclou que el Consell pugui decidir sobre aquestes qüestions a 
iniciativa pròpia i sol·licitar l’informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions. 

No és possible adoptar una decisió en contra de l’opinió de la Comissió de Nomenaments i 
Retribucions,excepte amb l’acord del Consell d’Administració. 

Sense excloure altres tasques assignades pel Consell, la Comissió de Nomenaments i Retribucions compta 
amb les següents responsabilitats bàsiques: 

a) Formular i revisar els criteris que s’han de seguir per conformar el Consell d’Administració i seleccionar els 
candidats, fer les propostes adients i comprovar que el caràcter dels consellers compleix els requisits de la 
qualificació; 
b) Traslladar al Consell l’informe sobre el nomenament de consellers per tal que el consell procedeixi 
directament a designar-los (cooptació) o sotmeti el nomenament a la decisió de la Junta General; Informar 
sobre les propostes de cessament dels membres del Consell; En cas que fos necessari, proposar el 
nomenament o el cessament de consellers; 
c) Informar sobre el nomenament i el cessament del secretari i del vicesecretari del Consell d’Administració; 
d) Proposar al Consell els membres que han de formar part de cadascun dels òrgans delegats del Consell 
d’Administració; 
e) Informar anualment sobre l’exercici de les funcions del president del Consell i/o del primer executiu de la 
Societat, sobre la qualitat i l’eficiència de la tasca del Consell d’Administració, i sobre el seu propi funcionament 
per a ser avaluat pel Consell d’Administració; 
t) Examinar o organitzar, com consideri adient, la successió del president i/o del primer executiu i, en aquest 
cas, fer propostes al Consell per tal que la successió es produeixi de manera ordenada i ben planificada; 
g) Informar al Consell d’Administració sobre el sistema i el valor de les retribucions anuals dels consellers i els 
alts directius de la Societat, i informar sobre els nomenaments i els cessaments de consellers i alts directius 
que el primer executiu proposi al Consell; 
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h) Revisar periòdicament els programes de retribució i prendre’n en consideració l’adequació i els rendiments; 
i) Informar sobre les transaccions que impliquin o puguin implicar conflictes d’interessos, sobre les operacions 
vinculades i, en general, sobre els temes contemplats en el capítol IX d’aquest Reglament. 

Denominació comissió 
COMITÈ D’AUDITORIA 

Breu descripció 
D’acord amb el que estableix l’article 15 del Reglament del Consell d’Administració de la companyia, el Consell 
d’Administració ha de constituir un Comitè d’auditoria integrat per un mínim de tres membres i un màxim de cinc, 
amb majoria de consellers no executius nomenats pel Consell d’Administració. El Consell d’Administració 
elegirà, entre els membres no executius, el president del Comitè, que ha de ser substituït cada quatre anys però 
pot ser reelegit al cap d’un termini d’un any posterior al cessament. 

Exerceix la Secretaria del Comitè el secretari del Consell d’Administració, el vicesecretari o la persona que 
designi el mateix Comitè. Per exercir la Secretaria del Comitè d’auditoria no es requereix la qualitat de membre 
del Comitè. 

El Comitè queda constituït de manera vàlida quan es reuneixen, com a mínim, la meitat dels seus membres, 
presents o representats, i els acords s’adopten per majoria absoluta dels assistents; en cas d’empat, el vot del 
president del Comitè serà un vot de qualitat. 

Es reuneix, de manera ordinària, com a mínim quatre vegades l’any i cada vegada que el convoca el president, 
que ho ha de fer sempre que el Consell o el president del Consell sol·licitin emetre un informe o adoptar una 
proposta en l’exercici de les seves responsabilitats i, en qualsevol cas, sempre que resulti convenient per dur a 
terme correctament llurs funcions. 

Els consellers executius que no siguin membres del Comitè poden assistir, amb veu però sense vot, a les 
sessions del Comitè, si ho sol·licita el seu president. 

Tot membre de l’equip directiu o del personal de la Societat a qui se li sol·liciti està obligat a assistir a les 
sessions del Comitè i a oferir-li col·laboració i accés a la informació de la qual disposi. El Comitè també podrà 
demanar als auditors externs que assisteixin a alguna de les seves sessions. 

Per desenvolupar millor les seves funcions, el Comitè d’auditoria pot demanar l’assessorament de professionals 
externs. 

Sense excloure les funcions previstes en els Estatus socials, en el Reglament del Consell ni altres funcions que 
li pugui assignar el Consell d’Administració, el Comitè d’auditoria té les següents responsabilitats bàsiques: 

a) Informar, a través del seu president, a la Junta General d’Accionistes, sobre les qüestions que hi plantegin 
els accionistes en assumptes de la seva competència. 
b) Proposar al Consell d’Administració, per sotmetre’l a la Junta General d’Accionistes, el nomenament dels 
auditors de comptes externs als quals fa referència l’article 204 de la Llei de societats anònimes. 
c) Supervisar els sistemes interns d’auditoria. 
d) Relacionar-se amb els auditors externs per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar-ne 
en perill la independència i qualsevol altra qüestió relacionada amb el procés de desenvolupament de l’auditoria 
de comptes, a més de la resta de comunicacions previstes en la legislació sobre auditoria de comptes i en les 
normes tècniques d’auditoria. 
e) Proposar les condicions de contractació, l’abast del mandat professional i, si escau, la revocació o no 
renovació dels auditors externs. 
f) Avaluar els resultats de cada auditoria. 
g) Conèixer el procés d’informació financera i els sistemes de control intern de la Societat; revisar els comptes de 
la Societat; vigilar el compliment dels requisits legals i la correcta aplicació dels principis de comptabilitat 
generalment acceptats. 
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h) Supervisar la informació que el Consell d’Administració ha d’aprovar i incloure en la seva documentació 
pública anual. 

i) Examinar el compliment del Codi de conducta de Grup Catalana Occident, Societat Anònima i del seu grup 
de societats (el “Codi de conducta”), del Reglament del Consell d’Administració i, en general, de les normes de 
govern de la Societat, a més de fer propostes necessàries per millorar-lo, en concret: Rebre informació i, si 
escau, emetre informes sobre mesures disciplinàries a membres de l’alt equip directiu de la Societat. 

El Comitè d’auditoria pot convocar qualsevol empleat o directiu de la societat, fins i tot decidir que compareguin 
sense la presència de cap altre directiu, i que ofereixin accés a la informació de què disposin, i podrà, si és 
necessari, obtenir-ne la informació sense observar el procediment contemplat a l’article 25.2 d’aquest 
Reglament. A més, pot establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats comunicar, de manera 
confidencial i, si es considera adient, anònima, les irregularitats de potencial transcendència, especialment 
financeres i comptables, que detectin en el si de l’empresa. 

El Comitè d’auditoria informarà al Consell abans que aquest últim prengui decisions sobre aquelles matèries que 
se li sol·licitin i, en concret: 
a) La informació financera que la Societat ha de fer pública de manera periòdica, i s’assegurarà que la 
informació intermèdia es formula amb els mateixos criteris comptables que els comptes anuals i considerarà, si 
escau, si procedeix una revisió limitada o completa de l’auditor extern. 
b) La creació o l’adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o 
territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, a més de tota altra operació o transacció de natura 
anàloga que, per la seva complexitat, pugui menyscabar la transparència del grup. 
c) Les operacions vinculades, quan la Comissió de Nomenaments i Retribucions no n’hagi informat. 

d) Les decisions corresponents sobre l’Informe anual del govern corporatiu. 

El Comitè d’auditoria valora i, si escau, ha d’afavorir que l’auditor del grup al cap del qual es troba la Societat 
assumeixi la responsabilitat de les auditories de les empreses que l’integren. 

B.2.4 Indiqui les facultats d’assessorament, consulta i, si escau, les delegacions que tenen cada una de les comissions: 

Denominació comissió 
COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS 
Breu descripció 
Vegeu l’apartat B.2.3. 

Denominació comissió 
COMITÈ D’AUDITORIA 
Breu descripció 
Vegeu l’apartat B.2.3. 

B.2.5 Indiqui, si escau, l’existència de regulacions de les comissions del Consell, el lloc on es poden consultar i les 
modificacions que s’hagin aplicat durant l’exercici. A més, indiqui si s’ha elaborat voluntàriament algun informe anual sobre les 
activitats de cada comissió. 

Denominació comissió 
COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS 

76



Breu descripció 
No existeixen reglaments específics que regulin l’activitat de les Comissions del Consell, perquè es tracta d’un 
objecte de regulació exclusiu en el Reglament del Consell d’Administració. Cada any es realitza voluntàriament 
un informe sobre les activitats de la Comissió. 

Denominació comissió 
COMITÈ D’AUDITORIA 

Breu descripció 
No existeixen reglaments específics que regulin l’activitat de les Comissions del Consell, perquè es tracta 
d’un objecte de regulació exclusiu en el Reglament del Consell d’Administració. Cada any es realitza 
voluntàriament un informe sobre les activitats de la Comissió. 

B.2.6 Indiqui si la composició de la comissió executiva reflecteix la participació en el Consell dels diferents consellers en 
funció de la seva condició. 

NO 

En cas negatiu, expliqui la composició de la comissió executiva 

No aplicable perquè no disposa de Comissió executiva 

C - OPERACIONS VINCULADES 

C.1 Assenyali si el Consell en ple s’ha reservat aprovar, després d’haver rebut un informe favorable del Comitè d’auditoria 
o de qualsevol altre comitè al qual s’hagi encarregat la funció, les operacions que la societat realitza amb consellers, amb 
accionistes significatius o amb representants al Consell, o amb persones que hi estiguin vinculades. 

SÍ 

C.2 Especifiqui les operacions rellevants que representin una transferència de recursos o obligacions entre la societat o 
entitats del seu grup i els accionistes significatius de la societat: 

Nom o denominació social de 
l’accionista significatiu 

Nom o denominació social de 
la societat o entitat del grup 

Naturalesa de la 
relació 

Tipus d’operació Import (milers 
d’euros) 

CO SOCIEDAD DE GESTION 
Y PARTICIPACION, S.A. 

SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONTRACTUAL Arrendaments 1 

CORPORACION CATALANA 
OCCIDENTE, S.A. 

SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONTRACTUAL Arrendaments 2 

LA PREVISION 96, S.A. 
SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONTRACTUAL Arrendaments 
2 
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Nom o denominació social de 
l’accionista significatiu 

Nom o denominació social de 
la societat o entitat del grup 

Naturalesa de la 
relació 

Tipus d’operació Import (milers 
d’euros) 

DEPSA 96, S.A. 
SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONTRACTUAL Arrendaments 
3 

INOC, S.A. BILBAO COMPAÑIA 
ANONIMA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. 

FACT. 
REPARACIÓ 
VEHICLES 

Prestació de 
serveis 

33 

INOC, S.A. CATOC VIDA, SOCIEDAD 
ANONIMA DE SEGUROS 

CONTRACTUAL Arrendaments 8 

INOC, S.A. SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONTRACTUAL Arrendaments 33 

INOC, S.A. SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

FACT. ARTS 
GRÀFIQUES 

Prestació de 
serveis 

2.249 

INOC, S.A. SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

FACT. 
REPARACIÓ 
VEHICLES 

Prestació de 
serveis 

762 

 

C.3 Especifiqui les operacions rellevants que representin una transferència de recursos o d’obligacions entre la societat o 

entitats del seu grup i els administradors o directius de la societat: 

C.4 Detalli les operacions rellevants realitzades per la societat amb altres societats que pertanyen al mateix grup, sempre 
que no s’eliminin en el procés d’elaboració dels estats financers consolidats i no formin part del trànsit habitual de la societat 
pel que fa al seu objecte i condicions. 

Denominació social de l’entitat del seu grup 
GRUPO COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE CRÉDITO Y CAUCIÓN, S.L. 

Import (milers d’euros) 

360 
Breu descripció de l’operació 

PARTICIPACIONS ESTATUTÀRIES 
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Denominació social de l’entitat del seu grup 
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
Import (milers d’euros) 
213 

Breu descripció de l’operació 
ARRENDAMENTS IMMOBLES 

C.5 Indiqui si els membres del Consell d’Administració s’han trobat, durant l’exercici, en alguna situació de conflicte d’interès, 

segons el que preveu l’article 127 ter de la LSA. 

NO 

C.6 Detalli els mecanismes establerts per detectar, determinar i resoldre els possibles conflictes d’interessos entre la societat 

i/o el seu grup, i els seus consellers, directius o accionistes significatius. 

L’article 32.3 del Reglament del Consell d’Administració de la Societat estableix el següent: Els consellers han de 
comunicar al Consell d’Administració tota situació de conflicte, directe o indirecte, que puguin tenir amb l’interès de la 
Societat. 

En cas de conflicte, el conseller afectat ha d’abstenir-se d’intervenir en l’operació a la qual fa referència el conflicte. En 
concret, els consellers han d’abstenir-se d’assistir i d’intervenir en les deliberacions que afectin assumptes en els quals 
puguin estar interessats personalment. 

El conseller no pot realitzar, de manera directa o indirecta, transaccions professionals o comercials rellevants amb la 
Societat, excepte si comunica prèviament la situació de conflicte i el Consell, després d’un informe de la Comissió de 
Nomenaments i Retribucions, aprova la transacció. 

En tractar-se de transaccions ordinàries amb la Societat, és suficient que el Consell d’Administració aprovi, de manera 
genèrica, la línia d’operacions. 

En qualsevol cas, les transaccions rellevants realitzades entre la Societat i els seus consellers i, en general, les situacions 
de conflicte d’interessos en les quals es trobin, de manera directa o indirecta, els consellers de la Societat, s’han d’incloure 
en l’Informe anual de govern corporatiu, segons el que preveu la legislació aplicable i el que disposa l’article 40 d’aquest 
Reglament. 

C.7 Cotitza a Espanya més d’una societat del Grup? 

NO 

Identifiqui les societats filials que cotitzen: 
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D - SISTEMES DE CONTROL DE RISCOS 

D.1 Descripció general de la política de riscos de la societat i/o del grup. Cal detallar i avaluar els riscos coberts pel sistema, a més 
de la justificació de l’adequació d’aquests sistemes al perfil de cada tipus de risc. 

La importància creixent, tant a nivell normatiu com a nivell de la composició actual del Grup, de la relació existent entre capital i 
risc, s’ha materialitzat en una major sistematització i coordinació de les mesures de quantificació dels riscos existents, i en 
l’aplicació de noves mesures. Entre elles destaca la creació de la Unitat de control de riscos en l’àmbit del Grup, amb l’objectiu 
d’impulsar, coordinar i implantar un model de capital vàlid per a la gestió global de riscos i amb unes funcions dirigides 
especialment a: 

− Homogeneïtzar els criteris de risc del Grup. 
− Coordinar el desenvolupament de la normativa de SOLVÈNCIA II. 
− Definir el Sistema global de riscos. 
− Definir i avaluar els límits de tolerància al risc, amb l’objectiu de dur a terme una gestió de capital eficient, segons es defineix 
en el projecte de directiva de Solvència. 
− Efectuar el càlcul a nivell de Grup de les necessitats de capital. Dins d’aquest àmbit, ha coordinat QIS4 i està duent a terme 
els passos necessaris per a la conveniència del càlcul dels requisits de capital, segons un model intern, que s’adapti al perfil de 
risc del Grup. 

El Grup segueix els estàndards internacionals per a la documentació, manteniment i supervisió d’un sistema de control intern 
adient, que el vincula a la gestió de riscos. Amb aquesta finalitat es desenvolupa un sistema integrat de control intern i de control 
de riscos que permet identificar i controlar contínuament els riscos. En aquest exercici s’ha desenvolupat la part que s’ha definit 
com a control regulatori, que inclou “Compliment normatiu” i “Controls financers derivats de normatives”. 

D’acord amb l’evolució dels sistemes de gestió de riscos en les àrees financera i asseguradora i, de manera especial, amb les 
noves aportacions de Solvència II, el Grup està avançant en l’anàlisi dels riscos que li són propis. 
En aquest sentit, s’ha continuat aprofundint en els objectius, les polítiques i la gestió de riscos segons la classificació de riscos 
que es va establir a partir dels criteris següents: 

A) Riscos tècnics del negoci d’assegurances 

Es registren separats en dos grans subgrups: Assegurances generals i Vida. 

Pel que fa a Assegurances generals, el risc de subscripció es divideix en els d’insuficiència de primes i d’insuficiència de 
provisions tècniques. També incorpora la part tècnica del risc de reassegurança. Aquests riscos es gestionen de manera diferent 
segons la línia de negoci. 

Quant al negoci de Vida, es contemplen dos grups: el de subscripció, que inclou mortalitat, longevitat, incapacitat, caigudes i despeses, i 
el d’obligacions futures derivades d’assegurances de vida/estalvi amb risc per part de la companyia. 

Aquests riscos es generen en: el tràmit de subscripció de pòlisses, la gestió de sinistres per desviacions de costos o freqüències, 
les variacions en la provisió de les obligacions futures que les cobertures ofertes han generat i les desviacions de les despeses de 
gestió. 

Entre les accions empreses per al seu seguiment o control destaquen: 

- Evolució contínua de les normes tècniques per adaptar la subscripció amb mecanismes automàtics i preventius.  

- Anàlisi dels productes per determinar la suficiència de primes i/o provisions tècniques. 

- Desenvolupament d’una política de diversificació del negoci, tant entre els rams d’Assegurances generals com en els de 
Vida.  
- Quantificació del EEV en l’àmbit de Vida. 
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- Contractació de les cobertures de reassegurança necessàries per cobrir les desviacions de sinistralitat, seguint una política 
que permeti un increment del negoci retingut, sempre que la dimensió i la solvència ho permetin. Les cessions de reassegurança 
es dirigeixen a les reasseguradores més importants del mercat, amb uns ràtings adequats, on es puguin trobar els nivells 
necessaris de solvència, de capacitat financera i de gestió, i continuïtat en el negoci i el servei.  

- Seguiment d’una política adequada d’anàlisi del rendiment (resultat) de pòlisses, prenent les mesures que calguin per evitar 
una freqüència elevada de sinistralitat. 

B) Riscos tècnics del negoci d’Assegurança de crèdit i caució. 

L’assegurança de crèdit es subdivideix en tres categories: risc de crèdit tradicional, protecció de crèdits al consum o particulars, i 
productes especials. Cada categoria té un perfil de risc específic i el Grup gestiona cada un d’aquests riscos de la manera que 
considera més adequada. 

- El risc de Crèdit tradicional. 
El Grup assegura als seus clients contra l’impagament de la cartera de rebuts a cobrar. L’assegurança difereix per pòlissa. Com a 
norma general s’inclouen totes les formes d’insolvència legal. Sense enumerar-les exhaustivament, també es pot incórrer en 
garanties especials “per causes polítiques”, per exemple: el risc d’impagament conseqüència de la cancel·lació de llicències 
d’importació-exportació, per problemes en transferències o cancel·lacions de contractes. 
Cada pòlissa té definits uns llindars de crèdit per sota dels quals pot operar sense autorització prèvia del Grup. Les pòlisses 
s’emeten per un temps determinat, que generalment no supera els tres anys. Addicionalment, els clients tenen l’obligació 
d’assumir part dels impagaments sota diferents fórmules. 
Els subscriptors d’aquest tipus de pòlisses reben cobertura dels seus clients només quan el Grup ha fixat un límit de crèdit 
(classificació) per a aquest client. La classificació de les exposicions per client és una eina de control i de mitigació de riscos, 
perquè permet limitar l’exposició per client, ja que la seva classificació pot disminuir en qualsevol moment. Es pot produir també 
l’exclusió de classificació. En qualsevol d’aquests casos, el Grup pren la decisió quan no se sent còmode amb l’exposició global 
agregada sobre un determinat client. 
A més a més, cal tenir en compte que en aquest tipus de pòlisses existeixen dos processos de subscripció: el procés de 
subscripció de la pòlissa i el procés de subscripció del client. En el primer, el Grup decideix sobre l’aptitud del possible prenedor 
de la pòlissa a més dels termes i les condicions de les garanties que s’inclouran. Amb el segon, el Grup gestiona el risc de totes 
les pòlisses en vigor. 

- El risc de l’assegurança de Crèdit al consum 
La unitat de producte de Crèdit al consum assegura als prenedors de les pòlisses de l’impagament per part de particulars dels 
pagaments ajornats compromesos. Com a norma general, en aquest cas s’assegura una cartera de préstecs. Aquest negoci es 
caracteritza per tenir un alt percentatge de recobraments. El Grup ofereix aquest producte a Bèlgica, França i Luxemburg. 

- El risc de Productes especials 

El Grup també ofereix productes a mida, entre els quals trobem pòlisses en les quals s’assegura, per exemple, només una 
transacció comercial. 

- El risc de Caució 

L’assegurança de Caució es comercialitza a Itàlia, Espanya, França i als països nòrdics. El tipus de pòlissa varia en funció del 
marc legal local, tot i que com a norma general inclou fiances de licitació, d’execució i de manteniment. Per gestionar el risc 
d’aquest tipus de productes, es controlen les garanties que cal cobrir, la solvència financera del prenedor, la seva capacitat de 
generació de beneficis, a més de treballar amb els beneficiaris de les pòlisses per a la resolució de conflictes. 

C) Riscos del mercat financer. 

La política d’inversions del Grup l’aprova el Consell d’Administració. 

Aquesta política té en compte la relació actiu - passiu, la tolerància al risc i la liquiditat de les posicions en diferents supòsits. A 
més, es recullen de forma expressa els requisits necessaris per a la utilització d’instruments derivats i actius financers 
estructurats. 
Actualment el Grup diferencia tres tipus de carteres: les que corresponen al negoci assegurador de Vida, les d’Assegurances 
generals, o aquelles altres en les quals el risc l’assumeix el client. 
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En el cas de carteres de Vida, l'objectiu és optimitzar l'adequació d'actius i passius mitjançant la realització d'anàlisis ALM i la 
verificació del compliment dels requisits legals i interns establerts. En el cas de carteres d'Assegurances generals, l'objectiu és 
incrementar al màxim la rendibilitat obtinguda a llarg termini mitjançant una diversificació adequada dels actius. Finalment, les 
carteres en les quals el risc és assumit pel client (sia en contractes d'assegurança, sia en qualsevol altre tipus de producte 
financer) es gestionen d'acord amb les polítiques que s'estableixen per a cada cas en els plecs de condicions i els fulls informatius 
corresponents. 

- Risc de crèdit. Pel que fa al risc de crèdit, la política establerta s'ha basat en dos principis bàsics: 
Prudència: el ràting mínim per a inversions en renda fixa és A-, i qualsevol inversió per sota d'aquesta qualificació requereix 
l'aprovació expressa de la direcció general. 
Diversificació: alta diversificació en sectors i emissors, amb límits màxims de risc per emissor. 

-  Risc de liquiditat. Pel que fa al risc de liquiditat, la política del Grup es basa a mantenir saldos de tresoreria suficients per fer 
front a les eventualitats derivades de les obligacions assumides amb clients. A més, l'anàlisi d'ALM realitzada en carteres de Vida 
permet mitigar aquest risc. D'altra banda, és important destacar que les inversions financeres estan realitzades gairebé totes en 
títols que cotitzen en mercats organitzats que permetrien prendre mesures en cas que es produís alguna situació de tensió de 
liquiditat. 

-  Risc de mercat. El Grup realitza periòdicament diferents anàlisis de sensibilitat de les seves carteres al risc de mercat derivat 
sobretot de l'evolució dels tipus d'interès i de les borses. En aquest sentit, es realitza el control mensual de les durades 
modificades de les carteres de renda fixa, i, amb una altra periodicitat segons el tipus de cartera, una anàlisi Var tant de la renda 
fixa com de la renda variable. 

D) Riscos operacionals. 

Inclou cinc grans grups de riscos, que es divideixen en diversos subriscos. Es refereixen a tecnologies de la informació, recursos, 
màrqueting i altres diversos on s'inclouen fraus, errors en processos i valoracions, etc. 

-  Riscos de l’entorn informàtic. Cada any es duen a terme diverses auditories en les quals es revisen els sistemes informàtics. 
Durant aquest exercici s'han efectuat sobre: control dels processos financers i comptables, LOPD i control sobre possibles 
intrusions i atacs al sistema. Pel que fa als riscos de danys físics, l'entitat disposa d'un Pla de continuïtat del negoci, i té contractat 
un centre de backup que permet una recuperació ràpida en cas de desastres i problemes greus del sistema informàtic. Amb 
caràcter anual es realitza un simulacre, i s'ha constatat una recuperació adequada dels sistemes en els temps previstos. 

-  Riscos en recursos humans. Cada any s'elabora un Pla de formació, que s'executa d'acord amb els criteris establerts al Pla 
estratègic. Pel que fa a les necessitats organitzatives de personal, periòdicament s'incorpora personal titulat en un procés ordenat 
de substitució de plantilla amb un sistema de selecció adequat. Els riscos de compliment normatiu que en aquest entorn afecten 
la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals es compleixen com cal.  Amb aquesta finalitat, es duen a terme accions 
precises per garantir la idoneïtat del lloc de treball/treballador, i també la seva salut laboral. En aquest sentit, cal destacar el 
seguiment continuat de la vigilància de la salut dels treballadors. 

-  Riscos de l’entorn de vendes. Es consideren propis d'aquest risc els de pràctiques comercials i sistemes de vendes. El control 
s'efectua a través de la Direcció comercial, el departament de Control i l'auditoria interna. En un altre aspecte, el risc de satisfacció 
del client l'avalua la mateixa Direcció comercial. 

-  Riscos de fraus, errors en processos, valoracions inadequats i altres. S'inclouen en aquest concepte els errors i les 
inadequacions en dades, i també el frau intern i extern. El control l'efectua la mateixa Direcció afectada i amb l'aplicació de 
sistemes d'auditoria. 

-  Riscos legals. Generats per incompliment de normes legals. 

E) Riscos estratègics i d'entorn general. Agrupa els riscos tecnològics en general, de reputació i de mercat no financer. Per 
mitigar-los es compta amb l’acció dels sistemes de les mateixes àrees afectades. 
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D.2 Indiqui si s'ha materialitzat durant l'exercici algun dels diferents tipus de risc (operatius, tecnològics, financers, legals, de 

reputació, fiscals...) que afecten la societat i/o el seu grup. 

SÍ 

En cas afirmatiu, indiqui les circumstàncies que els han motivat i si han funcionat els sistemes de control establerts. 

Risc materialitzat a l’exercici 

Riscos del mercat financer. En renda fixa s'ha produït una disminució patrimonial de 259,6 mil. 
Circumstàncies que l'han motivat 

Caigudes significatives en la valoració de les inversions financeres, tant de renda fixa com de renda variable. 
Funcionament dels sistemes de control 

Els sistemes de control han funcionat adequadament. 

D.3 Indiqui si hi ha alguna comissió o algun altre òrgan de govern encarregat d'establir i supervisar aquests dispositius de 
control. 

SÍ 

En cas afirmatiu expliqui quines són les seves funcions. 

Nom de la comissió o òrgan 
COMITÈ D'AUDITORIA 

Descripció de funcions 
L'òrgan encarregat de conèixer i supervisar els dispositius de control és el Comitè d'auditoria del Consell d'Administració. D'acord 
amb el que estableixen l'article 15 bis dels Estatuts socials i l'article 15 del Reglament del Consell d'Administració, algunes de les 
seves funcions són supervisar els sistemes d'auditoria, conèixer el procés d'informació financera i els sistemes de control intern 
de la Societat, i vigilar el compliment dels requeriments legals i la correcta aplicació del principis de comptabilitat generalment 
acceptats. 

D.4 Identificació i descripció dels processos de compliment de les diverses regulacions que afecten la seva societat i/o el seu 
grup. 

La garantia de compliment de les diverses regulacions que afecten el Grup es basa en controls que s'efectuen des de les 
diverses direccions i en especial des de: 

- Assessoria jurídica. Entre els seus objectius es troba el de mantenir dins de l'organització un compliment adequat de les 
normes legals. 

- Unitat de control de gestió. Que permet un control adequat de la informació econòmica i financera del Grup i dels seus 
pressupostos. 

- Unitat de control de riscos. Que dirigeix la seva activitat envers els objectius de mantenir una coordinació adequada dels 
riscos del Grup i desenvolupar Solvència II. 
- Auditoria Interna. Que actua amb uns principis encaminats a mantenir un control intern raonable de l'organització, amb 
uns criteris basats en el control del risc. 
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E - JUNTA GENERAL 
E.1 Indiqui, i si és el cas detalli, si hi ha diferències amb el règim de mínims previst a la Llei de societats anònimes (LSA) pel 
que fa al quòrum de constitució de la Junta General. 

NO 

% de quòrum diferent de l'establert a 
l'art. 102 LSA per a supòsits generals 

% de quòrum diferent de l'establert a 
l'art. 103 LSA per a supòsits especials 

de l'art. 103 

Quòrum exigit en 1a convocatòria O O

Quòrum exigit en 2a convocatòria O O
 

E.2 Indiqui, i si és el cas expliqui, si hi ha diferències amb el règim previst a la Llei de societats anònimes (LSA) per al règim 
d'adopció d'acords socials. 

NO 

Descrigui les diferències respecte del règim previst a la LSA. 

E.3 Indiqui els drets dels accionistes en relació amb les Juntes Generals, que siguin diferents dels que estableix la LSA. 

No hi ha drets dels accionistes en relació amb les juntes generals, que siguin diferents dels que estableix la LSA. 

E.4 Indiqui, si és el cas, les mesures adoptades per fomentar la participació dels accionistes a les juntes generals. 

A la pàgina web de la Societat es publica una àmplia informació sobre la Junta General i el seu ordre del dia, els detalls 
de la seva convocatòria, les propostes d'acords que realitza el Consell d'Administració, i les vies de comunicació 
existents entre la Societat i els seus accionistes, a través de les quals aquests darrers poden sol·licitar detalls sobre la 
celebració de la Junta. 

E.5. Indiqui si el càrrec de president de la Junta General coincideix amb el càrrec de president del Consell d'Administració. 

Detalli, si és el cas, quines mesures s'adopten per garantir la independència i el bon funcionament de la Junta General: 
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SÍ 

 

Detall de les mesures 

D'acord amb el que estableix l'article 8 dels Estatuts socials, les juntes generals seran presidides pel president del Consell 
d'Administració i, en el seu defecte, pel vicepresident més antic, o el de més edat, si l'antiguitat és la mateixa. En cas que cap dels dos 
la pogués presidir, ho faria la persona que la Junta decideixi. 

El bon funcionament de la Junta General està garantit a través de les previsions que s'estableixen en el Reglament de la Junta 
aprovat pels accionistes de la Societat en la seva reunió celebrada el 29 d'abril de 2004. 

E.6 Indiqui, si s’escau, les modificacions introduïdes durant l'exercici en el Reglament de la Junta General. 

Durant l'exercici 2008 s'han introduït modificacions al preàmbul i als articles 4.8 i 4.9 del Reglament de la Junta 
General. 

El Reglament de la Junta General de la Societat es troba accessible a través de la pàgina web de l'entitat, 
www.grupocatalanaoccidente.com, als registres públics de la CNMV i al Registre Mercantil de Barcelona. 

E.7 Indiqui les dades d'assistència a les juntes generals celebrades al llarg de l'exercici a què fa referència aquest informe: 

Dades d'assistència 

% vots a distància 
Data Junta 

General 
% de presència 

física 
% en 

representació Vot electrònic Altres 

Total 

29/05/2008 68,824 9,916 0,000 0,000 78,740 
 

E.8 Expliqui breument els acords adoptats a les juntes generals celebrades al llarg de l'exercici a què fa referència aquest 

informe i el percentatge de vots amb els quals s'ha adoptat cada acord. 

A la Junta General Ordinària celebrada en primera convocatòria el 28 de maig de 2008, es van adoptar els acords que 
apareixen en el seu text íntegre a la web de l'entitat, www.grupocatalanaoccidente.com, i que es resumeixen a 
continuació: 

1. Aprovar el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2007. Aprovat 
amb l'abstenció de 446.137 accions, que representen un 0,472% del total de vots emesos, i el vot favorable de la resta 
dels accionistes presents o representats. 

2. Aplicar la distribució del benefici resultant de l'exercici 2007, proposada pel Consell d'Administració, per un import de 
91.225,4 milers d'euros de la manera següent: a dividends, 57.600 milers d'euros i a reserves voluntàries, 33.625,4 
milers d'euros. 
Aprovat per unanimitat. 
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3. Aprovar el balanç, el compte de pèrdues i guanys, i la memòria consolidades del Grup, corresponents a l'exercici tancat a 31 
de desembre de 2007. 

Aprovat amb l'abstenció de 357.725 accions, que representen un 0,379% del total de vots emesos, i el vot favorable de la resta 
dels accionistes presents o representats. 

4. Aprovar la gestió del Consell d'Administració i de la Direcció de la Companyia al llarg de l'exercici censurat. 
Aprovat per unanimitat. 

5.1 Reelegir i, per al que calgui, nomenar conseller el Sr. Mariano Bach Portabella. 
Aprovat amb l'abstenció de 3.169.936 accions, que representen un 3,355% del total de vots emesos i el vot favorable de la resta 
dels accionistes presents o representats. 

5.2 Reelegir i, per al que calgui, nomenar conseller Villasa, S.L. 
Aprovat amb l'abstenció de 3.454.692 accions, que representen un 3,656% del total de vots emesos, i el vot favorable de la resta 
dels accionistes presents o representats. 

5.3 Reelegir i, per al que calgui, nomenar conseller a Inversiones Giró Godó, S.L. 
Aprovat amb l'abstenció de 3.169.936 accions, que representen un 3,355% del total de vots emesos, i el vot favorable de la resta 
dels accionistes presents o representats. 

5.4. Reelegir i, per al que calgui, nomenar conseller a Usanser 07, S.L. 
Aprovat amb l'abstenció de 3.180.335 accions, que representen un 3,366% del total de vots emesos, i el vot favorable de la resta 
dels accionistes presents o representats. 

Tots els nomenaments esmentats es van efectuar per al termini estatutari de cinc anys. 

6. Prorrogar, per a l'exercici 2008, el nomenament de Deloitte, S.L. com a auditors de comptes de la Societat i com a auditors 
dels comptes anuals i de l'informe de gestió consolidats del Grup. 

Aprovat per unanimitat. 

7. Aprovar la modificació del preàmbul i de l'article 4.8 i 4.9 del Reglament de la Junta General d'Accionistes. 
Aprovats per unanimitat. 

8. Fer constar les modificacions del Reglament del Consell d'Administració, aprovades pel mateix Consell d'Administració el 27 
de març de 2008, i també el text únic de l'esmentat Reglament de la Societat, que recull les modificacions esmentades 
aprovades també pel Consell d'Administració de la mateixa data. 
Aprovat amb l'abstenció de 1.525.899 accions, que representen un 1,615% del total de vots emesos, i el vot favorable de la resta 
dels accionistes presents o representats. 

9. Autoritzar, i facultar amb aquesta finalitat, el Consell d'Administració per a l'adquisició d'accions pròpies, ja sigui directament o 
a través de societats filials, per un termini de divuit mesos que es comptaran a partir del dia de la Junta. 
Aprovat per unanimitat. 

10. Autoritzar i delegar en el Consell d'Administració de la Societat la facultat d'emetre valors de renda fixa, convertibles i/o 
bescanviables, a l'empara d’allò que disposa l'article 319 del Reglament del Registre Mercantil i el règim general sobre emissió 
d'obligacions. 
Aprovat, amb el vot en contra de 4.600 accions, que representen un 0,005% del total de vots emesos, i el vot favorable de la 
resta dels accionistes presents o representats. 

11. Facultar, indistintament, el president del Consell d'Administració, Sr. José María Serra Ferré, i el conseller secretari d'aquest 
òrgan, Sr. Francisco José Arregui Laborda, perquè qualsevol d'ells pugui comparèixer davant de notari per tal d'elevar a públics 
els acords anteriors amb les més àmplies facultats i sense restricció de cap tipus. Aprovat per unanimitat. 
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E.9 Indiqui si hi ha alguna restricció estatutària que estableixi un nombre mínim d'accions necessàries per assistir a la Junta 

General. 

SÍ 

Nombre d'accions necessàries per assistir a la Junta General 250 

E.10 Indiqui i justifiqui les polítiques seguides per la Societat pel que fa a les delegacions de vot a la Junta General. 

D'acord amb el que disposen l'article 10.20 dels Estatuts socials i l'article 4.1.2 del Reglament de la Junta General 
d'Accionistes, els accionistes que tinguin dret d'assistència només podran conferir la seva representació a una altra 
persona que també sigui accionista. 

La representació s'haurà de conferir per escrit o pels mitjans de comunicació a distància que el Consell d'Administració 
determini en el moment de la convocatòria de cada Junta, sempre que compleixi els requisits previstos a la legislació 
aplicable i es garanteixi degudament la identitat del subjecte que confereix la representació. En aquest cas, el Consell 
d'Administració, en l'anunci de la convocatòria de Junta General i a través de la pàgina web de la Societat, informarà dels 
mitjans de comunicació a distància concrets que els accionistes podran utilitzar per conferir representació, i també els 
terminis, les formes i els modes d'exercici del dret esmentat dels accionistes per permetre el desenvolupament ordenat de 
la Junta. 

La representació s'haurà d'atorgar amb caràcter especial per a cada Junta, serà sempre revocable i l'assistència personal 
del representat a la Junta tindrà valor de revocació. 

En el cas de sol·licitud pública de representació, se seguirà el que disposen els articles 107 de la LSA i 114 de la LMV. 

Les restriccions establertes als paràgrafs anteriors no seran d'aplicació en els casos que es preveuen a l'article 108 de la 
LSA. 

E.11 Indiqui si la Companyia té coneixement de la política dels inversors institucionals de participar o no en les decisions de 
la Societat: 

NO 

E.12 Indiqui l'adreça i la manera d'accedir al contingut de govern corporatiu a la seva pàgina web. 

L'adreça de la pàgina web de la companyia és: www.grupocatalanaoccidente.com 

El mode d'accés al contingut de govern corporatiu es troba dins de l'apartat Informació corporativa i financera, ben 
identificat com a Accionistes i inversors. 
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F – GRAU DE SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS DE GOVERN CORPORATIU 

Indiqui el grau de seguiment de la societat respecte de les recomanacions del Codi unificat de bon govern. En cas que no se'n 

compleixi alguna, expliqui les recomanacions, normes, pràctiques o criteris que aplica la Societat. 

1, Que els Estatuts de les societats cotitzades no limitin el nombre màxim de vots que pugui emetre un mateix accionista, ni 

incloguin altres restriccions que dificultin la presa de control de la societat mitjançant l'adquisició de les seves accions al mercat. 
Vegeu epígrafs: A.9, E.1.22, B.1.23 i E.1, E.2 

Es compleix 

2, Que quan tant la societat mare com una societat dependent cotitzin, totes dues defineixin públicament amb precisió: 

a) Les respectives àrees d'activitat i eventuals relacions de negoci entre elles, com també les de la societat dependent 

cotitzada amb les altres empreses del grup. 

b) Els mecanismes previstos per resoldre els eventuals conflictes d'interès que es puguin presentar. 
Vegeu epígrafs: C.4 i C.7 

No aplicable 

3. Que, encara que no ho exigeixin expressament les lleis mercantils, se sotmetin a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes 

les operacions que impliquin una modificació estructural de la societat, i, en particular, les següents: 

a) La transformació de societats cotitzades en companyies holding, mitjançant "filialització" o incorporació a entitats 

dependents d'activitats essencials desenvolupades fins aleshores per la mateixa societat, fins i tot encara que aquesta en 

mantingui el ple domini. 

b) L'adquisició o alienació d'actius operatius essencials, quan impliqui una modificació efectiva de l'objecte social. 

c) Les operacions l'efecte de les quals sigui equivalent al de la liquidació de la societat. 

Es compleix 

4. Que les propostes detallades dels acords que s'hagin d'adoptar a la Junta General, inclosa la informació a què fa referència la 

recomanació 28, es facin públiques en el moment de la publicació de l'anunci de la convocatòria de la Junta. 

Es compleix 

5. Que a la Junta General es votin per separat aquelles qüestions que siguin substancialment independents, per tal que els 

accionistes puguin exercir de manera separada les seves preferències de vot. I que aquesta regla s'apliqui, sobretot: 

a) al nomenament o la ratificació de consellers, que s'hauran de votar de manera individual; 

b) en el cas de modificacions d'Estatuts, a cada article o grup d'articles que siguin substancialment independents. 
Vegeu epígraf: E.8 

 
Es compleix 
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6. Que les societats permetin fraccionar el vot per tal que els intermediaris financers que apareguin legitimats com a accionistes, 

però actuïn per compte d'altres clients, puguin emetre els seus vots d'acord amb les seves instruccions. 
Vegeu epígraf: E.4 

Es compleix 

7. Que el Consell exerceixi les seves funcions amb unitat de propòsit i independència de criteri, dispensi el mateix tracte a tots 

els accionistes i es guiï per l'interès de la companyia, entès com fer màxim, de manera sostinguda, el valor econòmic de 

l'empresa. 

I que vetlli també perquè en les seves relacions amb els grups d'interès (stakeholders) l'empresa respecti les lleis i els reglaments; 

compleixi de bona fe les seves obligacions i contractes; respecti els usos i les bones pràctiques dels sectors i territoris on exerceixi 

la seva activitat; i observi aquells principis addicionals de responsabilitat social que hagi acceptat voluntàriament. 
Es compleix 

8. Que el Consell assumeixi com a nucli de la seva missió, aprovar l'estratègia de la companyia i l'organització precisa per a la 

seva posada en pràctica, com supervisar i controlar que la Direcció compleixi els objectius marcats i respecti l'objecte i l'interès 

social de la companyia. I que, amb aquesta finalitat, el Consell en ple es reservi la competència d'aprovar: 
a) Les polítiques i estratègies generals de la societat i, en particular: 

i) El Pla estratègic o de negoci, i també els objectius de gestió i el pressupost anuals 

ii) La política d'inversions i finançament 

iii) La definició de l'estructura del grup de societats 

iv) La política de govern corporatiu 

v) La política de responsabilitat social corporativa 

vi) La política de retribucions i avaluació del rendiment dels alts directius 

vii) La política de control i gestió de riscos, com també el seguiment periòdic dels sistemes interins d'informació i 

control 

viii) La política de dividends, així com la d'autocartera i, en especial, els seus límits 
Vegeu epígrafs: 8.1.10, D.2.13, B.1.14 i D.3 

b) Les decisions següents: 

i) A proposta del primer executiu de la companyia, el nomenament i l'eventual cessament dels alts directius, i també 

les seves clàusules d'indemnització. 
Vegeu epígraf: B.1.14 

i i) La retribució dels consellers, i també, en el cas dels executius, la retribució addicional per les seves funcions 

executives i altres condicions que els seus contractes hagin de respectar. 
Vegeu epígraf: B.1.14 

iii) La informació financera que, per la seva condició de cotitzada, la societat hagi de fer pública periòdicament. 

iv) Les inversions o operacions de tota mena que, per la seva elevada quantia o les seves característiques especials, 

tinguin caràcter estratègic, si no és que la seva aprovació correspon a la Junta General. 

v) La creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que 

tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com qualssevol altres transaccions o operacions de naturalesa anàloga 

que, per la seva complexitat, puguin deteriorar la transparència del Grup. 

c) Les operacions que la societat realitzi amb consellers, amb accionistes significatius o representats en el Consell, o amb 

persones que hi estiguin vinculades ("operacions vinculades"). 

Tanmateix, aquesta autorització del Consell no caldrà en aquelles operacions vinculades que compleixin simultàniament 

les tres condicions següents: 

1) Que es realitzin en virtut de contractes les condicions dels quals estiguin estandarditzades i s'apliquin en massa a 

molts clients. 
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2) Que es realitzin a preus o tarifes establerts amb caràcter general per qui actuï com a subministrador del bé o servei en 
qüestió. 
3) Que la seva quantia no superi l'1% dels ingressos anuals de la societat. 

Es recomana que el Consell aprovi les operacions vinculades previ informe favorable del Comitè d'auditoria, o, si s’escau, 

d'aquell al qual s'hagi encomanat la funció; i que els consellers afectats, a més de no exercir ni delegar el seu dret de vot, 

s'absentin de la sala de reunions mentre el Consell delibera i vota pel que fa al cas. 

Es recomana que les competències que aquí s'atribueixen al Consell ho siguin amb caràcter indelegable, excepte les 

esmentades a les lletres b) i c), que podran ser adoptades per raons d'urgència per la Comissió delegada, amb posterior 

ratificació per part del Consell en ple. 
Vegeu epígrafs: C.1 i C.6 

Es compleix 

9. Que el Consell tingui la dimensió precisa per aconseguir un funcionament eficaç i participatiu, la qual cosa fa 
aconsellable que el nombre de membres no sigui inferior a cinc ni superior a quinze. 
Vegeu epígraf: B.1.1 

Es compleix 

10. Que els consellers externs dominicals i independents constitueixin una àmplia majoria del Consell i que el nombre de 

consellers executius sigui el mínim necessari, tenint en compte la complexitat del grup societari i el percentatge de 

participació dels consellers executius en el capital de la societat. 
Vegeu epígrafs: A.2, 5,2, 5.1,3 i B.1.14 

Es compleix 

11, Que si algun conseller extern no pogués ser considerat dominical ni independent, la societat expliqui aquesta 

circumstància i els seus vincles, sia amb la societat o els seus directius, sia amb els seus accionistes. 
Vegeu epígraf: B.1.3 

No aplicable 

12. Que entre els consellers externs, la relació entre el nombre de consellers dominicals i el d'independents reflecteixi la 

proporció existent entre el capital de la societat representat pels consellers dominicals i la resta del capital. 

Aquest criteri de proporcionalitat estricta es podrà atenuar de tal manera que el pes dels dominicals sigui més elevat que 

el que correspondria al percentatge total de capital que representin: 

1) en societats de capitalització elevada on siguin escasses o nul·les les participacions accionarials que tinguin 

legalment la consideració de significatives, però hi hagi accionistes amb paquets accionarials de valor absolut elevat. 

2) Quan es tracti de societats on hi hagi una pluralitat d'accionistes representats al Consell, i no tinguin vincles entre ells. 
Vegeu epígrafs: B.1.3, A.2 i A.3 

Explicació 
De moment, la Societat no ha nomenat consellers independents. El Consell d'Administració considera que la seva 
estructura és adequada i respecta la continuïtat de les regles i els principis de govern corporatiu que la Societat ha aplicat 
amb uns resultats que s'han considerat sempre molt satisfactoris. 
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13. Que el nombre de consellers independents representi almenys una tercera part del total de consellers. 
Vegeu epígraf: B.1.3 

Explicació 
De moment, la Societat no ha nomenat consellers independents. 

14. Que el Consell expliqui el caràcter de cada conseller davant la Junta General d'Accionistes que hagi d'efectuar o ratificar 

el seu nomenament, i es confirmi o, si s’escau, es revisi anualment a l'Informe anual de govern corporatiu, prèvia verificació 

per part de la Comissió de Nomenaments. I que en aquest informe també s'expliquin les raons per les quals s'hagi nomenat 

consellers dominicals a instància d'accionistes la participació accionarial dels quals sigui inferior al 5% del capital, i s'exposin 

les raons per les quals no s'hagin atès, si és el cas, peticions formals de presència al Consell procedents d'accionistes la 

participació accionarial dels quals sigui igual o superior a la dels altres a instància dels quals sí que s'han designat consellers 

dominicals. 
Vegeu epígrafs: B.1.3 i 8.1 4 

Es compleix 

15. Que quan sigui escàs o nul el nombre de consellers, el Consell expliqui els motius i les iniciatives adoptades per corregir 

la situació; i que, en concret, la Comissió de Nomenaments vetlli perquè quan es produeixin noves vacants:  

a) els procediments de selecció no mostrin tendències implícites que obstaculitzin la selecció de conselleres; 

b) la companyia busqui deliberadament i inclogui entre els possibles candidats dones que reuneixin el perfil professional 

buscat. 
Vegeu epígrafs: B.1.2, B.1.27 i B.2.3 

Es compleix 

16. Que el president, com a responsable del funcionament eficaç del Consell, s'asseguri que els consellers rebin informació 

suficient amb caràcter previ; estimuli el debat i la participació activa dels consellers durant les sessions del Consell, tot 

salvaguardant la seva lliure presa de posició i expressió d'opinió; i organitzi i coordini amb els presidents de les Comissions 

rellevants l'avaluació periòdica del Consell, i també, si s’escau, la del conseller delegat o primer executiu. 
Vegeu epígraf: B.1.42 

Es compleix 

17. Que quan el president del Consell també sigui el primer executiu de la Societat, es faculti un dels consellers independents 

per sol·licitar la convocatòria del Consell o la inclusió de nous punts a l'ordre del dia; per coordinar i fer-se ressò de les 

preocupacions dels consellers externs; i per dirigir l'avaluació del president per part del Consell. 
Vegeu epígraf: B.1.21 

Explicació 
De moment, la Societat no ha nomenat consellers independents. 

18. Que el secretari del Consell vetlli de manera especial perquè les actuacions del Consell: 

a) s'ajustin a la lletra i l'esperit de les lleis i els seus reglaments, inclosos els aprovats pels organismes reguladors; 

b) siguin conformes amb els Estatuts de la Societat i amb el Reglament de la Junta, del Consell i d'altres que la 

companyia tingui; 
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c) tinguin presents les recomanacions sobre bon govern d'aquest Codi unificat que la companyia hagi acceptat. 

I que, per tal de salvaguardar la independència, imparcialitat i professionalitat del secretari, el seu nomenament i 

cessament siguin informats per la Comissió de Nomenaments i aprovats pel ple del Consell; i que aquest procediment de 

nomenament i de cessament consti al Reglament del Consell. 
Vegeu epígraf: B.1.34 

Es compleix 

19. Que el Consell es reuneixi amb la freqüència necessària per dur a terme amb eficàcia les seves funcions, seguint el 

programa de dates i d’afers que estableixi a l’inici de l’exercici, podent proposar cada conseller altres punts de l’ordre del dia 

inicialment no previstos. 
Vegeu epígraf: B.1.29 

Es compleix 

20. Que les no-assistències dels consellers es redueixin a casos indispensables i que es quantifiquin a l’Informe anual de 

govern corporatiu. I que si la representació és imprescindible, es confereixi amb instruccions. 
Vegeu epígrafs: B.1.28 i B.1.30 

Es compleix 

21. Que quan els consellers o el secretari manifestin preocupacions sobre alguna proposta o, en el cas dels consellers, 

sobre el funcionament de la companyia, i aquestes preocupacions no quedin solucionades al Consell, a petició de qui les 

hagi manifestat, que se’n deixi constància a l’acta. 

Es compleix 

22. Que el Consell en ple avaluï un cop l’any: 

a) La qualitat i l’eficiència del funcionament del Consell; 

b) A partir de l’informe que li presenti la Comissió de Nomenaments, l’execució de les seves funcions per part del 

president del Consell i del primer executiu de la companyia; 

c) El funcionament de les seves comissions, a partir de l’informe que aquestes li presentin. 
Vegeu epígraf: B.1.19 

Es compleix 

23. Que tots els consellers puguin fer efectiu el dret a recopilar la informació addicional que considerin necessària sobre afers 

que són competència del Consell. I, llevat que els Estatuts o el Reglament del Consell estableixin una altra cosa, que adrecin 

el seu requeriment al president o al secretari del Consell. 
Vegeu epígraf: B.1.42 

Es compleix 

24. Que tots els consellers tinguin dret a obtenir de la societat l’assessorament necessari per al compliment de les seves 

funcions. I que la societat arbitri els procediments adequats per a l’exercici d’aquest dret, que en circumstàncies especials 

podrà incloure l’assessorament extern amb càrrec a l’empresa. 
Vegeu epígraf: B.1.41 
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Es compleix 

25. Que les societats estableixin un programa d’orientació que proporcioni als nous consellers un coneixement ràpid i 

suficient de l’empresa, i també de les seves regles de govern corporatiu. I que també ofereixin als consellers programes 

d’actualització de coneixements quan les circumstàncies així ho aconsellin. 

Es compleix 

26. Que les societats exigeixin que els consellers dediquin a la seva funció el temps i l’esforç necessaris per dur-la a terme 

amb eficàcia i, en conseqüència: 

a) Que els consellers informin la Comissió de Nomenaments de la resta de les seves obligacions professionals, per si 

poden interferir amb la dedicació exigida; 

b) Que les societats estableixin regles sobre el nombre de consells dels quals poden formar part els seus 

consellers. 
Vegeu epígrafs: B.1.8, B.1.9 i B.1.17 

Es compleix 

27. Que la proposta de nomenament o de reelecció de consellers feta pel Consell a la Junta General d’Accionistes, i també 

el seu nomenament provisional per cooptació, sigui aprovada pel Consell: 

a) A proposta de la Comissió de Nomenaments, en el cas de consellers independents. 

b) Previ informe de la Comissió de Nomenaments, en el cas de la resta de consellers. Vegeu 
epígraf: B.1.2 

Es compleix 

28. Que les societats facin pública, a través de la seva pàgina web, i que mantinguin actualitzada la informació següent sobre 

els seus consellers: 

a) Perfil professional i biogràfic; 

b) Altres consells d’administració a què pertany, tant si es tracta de societats cotitzades com si no; 

c) Indicació de la categoria de conseller a què pertany segons correspongui, assenyalant, en el cas de consellers 

dominicals, l’accionista al qual representen o amb qui tenen vincles. 

d) Data del seu primer nomenament com a conseller a la societat, i també dels posteriors, i 

e) Accions de la companyia, i opcions sobre elles, de les quals sigui titular. 

Es compleix 

29. Que els consellers independents no romanguin com a tals durant un període continuat superior a 12 anys. 
Vegeu epígraf: B.1.2 

Explicació 
No aplicable. De moment, no s’han designat consellers independents en el Consell d’Administració. 

30. Que els consellers dominicals presentin la seva dimissió quan l’accionista a qui representen vengui íntegrament la seva 
participació accionarial. I que també ho facin, en el nombre que correspongui, quan aquest accionista rebaixi la seva 
participació accionarial fins a un nivell que exigeixi la reducció del nombre dels seus consellers dominicals. 
Vegeu epígrafs: A.2, A.3 i B.1.2 
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Es compleix 

31.  Que el Consell d’Administració no proposi el cessament de cap conseller independent abans del compliment del 

període estatutari per al qual hagi estat nomenat, llevat quan es produeixi causa justa, detectada pel Consell previ informe 

de la Comissió de Nomenaments. En particular, es considerarà que existeix causa justa quan el conseller hagi incomplert 

els deures inherents al seu càrrec o incorregut en algunes de les circumstàncies que es descriuen a l’epígraf 5 de l’apartat 

III de definicions d’aquest Codi. 

També es podrà proposar el cessament de consellers independents com a resultat d’ofertes públiques d’adquisició, de 

fusions o d’altres operacions societàries similars, que suposin un canvi en l’estructura de capital de la societat, quan 

aquests canvis en l’estructura del Consell vinguin propiciats pel criteri de proporcionalitat indicat a la Recomanació 12. 
Vegeu epígrafs: B.1.2, B.1.5 i B.1.26 

Explicació 
No aplicable. De moment, no s’han designat consellers independents en el Consell d’Administració. 

32.  Que les societats estableixin regles que obliguin els consellers a informar i, si escau, dimitir en aquells supòsits que 

puguin perjudicar el crèdit i la reputació de la societat i, en particular, que els obliguin a informar el Consell de les causes 

penals en què apareguin com a imputats, i també de les seves vicissituds processals posteriors. 

Que si un conseller resulta processat o es dicta en contra seu acte d’obertura de judici oral per algun dels delictes 

assenyalats a l’article 124 de la Llei de societats anònimes, el Consell examini el cas com més aviat millor i, a la vista de 

les seves circumstàncies concretes, decideixi si és procedent o no que el conseller continuï en el seu càrrec. I que tot això 

el Consell ho exposi, de manera raonada, a l’Informe anual de govern corporatiu. 
Vegeu epígrafs: B.1.43 i B.1.44 

Es compleix 

33.  Que tots els consellers expressin clarament la seva oposició quan considerin que alguna proposta de decisió 

sotmesa al Consell pot ser contrària a l’interès social. I que facin el mateix, de manera especial els independents i la resta 

de consellers a qui no afecti el potencial conflicte d’interès, quan es tracti de decisions que puguin perjudicar els accionistes 

no representats al Consell. 

I que, quan el Consell adopti decisions significatives o reiterades sobre les quals el conseller hagi formulat reserves 

serioses, aquest n’extregui les conclusions que pertoquin i, si opta per dimitir, que n’expliqui les raons a la carta a què fa 

referència la recomanació següent. 

Aquesta recomanació afecta també el secretari del Consell, encara que no tingui la condició de conseller. 

Es compleix 

34.  Que quan, per dimissió o per un altre motiu, un conseller cessa en el seu càrrec abans de la finalització del seu mandat, 

expliqui les raons en una carta que enviarà a tots els membres del Consell. I que, sense perjudici que aquest cessament es 

comuniqui com a fet rellevant, s’informi del motiu del cessament a l’Informe Anual de Govern Corporatiu. 
 
Vegeu epígraf: B.1.5 

Es compleix 

35. Que la política de retribucions aprovada pel Consell es pronunciï com a mínim sobre els temes següents: 
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a) Import dels components fixos, amb desglossament, si escau, de les dietes per participació en el Consell i les seves 

comissions i una estimació de la retribució fixa anual a què donin origen; 

b) Conceptes retributius de caràcter variable, incloent-hi, en particular: 

i) Classes de consellers als quals s’apliquin, i també explicació de la importància relativa dels conceptes 
retributius variables respecte als fixos. 
ii) Criteris d’avaluació de resultats en què es basi qualsevol dret a una remuneració en accions, opcions 

sobre accions o qualsevol component variable; 

iii) Paràmetres fonamentals i fonament de qualsevol sistema de primes anuals (bons) o d’altres beneficis no satisfets en 

efectiu; i 

iv) Una estimació de l’import absolut de les retribucions variables a què donarà origen el pla retributiu 

proposat, en funció del grau de compliment de les hipòtesis o objectius que agafi com a referència. 

c) Principals característiques dels sistemes de previsió (per exemple, pensions complementàries, assegurances de vida i 

figures anàlogues), amb una estimació del seu import o cost anual equivalent. 

d) Condicions que hauran de respectar els contractes dels qui exerceixin funcions d’alta direcció, com consellers 

executius, entre les quals s’inclouran: 

i) Durada; 

ii) Terminis de preavís; i 

iii) Qualsevol altra clàusula relativa a primes de contractació, i també indemnitzacions o blindatges per 

resolució anticipada o finalització de la relació contractual entre la societat i el conseller executiu. 
Vegeu epígraf: B.1.15 

Es compleix 

36. Que se circumscriguin als consellers executius les remuneracions mitjançant lliurament d’accions de la societat o de 

societats del grup, opcions sobre accions o instruments referenciats al valor de l’acció, retribucions variables vinculades al 

rendiment de la societat o sistemes de previsió. 

Aquesta recomanació no afectarà el lliurament d’accions, quan estigui condicionat al fet que els consellers les 
mantinguin fins al seu cessament com a conseller. 

Vegeu epígrafs: A.3 i B.1.3 

Es compleix 

37. Que la remuneració dels consellers externs sigui la necessària per retribuir la dedicació, la qualificació i la 

responsabilitat que el càrrec exigeixi; però no tan elevada com per comprometre’n la independència. 

Es compleix 

38. Que les remuneracions relacionades amb els resultats de la societat tinguin en compte les eventuals excepcions que 

consten a l’informe de l’auditor extern i minorin aquests resultats. 

Es compleix 

39. Que en cas de retribucions variables, les polítiques retributives incorporin les cauteles tècniques necessàries per 

garantir que aquestes retribucions mantenen relació amb l’execució professional dels seus beneficiaris i no deriven 

simplement de l’evolució general dels mercats o del sector d’activitat de la companyia o d’altres circumstàncies semblants. 
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Es compleix 

40. Que el Consell sotmeti a votació de la Junta General d’Accionistes, com a punt separat de l’ordre del dia i amb caràcter 

consultiu, un informe sobre la política de retribucions dels consellers. I que aquest informe es posi a disposició dels 

accionistes, de manera separada o de qualsevol altra manera que la societat consideri convenient. 
Aquest informe se centrarà especialment en la política de retribucions aprovada pel Consell per a l’any en curs, i també, 

si escau, la prevista per als anys futurs. Tractarà totes les qüestions a què fa referència la Recomanació 35, llevat 

d’aquells extrems que puguin suposar la revelació d’informació comercial sensible. Insistirà en els canvis més 

significatius d’aquestes polítiques sobre l’aplicada durant l’exercici passat a què es refereixi la Junta General. També 

inclourà un resum global de com es va aplicar la política de retribucions en aquest exercici passat. 
Així mateix, que el Consell informi del paper executat per la Comissió de Retribucions en l’elaboració de la 

política de retribucions i, en cas que hagi utilitzat assessorament extern, de la identitat dels consultors 

externs que l’hagin prestat. 
Vegeu epígraf: B.1.16 

Explicació 
El Consell d’Administració no elabora un informe sobre la política de retribucions. 

41. Que la Memòria detalli les retribucions individuals dels consellers durant l’exercici i que inclogui: 

a) El desglossament individualitzat de la remuneració de cada conseller, que inclourà, si escau: 

i) Les dietes d’assistència o altres retribucions fixes com a conseller; 

ii) La remuneració addicional com a president o membre d’alguna comissió del Consell; 

iii) Qualsevol remuneració en concepte de participació en beneficis o primes, i la raó per la qual es van 

atorgar; 

iv) Les aportacions a favor del conseller a plans de pensions d’aportació definida; o l’augment de drets 

consolidats del conseller, quan es tracti d’aportacions a plans de prestació definida; 

v) Qualsevol indemnització pactada o pagada en cas d’acabament de les seves funcions; 

vi) Les remuneracions percebudes com a conseller d’altres empreses del grup; 

vii) Les retribucions per l’execució de funcions d’alta direcció dels consellers executius;  
viii) Qualsevol altre concepte retributiu diferent dels anteriors, independentment de la seva naturalesa o de 

l’entitat del grup que el satisfaci, especialment quan tingui la consideració d’operació vinculada o la seva 

omissió distorsioni la imatge fidel de les remuneracions totals percebudes pel conseller. 

b) El desglossament individualitzat dels eventuals lliuraments a consellers d’accions, d’opcions sobre accions o de 

qualsevol altre instrument referenciat al valor de l’acció, amb detall de: 

i) Nombre d’accions o d’opcions concedides durant l’any, i condicions per al seu exercici; 

ii) Nombre d’opcions exercides durant l’any, amb indicació del nombre d’accions afectes i el preu d’exercici; 

iii) Nombre d’opcions pendents d’exercitar al final de l’any, amb indicació del seu preu, data i altres 

requisits d’exercici; 

iv) Qualsevol modificació durant l’any de les condicions d’exercici d’opcions ja concedides. 

c) Informació sobre la relació, en aquest exercici passat, entre la retribució obtinguda pels consellers executius i els 

resultats o altres mesures de rendiment de la societat. 

Explicació 
El Consell d’Administració, de moment, no ha aprovat incloure a la Memòria les retribucions individuals dels consellers. 
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42. Que quan existeixi Comissió delegada o executiva (d’ara endavant, "Comissió delegada"), l’estructura de participació de 

les diferents categories de consellers sigui semblant a la del mateix Consell i el seu secretari sigui el del Consell. 
Vegeu epígrafs: B.2.1 i B.2.6 

No aplicable 

43. Que el Consell tingui sempre coneixement dels afers tractats i de les decisions adoptades per la Comissió delegada i 

que tots els membres del Consell rebin còpia de les actes de les sessions de la Comissió delegada.No aplicable 

44. Que el Consell d’Administració constitueixi dins seu, a part del Comitè d’auditoria exigit per la Llei del mercat de valors, 

una Comissió, o dues comissions separades, de Nomenaments i Retribucions. 

Que les regles de composició i de funcionament del Comitè d’auditoria i de la Comissió o comissions de Nomenaments i 

Retribucions figurin al Reglament del Consell, i que incloguin les següents: 

a) Que el Consell designi els membres d’aquestes comissions, tenint presents els coneixements, les aptituds i 

l’experiència dels consellers i les comeses de cada Comissió; que deliberi sobre les seves propostes i informes; i que l’hi 

hagin de retre compte, en el primer ple del Consell posterior a les seves reunions, de la seva activitat i respondre del treball 

realitzat; 

b) Que aquestes comissions estiguin formades exclusivament per consellers externs, amb un mínim de tres. Tot això 

sense perjudici de l’assistència de consellers executius o d’alts directius, quan així ho acordin de manera expressa els 

membres de la Comissió. 

c) Que els seus presidents siguin consellers independents. 

d) Que puguin recopilar assessorament extern quan ho considerin necessari per a l’execució de les seves funcions. 

e) Que de les seves reunions es faci acta, de la qual s'enviarà còpia a tots els membres del Consell. 
Vegeu epígrafs: B.2.1 i B.2.3 

Es compleix de manera parcial 
La Societat compta amb una Comissió de Nomenaments i Retribucions i amb un Comitè d’auditoria, però cap no està 
presidit per un conseller independent, tal com demana la Recomanació, ja que la Societat no compta amb la presència de 
consellers independents. Això no obstant, tant el president com tots els seus membres són consellers externs dominicals. 

45. Que la supervisió del compliment dels codis interns de conducta i de les regles de govern corporatiu s’atribueixi a la 

Comissió d’Auditoria, a la Comissió de Nomenaments o, si existeixen de manera separada, a les de Compliment o Govern 

corporatiu.Es compleix 

46. Que els membres del Comitè d’auditoria, i de manera especial el seu president, es designin tenint en compte els seus 

coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, d’auditoria o de gestió de riscos. 

Es compleix 

47. Que les societats cotitzades disposin d’una funció d’auditoria interna que, sota la supervisió del Comitè d’auditoria, vetlli 

pel bon funcionament dels sistemes d’informació i de control intern. 
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Es compleix 

48. Que el responsable de la funció d’auditoria interna presenti al Comitè d’auditoria el seu pla anual de treball; que l’informi 

directament de les incidències que es presentin en el seu desenvolupament; i, al final de cada exercici, que li presenti un 

informe d’activitats. 

Es compleix 

49. Que la política de control i de gestió de riscos identifiqui almenys: 

a) Els diferents tipus de risc (operatius, tecnològics, financers, legals, de reputació, etc.) a què fa front la societat, 

incloent-hi entre els financers o econòmics, els passius contingents i altres riscos fora de balanç; 

b) La fixació del nivell de risc que la societat consideri acceptable; 

c) Les mesures previstes per mitigar l’impacte dels riscos identificats, en cas que s’arribin a materialitzar; 

d) Els sistemes d’informació i de control intern que s’utilitzaran per controlar i gestionar els riscos esmentats, inclosos els 

passius contingents o riscos fora de balanç. 
Vegeu epígrafs: D 

Es compleix 

50. Que correspongui al Comitè d’auditoria: 

1r. En relació amb els sistemes d’informació i de control intern: 

a) Supervisar el procés d’elaboració i la integritat de la informació financera relativa a la societat i, si escau, 

al grup, revisant el compliment dels requisits normatius, la delimitació adequada del perímetre de 

consolidació i l’aplicació correcta dels criteris comptables. 

b) Revisar periòdicament els sistemes de control intern i de gestió de riscos, perquè els principals riscos 

s’identifiquin, gestionin i donin a conèixer de manera adequada. 

c) Vetllar per la independència i l’eficàcia de la funció d’auditoria interna; proposar la selecció, el 

nomenament, la reelecció i el cessament del responsable del servei d’auditoria interna; proposar el 

pressupost d’aquest servei; rebre informació periòdica sobre les seves activitats; i verificar que l’alta direcció 

té en compte les conclusions i les recomanacions dels seus informes. 

d) Establir i supervisar un mecanisme que permeti als treballadors comunicar, de manera confidencial i, si 

es considera adient, anònima, les irregularitats de potencial transcendència, especialment financeres i 

comptables, que detectin dins l’empresa. 

2n. En relació amb l’auditor extern: 
a) Presentar al Consell les propostes de selecció, de nomenament, de reelecció i de substitució de l’auditor 

extern, i també les condicions de la seva contractació. 

b) Rebre de manera regular de l’auditor extern informació sobre el pla d’auditoria i els resultats de la seva 

execució, i verificar que l’alta direcció té en compte les seves recomanacions. 

c) Garantir la independència de l’auditor extern i, en aquest sentit: 

i) Que la societat comuniqui com a fet rellevant a la CNMV el canvi d’auditor i que ho acompanyi 

amb una declaració sobre l’eventual existència de desacords amb l’auditor sortint i, si ha existit, del 

seu contingut. 

ii) Que es garanteixi que la societat i l’auditor respecten les normes vigents sobre prestació de 

serveis diferents dels d’auditoria, els límits a la concentració del negoci de l’auditor i, en general, la 

resta de normes establertes per garantir la independència dels auditors; 
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iii) Que, en cas de renúncia de l’auditor extern, examini les circumstàncies que l’hagin motivat. 

d) En cas de grups, afavorir que l’auditor del grup assumeixi la responsabilitat de les auditories de les 

empreses que l’integren. 
Vegeu epígrafs: B.1.35, B.2.2, B.2.3 i D.3 

Es compleix 

51. Que el Comitè d’auditoria pugui convocar qualsevol treballador o directiu de la societat i fins i tot disposar que 

compareguin sense presència de cap altre directiu. 

Es compleix 

52. Que el Comitè d’auditoria informi el Consell, amb caràcter previ a l’adopció per part d’aquest de les corresponents 
decisions, sobre els següents afers indicats a la Recomanació 8: 

a) La informació financera que, per la seva condició de cotitzada, la societat hagi de fer pública periòdicament. El 
Comitè s’hauria d’assegurar que els comptes intermedis es formulen amb els mateixos criteris comptables que els anuals 
i, en aquest sentit, hauria de considerar si és procedent una revisió limitada de l’auditor extern. 
b) La creació o l’adquisició de participacions a entitats de propòsit especial o domiciliades a països o territoris que 

tinguin la consideració de paradisos fiscals, i també qualsevol altra transacció o operació de naturalesa anàloga que, per 

la seva complexitat, puguin menyscabar la transparència del grup. 

c) Les operacions vinculades, llevat en cas que aquesta funció d’informe previ hagi estat atribuïda a una altra Comissió 

de les de supervisió i control. 
Vegeu epígrafs: B.2.2 i B.2.3 

Es compleix 

53. Que el Consell d’Administració intenti presentar els comptes a la Junta General sense reserves ni excepcions a l’informe 

d’auditoria i que, en els supòsits excepcionals en què existeixin, tant el president del Comitè d’auditoria com els auditors 

expliquin amb claredat als accionistes el contingut i l’abast d’aquestes reserves o excepcions. 
Vegeu epígraf: B.1.38 

Es compleix 

54. Que la majoria dels membres de la Comissió de Nomenaments –o de Nomenaments i Retribucions, si són una de sola–, 
siguin consellers independents. 
Vegeu epígraf: B.2.1 

No aplicable 

55. Que corresponguin a la Comissió de Nomenaments, a més de les funcions indicades a les Recomanacions precedents, 

les següents: 

a) Avaluar les competències, els coneixements i l’experiència necessaris al Consell; definir, en conseqüència, les 

funcions i les aptituds necessàries en els candidats que hagin de cobrir cada vacant, i avaluar el temps i la dedicació 

necessaris perquè puguin dur a terme correctament la seva comesa. 

b) Examinar o organitzar, de la manera que es consideri adient, la successió del president i del primer executiu i, si 

escau, fer propostes al Consell perquè aquesta successió es produeixi de manera ordenada i ben planificada. 

c) Informar dels nomenaments i dels cessaments d’alts directius que el primer executiu proposi al Consell. 
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d) Informar el Consell sobre els temes de diversitat de gènere indicats a la Recomanació 14 d’aquest Codi. 
Vegeu epígraf: B.2.3 

Es compleix 

56. Que la Comissió de Nomenaments consulti el president i el primer executiu de la societat, especialment quan es tracti 

de matèries relatives als consellers executius. 

I que qualsevol conseller pugui sol·licitar de la Comissió de Nomenaments que tingui en compte, per si els considerés 

idonis, candidats potencials per cobrir llocs vacants de conseller. 

Es compleix 

57. Que corresponguin a la Comissió de Retribucions, a més de les funcions indicades a les Recomanacions precedents, 

les següents: 

a) Proposar al Consell d’Administració: 

i) La política de retribució dels consellers i dels alts directius; 

ii) La retribució individual dels consellers executius i la resta de condicions dels seus contractes.  
iii) Les condicions bàsiques dels contractes dels alts directius. 

b) Vetllar pel respecte de la política retributiva establerta per la societat. 
Vegeu epígrafs: B.1.14 i B.2.3 

Es compleix 

58. Que la Comissió de Retribucions consulti el president i el primer executiu de la societat, especialment quan es tracti de 

matèries relatives als consellers executius i als alts directius. 

Es compleix 

G – ALTRE INFORMACIÓ D’INTERÈS 

Si considera que existeix algun principi o aspecte rellevant relatiu a les pràctiques de govern corporatiu aplicades per la 

seva societat que no hagi estat tractat en aquest informe, esmenti’l i expliqui’n el contingut a continuació. 

NOTA CLARIFICADORA DE L’APARTAT B.1.3. 

Els consellers, Sr. José María Serra Farré i Sr. Jesús Serra Ferré es podrien qualificar de consellers externs dominicals, 
d’acord amb allò que es preveu a les instruccions per emplenar aquest informe, però es consideren executius d’acord 
amb el paràgraf tercer de la definició de consellers executius que s’estableix. És a dir, quan un conseller exerceixi 
funcions d’alta direcció i alhora sigui o representi un accionista significatiu o representat en el Consell, es considera 
executiu o intern a efectes d’aquest Codi. 

Apartat CONSELLERS EXTERNS DOMINICALS. 

Es fa constar de manera expressa que Inoc, S.A. és titular d’una participació directa del 0,095% i d’una participació 
indirecta del Grup Catalana Occident, SA, a través de la Corporación Catalana Occidente, S.A. (26,133%) i La Previsión 
96, S.A. (25,003%). 

NOTA CLARIFICADORA DE L’APARTAT B.1.40. 
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Els càrrecs i funcions que ostenten les persones físiques representants dels administradors persones jurídiques de la 
Societat, a societats amb el mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat al que constitueix l’objecte social del Grup 
Catalana Occident, SA, són els següents: 

Administrador: New Grange Holding España, S.L. 
Persona física representant de l’Administrador: Jordi Mora Magriñà 

Societat/s en què participa i/o exerceix una funció: 

Banca Internacional d'Andorra – Càrrec o funció: Representant del 
conseller Banca Mora, S.A. - Càrrec o funció: Representant del conseller 
BIBM Gestió d'Actius, S.A. - Càrrec o funció: President del Consell d’Administració 
BIBM Assegurances, S.A. - Càrrec o funció: Representant del conseller. 

NOTA CLARIFICADORA DE L’APARTAT B.2.1. 

Sr. Francisco José Arregui Laborda, conseller secretari de la societat, actua de secretari no-membre del Comitè d’auditoria 
i de la Comissió de Nomenaments i Retribucions. 

NOTA CLARIFICADORA DE L’APARTAT C.2. 

A més de les operacions rellevants que es detallen a l’apartat C2 entre INOC, S.A. i societats o entitats del Grup, s’han 
realitzat entre Inoc, SA i la resta de societats filials operacions comercials de facturació d’arts gràfiques per un import de 
449 milers d’euros. 

NOTA CLARIFICADORA DE L’APARTAT C.3. 

D’acord amb allò que estableix l’Ordre EHA/3050/2004, de 15 de setembre, es fa constar que, al marge de les 
remuneracions percebudes pels consellers, reflectides a l’apartat B.1.11 i els dividends percebuts, no s’han produït en 
l’exercici operacions vinculades efectuades amb administradors, directius o assimilats a aquests efectes, excepte les que, 
pertanyent al tràfic ordinari de la companyia, s’han efectuat en condicions normals de mercat i són d’escassa rellevància. 

En aquest apartat es pot incloure qualsevol altra informació, aclariment o matís, relacionats amb els anteriors apartats de 
l’informe, en la mesura que siguin rellevants i no reiteratius. 

En concret, indiqui si la societat està sotmesa a una legislació diferent de l’espanyola en matèria de govern corporatiu i, si 

escau, inclogui-hi la informació que estigui obligada a subministrar i que sigui diferent de l’exigida en aquest informe. 
 
 
Definició vinculant de conseller independent 
 
Indiqui si algun dels consellers independents té o ha tingut alguna relació amb la societat, els seus accionistes significatius o els 
seus directius, que si hagués estat prou significativa o important hauria determinat que no es pogués considerar independent 

el conseller, d’acord amb la definició recollida a l’apartat 5 del Codi unificat de bon govern: 

NO 
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Data i signatura: 

Aquest Informe anual de govern corporatiu ha estat aprovat pel Consell d’Administració de la societat, en la seva sessió de data 

26/02/2009 

Indiqui si hi ha hagut consellers que han votat en contra o que s’han abstingut en relació amb l’aprovació d’aquest informe.NO 
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INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU 

SOCIETATS ANÒNIMES COTITZADES 

DADES IDENTIFICATIVES DE L’EMISSOR 

DATA DE FINAL DE L’EXERCICI: 31/12/2008 

CIF: A-08168064 

Denominació social: GRUP CATALANA OCCIDENT, SA 
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MODEL D’INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU DE LES 
SOCIETATS ANÒNIMES COTITZADES 

Per millorar la comprensió del model i la seva elaboració posterior, cal llegir les instruccions que apareixen al final d’aquest 

informe per tal d’emplenar-lo. 

A - ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

A.1 Empleni el quadre següent sobre el capital social de la societat: 

Data de la darrera 
modificació 

Capital social (euros) Nombre d’accions Nombre de drets de 
vot 

25/05/2006 36.000.000,00 120.000.000 120.000.000
 

Indiqui si existeixen diferents classes d’accions amb diferents drets associats: 

NO 

A.2 Detalli els titulars directes i indirectes de participacions significatives de la seva entitat a la data de tancament 

d’exercici, sense incloure els consellers: 

Nom o denominació social de l’accionista Nombre de drets de 
vot directes 

Nombre de drets de 
vot indirectes (*) 

% sobre el total de 
drets de vot 

CO SOCIEDAD DE GESTION Y PARTICIPACION, S.A. 6.574.259 61.486.216 56,717 

CORPORACION CATALANA OCCIDENTE, S.A. 31.360.095 0 26,133 

LA PREVISION 96, S.A. 30.003.560 0 25,003 

JUSAL, S.L. 6.064.006 0 5,053 
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Nom o denominació social del titular 

indirecte de la participació 
A través de: Nom o denominació 

social del titular directe de la 
participació 

Nombre de drets de vot 
directes 

% sobre el total de drets 
de vot 

CO SOCIEDAD DE GESTION Y 
PARTICIPACION, S.A. 

CORPORACION CATALANA 
OCCIDENTE, S.A. 

31.360.095 26,133

CO SOCIEDAD DE GESTION Y 
PARTICIPACION, S.A. 

DEPSA 96, S.A. 8.640 0,007

CO SOCIEDAD DE GESTION Y 
PARTICIPACION, S.A. 

INOC, S.A. 113.921 0,095

CO SOCIEDAD DE GESTION Y 
PARTICIPACION, S.A. 

LA PREVISION 96, S.A. 30.003.560 25,003

 

Indiqui els moviments en l’estructura accionarial més significatius esdevinguts durant l’exercici: 

A.3 Completi els quadres següents sobre els membres del Consell d’Administració de la societat que tinguin drets de vot de les 
accions de la societat: 

Nom o denominació social del conseller Nombre de drets de 
vot directes 

Nombre de drets de 
vot indirectes () 

% sobre el total de 
drets de vot 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE 250.082 0 0,208 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLIVEIRA 230.617 0 0,192 

SR. FEDERICO HALPERN BLASCO 11.437 0 0,010 

GESTION DE ACTIVOS Y VALORES, S.L. 8.087 0 0,007 

INVERSIONES GIRÓ GODÓ, S.L. 2.400 0 0,002 

SR. JESÚS SERRA FARRÉ 650 0 0,001 

SR. JORGE ENRICH IZARD 0 0 0,000 

SR. JOSE VALERO FELIU 2.304.410 0 1,920 

SR. MARIANO BACH PORTABELLA 45.000 0 0,038 

NEW GRANGE HOLDING ESPAÑA, S.L. 4.000 0 0,003 

OLANDOR, S.L. 14.000 0 0,012 

SERCALSEGUR, S.L. 35.750 0 0,030 
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Nom o denominació social del conseller Nombre de drets de 
vot directes 

Nombre de drets de 
vot indirectes () 

% sobre el total de 
drets de vot 

VILLASA, S.L. 571.645 0 0,476 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA 39.248 27.795 0,056 
 

Nom o denominació social del 
titular indirecte de la participació 

A través de: Nom o denominació 
social del titular directe de la 

participació 

Nombre de drets de 
vot directes 

% sobre el total de 
drets de vot 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI 
LABORDA SRA. CELIA M BRAVO AREVALO 21.786 0,018 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI 
LABORDA SRA. BEATRIZ ARREGUI BRAVO 2.003 0,002 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI 
LABORDA SR. GUILLERMO ARREGUI BRAVO 2.003 0,002 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI 
LABORDA 

SR. JAVIER ARREGUI BRAVO 2.003 0,002 

 

% total de drets de vot en poder del consell d’administració 2,954 
 
 

Completi els quadres següents sobre els membres del Consell d’Administració de la societat que tinguin drets sobre accions 

de la societat: 

A.4 Indiqui, si s’escau, les relacions de caire familiar, comercial, contractual o societari que existeixin entre els titulars de 
participacions significatives, en la mesura que siguin conegudes per la societat, llevat que tinguin escassa rellevància o que 
derivin del gir o del trànsit comercial ordinari: 

A.5 Indiqui, si s’escau, les relacions de caire comercial, contractual o societari que existeixin entre els titulars de participacions 

significatives, i la societat i/o el seu grup, llevat que tinguin escassa rellevància o que derivin del gir o del trànsit comercial 

ordinari: 
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A.6 Indiqui si s’han comunicat a la societat pactes parasocials que l’afectin segons allò que s’estableix a l’art. 112 de la LMV. Si 
s’escau, descrigui’ls breument i enumeri els accionistes vinculats pel pacte: 

NO 

Indiqui si la societat coneix l’existència d’accions concertades entre els seus accionistes. Si s’escau, 
descrigui-les breument. 

NO 

En cas que durant l’exercici s’hagi produït alguna modificació o ruptura dels esmentats pactes, acords o accions concertades, 
indiqui-ho expressament: 

A.7 Indiqui si existeix alguna persona física o jurídica que exerceixi o pugui exercir el control sobre la societat d'acord amb 
l'article 4 de la Llei del mercat de valors. Si s’escau, identifiqui-la. 

SÍ 

Nom o denominació social 

CO SOCIEDAD DE GESTION Y PARTICIPACION, S.A. 

 
 

Observacions 

-- 

A.8 Completi els quadres següents sobre l’autocartera de la societat: 

A la data de tancament de l’exercici: 

Nombre d’accions directes Nombre d’accions indirectes (*) % total sobre capital social 

O 2.195.640 1,829
 

(1 A través de: 
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Nom o denominació social del titular directe de la participació Nombre d’accions 
directes 

SALERNO 94, S.A. 2.195.640 
 

Total 2.195.640 

Detalli les variacions significatives, d’acord amb allò que disposa El Reial decret 1362/2007, realitzades durant l’exercici: 

Plusvàlua/(Minusvàlua) de les accions pròpies alienades durant el període (milers d’euros) 0 

A.9 Detalli les condicions i el termini del mandat vigent de la Junta al Consell d’Administració per dur a terme adquisicions o 
transmissions d’accions pròpies. 

El Consell d'Administració està autoritzat i facultat per a l'adquisició d'accions pròpies, sia directament, sia a través de 
societats filials, per qualsevol de les modalitats d'adquisició que admet la Llei i per un termini de divuit mesos que es compten 
des de la data de l'acord adoptat per la Junta General d'Accionistes del 29 de maig de 2008, dins dels límits i subjecte als 
requisits establerts a la Llei de societats anònimes i, en particular, als següents: 

a) Que el valor nominal de les accions adquirides, sumat al de les que ja posseeix la Societat i les seves societats filials, no 

excedeixi en cada moment del 5% del capital social. 

b) Que es pugui dotar en el passiu del balanç de la Societat una reserva indisponible equivalent a l’import de les accions 
pròpies computat en l’actiu. Aquesta reserva s’haurà de mantenir mentre les accions no s’alienin o no s’amortitzin. . 
c) Que les accions adquirides es trobin íntegrament desemborsades. 

En el marc d’aquesta autorització, el Consell d’Administració establirà la política d’actuació en matèria d’autocartera, i podrà 

delegar en el President de Grup Catalana Occident, S.A., l’execució de l’esmentada política d’actuació. En tot cas, s’hauran 

de respectar en les adquisicions les normes i els límits continguts al Codi de Conducta de Grup Catalana Occident, S.A. i el 

seu grup de societats, en particular pel que fa al preu. 

A.10 Indiqui, si s’escau, les restriccions legals i estatutàries a l’exercici dels drets de vot, i també les restriccions legals a 
l’adquisició o la transmissió de participacions en el capital social. Indiqui si existeixen restriccions legals a l’exercici dels drets de 
vot: 

NO 

Percentatge màxim de drets de vot que pot exercir un accionista per restricció legal 0 

 
 
Indiqui si existeixen restriccions estatutàries a l’exercici dels drets de vot: 
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NO 

Percentatge màxim de drets de vot que pot exercir un accionista per una restricció estatutària 0 

 

Descripció de les restriccions legals i estatutàries a l’exercici dels drets de vot: 

No existeixen restriccions al dret de vot, perquè cada acció dóna dret a un vot. No obstant això, d’acord amb els Estatuts socials, per 

assistir a la Junta General d’Accionistes s’exigeix un mínim de 250 accions inscrites al Registre comptable corresponent, amb una 

antelació mínima de cinc dies a la data de celebració de la junta. Els accionistes titulars d’una xifra inferior d’accions podran 

agrupar-les fins a completar com a mínim la quantitat esmentada, tot designant un representant entre ells. 

Indiqui si existeixen restriccions legals a l’adquisició o a la transmissió de participacions en el capital social: 

SÍ 

Descripció de les restriccions legals a l’adquisició o a la transmissió de participacions en el capital social: 

D’acord amb allò que s’estableix a l'article 22 del Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el text 

refós de la Llei d'ordenació i de supervisió de les assegurances privades, tota persona física o jurídica que pretengui 

adquirir, directament o indirectament, fins i tot en els supòsits d'augment o de reducció de capital, fusions i escissions, 

una participació significativa en una entitat asseguradora, haurà d'informar-ne prèviament la Direcció General 

d'Assegurances i Fons de Pensions ("DGSFP"), i farà constar la quantia d'aquesta participació, els termes i condicions de 

l'adquisició i el termini màxim en què es pretén realitzar. S’entén per participació significativa el fet de ser titular en una 

entitat asseguradora, directament o indirectament, d’un percentatge igual o superior al 10 per 100 del capital social, del fons 

mutual o dels drets de vot. També té la consideració de participació significativa. Qualsevol altra possibilitat d’exercir una 

influència notable en la gestió de l’entitat. Així mateix, estaran subjectes al deure d’informació les esmentades persones 

físiques o jurídiques quan es proposin incrementar la seva participació significativa, de manera que la proporció dels drets de 

vot o de participacions en el capital arribi a ser igual o superior als límits del 20, 33 o 50 per 100 i també quan l’entitat 

asseguradora es converteixi en societat dominada d’aquestes. 

La DGSFP disposarà d’un termini de tres mesos a partir de la presentació de la informació per oposar-se a l’adquisició de 

participació significativa o de cada un dels seus increments. L’oposició s’haurà de basar en la manca d’idoneïtat per garantir 

una gestió sana i prudent de l’asseguradora. El silenci de la DGSFP s’estimarà positiu. També posseeix el deure d’informació 

a la DGSFP qui deixi de tenir, directament o indirectament, una participació significativa, o quan aquesta es vegi disminuïda 

dels límits del 50, 33 o 20 per 100, o bé que l’asseguradora deixi de ser la societat dominada. Finalment, l’entitat asseguradora 

de la qual s’adquireixi, s’augmenti, es disminueixi o es deixi de tenir la participació significativa referida, també haurà 

d’informar la DGSFP. 

 

A.11 Indiqui si la Junta General ha acordat adoptar mesures de neutralització envers una oferta pública d’adquisició en virtut 

d’allò que disposa la Llei 6/2007. 

NO 

 

Si s’escau, expliqui les mesures aprovades i els termes en què es produirà la ineficiència de les restriccions: 
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B - ESTRUCTURA DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT 

B.1 Consell d’Administració 

B.1.1 Especifiqui el nombre màxim i mínim de consellers previstos en els Estatuts: 

Nombre màxim de consellers 18 

Nombre mínim de consellers 9 

B.1.2 Completi el quadre següent amb els membres del Consell: 

Nom o denominació social  
del conseller 

Representant Càrrec al consell D. primer 
nomenament

D. Últim 
nomenament 

Procediment d’elecció

SR. JOSE MARIA SERRA 
FARRE 

-- PRESIDENT 15/04/1975 28/04/2005 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

SR. ALBERTO THIEBAUT 
OLIVEIRA 

-- VICEPRESIDENT 01/12/1988 31/05/2007 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

SR. FEDERICO HALPERN 
BLASCO 

-- CONSELLER 25/11/1993 29/04/2004 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

GESTION DE ACTIVOS Y 
VALORES, S.L. 

JAVIER JUNCADELLA 

SALISACHS 
CONSELLER 25/11/1993 28/04/2005 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

INVERSIONES GIRÓ 

GODÓ, S.L. 
ENRIQUE GIRÓ 

GODÓ 

CONSELLER 29/11/2007 29/05/2008 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

SR. JESÚS SERRA PARRE -- CONSELLER 27/11/2008 27/11/2008 COOPTACIÓ 

SR. JORGE ENRICH IZARD -- CONSELLER 29/04/1993 29/04/2004 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

SR. JOSE VALERO FELIU  CONSELLER 25/04/2002 31/05/2007 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 
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SR. MARIANO BACH 
PORTABELLA 

 CONSELLER 24/10/1991 29/05/2008 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

NEW GRANGE HOLDING 
ESPAÑA, S.L. 

JODI MORA 

MAGRIÑÁ 
CONSELLER 25/01/1996 25/05/2006 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

OLANDOR, S.L. FRANCISCO JAVIER 

PEREZ FARGUELL 

CONSELLER 27/04/1996 29/04/2004 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

SERCALSEGUR, S.L. HUGO SERRA 

CALDERON 

CONSELLER 23/02/2006 25/05/2006 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

VILLASA, S.L. JAVIER 

VILLAVECCHIA 

DELAS 

CONSELLER 26/06/1997 29/05/2003 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

SR. FRANCISCO JOSE 
ARREGUI LABORDA 

-- SECRETARI 

CONSELLER 

29/01/1998 25/05/2006 VOTACIÓ A JUNTA 

D’ACCIONISTES 

 

Nombre total de consellers 14 

Indiqui els cessaments que s’hagin produït durant el període en el Consell d’Administració: 

Nom o denominació social del conseller Condició conseller en el moment de 
cessament 

Data de baixa 

USANSER 07, S.L. EXECUTIU 27/11/2008  

 
B.1.3 Completi els quadres següents sobre els membres del consell i la seva condició diferent: 

 

CONSELLERS EXECUTIUS 
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Nom o denominació del conseller Comissió que n’ha proposat el 

nomenament 
Càrrec a l’organigrama de la 

societat 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE COMISSIÓ DE PRESIDENT EXECUTIU 
 NOMENAMENTS I  

 RETRIBUCIONS  

SR. JESÚS SERRA FARRÉ COMISSIÓ DE DIRECTOR GENERAL 
 NOMENAMENTS I CORPORATIU DE 

 RETRIBUCIONS SEGUROS CATALANA 

  OCCIDENTE 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA COMISSIÓ DE DIRECTOR GENERAL 
 NOMENAMENTS I SEGUROS CATALANA 

 RETRIBUCIONS OCCIDENTE 

 

Nombre total de consellers executius 3

% total del consell 21,429
 

CONSELLERS EXTERNS DOMINICALS 

Nom o denominació del conseller Comissió que n’ha proposat el 
nomenament 

Nom o denominació de l’accionista 
significatiu a qui representa o que n’ha 

proposat el nomenament 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLIVEIRA -- INOC, S.A. 

SR. FEDERICO HALPERN BLASCO COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I 

RETRIBUCIONS 
CO SOCIEDAD DE GESTION Y 

PARTICIPACION, S.A. 

GESTION DE ACTIVOS Y VALORES. 
S.L. 

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I 

RETRIBUCIONS 
INOC, S.A. 

INVERSIONES GIRÓ GODÓ, S.L. COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I 

RETRIBUCIONS 
INOC, S.A. 

SR. JORGE ENRICH IZARD COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I 

RETRIBUCIONS 
CO SOCIEDAD DE GESTION Y 

PARTICIPACION, S.A. 

SR. JOSE VALERO FELIU COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I 

RETRIBUCIONS 
INOC, S.A. 

SR. MARIANO BACH PORTABELLA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I 

RETRIBUCIONS 
INOC, S.A. 

NEW GRANGE HOLDING ESPAÑA, 
S.L. 

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I 
RETRIBUCIONS INOC, S.A. 
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Nom o denominació del conseller Comissió que n’ha proposat el 
nomenament 

Nom o denominació de l’accionista 
significatiu a qui representa o que n’ha 

proposat el nomenament 

OLANDOR, S.L. COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I 

RETRIBUCIONS 
INOC, S.A. 

SERCALSEGUR, S.L. COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I 
RETRIBUCIONS 

CO SOCIEDAD DE GESTION Y 
PARTICIPACION, S.A. 

VILLASA, S.L. COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I 

RETRIBUCIONS INOC, S.A. 

 
 

Nombre total de consellers dominicals 11 

% total del Consell 78,571 

CONSELLERS EXTERNS INDEPENDENTS 

ALTRES CONSELLERS EXTERNS 

Especifiqui els motius pels quals no es poden considerar dominicals o independents i els seus vincles, sia amb la societat o 
els seus directius, sia amb els seus accionistes. 

Indiqui les variacions que s’hagin produït durant el període en la tipologia de cada conseller, si s’escau: 

B.1.4 Expliqui, si s’escau, les raons per les quals s’han nomenat consellers dominicals a instància d’accionistes la participació 
accionarial dels quals és inferior al 5% del capital. 

Indiqui si no s’han atès peticions formals de presència al Consell procedents d’accionistes la participació accionarial dels 
quals és igual o superior a la d’altres, a instància dels quals s’haurien designat consellers dominicals. Si s’escau, expliqui les 
raons per les quals no s’hagin atès. 

NO 
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B.1.5 Indiqui si algun conseller ha cessat del seu càrrec abans de la finalització del seu mandat, si n’ha explicat els motius al 

Consell i a través de quin mitjà, i en cas que ho hagi fet per escrit a tot el Consell, expliqui a continuació com a mínim els motius 

que ell mateix ha donat: 

SÍ 

 
Nom del conseller 

USANSER 07, S.L. 
Motiu del cessament 

DIMISSIÓ VOLUNTÀRIA 

B.1.6 Indiqui, en cas que existeixin, les facultats que tenen delegades el o els conseller/s delegat/s: 

Nom o denominació social del conseller 
SR. JOSE MARIA SERRA FARRE 

Breu descripció 
Com a President executiu, té delegades amb caràcter permanent totes les facultats del Consell. 

B.1.7 Identifiqui, si s’escau, els membres del Consell que assumeixin càrrecs d’administradors o de directius en d’altres societats 
que formin part del grup de la societat cotitzada: 

Nom o denominació social del conseller Denominació social de l’entitat del grup Càrrec 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE BILBAO COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS. S.A. 
PRESIDENT 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE CATALANA OCCIDENTE CAPITAL. A.V. S.A. PRESIDENT 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN. S.A. 
CONSELLER 
(CESSAMENT 

17/04/2008)

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE GRUPO COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE CRÉDITO Y 

CAUCIÓN. S.L. CONSELLER 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE INVERSIONES MENENDEZ PELAYO. SICAV. S.A. CONSELLER 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE NORTEHISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
S.A. 

PRESIDENT 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

PRESIDENT 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLIVEIRA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN. S.A. 

REPRESENTANT 
CONSELLER 
(CESSAMENT 

17.04.08) 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLIVEIRA 
 

GRUPO COMPAÑIA ESPAÑOLA DE CRÉDITO Y 

CAUCIÓN. S.L. 
REPRESENTANT DEL 

CONSELLER 
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Nom o denominació social del conseller Denominació social de l’entitat del grup Càrrec 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLVEIRA INVERSIONES MENENDEZ PELAYO. SICAV. S.A. CONSELLER 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLIVEIRA SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

VICEPRESIDENT 

SR. FEDERICO HALPERN BLASCO 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN. S.A. 
CONSELLER 

(CESSAMENT 

/ / )

SR. FEDERICO HALPERN BLASCO 
GRUPO COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE CRÉDITO Y 

CAUCIÓN. S.L. 
CONSELLER 

SR. FEDERICO HALPERN BLASCO SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONSELLER 

GESTION DE ACTIVOS Y VALORES, S.L. SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONSELLER 

INVERSIONES GIRÓ GODÓ, S.L. SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONSELLER 

SR. JESÚS SERRA FARRÉ ATRADIUS N.V. VICEPRESIDENT 

SR. JESÚS SERRA FARRÉ 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN. S.A. 
PRESIDENT 

SR. JESÚS SERRA FARRÉ 
GRUPO COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE CRÉDITO Y 

CAUCIÓN. S.L. PRESIDENT 

SR. JESÚS SERRA FARRÉ SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

REPRESENTANT 
CONSELLER 

SR. JORGE ENRICH IZARD 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN. S.A. 
CONSELLER 

(CESSAMENT 

17 04 08)

SR. JORGE ENRICH IZARD 
GRUPO COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE CRÉDITO Y 

CAUCIÓN. S.L. CONSELLER 

SR. JORGE ENRICH IZARD SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONSELLER 

SR. JOSE VALERO FELIU SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONSELLER 

SR. MARIANO BACH PORTABELLA SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONSELLER 

NEW GRANGE HOLDING ESPAÑA, S.L. SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONSELLER 

OLANDOR, S.L. SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONSELLER 

SERCALSEGUFI, S.L. SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS CONSELLER 
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Nom o denominació social del conseller Denominació social de l’entitat del grup Càrrec 

VILLASA, S.L. SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 

SEGUROS Y REASEGUROS 
CONSELLER 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA BILBAO COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS. S.A. 
CONSELLER 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA CATALANA OCCIDENTE CAPITAL. A.V. S.A. CONSELLER 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA CATOC. SICAV. S.A. PRESIDENT 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA INVERSIONES MENENDEZ PELAYO. SICAV. 
S.A. 

PRESIDENT 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA NORTEHISPANA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS. S.A. 

VICEPRESIDENT 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONSELLER- 

SECRETARI; 
DIRECTOR 
GENERAL 

 

B.1.8 Especifiqui, si s’escau, els consellers de la seva societat que siguin membres del Consell d’Administració d’altres entitats 
cotitzades en mercats oficials de valors a Espanya diferents del seu grup, que s’hagin comunicat a la societat: 

B.1.9 Indiqui i, si s’escau, expliqui si la societat ha establert regles sobre el nombre de consells dels quals puguin formar part els 
seus consellers: 

SÍ 

 

B.1.10 En relació amb la recomanació número 8 del Codi unificat, assenyali les polítiques i estratègies generals de la 
societat que el Consell en ple s’ha reservat aprovar: 

 

  

Explicació de les regles 

D’acord amb allò que s’estableix a l’article 29 del Reglament del Consell d’Administració, per tal que el conseller pugui dedicar el temps i 

l’esforç necessaris per dur a terme la seva funció amb eficàcia no podrà formar part d’un nombre de consells superior a sis. 

A efectes del còmput del nombre assenyalat, no es consideraran els consells de societats del grup de la Societat, dels quals es formi part 

com a conseller proposat per la Societat o per qualsevol societat del grup d’aquesta o aquells consells de societats patrimonials dels 

consellers o dels seus familiars directes o que constitueixin vehicles o complements per a l’exercici professional del mateix conseller, del 

cònjuge o persona amb una relació anàloga d’afectivitat o dels seus familiars propers. Tampoc no es considerarà la pertinença als consells 

de societats que tinguin per objecte activitats d’oci, d’assistència o d’ajuda a tercers, o un objecte anàleg, complementari o accessori de 

qualsevol d’aquestes activitats. 
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La política d’inversions i de finançament SÍ 

La definició de l’estructura del grup de societats SÍ 

La política de govern corporatiu SÍ 

La política de responsabilitat social corporativa SÍ 

El Pla estratègic o de negoci, com també els objectius de gestió i de pressupost anuals SÍ 

La política de retribucions i d’avaluació del desenvolupament dels alts directius SÍ 

La política de control i de gestió de riscos, i també el seguiment periòdic dels sistemes interns 
d’informació i de control  

SÍ 

La política de dividends, i també la d’autocartera i, en especial, els seus límits SÍ 
 

B.1.11 Completi els quadres següents pel que fa a la remuneració agregada dels consellers meritada durant 
l’exercici: 

a) A la societat objecte d’aquest informe: 

Concepte retributiu 
Dades en milers d’euros

Retribució fixa 0 

Retribució variable 0 

Dietes 0 

Atencions estatutàries 0 

Operacions sobre accions i/o altres instruments financers 0 

Altres 0 
 

Total 0 

 
 Altres beneficis Dades en milers 

d’euros 

Bestretes  0 

Crèdits concedits  0 

Fons i plans de pensions: Aportacions 0 

Fons i plans de pensions: Obligacions contretes 0 
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 Altres beneficis Dades en milers 
d’euros 

Primes d'assegurances de vida 0 

Garanties constituïdes per la societat a favor dels consellers 0
 

b) Per la pertinença dels consellers de la societat a altres consells d’administració i/o a l’alta direcció de societats del grup: 

Concepte retributiu Dades en milers d’euros

Retribució fixa 650 

Retribució variable 390 

Dietes 617 

Atencions estatutàries 2.918 

Operacions sobre accions i/o altres instruments financers O 

Altres 28 
 

Total  4.603 
 

Altres beneficis Dades en milers d’euros 

Bestretes 0 

Crèdits concedits 0 

Fons i plans de pensions: Aportacions 26 

Fons i plans de pensions: Obligacions contretes 0 

Primes d'assegurances de vida 155 

Garanties constituïdes per la societat en favor dels consellers 0 
 

c) Remuneració total per tipologia de conseller: 
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Tipologia consellers Per societat Per grup 

Executius 0 1.934

Externs dominicals 0 2.669

Externs independents 0 0

Altres externs 0 0
 

Total  4.603 

 

d) Pel que fa al benefici atribuït a la societat dominant 

Remuneració total consellers (en milers d’euros) 4.603

Remuneració total consellers/benefici atribuït a la societat dominant (expressat en %) 4,4
 

B.1.12 Identifiqui els membres de l’alta direcció que no siguin, al mateix temps, consellers executius, i indiqui la remuneració total 
meritada a favor seu durant l’exercici: 

Nom o denominació social Càrrec 

SR. JOSÉ IGNACIO ÁLVAREZ YUSTE CONSELLER DELEGAT SEGUROS 
BILBAO 

LUIS ESTRELLA DE DELAS DIRECTOR COMERCIAL 

JUAN CLOSA CAÑELLAS DIRECTOR VIDA 

LUIS VALLVE ARUS DIRECTOR DE SISTEMES 

JOSÉ VILA TORTOSA DIRECTOR D’ASSEGURANCES 
GENERALS 

SR. JUAN CASANOVAS ARBO DIRECTOR FINANCER 
 

Remuneració total alta direcció (en milers d’euros) 1,735 

B.1.13 Identifiqui de manera agregada si existeixen clàusules de garantia o de blindatge, per a casos d’acomiadament o de canvis 
de control a favor dels membres de l’alta direcció, inclosos els consellers executius, de la societat o del seu grup. Indiqui si 
aquests contractes s’han de comunicar i/o aprovar pels òrgans de la societat o del seu grup: 
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Nombre de beneficiaris 10 

 

 Consell d’Administració Junta General 

Òrgan que autoritza les clàusules SÍ NO 
 

S’informa la Junta General sobre les clàusules? NO 

B.1.14 Indiqui el procés per establir la remuneració dels membres del Consell d’Administració i les clàusules estatutàries 
rellevants sobre això. 

Procés per establir la remuneració dels membres del Consell d’Administració i les clàusules estatutàries 

D’acord amb allò que s’estableix a l'article 16 dels Estatuts Socials i a l'article 27 del Reglament del Consell d'Administració, el Consell 
podrà ser retribuït a càrrec dels beneficis de cada exercici, si n’hi hagués, en la quantitat que acordi, en cada cas, la Junta General i de 
conformitat amb les indicacions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, sense que aquesta retribució pugui excedir del 10% 
dels beneficis líquids, sempre que s'hagi adoptat de manera suficient la reserva legal i reconegut als accionistes un dividend de, com a 
mínim, el 4%. La quantitat que correspongui, es repartirà entre tots els membres de la manera que el Consell consideri més oportuna, 
serà plenament transparent i s’informarà de la quantia a la Memòria. Les percepcions previstes anteriorment, seran compatibles i 
independents dels sous, retribucions, indemnitzacions, pensions,  opcions sobre accions o sobre compensacions de qualsevol tipus 
establertes amb caràcter general o singular per a aquells membres del Consell d'Administració que exerceixin funcions executives, sigui 
quina sigui la naturalesa de la seva relació amb la Societat, laboral-comuna o especial d'Alta Direcció- mercantil o de prestació de 
serveis, relacions que seran compatibles amb la condició de membres del Consell d'Administració. La remuneració dels membres del 
Consell en l’exercici 2008 procedeix íntegrament d’altres societats del Grup (vegeu 8.1.11). 

Assenyali si el Consell en ple s’ha reservat l’aprovació de les decisions següents. 

A proposta del primer executiu de la companyia, el nomenament i l’eventual cessament dels alts directius, com també de 
les seves clàusules d’indemnització. 

SÍ 

La retribució dels consellers, i també, en el cas dels executius, la retribució addicional per les seves funcions executives i
altres condicions que hagin de respectar els seus contractes. SÍ 

 

B.1.15 Indiqui si el Consell d’Administració aprova una política detallada de retribucions i especifiqui les qüestions sobre les quals 
es pronuncia: 
 

SÍ 
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Import dels components fixos, amb el desglossament, si s’escau, de les dietes per participació en el Consell i les seves 
Comissions i una estimació de la retribució fixa anual que originin 

SÍ 

Conceptes retributius de caràcter variable SÍ 

Principals característiques dels sistemes de previsió, amb una estimació de l’import o del cost anual equivalent. SÍ 

Condicions que hauran de respectar els contractes d’aquells que exerceixin funcions d’alta direcció com a consellers 
executius 

SÍ 

 

B.1.16 Indiqui si el Consell sotmet a votació de la Junta General, com a punt separat de l’ordre del dia, i amb caràcter consultiu, 
un informe sobre la política de retribucions dels consellers. Si s’escau, expliqui els aspectes de l’informe pel que fa a la política de 
retribucions aprovada pel Consell per als anys futurs, els canvis més significatius d’aquestes polítiques sobre l’aplicada durant 
l’exercici i un resum global de com es va aplicar la política de retribucions durant l’exercici. Especifiqui el paper dut a terme per la 
Comissió de Retribucions, si han utilitzat assessorament extern, i la identitat dels consultors externs que hagin prestat 
l’assessorament. 

NO 

Ha utilitzat assessorament extern?  

Identitat dels consultors externs 

B.1.17 Indiqui, si s’escau, la identitat dels membres del Consell que exerceixin, al mateix temps, com a membres del Consell 
d’Administració, directius o empleats de societats que tinguin participacions significatives en la societat cotitzada i/o en entitats 
del seu grup: 

Nom o denominació social del conseller Denominació social de l’accionista significatiu Càrrec 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE CO SOCIEDAD DE GESTION Y PARTICIPACION, 
S.A. 

PRESIDENT 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE CORPORACION CATALANA OCCIDENTE, S.A. PRESIDENT 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE LA PREVISION 96, S.A. PRESIDENT 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE INOC, S.A. PRESIDENT 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE DEPSA 96, S.A. VICEPRESIDENT 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLIVEIRA CORPORACION CATALANA OCCIDENTE, S.A. VICEPRESIDENT 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLIVEIRA LA PREVISION 96, S.A. VICEPRESIDENT 
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Nom o denominació social del conseller Denominació social de l’accionista significatiu Càrrec 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLIVEIRA INOC, S.A. VICEPRESIDENT 

SR. FEDERICO HALPERN BLASCO CORPORACION CATALANA OCCIDENTE, S.A. CONSELLER 

SR. FEDERICO HALPERN BLASCO LA PREVISION 96, S.A. CONSELLER 

SR. FEDERICO HALPERN BLASCO INOC, S.A. CONSELLER 

SR. FEDERICO HALPERN BLASCO DEPSA 96, S.A. CONSELLER 

GESTION DE ACTIVOS Y VALORES, S.L. CORPORACION CATALANA OCCIDENTE, 
S.A. 

CONSELLER 

GESTION DE ACTIVOS Y VALORES, S.L. LA PREVISION 96, S.A. CONSELLER 

GESTION DE ACTIVOS Y VALORES, S.L. INOC, S.A. CONSELLER 

SR. JESÚS SERRA FARRÉ CO SOCIEDAD DE GESTION Y PARTICIPACION, 
S.A. 

VICEPRESIDENT 

SR. JESÚS SERRA FARRÉ CORPORACION CATALANA OCCIDENTE, S.A. CONSELLER DELEGAT 

SR. JESÚS SERRA FARRÉ LA PREVISION 96, S.A. CONSELLER DELEGAT 

SR. JESÚS SERRA FARRÉ DEPSA 96, S.A. PRESIDENT 

SR. JESÚS SERRA FARRÉ INOC, S.A. CONSELLER DELEGAT 

SR. JORGE ENRICH IZARD CORPORACION CATALANA OCCIDENTE, S.A. CONSELLER 

SR. JORGE ENRICH IZARD LA PREVISION 96, S.A. CONSELLER 

SR. JORGE ENRICH IZARD DEPSA 96, S.A. CONSELLER 

SR. JORGE ENRICH IZARD INOC, S.A. CONSELLER 

SERCALSEGUR, S.L. CO SOCIEDAD DE GESTION Y PARTICIPACION, 
S.A. 

CONSELLER 

VILLASA, S.L. CORPORACION CATALANA OCCIDENTE, S.A. CONSELLER 

VILLASA, S.L. LA PREVISION 96, S.A. CONSELLER 

VILLASA, S.L. INOC, S.A. CONSELLER 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA CO SOCIEDAD DE GESTION Y PARTICIPACION, 
S.A. 

SECRETARI NO 
CONSELLER 
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Nom o denominació social del conseller Denominació social de l’accionista significatiu Càrrec 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA CORPORACION CATALANA OCCIDENTE, S.A. SECRETARI NO 
CONSELLER 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA LA PREVISION 96, S.A. 
SECRETARI NO 

CONSELLER 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA DEPSA 96, S.A. 
SECRETARI NO 

CONSELLER 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA INOC, S.A. 
SECRETARI NO 

CONSELLER 

 
 
 

Detalli, si s’escau, les relacions rellevants diferents de les que es contemplen a l’epígraf anterior, dels membres del Consell 
d’Administració que els vinculin amb els accionistes significatius i/o amb entitats del seu grup: 

 

 

Nom o denominació social del conseller vinculat 
GESTION DE ACTIVOS Y VALORES, S.L. 

Nom o denominació social de l’accionista significatiu vinculat  
JUSAL, S.L. 

Descripció relació 
PARTICIPACIÓ SIGNIFICATIVA 

B.1.18 Indiqui si s’ha produït durant l’exercici alguna modificació en el Reglament del Consell: 

SÍ 

 

Descripció de modificacions 

El Consell d’Administració de la Societat a la sessió del 27-3-2008, va acordar modificar el Reglament del Consell d’Administració per  tal 

d’incorporar al text esmentat algunes Recomanacions del Codi unificat de bon govern, que modifica parcialment el Capítol preliminar, l’article 

1 (Finalitat) i l’article 2 (Interpretació); el capítol II. Missió del Consell, l’article 5 (Funció general de supervisió); Capítol IV. Estructura del 

Consell d’Administració, l’article 11 (El secretari del Consell), l’article 12 (El vicesecretari del Consell), l’article 15 (El Comitè d’auditoria), 

l’article 16 (La Comissió de Nomenaments i Retribucions); el capítol V. Funcionament del Consell, l’article 17 (Reunions del Consell 

d’Administració); el capítol IX. Deures del Conseller, l’article 29 (Deure d’administració), l’article 34 (Deures d’informació del Conseller); el 

capítol X. Relacions del Consell i instruments d’informació, l’article 35 (Relacions amb els accionistes). 
Així mateix, va aprovar un únic text del Reglament del Consell d’Administració, en què s’inclouen les modificacions indicades. 

 

B.1.19 Indiqui els procediments de nomenament, reelecció, avaluació i remoció dels consellers. Detalli els òrgans competents, els 
tràmits que se seguiran i els criteris que s’utilitzaran en cada un dels procediments. 
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Els Consellers seran designats per la Junta General o pel Consell d’Administració, de conformitat amb les normes contingudes 
a la Llei de societats anònimes. 

Les propostes de nomenament de Consellers que sotmeti el Consell d’Administració a la consideració de la Junta General i les 
decisions de nomenament que adopti aquest òrgan en virtut de les facultats de cooptació que té legalment atribuïdes, hauran 
d’anar precedides del corresponent informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions. 

Quan el Consell s’aparti de les recomanacions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, haurà de motivar les raons del 
procediment i fer constar en acta els motius. 

En la designació de Consellers externs, el Consell d’Administració i la Comissió de Nomenaments i Retribucions, en l’àmbit de 
les seves competències, procuraran que l’elecció de candidats recaigui sobre persones de reconeguda solvència, 
competència i experiència. 

Les propostes de reelecció de Consellers que el Consell d’Administració decideixi sotmetre a la Junta General, hauran d’estar 
subjectes a un procés formal d’elaboració, del qual formarà part necessàriament un informe emès per la Comissió de 
Nomenaments i Retribucions. 

Els Consellers exerciran el seu càrrec durant el termini màxim de cinc anys, i podran ser reelegits. 

Els Consellers designats per cooptació exerciran el seu càrrec fins a la data de la primera Junta General que se celebri o fins 
que transcorri el termini legal per a la celebració de la Junta que hagi de resoldre sobre l’aprovació dels comptes de l’exercici 
anterior. 

El Conseller que acabi el seu mandat o que, per qualsevol altra causa, cessi del seu càrrec, no podrà prestar serveis en cap 
altra entitat que tingui un objecte social anàleg al de la Companyia durant el termini de dos anys. El Consell d’Administració, si 
ho considera oportú, podrà dispensar el conseller sortint d’aquesta obligació o escurçar-ne la durada. 

Els Consellers cessaran en el càrrec quan hagi transcorregut el període per al qual van ser nomenats i quan ho decideixi la 
Junta General o el Consell d’Administració en ús de les atribucions que té conferides legalment o estatutàriament. 

B.1.20 Indiqui els supòsits en què estan obligats a dimitir els consellers. 

De conformitat amb allò que s’estableix a l’art. 23.3 del Reglament del Consell, els Consellers hauran de posar la dimissió 
corresponent a disposició del Consell d’Administració i formalitzar-la, si aquest ho considera convenient, previ informe de la 
Comissió de nomenament i retribucions, en els casos següents: 

a) Quan cessin en els càrrecs executius als quals estava associat el seu nomenament per part del Consell. 

b) Quan es vegin incursos en alguns dels supòsits d’incompatibilitat o de prohibició legalment establerts. 

c) Quan se’ls processi per un fet presumptament delictiu o siguin objecte d’un expedient disciplinari per falta greu o molt greu, 
instruït per les autoritats supervisores. 

d) Quan el Consell així ho sol·liciti, per haver infringit les seves obligacions com a consellers. 

e) Quan la permanència al Consell pugui posar en risc els interessos de la Societat o quan desapareguin les raons per les 
quals van ser nomenats. 
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B.1.21 Expliqui si la funció de primer executiu de la societat recau en el càrrec de president del Consell. Si s’escau, indiqui les 
mesures que s’han pres per limitar els riscos d’acumulació de poders en una única persona: 

SÍ 

Mesures per a limitar riscos 

El Reglament del Consell d’Administració de la Societat estableix l’exigència que el Consell designi un vicepresident, que substitueix el 
president en cas d’absència o d’impossibilitat, sense perjudici de què puguin existir altres vicepresidents, d’acord amb els Estatuts socials. 
A més a més, el mateix Reglament preveu l’existència d’un Comitè d’auditoria, amb majoria de consellers no executius, i una Comissió de 
Nomenaments i Retribucions, formada per consellers externs, amb els quals es limita el risc de concentració de poder en una sola 
persona. 

Indiqui i, si s’escau, expliqui si s’han establert regles que faculten un dels consellers independents per sol·licitar la 
convocatòria del Consell o la inclusió de nous punts a l’ordre del dia, per coordinar i fer-se ressò de les preocupacions 
dels consellers externs i per dirigir l’avaluació pel Consell d’Administració 

NO 

B. 1.22 S’exigeixen majories reforçades, diferents de les legals, en algun tipus de decisió?: 

NO 

Indiqui com s’adopten els acords al Consell d’Administració, assenyalant almenys, el quòrum mínim d’assistència i el 

tipus de majories per adoptar els acords: 

Descripció de l'acord:  
Tots els acords 

Quòrum % 

presents o representats, com a mínim la meitat més un dels membres 0,00 

Tipus de majoria 
 

% 

absoluta, excepte allò que es disposa al número 2 de l’art. 141 de la Llei de societats anònimes
0,00 

B.1.23 Expliqui si existeixen requisits específics, diferents dels relatius als consellers, per a ser nomenat president. 

NO 
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B.1.24 Indiqui si el president té vot de qualitat: 

NO 

B.1.25 Indiqui si els Estatuts o el Reglament del Consell estableixen algun límit en l’edat dels consellers: 

NO 
 

Edat límit president Edat límit conseller delegat Edat límit conseller 

0 0 0 

B.1.26 Indiqui si els Estatuts o el Reglament del Consell estableixen un mandat limitat per als consellers independents: 

NO 

Nombre màxim d’anys de mandat 0 

B.1.27 En cas de què sigui escàs o nul el nombre de conselleres, expliqui’n els motius i les iniciatives adoptades per corregir 
tal situació 

Explicació dels motius i de les iniciatives 

D’acord amb l’article 16 del Reglament del Consell d’Administració, la Comissió de Nomenaments i Retribucions té assignada la funció 
bàsica de formular i revisar els criteris que s’han de seguir per formar el Consell d’Administració i per seleccionar els candidats. En concret, 
la Comissió de Nomenaments i Retribucions ha supervisat i continuarà supervisant que els processos de selecció de candidats no presentin 
tendències implícites que obstaculitzin la selecció de conselleres, i remet propostes o informa al Consell d’Administració, segons escaigui, 
amb total objectivitat i respecte del principi d’igualtat entre homes i dones, tenint en compte les condicions professionals, l’experiència i els 
coneixements. Aquest principi ha regit sempre els criteris d’actuació de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, per la qual cosa no és 
necessari adoptar cap mesura addicional. 

Indiqui, en concret, si la Comissió de Nomenaments i Retribucions ha establert procediments per fer que els processos de 
selecció de conselleres no presentin tendències implícites que obstaculitzin la selecció de conselleres i busqui 
deliberadament candidates que mostrin el perfil exigit: 

NO 

 

B.1.28 Indiqui si existeixen processos formals per a la delegació de vots en el Consell d’Administració. En aquest cas, 
expliqui’ls breument. 
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No existeixen processos formals per a la delegació del vot en el Consell d’Administració. Tanmateix, tal com estableix l’art. 18.1 
del Reglament del Consell d’Administració, els consellers han de fer tot el possible per assistir a les sessions del Consell i, quan 
no ho puguin fer personalment, han de procurar que la representació que cedeixin a un altre membre del Consell inclogui les 
instruccions oportunes. 

B.1.29 Indiqui el nombre de reunions que ha mantingut el Consell d’Administració durant l’exercici. Assenyali, a més a més, si 
escau, les vegades que s’ha reunit el Consell sense l’assistència del seu president: 

Nombre de reunions del Consell 11 

Nombre de reunions del Consell sense l’assistència del president 0 

Indiqui el nombre de reunions que han celebrat durant l’exercici les diferents comissions del Consell: 

Nombre de reunions de la comissió executiva o delegada 0

Nombre de reunions del comitè d’auditoria 6

Nombre de reunions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions 2

Nombre de reunions de la Comissió de Nomenaments 0

Nombre de reunions de la Comissió de Retribucions 0

 

B.1.30 Indiqui el nombre de reunions que ha mantingut el Consell d’Administració durant l’exercici amb l’absència d’algun 
dels seus membres. En el còmput, es consideren absències les representacions realitzades sense instruccions 
específiques: 

Nombre d’absències de consellers durant l’exercici 5 

% d’absències sobre el total de vots durant l’exercici 3.100 

B.1.31 Indiqui si els comptes anuals individuals i consolidats que es presenten per a l’aprovació al Consell han estat 

certificats prèviament: 

SÍ 

 

Identifiqui, si escau, les persones que han certificat els comptes anuals individuals i consolidats de la societat, per tal que 
el Consell els formuli:   

127



     
Nom Càrrec 

SR. JOSE MARIA SERRA FARRE PRESIDENT DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ 

SR. JUAN CASANOVAS ARBO DIRECTOR FINANCER 

SR. FRANCISCO JOSE ARREGUI LABORDA CONSELLER - DIRECTOR GENERAL 
 

B.1.32 Expliqui, si n’hi ha, els mecanismes establerts pel Consell d’Administració per evitar que els comptes individuals i 
consolidats que ha formulat es presentin a la Junta General amb excepcions a l’informe d’auditoria. 

D’acord amb allò que estableixen els Estatus socials i el Reglament del Consell d’Administració, el Comitè d’auditoria, 
dins de les seves funcions, es responsabilitza: 

a) Del coneixement del procés d’informació financera i dels sistemes de control intern de la Societat. 

b) De la revisió dels comptes, de la vigilància del compliment dels requisits legals i de l’aplicació correcta dels principis de 
comptabilitat generalment acceptats. 

c) De la supervisió de la informació que el Consell d’Administració ha d’aprovar i d’incloure en la seva comunicació 
pública anual. 

d) De la relació amb els auditors externs. 

En exercici d’aquestes funcions, el Comitè d’auditoria es reuneix amb l’auditor extern abans de la presentació dels 
comptes individuals i consolidats, i li exposa la feina realitzada durant l’exercici per garantir i deixar constància que, fins a 
aquell moment, no s’observen excepcions a l’Informe d’auditoria. 

Els informes d’auditoria dels comptes anuals formulats pel Consell d’Administració han estat emesos històricament sense 
excepcions, tal com consta en la informació sobre Grup Catalana Occident SA de la pàgina web de la CNMV 
(www.cnmv.es). 

B.1.33 El secretari del consell té la condició de conseller? 

SÍ 

B.1.34 Expliqui els procediments de nomenament i de cessament del secretari del Consell. Indiqui, a més, si el 
nomenament i el cessament han estat comunicats per la Comissió de Nomenaments i aprovats pel ple del Consell. 

Procediment de nomenament i cessament 

Segons l’article 12 dels Estatus, al Consell d’Administració correspon nomenar el secretari, sempre que aquest nomenament no hagi estat 
fet per la Junta General en el moment d’elegir els consellers o si ocupa aquest càrrec en el moment de la seva reelecció. 

D’altra banda, l’article 11 del Reglament del Consell estableix que la Comissió de Nomenaments i Retribucions informarà del nomenament 
i del cessament del secretari del Consell d’Administració i els aprovarà el ple del Consell. Igualment, per ser nomenat secretari del Consell 
d’Administració no s’exigeix ser-ne conseller. 
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La Comissió de Nomenaments informa del nomenament? SÍ 

La Comissió de Nomenaments informa del cessament? SÍ 

El Consell en ple aprova el nomenament? SÍ 

El Consell en ple aprova el cessament? SÍ 

 

S’ha assignat al secretari del Consell la funció de vetllar, de manera especial, per les recomanacions de bon govern? 

SÍ 

Observacions 

D’acord amb l’article 11.4 del Reglament del Consell d’Administració, el secretari ha de vetllar en tots els casos per la legalitat formal i 
material de les actuacions del Consell i ha de garantir que els seus procediments i regles de govern siguin respectats i revisats regularment. 

B.1.35 Indiqui, si n’hi ha, els mecanismes establerts per la societat per preservar la independència de l’auditor, dels analistes 
financers, dels bancs d’inversió i de les agències de qualificació. 

D’acord amb allò que estableixen els Estatuts socials, el Comitè d’auditoria es responsabilitza de relacionar-se amb els 
auditors externs per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar-ne en perill la independència i sobre 
qualsevol altra qüestió relacionada amb el procés de desenvolupament de l’auditoria de comptes, a més de qualsevol 
comunicació prevista en la legislació d’auditoria de comptes i en les normes tècniques d’auditoria. 

Respecte als analistes financers, bancs d’inversió i agències de qualificació, no s’han desenvolupat mecanismes per 
preservar-ne la independència en no haver-se produït, ni estar previst que es produeixi, cap situació que doni peu a 
implantar-los. 

B.1.36 Indiqui si, durant l’exercici, la Societat ha canviat d’auditor extern. Si fos així, identifiqui l’auditor entrant i sortint: 

NO 

 

Auditor sortint Auditor entrant 
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En cas que existissin desacords amb l’auditor sortint, expliqui’n el contingut: 

NO 

B.1.37 Indiqui si l’empresa d’auditoria realitza altres tasques per a la societat i/o el grup que no siguin les d’auditoria i, en 
aquest cas, declari l’import dels honoraris rebuts per les tasques esmentades i el percentatge que representa respecte als 
honoraris facturats a la societat i/o al grup: 

SÍ 

 Societat Grup Total 

Import d’altres tasques que no siguin les 
d’auditoria (milers d’euros) 

0 85 85 

Import de les tasques que no siguin 
d’auditoria/Import total facturat per l’empresa 
d’auditoria (en %) 

0,000 2,640 2,631 

 

B.1.38 Indiqui si l’informe d’auditoria dels comptes anuals de l’exercici anterior presenta reserves o excepcions. En aquest 
cas, indiqui les raons adduïdes pel president del Comitè d’auditoria per explicar el contingut i l’abast d’aquestes reserves o 
excepcions. 

NO 

B.1,39 Indiqui el nombre d’anys que porta l’empresa d’auditoria actual duent a terme ininterrompudament l’auditoria dels 
comptes anuals de la societat i/o del grup. Igualment, indiqui el percentatge que representa el nombre dels anys auditats per 
l’empresa d’auditoria actual respecte al nombre total d’anys en què s’han auditat els comptes anuals: 

 Societat Grup 

Nombre d’anys sense interrupció 6 6 

 
 Societat Grup 

N0 d’anys auditats per l’empresa 
d’auditoria actual/N2 d’anys que s’ha 
auditat la societat (en %) 

22,2 35,3 

 

B.1.40 Indiqui les participacions dels membres del Consell d’Administració de la societat en el capital d’entitats amb el mateix 

gènere d’activitat, o anàleg o complementari al que constitueix l’objecte social tant de la societat com del grup, i que s’hagin 

comunicat a la societat. De la mateixa manera, indiqui els càrrecs o funcions que exerceixen en aquestes societats: 
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B.1.41 Indiqui i, si escau, detalli si existeix un procediment mitjançant el qual els consellers puguin comptar amb 
assessorament extern: 

SÍ 

Detall del procediment 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 26 del Reglament del Consell d’Administració de la Societat, per tal de ser assistits en l’exercici de 
les seves funcions, els consellers externs poden sol·licitar la contractació, a càrrec de la Societat, d’assessors legals, comptables, 
financers o d’altres experts. L’encàrrec ha de tractar obligatòriament de problemes concrets amb un relleu i una complexitat importants 
que es presentin en l’exercici del càrrec. La sol·licitud de contractar assessors externs l’ha de formular el president de la Societat i la pot 
rebutjar el Consell d’Administració si, segons el seu criteri: 
a) No és necessari per dur a terme normalment les funcions assignades als consellers externs. 

b) El cost no és raonable tenint en compte la importància del problema i els actius i els ingressos de la Societat. 
c) L’assistència tècnica sol·licitada es pot prestar correctament per experts i tècnics de la Societat. 

B.1.42 Indiqui i, si escau, especifiqui si existeix un procediment perquè els consellers puguin comptar amb la Informació 
necessària per preparar les reunions dels òrgans d’administració amb temps suficient: 

SÍ 

 

Detall del procediment 

D’acord amb el que estableix l’article 25 del Reglament del Consell d’Administració de la societat, el conseller està investit amb les més 
amples facultats per informar-se de qualsevol aspecte de la Companyia, per examinar-ne els llibres, registres, documents i altres 
antecedents de les operacions socials i per inspeccionar totes les instal·lacions. El dret d’informació s’estén a les societats filials, tan 
nacionals com estrangeres. 
 
Per tal de no destorbar la gestió ordinària de la companyia, l’exercici de les facultats d’informació es canalitzarà a través del president o 
del secretari del Consell d’Administració, que atendran les sol·licituds del conseller i li faciliten directament la informació, li ofereixen els 
interlocutors pertinents o adopten les mesures necessàries per tal que pugui dur a terme l’examen i la inspecció desitjats. 
 
A més a més, d’acord amb el que disposa l’article 17.2 del Reglament del Consell, la convocatòria del Consell es realitzarà per carta, fax, 
telegrama o correu electrònic, i s’ha d’autoritzar amb la firma del president o del secretari o vicesecretari per ordre del president. La 
convocatòria s’ha de tramitar amb una antelació mínima de cinc dies, excepte si es produeixen circumstàncies extraordinàries apreciades 
pel president. 

B.1.43 Indiqui i, si escau, especifiqui si la societat ha establert regles que obliguen els consellers a informar i, si escau, dimitir 
en els supòsits que puguin perjudicar el crèdit i la reputació de la societat: 

SÍ 

 

 

Expliqui les regles 
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Expliqui les regles 

L’article 23 del Reglament del Consell d’Administració estableix que els consellers han de posar el seu càrrec a disposició del Consell 
d’Administració i han de formalitzar, si el Consell ho considera convenient, després d’un informe de la Comissió de Nomenaments i 
Retribucions, la dimissió corresponent en els casos següents: 
a) Quan cessin en els càrrecs executius als quals estigui associat llur nomenament com a conseller. 
b) Quan incorrin en algun dels supòsits d’incompatibilitat o de prohibició previstos legalment. 
c) Quan se’ls processi per un fet presumptament delictiu o siguin objecte d’un expedient disciplinari per falta greu o molt greu per part de 
les autoritats supervisores. 
d) Quan el mateix Consell així els ho sol·liciti per haver infringit llurs obligacions com a consellers. 
e) Quan la continuïtat en el Consell pugui posar en perill els interessos de la Societat o quan desapareguin les raons per les quals van 
ser nomenats. 

D’acord amb tot això, i fent constar que en els darrers anys no s’ha produït cap situació com les descrites, els consellers informarien sobre 
qualsevol supòsit que pogués perjudicar el crèdit i la reputació de la Societat, i dimitirien a instàncies del Consell. 

 
 

B.1.44 Indiqui si algun membre del Consell d’Administració ha informat a la societat que se l’ha processat o que s’ha dictat 
contra ell una acta d’obertura de judici oral, per algun dels delictes assenyalats a l’article 124 de la Llei de societats 
anònimes: 

NO 

Indiqui si el Consell d’Administració ha analitzat el cas. Si la resposta és afirmativa, expliqui de manera raonada la 
decisió adoptada sobre si és procedent o no que el conseller continuï en el càrrec. 

NO 

Decisió 
adoptada 

Explicació raonada 

  

B.2 Comissions del Consell d’Administració 

B.2.1 Especifiqui totes les comissions del Consell d’Administració i els seus membres: 

COMITÈ D’AUDITORIA 

Nom Càrrec Topologia 

GESTION DE ACTIVOS Y VALORES, S.L. PRESIDENT DOMINICAL 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLIVEIRA VOCAL DOMINICAL 

SR. FEDERICO HALPERN BLASCO VOCAL DOMINICAL 
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Nom Càrrec Topologia 

VILLASA, S.L VOCAL  

 

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS 

 
Nom Càrrec Tipologia 

SR. ALBERTO THIEBAUT OLIVEIRA PRESIDENT DOMINICAL 

GESTION DE ACTIVOS Y VALORES, S.L. VOCAL DOMINICAL 

SR. JORGE ENRICH IZARD VOCAL DOMINICAL 

VILLASA, S.L VOCAL DOMINICAL 

B.2.2 Assenyali si corresponen al Comitè d’auditoria les funcions següents: 

 
 

Supervisar el procés d’elaboració i la integritat de la informació financera relativa a la societat i, si escau, al grup, revisar 
el compliment dels requisits normatius, la delimitació pertinent del perímetre de consolidació i la correcta aplicació dels 
criteris comptables 

SÍ 

Revisar periòdicament els sistemes de control intern i la gestió de riscos per tal que els riscos principals s’identifiquin, es
gestionin i es donin a conèixer correctament SÍ 

Vetllar per la independència i per l’eficàcia de la funció d’auditoria interna; proposar la selecció, el nomenament, la 
reelecció i el cessament del responsable del servei d’auditoria interna; proposar el pressupost d’aquest servei; rebre 
informació periòdica sobre les activitats; i verificar que l’alta direcció tingui en compte les conclusions i les 
recomanacions dels informes. 

SÍ 

Establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats comunicar, de manera confidencial i, si es considera adient,
anònima, les irregularitats de potencial transcendència, especialment financeres i comptables, que detectin en el si de 
l’empresa 

SÍ 

Elevar al Consell les propostes de selecció, nomenament, reelecció i substitució de l’auditor extern, a més de les seves 
condicions de contractació SÍ 

Rebre informació regularment de l’auditor extern sobre el pla d’auditoria i sobre els resultats de l’execució, i verificar que
l’alta direcció tingui en compte les seves recomanacions SÍ 

Assegurar la independència de l’auditor extern SÍ 

En el cas de grups, afavorir que l’auditor del grup assumeixi la responsabilitat de les auditories de les empreses que 
l’integrin SÍ 

 
 

B.2.3 Descrigui les regles d’organització i de funcionament, a més de les responsabilitats que tenen atribuïdes cada una de 
les comissions del Consell. 
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Denominació comissió 
COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS 

Breu descripció 
D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reglament del Consell d’Administració, la Comissió ha d’estar 
integrada per quatre consellers externs; no obstant això, els consellers executius assisteixen sense vot a les 
reunions excepte en aquells casos en què, segons el parer de la Comissió, no resulti convenient. 

La Comissió regula el seu propi funcionament i nomena, entre els seus membres, el president, que és qui en 
convoca les reunions. 

La Secretaria de la Comissió recau en el secretari del Consell d’Administració, en el vicesecretari o en un dels 
membres de la Comissió, i en allò que no hagi previst especialment, s’apliquen les normes de funcionament 
establertes pel Reglament del Consell pel que fa al Consell, sempre que siguin compatibles amb la natura i 
amb la funció de la Comissió. 

La Comissió ha de tenir en compte els suggeriments que li facin arribar el president, els membres del Consell, 
els directius o els accionistes de la Societat. 

La Comissió es reuneix cada vegada que la convoca el president, que ho ha de fer sempre que el Consell o el 
seu president sol·licitin que es redacti un informe o s’adoptin propostes i, en qualsevol cas, sempre que resulti 
convenient per desenvolupar correctament les seves funcions. 

La Comissió de Nomenaments i Retribucions garanteix que la Societat compti amb un programa d’orientació 
que ofereixi als nous consellers un coneixement ràpid i suficient de la Societat, a més de les regles de govern 
corporatiu, sense perjudici de programes d’actualització específics, quan les circumstàncies ho aconsellin. 

Aquesta Comissió té únicament facultats d’informació, assessorament i proposta en les matèries determinades 
segons aquest Reglament, però això no exclou que el Consell pugui decidir sobre aquestes qüestions a 
iniciativa pròpia i sol·licitar l’informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions. 

No és possible adoptar una decisió en contra de l’opinió de la Comissió de Nomenaments i 
Retribucions,excepte amb l’acord del Consell d’Administració. 

Sense excloure altres tasques assignades pel Consell, la Comissió de Nomenaments i Retribucions compta 
amb les següents responsabilitats bàsiques: 

a) Formular i revisar els criteris que s’han de seguir per conformar el Consell d’Administració i seleccionar els 
candidats, fer les propostes adients i comprovar que el caràcter dels consellers compleix els requisits de la 
qualificació; 
b) Traslladar al Consell l’informe sobre el nomenament de consellers per tal que el consell procedeixi 
directament a designar-los (cooptació) o sotmeti el nomenament a la decisió de la Junta General; Informar 
sobre les propostes de cessament dels membres del Consell; En cas que fos necessari, proposar el 
nomenament o el cessament de consellers; 
c) Informar sobre el nomenament i el cessament del secretari i del vicesecretari del Consell d’Administració; 
d) Proposar al Consell els membres que han de formar part de cadascun dels òrgans delegats del Consell 
d’Administració; 
e) Informar anualment sobre l’exercici de les funcions del president del Consell i/o del primer executiu de la 
Societat, sobre la qualitat i l’eficiència de la tasca del Consell d’Administració, i sobre el seu propi funcionament 
per a ser avaluat pel Consell d’Administració; 
t) Examinar o organitzar, com consideri adient, la successió del president i/o del primer executiu i, en aquest 
cas, fer propostes al Consell per tal que la successió es produeixi de manera ordenada i ben planificada; 
g) Informar al Consell d’Administració sobre el sistema i el valor de les retribucions anuals dels consellers i els 
alts directius de la Societat, i informar sobre els nomenaments i els cessaments de consellers i alts directius 
que el primer executiu proposi al Consell; 
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h) Revisar periòdicament els programes de retribució i prendre’n en consideració l’adequació i els rendiments; 
i) Informar sobre les transaccions que impliquin o puguin implicar conflictes d’interessos, sobre les operacions 
vinculades i, en general, sobre els temes contemplats en el capítol IX d’aquest Reglament. 

Denominació comissió 
COMITÈ D’AUDITORIA 

Breu descripció 
D’acord amb el que estableix l’article 15 del Reglament del Consell d’Administració de la companyia, el Consell 
d’Administració ha de constituir un Comitè d’auditoria integrat per un mínim de tres membres i un màxim de cinc, 
amb majoria de consellers no executius nomenats pel Consell d’Administració. El Consell d’Administració 
elegirà, entre els membres no executius, el president del Comitè, que ha de ser substituït cada quatre anys però 
pot ser reelegit al cap d’un termini d’un any posterior al cessament. 

Exerceix la Secretaria del Comitè el secretari del Consell d’Administració, el vicesecretari o la persona que 
designi el mateix Comitè. Per exercir la Secretaria del Comitè d’auditoria no es requereix la qualitat de membre 
del Comitè. 

El Comitè queda constituït de manera vàlida quan es reuneixen, com a mínim, la meitat dels seus membres, 
presents o representats, i els acords s’adopten per majoria absoluta dels assistents; en cas d’empat, el vot del 
president del Comitè serà un vot de qualitat. 

Es reuneix, de manera ordinària, com a mínim quatre vegades l’any i cada vegada que el convoca el president, 
que ho ha de fer sempre que el Consell o el president del Consell sol·licitin emetre un informe o adoptar una 
proposta en l’exercici de les seves responsabilitats i, en qualsevol cas, sempre que resulti convenient per dur a 
terme correctament llurs funcions. 

Els consellers executius que no siguin membres del Comitè poden assistir, amb veu però sense vot, a les 
sessions del Comitè, si ho sol·licita el seu president. 

Tot membre de l’equip directiu o del personal de la Societat a qui se li sol·liciti està obligat a assistir a les 
sessions del Comitè i a oferir-li col·laboració i accés a la informació de la qual disposi. El Comitè també podrà 
demanar als auditors externs que assisteixin a alguna de les seves sessions. 

Per desenvolupar millor les seves funcions, el Comitè d’auditoria pot demanar l’assessorament de professionals 
externs. 

Sense excloure les funcions previstes en els Estatus socials, en el Reglament del Consell ni altres funcions que 
li pugui assignar el Consell d’Administració, el Comitè d’auditoria té les següents responsabilitats bàsiques: 

a) Informar, a través del seu president, a la Junta General d’Accionistes, sobre les qüestions que hi plantegin 
els accionistes en assumptes de la seva competència. 
b) Proposar al Consell d’Administració, per sotmetre’l a la Junta General d’Accionistes, el nomenament dels 
auditors de comptes externs als quals fa referència l’article 204 de la Llei de societats anònimes. 
c) Supervisar els sistemes interns d’auditoria. 
d) Relacionar-se amb els auditors externs per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar-ne 
en perill la independència i qualsevol altra qüestió relacionada amb el procés de desenvolupament de l’auditoria 
de comptes, a més de la resta de comunicacions previstes en la legislació sobre auditoria de comptes i en les 
normes tècniques d’auditoria. 
e) Proposar les condicions de contractació, l’abast del mandat professional i, si escau, la revocació o no 
renovació dels auditors externs. 
f) Avaluar els resultats de cada auditoria. 
g) Conèixer el procés d’informació financera i els sistemes de control intern de la Societat; revisar els comptes de 
la Societat; vigilar el compliment dels requisits legals i la correcta aplicació dels principis de comptabilitat 
generalment acceptats. 
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h) Supervisar la informació que el Consell d’Administració ha d’aprovar i incloure en la seva documentació 
pública anual. 

i) Examinar el compliment del Codi de conducta de Grup Catalana Occident, Societat Anònima i del seu grup 
de societats (el “Codi de conducta”), del Reglament del Consell d’Administració i, en general, de les normes de 
govern de la Societat, a més de fer propostes necessàries per millorar-lo, en concret: Rebre informació i, si 
escau, emetre informes sobre mesures disciplinàries a membres de l’alt equip directiu de la Societat. 

El Comitè d’auditoria pot convocar qualsevol empleat o directiu de la societat, fins i tot decidir que compareguin 
sense la presència de cap altre directiu, i que ofereixin accés a la informació de què disposin, i podrà, si és 
necessari, obtenir-ne la informació sense observar el procediment contemplat a l’article 25.2 d’aquest 
Reglament. A més, pot establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats comunicar, de manera 
confidencial i, si es considera adient, anònima, les irregularitats de potencial transcendència, especialment 
financeres i comptables, que detectin en el si de l’empresa. 

El Comitè d’auditoria informarà al Consell abans que aquest últim prengui decisions sobre aquelles matèries que 
se li sol·licitin i, en concret: 
a) La informació financera que la Societat ha de fer pública de manera periòdica, i s’assegurarà que la 
informació intermèdia es formula amb els mateixos criteris comptables que els comptes anuals i considerarà, si 
escau, si procedeix una revisió limitada o completa de l’auditor extern. 
b) La creació o l’adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o 
territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, a més de tota altra operació o transacció de natura 
anàloga que, per la seva complexitat, pugui menyscabar la transparència del grup. 
c) Les operacions vinculades, quan la Comissió de Nomenaments i Retribucions no n’hagi informat. 

d) Les decisions corresponents sobre l’Informe anual del govern corporatiu. 

El Comitè d’auditoria valora i, si escau, ha d’afavorir que l’auditor del grup al cap del qual es troba la Societat 
assumeixi la responsabilitat de les auditories de les empreses que l’integren. 

B.2.4 Indiqui les facultats d’assessorament, consulta i, si escau, les delegacions que tenen cada una de les comissions: 

Denominació comissió 
COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS 
Breu descripció 
Vegeu l’apartat B.2.3. 

Denominació comissió 
COMITÈ D’AUDITORIA 
Breu descripció 
Vegeu l’apartat B.2.3. 

B.2.5 Indiqui, si escau, l’existència de regulacions de les comissions del Consell, el lloc on es poden consultar i les 
modificacions que s’hagin aplicat durant l’exercici. A més, indiqui si s’ha elaborat voluntàriament algun informe anual sobre les 
activitats de cada comissió. 

Denominació comissió 
COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS 
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Breu descripció 
No existeixen reglaments específics que regulin l’activitat de les Comissions del Consell, perquè es tracta d’un 
objecte de regulació exclusiu en el Reglament del Consell d’Administració. Cada any es realitza voluntàriament 
un informe sobre les activitats de la Comissió. 

Denominació comissió 
COMITÈ D’AUDITORIA 

Breu descripció 
No existeixen reglaments específics que regulin l’activitat de les Comissions del Consell, perquè es tracta 
d’un objecte de regulació exclusiu en el Reglament del Consell d’Administració. Cada any es realitza 
voluntàriament un informe sobre les activitats de la Comissió. 

B.2.6 Indiqui si la composició de la comissió executiva reflecteix la participació en el Consell dels diferents consellers en 
funció de la seva condició. 

NO 

En cas negatiu, expliqui la composició de la comissió executiva 

No aplicable perquè no disposa de Comissió executiva 

C - OPERACIONS VINCULADES 

C.1 Assenyali si el Consell en ple s’ha reservat aprovar, després d’haver rebut un informe favorable del Comitè d’auditoria 
o de qualsevol altre comitè al qual s’hagi encarregat la funció, les operacions que la societat realitza amb consellers, amb 
accionistes significatius o amb representants al Consell, o amb persones que hi estiguin vinculades. 

SÍ 

C.2 Especifiqui les operacions rellevants que representin una transferència de recursos o obligacions entre la societat o 
entitats del seu grup i els accionistes significatius de la societat: 

Nom o denominació social de 
l’accionista significatiu 

Nom o denominació social de 
la societat o entitat del grup 

Naturalesa de la 
relació 

Tipus d’operació Import (milers 
d’euros) 

CO SOCIEDAD DE GESTION 
Y PARTICIPACION, S.A. 

SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONTRACTUAL Arrendaments 1 

CORPORACION CATALANA 
OCCIDENTE, S.A. 

SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONTRACTUAL Arrendaments 2 

LA PREVISION 96, S.A. 
SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONTRACTUAL Arrendaments 
2 
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Nom o denominació social de 
l’accionista significatiu 

Nom o denominació social de 
la societat o entitat del grup 

Naturalesa de la 
relació 

Tipus d’operació Import (milers 
d’euros) 

DEPSA 96, S.A. 
SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONTRACTUAL Arrendaments 
3 

INOC, S.A. BILBAO COMPAÑIA 
ANONIMA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. 

FACT. 
REPARACIÓ 
VEHICLES 

Prestació de 
serveis 

33 

INOC, S.A. CATOC VIDA, SOCIEDAD 
ANONIMA DE SEGUROS 

CONTRACTUAL Arrendaments 8 

INOC, S.A. SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

CONTRACTUAL Arrendaments 33 

INOC, S.A. SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

FACT. ARTS 
GRÀFIQUES 

Prestació de 
serveis 

2.249 

INOC, S.A. SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

FACT. 
REPARACIÓ 
VEHICLES 

Prestació de 
serveis 

762 

 

C.3 Especifiqui les operacions rellevants que representin una transferència de recursos o d’obligacions entre la societat o 

entitats del seu grup i els administradors o directius de la societat: 

C.4 Detalli les operacions rellevants realitzades per la societat amb altres societats que pertanyen al mateix grup, sempre 
que no s’eliminin en el procés d’elaboració dels estats financers consolidats i no formin part del trànsit habitual de la societat 
pel que fa al seu objecte i condicions. 

Denominació social de l’entitat del seu grup 
GRUPO COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE CRÉDITO Y CAUCIÓN, S.L. 

Import (milers d’euros) 

360 
Breu descripció de l’operació 

PARTICIPACIONS ESTATUTÀRIES 
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Denominació social de l’entitat del seu grup 
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
Import (milers d’euros) 
213 

Breu descripció de l’operació 
ARRENDAMENTS IMMOBLES 

C.5 Indiqui si els membres del Consell d’Administració s’han trobat, durant l’exercici, en alguna situació de conflicte d’interès, 

segons el que preveu l’article 127 ter de la LSA. 

NO 

C.6 Detalli els mecanismes establerts per detectar, determinar i resoldre els possibles conflictes d’interessos entre la societat 

i/o el seu grup, i els seus consellers, directius o accionistes significatius. 

L’article 32.3 del Reglament del Consell d’Administració de la Societat estableix el següent: Els consellers han de 
comunicar al Consell d’Administració tota situació de conflicte, directe o indirecte, que puguin tenir amb l’interès de la 
Societat. 

En cas de conflicte, el conseller afectat ha d’abstenir-se d’intervenir en l’operació a la qual fa referència el conflicte. En 
concret, els consellers han d’abstenir-se d’assistir i d’intervenir en les deliberacions que afectin assumptes en els quals 
puguin estar interessats personalment. 

El conseller no pot realitzar, de manera directa o indirecta, transaccions professionals o comercials rellevants amb la 
Societat, excepte si comunica prèviament la situació de conflicte i el Consell, després d’un informe de la Comissió de 
Nomenaments i Retribucions, aprova la transacció. 

En tractar-se de transaccions ordinàries amb la Societat, és suficient que el Consell d’Administració aprovi, de manera 
genèrica, la línia d’operacions. 

En qualsevol cas, les transaccions rellevants realitzades entre la Societat i els seus consellers i, en general, les situacions 
de conflicte d’interessos en les quals es trobin, de manera directa o indirecta, els consellers de la Societat, s’han d’incloure 
en l’Informe anual de govern corporatiu, segons el que preveu la legislació aplicable i el que disposa l’article 40 d’aquest 
Reglament. 

C.7 Cotitza a Espanya més d’una societat del Grup? 

NO 

Identifiqui les societats filials que cotitzen: 
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D - SISTEMES DE CONTROL DE RISCOS 

D.1 Descripció general de la política de riscos de la societat i/o del grup. Cal detallar i avaluar els riscos coberts pel sistema, a més 
de la justificació de l’adequació d’aquests sistemes al perfil de cada tipus de risc. 

La importància creixent, tant a nivell normatiu com a nivell de la composició actual del Grup, de la relació existent entre capital i 
risc, s’ha materialitzat en una major sistematització i coordinació de les mesures de quantificació dels riscos existents, i en 
l’aplicació de noves mesures. Entre elles destaca la creació de la Unitat de control de riscos en l’àmbit del Grup, amb l’objectiu 
d’impulsar, coordinar i implantar un model de capital vàlid per a la gestió global de riscos i amb unes funcions dirigides 
especialment a: 

− Homogeneïtzar els criteris de risc del Grup. 
− Coordinar el desenvolupament de la normativa de SOLVÈNCIA II. 
− Definir el Sistema global de riscos. 
− Definir i avaluar els límits de tolerància al risc, amb l’objectiu de dur a terme una gestió de capital eficient, segons es defineix 
en el projecte de directiva de Solvència. 
− Efectuar el càlcul a nivell de Grup de les necessitats de capital. Dins d’aquest àmbit, ha coordinat QIS4 i està duent a terme 
els passos necessaris per a la conveniència del càlcul dels requisits de capital, segons un model intern, que s’adapti al perfil de 
risc del Grup. 

El Grup segueix els estàndards internacionals per a la documentació, manteniment i supervisió d’un sistema de control intern 
adient, que el vincula a la gestió de riscos. Amb aquesta finalitat es desenvolupa un sistema integrat de control intern i de control 
de riscos que permet identificar i controlar contínuament els riscos. En aquest exercici s’ha desenvolupat la part que s’ha definit 
com a control regulatori, que inclou “Compliment normatiu” i “Controls financers derivats de normatives”. 

D’acord amb l’evolució dels sistemes de gestió de riscos en les àrees financera i asseguradora i, de manera especial, amb les 
noves aportacions de Solvència II, el Grup està avançant en l’anàlisi dels riscos que li són propis. 
En aquest sentit, s’ha continuat aprofundint en els objectius, les polítiques i la gestió de riscos segons la classificació de riscos 
que es va establir a partir dels criteris següents: 

A) Riscos tècnics del negoci d’assegurances 

Es registren separats en dos grans subgrups: Assegurances generals i Vida. 

Pel que fa a Assegurances generals, el risc de subscripció es divideix en els d’insuficiència de primes i d’insuficiència de 
provisions tècniques. També incorpora la part tècnica del risc de reassegurança. Aquests riscos es gestionen de manera diferent 
segons la línia de negoci. 

Quant al negoci de Vida, es contemplen dos grups: el de subscripció, que inclou mortalitat, longevitat, incapacitat, caigudes i despeses, i 
el d’obligacions futures derivades d’assegurances de vida/estalvi amb risc per part de la companyia. 

Aquests riscos es generen en: el tràmit de subscripció de pòlisses, la gestió de sinistres per desviacions de costos o freqüències, 
les variacions en la provisió de les obligacions futures que les cobertures ofertes han generat i les desviacions de les despeses de 
gestió. 

Entre les accions empreses per al seu seguiment o control destaquen: 

- Evolució contínua de les normes tècniques per adaptar la subscripció amb mecanismes automàtics i preventius.  

- Anàlisi dels productes per determinar la suficiència de primes i/o provisions tècniques. 

- Desenvolupament d’una política de diversificació del negoci, tant entre els rams d’Assegurances generals com en els de 
Vida.  
- Quantificació del EEV en l’àmbit de Vida. 
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- Contractació de les cobertures de reassegurança necessàries per cobrir les desviacions de sinistralitat, seguint una política 
que permeti un increment del negoci retingut, sempre que la dimensió i la solvència ho permetin. Les cessions de reassegurança 
es dirigeixen a les reasseguradores més importants del mercat, amb uns ràtings adequats, on es puguin trobar els nivells 
necessaris de solvència, de capacitat financera i de gestió, i continuïtat en el negoci i el servei.  

- Seguiment d’una política adequada d’anàlisi del rendiment (resultat) de pòlisses, prenent les mesures que calguin per evitar 
una freqüència elevada de sinistralitat. 

B) Riscos tècnics del negoci d’Assegurança de crèdit i caució. 

L’assegurança de crèdit es subdivideix en tres categories: risc de crèdit tradicional, protecció de crèdits al consum o particulars, i 
productes especials. Cada categoria té un perfil de risc específic i el Grup gestiona cada un d’aquests riscos de la manera que 
considera més adequada. 

- El risc de Crèdit tradicional. 
El Grup assegura als seus clients contra l’impagament de la cartera de rebuts a cobrar. L’assegurança difereix per pòlissa. Com a 
norma general s’inclouen totes les formes d’insolvència legal. Sense enumerar-les exhaustivament, també es pot incórrer en 
garanties especials “per causes polítiques”, per exemple: el risc d’impagament conseqüència de la cancel·lació de llicències 
d’importació-exportació, per problemes en transferències o cancel·lacions de contractes. 
Cada pòlissa té definits uns llindars de crèdit per sota dels quals pot operar sense autorització prèvia del Grup. Les pòlisses 
s’emeten per un temps determinat, que generalment no supera els tres anys. Addicionalment, els clients tenen l’obligació 
d’assumir part dels impagaments sota diferents fórmules. 
Els subscriptors d’aquest tipus de pòlisses reben cobertura dels seus clients només quan el Grup ha fixat un límit de crèdit 
(classificació) per a aquest client. La classificació de les exposicions per client és una eina de control i de mitigació de riscos, 
perquè permet limitar l’exposició per client, ja que la seva classificació pot disminuir en qualsevol moment. Es pot produir també 
l’exclusió de classificació. En qualsevol d’aquests casos, el Grup pren la decisió quan no se sent còmode amb l’exposició global 
agregada sobre un determinat client. 
A més a més, cal tenir en compte que en aquest tipus de pòlisses existeixen dos processos de subscripció: el procés de 
subscripció de la pòlissa i el procés de subscripció del client. En el primer, el Grup decideix sobre l’aptitud del possible prenedor 
de la pòlissa a més dels termes i les condicions de les garanties que s’inclouran. Amb el segon, el Grup gestiona el risc de totes 
les pòlisses en vigor. 

- El risc de l’assegurança de Crèdit al consum 
La unitat de producte de Crèdit al consum assegura als prenedors de les pòlisses de l’impagament per part de particulars dels 
pagaments ajornats compromesos. Com a norma general, en aquest cas s’assegura una cartera de préstecs. Aquest negoci es 
caracteritza per tenir un alt percentatge de recobraments. El Grup ofereix aquest producte a Bèlgica, França i Luxemburg. 

- El risc de Productes especials 

El Grup també ofereix productes a mida, entre els quals trobem pòlisses en les quals s’assegura, per exemple, només una 
transacció comercial. 

- El risc de Caució 

L’assegurança de Caució es comercialitza a Itàlia, Espanya, França i als països nòrdics. El tipus de pòlissa varia en funció del 
marc legal local, tot i que com a norma general inclou fiances de licitació, d’execució i de manteniment. Per gestionar el risc 
d’aquest tipus de productes, es controlen les garanties que cal cobrir, la solvència financera del prenedor, la seva capacitat de 
generació de beneficis, a més de treballar amb els beneficiaris de les pòlisses per a la resolució de conflictes. 

C) Riscos del mercat financer. 

La política d’inversions del Grup l’aprova el Consell d’Administració. 

Aquesta política té en compte la relació actiu - passiu, la tolerància al risc i la liquiditat de les posicions en diferents supòsits. A 
més, es recullen de forma expressa els requisits necessaris per a la utilització d’instruments derivats i actius financers 
estructurats. 
Actualment el Grup diferencia tres tipus de carteres: les que corresponen al negoci assegurador de Vida, les d’Assegurances 
generals, o aquelles altres en les quals el risc l’assumeix el client. 
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En el cas de carteres de Vida, l'objectiu és optimitzar l'adequació d'actius i passius mitjançant la realització d'anàlisis ALM i la 
verificació del compliment dels requisits legals i interns establerts. En el cas de carteres d'Assegurances generals, l'objectiu és 
incrementar al màxim la rendibilitat obtinguda a llarg termini mitjançant una diversificació adequada dels actius. Finalment, les 
carteres en les quals el risc és assumit pel client (sia en contractes d'assegurança, sia en qualsevol altre tipus de producte 
financer) es gestionen d'acord amb les polítiques que s'estableixen per a cada cas en els plecs de condicions i els fulls informatius 
corresponents. 

- Risc de crèdit. Pel que fa al risc de crèdit, la política establerta s'ha basat en dos principis bàsics: 
Prudència: el ràting mínim per a inversions en renda fixa és A-, i qualsevol inversió per sota d'aquesta qualificació requereix 
l'aprovació expressa de la direcció general. 
Diversificació: alta diversificació en sectors i emissors, amb límits màxims de risc per emissor. 

-  Risc de liquiditat. Pel que fa al risc de liquiditat, la política del Grup es basa a mantenir saldos de tresoreria suficients per fer 
front a les eventualitats derivades de les obligacions assumides amb clients. A més, l'anàlisi d'ALM realitzada en carteres de Vida 
permet mitigar aquest risc. D'altra banda, és important destacar que les inversions financeres estan realitzades gairebé totes en 
títols que cotitzen en mercats organitzats que permetrien prendre mesures en cas que es produís alguna situació de tensió de 
liquiditat. 

-  Risc de mercat. El Grup realitza periòdicament diferents anàlisis de sensibilitat de les seves carteres al risc de mercat derivat 
sobretot de l'evolució dels tipus d'interès i de les borses. En aquest sentit, es realitza el control mensual de les durades 
modificades de les carteres de renda fixa, i, amb una altra periodicitat segons el tipus de cartera, una anàlisi Var tant de la renda 
fixa com de la renda variable. 

D) Riscos operacionals. 

Inclou cinc grans grups de riscos, que es divideixen en diversos subriscos. Es refereixen a tecnologies de la informació, recursos, 
màrqueting i altres diversos on s'inclouen fraus, errors en processos i valoracions, etc. 

-  Riscos de l’entorn informàtic. Cada any es duen a terme diverses auditories en les quals es revisen els sistemes informàtics. 
Durant aquest exercici s'han efectuat sobre: control dels processos financers i comptables, LOPD i control sobre possibles 
intrusions i atacs al sistema. Pel que fa als riscos de danys físics, l'entitat disposa d'un Pla de continuïtat del negoci, i té contractat 
un centre de backup que permet una recuperació ràpida en cas de desastres i problemes greus del sistema informàtic. Amb 
caràcter anual es realitza un simulacre, i s'ha constatat una recuperació adequada dels sistemes en els temps previstos. 

-  Riscos en recursos humans. Cada any s'elabora un Pla de formació, que s'executa d'acord amb els criteris establerts al Pla 
estratègic. Pel que fa a les necessitats organitzatives de personal, periòdicament s'incorpora personal titulat en un procés ordenat 
de substitució de plantilla amb un sistema de selecció adequat. Els riscos de compliment normatiu que en aquest entorn afecten 
la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals es compleixen com cal.  Amb aquesta finalitat, es duen a terme accions 
precises per garantir la idoneïtat del lloc de treball/treballador, i també la seva salut laboral. En aquest sentit, cal destacar el 
seguiment continuat de la vigilància de la salut dels treballadors. 

-  Riscos de l’entorn de vendes. Es consideren propis d'aquest risc els de pràctiques comercials i sistemes de vendes. El control 
s'efectua a través de la Direcció comercial, el departament de Control i l'auditoria interna. En un altre aspecte, el risc de satisfacció 
del client l'avalua la mateixa Direcció comercial. 

-  Riscos de fraus, errors en processos, valoracions inadequats i altres. S'inclouen en aquest concepte els errors i les 
inadequacions en dades, i també el frau intern i extern. El control l'efectua la mateixa Direcció afectada i amb l'aplicació de 
sistemes d'auditoria. 

-  Riscos legals. Generats per incompliment de normes legals. 

E) Riscos estratègics i d'entorn general. Agrupa els riscos tecnològics en general, de reputació i de mercat no financer. Per 
mitigar-los es compta amb l’acció dels sistemes de les mateixes àrees afectades. 
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D.2 Indiqui si s'ha materialitzat durant l'exercici algun dels diferents tipus de risc (operatius, tecnològics, financers, legals, de 

reputació, fiscals...) que afecten la societat i/o el seu grup. 

SÍ 

En cas afirmatiu, indiqui les circumstàncies que els han motivat i si han funcionat els sistemes de control establerts. 

Risc materialitzat a l’exercici 

Riscos del mercat financer. En renda fixa s'ha produït una disminució patrimonial de 259,6 mil. 
Circumstàncies que l'han motivat 

Caigudes significatives en la valoració de les inversions financeres, tant de renda fixa com de renda variable. 
Funcionament dels sistemes de control 

Els sistemes de control han funcionat adequadament. 

D.3 Indiqui si hi ha alguna comissió o algun altre òrgan de govern encarregat d'establir i supervisar aquests dispositius de 
control. 

SÍ 

En cas afirmatiu expliqui quines són les seves funcions. 

Nom de la comissió o òrgan 
COMITÈ D'AUDITORIA 

Descripció de funcions 
L'òrgan encarregat de conèixer i supervisar els dispositius de control és el Comitè d'auditoria del Consell d'Administració. D'acord 
amb el que estableixen l'article 15 bis dels Estatuts socials i l'article 15 del Reglament del Consell d'Administració, algunes de les 
seves funcions són supervisar els sistemes d'auditoria, conèixer el procés d'informació financera i els sistemes de control intern 
de la Societat, i vigilar el compliment dels requeriments legals i la correcta aplicació del principis de comptabilitat generalment 
acceptats. 

D.4 Identificació i descripció dels processos de compliment de les diverses regulacions que afecten la seva societat i/o el seu 
grup. 

La garantia de compliment de les diverses regulacions que afecten el Grup es basa en controls que s'efectuen des de les 
diverses direccions i en especial des de: 

- Assessoria jurídica. Entre els seus objectius es troba el de mantenir dins de l'organització un compliment adequat de les 
normes legals. 

- Unitat de control de gestió. Que permet un control adequat de la informació econòmica i financera del Grup i dels seus 
pressupostos. 

- Unitat de control de riscos. Que dirigeix la seva activitat envers els objectius de mantenir una coordinació adequada dels 
riscos del Grup i desenvolupar Solvència II. 
- Auditoria Interna. Que actua amb uns principis encaminats a mantenir un control intern raonable de l'organització, amb 
uns criteris basats en el control del risc. 
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E - JUNTA GENERAL 
E.1 Indiqui, i si és el cas detalli, si hi ha diferències amb el règim de mínims previst a la Llei de societats anònimes (LSA) pel 
que fa al quòrum de constitució de la Junta General. 

NO 

% de quòrum diferent de l'establert a 
l'art. 102 LSA per a supòsits generals 

% de quòrum diferent de l'establert a 
l'art. 103 LSA per a supòsits especials 

de l'art. 103 

Quòrum exigit en 1a convocatòria O O

Quòrum exigit en 2a convocatòria O O
 

E.2 Indiqui, i si és el cas expliqui, si hi ha diferències amb el règim previst a la Llei de societats anònimes (LSA) per al règim 
d'adopció d'acords socials. 

NO 

Descrigui les diferències respecte del règim previst a la LSA. 

E.3 Indiqui els drets dels accionistes en relació amb les Juntes Generals, que siguin diferents dels que estableix la LSA. 

No hi ha drets dels accionistes en relació amb les juntes generals, que siguin diferents dels que estableix la LSA. 

E.4 Indiqui, si és el cas, les mesures adoptades per fomentar la participació dels accionistes a les juntes generals. 

A la pàgina web de la Societat es publica una àmplia informació sobre la Junta General i el seu ordre del dia, els detalls 
de la seva convocatòria, les propostes d'acords que realitza el Consell d'Administració, i les vies de comunicació 
existents entre la Societat i els seus accionistes, a través de les quals aquests darrers poden sol·licitar detalls sobre la 
celebració de la Junta. 

E.5. Indiqui si el càrrec de president de la Junta General coincideix amb el càrrec de president del Consell d'Administració. 

Detalli, si és el cas, quines mesures s'adopten per garantir la independència i el bon funcionament de la Junta General: 
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SÍ 

 

Detall de les mesures 

D'acord amb el que estableix l'article 8 dels Estatuts socials, les juntes generals seran presidides pel president del Consell 
d'Administració i, en el seu defecte, pel vicepresident més antic, o el de més edat, si l'antiguitat és la mateixa. En cas que cap dels dos 
la pogués presidir, ho faria la persona que la Junta decideixi. 

El bon funcionament de la Junta General està garantit a través de les previsions que s'estableixen en el Reglament de la Junta 
aprovat pels accionistes de la Societat en la seva reunió celebrada el 29 d'abril de 2004. 

E.6 Indiqui, si s’escau, les modificacions introduïdes durant l'exercici en el Reglament de la Junta General. 

Durant l'exercici 2008 s'han introduït modificacions al preàmbul i als articles 4.8 i 4.9 del Reglament de la Junta 
General. 

El Reglament de la Junta General de la Societat es troba accessible a través de la pàgina web de l'entitat, 
www.grupocatalanaoccidente.com, als registres públics de la CNMV i al Registre Mercantil de Barcelona. 

E.7 Indiqui les dades d'assistència a les juntes generals celebrades al llarg de l'exercici a què fa referència aquest informe: 

Dades d'assistència 

% vots a distància 
Data Junta 

General 
% de presència 

física 
% en 

representació Vot electrònic Altres 

Total 

29/05/2008 68,824 9,916 0,000 0,000 78,740 
 

E.8 Expliqui breument els acords adoptats a les juntes generals celebrades al llarg de l'exercici a què fa referència aquest 

informe i el percentatge de vots amb els quals s'ha adoptat cada acord. 

A la Junta General Ordinària celebrada en primera convocatòria el 28 de maig de 2008, es van adoptar els acords que 
apareixen en el seu text íntegre a la web de l'entitat, www.grupocatalanaoccidente.com, i que es resumeixen a 
continuació: 

1. Aprovar el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2007. Aprovat 
amb l'abstenció de 446.137 accions, que representen un 0,472% del total de vots emesos, i el vot favorable de la resta 
dels accionistes presents o representats. 

2. Aplicar la distribució del benefici resultant de l'exercici 2007, proposada pel Consell d'Administració, per un import de 
91.225,4 milers d'euros de la manera següent: a dividends, 57.600 milers d'euros i a reserves voluntàries, 33.625,4 
milers d'euros. 
Aprovat per unanimitat. 
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3. Aprovar el balanç, el compte de pèrdues i guanys, i la memòria consolidades del Grup, corresponents a l'exercici tancat a 31 
de desembre de 2007. 

Aprovat amb l'abstenció de 357.725 accions, que representen un 0,379% del total de vots emesos, i el vot favorable de la resta 
dels accionistes presents o representats. 

4. Aprovar la gestió del Consell d'Administració i de la Direcció de la Companyia al llarg de l'exercici censurat. 
Aprovat per unanimitat. 

5.1 Reelegir i, per al que calgui, nomenar conseller el Sr. Mariano Bach Portabella. 
Aprovat amb l'abstenció de 3.169.936 accions, que representen un 3,355% del total de vots emesos i el vot favorable de la resta 
dels accionistes presents o representats. 

5.2 Reelegir i, per al que calgui, nomenar conseller Villasa, S.L. 
Aprovat amb l'abstenció de 3.454.692 accions, que representen un 3,656% del total de vots emesos, i el vot favorable de la resta 
dels accionistes presents o representats. 

5.3 Reelegir i, per al que calgui, nomenar conseller a Inversiones Giró Godó, S.L. 
Aprovat amb l'abstenció de 3.169.936 accions, que representen un 3,355% del total de vots emesos, i el vot favorable de la resta 
dels accionistes presents o representats. 

5.4. Reelegir i, per al que calgui, nomenar conseller a Usanser 07, S.L. 
Aprovat amb l'abstenció de 3.180.335 accions, que representen un 3,366% del total de vots emesos, i el vot favorable de la resta 
dels accionistes presents o representats. 

Tots els nomenaments esmentats es van efectuar per al termini estatutari de cinc anys. 

6. Prorrogar, per a l'exercici 2008, el nomenament de Deloitte, S.L. com a auditors de comptes de la Societat i com a auditors 
dels comptes anuals i de l'informe de gestió consolidats del Grup. 

Aprovat per unanimitat. 

7. Aprovar la modificació del preàmbul i de l'article 4.8 i 4.9 del Reglament de la Junta General d'Accionistes. 
Aprovats per unanimitat. 

8. Fer constar les modificacions del Reglament del Consell d'Administració, aprovades pel mateix Consell d'Administració el 27 
de març de 2008, i també el text únic de l'esmentat Reglament de la Societat, que recull les modificacions esmentades 
aprovades també pel Consell d'Administració de la mateixa data. 
Aprovat amb l'abstenció de 1.525.899 accions, que representen un 1,615% del total de vots emesos, i el vot favorable de la resta 
dels accionistes presents o representats. 

9. Autoritzar, i facultar amb aquesta finalitat, el Consell d'Administració per a l'adquisició d'accions pròpies, ja sigui directament o 
a través de societats filials, per un termini de divuit mesos que es comptaran a partir del dia de la Junta. 
Aprovat per unanimitat. 

10. Autoritzar i delegar en el Consell d'Administració de la Societat la facultat d'emetre valors de renda fixa, convertibles i/o 
bescanviables, a l'empara d’allò que disposa l'article 319 del Reglament del Registre Mercantil i el règim general sobre emissió 
d'obligacions. 
Aprovat, amb el vot en contra de 4.600 accions, que representen un 0,005% del total de vots emesos, i el vot favorable de la 
resta dels accionistes presents o representats. 

11. Facultar, indistintament, el president del Consell d'Administració, Sr. José María Serra Ferré, i el conseller secretari d'aquest 
òrgan, Sr. Francisco José Arregui Laborda, perquè qualsevol d'ells pugui comparèixer davant de notari per tal d'elevar a públics 
els acords anteriors amb les més àmplies facultats i sense restricció de cap tipus. Aprovat per unanimitat. 
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E.9 Indiqui si hi ha alguna restricció estatutària que estableixi un nombre mínim d'accions necessàries per assistir a la Junta 

General. 

SÍ 

Nombre d'accions necessàries per assistir a la Junta General 250 

E.10 Indiqui i justifiqui les polítiques seguides per la Societat pel que fa a les delegacions de vot a la Junta General. 

D'acord amb el que disposen l'article 10.20 dels Estatuts socials i l'article 4.1.2 del Reglament de la Junta General 
d'Accionistes, els accionistes que tinguin dret d'assistència només podran conferir la seva representació a una altra 
persona que també sigui accionista. 

La representació s'haurà de conferir per escrit o pels mitjans de comunicació a distància que el Consell d'Administració 
determini en el moment de la convocatòria de cada Junta, sempre que compleixi els requisits previstos a la legislació 
aplicable i es garanteixi degudament la identitat del subjecte que confereix la representació. En aquest cas, el Consell 
d'Administració, en l'anunci de la convocatòria de Junta General i a través de la pàgina web de la Societat, informarà dels 
mitjans de comunicació a distància concrets que els accionistes podran utilitzar per conferir representació, i també els 
terminis, les formes i els modes d'exercici del dret esmentat dels accionistes per permetre el desenvolupament ordenat de 
la Junta. 

La representació s'haurà d'atorgar amb caràcter especial per a cada Junta, serà sempre revocable i l'assistència personal 
del representat a la Junta tindrà valor de revocació. 

En el cas de sol·licitud pública de representació, se seguirà el que disposen els articles 107 de la LSA i 114 de la LMV. 

Les restriccions establertes als paràgrafs anteriors no seran d'aplicació en els casos que es preveuen a l'article 108 de la 
LSA. 

E.11 Indiqui si la Companyia té coneixement de la política dels inversors institucionals de participar o no en les decisions de 
la Societat: 

NO 

E.12 Indiqui l'adreça i la manera d'accedir al contingut de govern corporatiu a la seva pàgina web. 

L'adreça de la pàgina web de la companyia és: www.grupocatalanaoccidente.com 

El mode d'accés al contingut de govern corporatiu es troba dins de l'apartat Informació corporativa i financera, ben 
identificat com a Accionistes i inversors. 

 

147



F – GRAU DE SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS DE GOVERN CORPORATIU 

Indiqui el grau de seguiment de la societat respecte de les recomanacions del Codi unificat de bon govern. En cas que no se'n 

compleixi alguna, expliqui les recomanacions, normes, pràctiques o criteris que aplica la Societat. 

1, Que els Estatuts de les societats cotitzades no limitin el nombre màxim de vots que pugui emetre un mateix accionista, ni 

incloguin altres restriccions que dificultin la presa de control de la societat mitjançant l'adquisició de les seves accions al mercat. 
Vegeu epígrafs: A.9, E.1.22, B.1.23 i E.1, E.2 

Es compleix 

2, Que quan tant la societat mare com una societat dependent cotitzin, totes dues defineixin públicament amb precisió: 

a) Les respectives àrees d'activitat i eventuals relacions de negoci entre elles, com també les de la societat dependent 

cotitzada amb les altres empreses del grup. 

b) Els mecanismes previstos per resoldre els eventuals conflictes d'interès que es puguin presentar. 
Vegeu epígrafs: C.4 i C.7 

No aplicable 

3. Que, encara que no ho exigeixin expressament les lleis mercantils, se sotmetin a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes 

les operacions que impliquin una modificació estructural de la societat, i, en particular, les següents: 

a) La transformació de societats cotitzades en companyies holding, mitjançant "filialització" o incorporació a entitats 

dependents d'activitats essencials desenvolupades fins aleshores per la mateixa societat, fins i tot encara que aquesta en 

mantingui el ple domini. 

b) L'adquisició o alienació d'actius operatius essencials, quan impliqui una modificació efectiva de l'objecte social. 

c) Les operacions l'efecte de les quals sigui equivalent al de la liquidació de la societat. 

Es compleix 

4. Que les propostes detallades dels acords que s'hagin d'adoptar a la Junta General, inclosa la informació a què fa referència la 

recomanació 28, es facin públiques en el moment de la publicació de l'anunci de la convocatòria de la Junta. 

Es compleix 

5. Que a la Junta General es votin per separat aquelles qüestions que siguin substancialment independents, per tal que els 

accionistes puguin exercir de manera separada les seves preferències de vot. I que aquesta regla s'apliqui, sobretot: 

a) al nomenament o la ratificació de consellers, que s'hauran de votar de manera individual; 

b) en el cas de modificacions d'Estatuts, a cada article o grup d'articles que siguin substancialment independents. 
Vegeu epígraf: E.8 

 
Es compleix 

148



 
6. Que les societats permetin fraccionar el vot per tal que els intermediaris financers que apareguin legitimats com a accionistes, 

però actuïn per compte d'altres clients, puguin emetre els seus vots d'acord amb les seves instruccions. 
Vegeu epígraf: E.4 

Es compleix 

7. Que el Consell exerceixi les seves funcions amb unitat de propòsit i independència de criteri, dispensi el mateix tracte a tots 

els accionistes i es guiï per l'interès de la companyia, entès com fer màxim, de manera sostinguda, el valor econòmic de 

l'empresa. 

I que vetlli també perquè en les seves relacions amb els grups d'interès (stakeholders) l'empresa respecti les lleis i els reglaments; 

compleixi de bona fe les seves obligacions i contractes; respecti els usos i les bones pràctiques dels sectors i territoris on exerceixi 

la seva activitat; i observi aquells principis addicionals de responsabilitat social que hagi acceptat voluntàriament. 
Es compleix 

8. Que el Consell assumeixi com a nucli de la seva missió, aprovar l'estratègia de la companyia i l'organització precisa per a la 

seva posada en pràctica, com supervisar i controlar que la Direcció compleixi els objectius marcats i respecti l'objecte i l'interès 

social de la companyia. I que, amb aquesta finalitat, el Consell en ple es reservi la competència d'aprovar: 
a) Les polítiques i estratègies generals de la societat i, en particular: 

i) El Pla estratègic o de negoci, i també els objectius de gestió i el pressupost anuals 

ii) La política d'inversions i finançament 

iii) La definició de l'estructura del grup de societats 

iv) La política de govern corporatiu 

v) La política de responsabilitat social corporativa 

vi) La política de retribucions i avaluació del rendiment dels alts directius 

vii) La política de control i gestió de riscos, com també el seguiment periòdic dels sistemes interins d'informació i 

control 

viii) La política de dividends, així com la d'autocartera i, en especial, els seus límits 
Vegeu epígrafs: 8.1.10, D.2.13, B.1.14 i D.3 

b) Les decisions següents: 

i) A proposta del primer executiu de la companyia, el nomenament i l'eventual cessament dels alts directius, i també 

les seves clàusules d'indemnització. 
Vegeu epígraf: B.1.14 

i i) La retribució dels consellers, i també, en el cas dels executius, la retribució addicional per les seves funcions 

executives i altres condicions que els seus contractes hagin de respectar. 
Vegeu epígraf: B.1.14 

iii) La informació financera que, per la seva condició de cotitzada, la societat hagi de fer pública periòdicament. 

iv) Les inversions o operacions de tota mena que, per la seva elevada quantia o les seves característiques especials, 

tinguin caràcter estratègic, si no és que la seva aprovació correspon a la Junta General. 

v) La creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que 

tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com qualssevol altres transaccions o operacions de naturalesa anàloga 

que, per la seva complexitat, puguin deteriorar la transparència del Grup. 

c) Les operacions que la societat realitzi amb consellers, amb accionistes significatius o representats en el Consell, o amb 

persones que hi estiguin vinculades ("operacions vinculades"). 

Tanmateix, aquesta autorització del Consell no caldrà en aquelles operacions vinculades que compleixin simultàniament 

les tres condicions següents: 

1) Que es realitzin en virtut de contractes les condicions dels quals estiguin estandarditzades i s'apliquin en massa a 

molts clients. 
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2) Que es realitzin a preus o tarifes establerts amb caràcter general per qui actuï com a subministrador del bé o servei en 
qüestió. 
3) Que la seva quantia no superi l'1% dels ingressos anuals de la societat. 

Es recomana que el Consell aprovi les operacions vinculades previ informe favorable del Comitè d'auditoria, o, si s’escau, 

d'aquell al qual s'hagi encomanat la funció; i que els consellers afectats, a més de no exercir ni delegar el seu dret de vot, 

s'absentin de la sala de reunions mentre el Consell delibera i vota pel que fa al cas. 

Es recomana que les competències que aquí s'atribueixen al Consell ho siguin amb caràcter indelegable, excepte les 

esmentades a les lletres b) i c), que podran ser adoptades per raons d'urgència per la Comissió delegada, amb posterior 

ratificació per part del Consell en ple. 
Vegeu epígrafs: C.1 i C.6 

Es compleix 

9. Que el Consell tingui la dimensió precisa per aconseguir un funcionament eficaç i participatiu, la qual cosa fa 
aconsellable que el nombre de membres no sigui inferior a cinc ni superior a quinze. 
Vegeu epígraf: B.1.1 

Es compleix 

10. Que els consellers externs dominicals i independents constitueixin una àmplia majoria del Consell i que el nombre de 

consellers executius sigui el mínim necessari, tenint en compte la complexitat del grup societari i el percentatge de 

participació dels consellers executius en el capital de la societat. 
Vegeu epígrafs: A.2, 5,2, 5.1,3 i B.1.14 

Es compleix 

11, Que si algun conseller extern no pogués ser considerat dominical ni independent, la societat expliqui aquesta 

circumstància i els seus vincles, sia amb la societat o els seus directius, sia amb els seus accionistes. 
Vegeu epígraf: B.1.3 

No aplicable 

12. Que entre els consellers externs, la relació entre el nombre de consellers dominicals i el d'independents reflecteixi la 

proporció existent entre el capital de la societat representat pels consellers dominicals i la resta del capital. 

Aquest criteri de proporcionalitat estricta es podrà atenuar de tal manera que el pes dels dominicals sigui més elevat que 

el que correspondria al percentatge total de capital que representin: 

1) en societats de capitalització elevada on siguin escasses o nul·les les participacions accionarials que tinguin 

legalment la consideració de significatives, però hi hagi accionistes amb paquets accionarials de valor absolut elevat. 

2) Quan es tracti de societats on hi hagi una pluralitat d'accionistes representats al Consell, i no tinguin vincles entre ells. 
Vegeu epígrafs: B.1.3, A.2 i A.3 

Explicació 
De moment, la Societat no ha nomenat consellers independents. El Consell d'Administració considera que la seva 
estructura és adequada i respecta la continuïtat de les regles i els principis de govern corporatiu que la Societat ha aplicat 
amb uns resultats que s'han considerat sempre molt satisfactoris. 
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13. Que el nombre de consellers independents representi almenys una tercera part del total de consellers. 
Vegeu epígraf: B.1.3 

Explicació 
De moment, la Societat no ha nomenat consellers independents. 

14. Que el Consell expliqui el caràcter de cada conseller davant la Junta General d'Accionistes que hagi d'efectuar o ratificar 

el seu nomenament, i es confirmi o, si s’escau, es revisi anualment a l'Informe anual de govern corporatiu, prèvia verificació 

per part de la Comissió de Nomenaments. I que en aquest informe també s'expliquin les raons per les quals s'hagi nomenat 

consellers dominicals a instància d'accionistes la participació accionarial dels quals sigui inferior al 5% del capital, i s'exposin 

les raons per les quals no s'hagin atès, si és el cas, peticions formals de presència al Consell procedents d'accionistes la 

participació accionarial dels quals sigui igual o superior a la dels altres a instància dels quals sí que s'han designat consellers 

dominicals. 
Vegeu epígrafs: B.1.3 i 8.1 4 

Es compleix 

15. Que quan sigui escàs o nul el nombre de consellers, el Consell expliqui els motius i les iniciatives adoptades per corregir 

la situació; i que, en concret, la Comissió de Nomenaments vetlli perquè quan es produeixin noves vacants:  

a) els procediments de selecció no mostrin tendències implícites que obstaculitzin la selecció de conselleres; 

b) la companyia busqui deliberadament i inclogui entre els possibles candidats dones que reuneixin el perfil professional 

buscat. 
Vegeu epígrafs: B.1.2, B.1.27 i B.2.3 

Es compleix 

16. Que el president, com a responsable del funcionament eficaç del Consell, s'asseguri que els consellers rebin informació 

suficient amb caràcter previ; estimuli el debat i la participació activa dels consellers durant les sessions del Consell, tot 

salvaguardant la seva lliure presa de posició i expressió d'opinió; i organitzi i coordini amb els presidents de les Comissions 

rellevants l'avaluació periòdica del Consell, i també, si s’escau, la del conseller delegat o primer executiu. 
Vegeu epígraf: B.1.42 

Es compleix 

17. Que quan el president del Consell també sigui el primer executiu de la Societat, es faculti un dels consellers independents 

per sol·licitar la convocatòria del Consell o la inclusió de nous punts a l'ordre del dia; per coordinar i fer-se ressò de les 

preocupacions dels consellers externs; i per dirigir l'avaluació del president per part del Consell. 
Vegeu epígraf: B.1.21 

Explicació 
De moment, la Societat no ha nomenat consellers independents. 

18. Que el secretari del Consell vetlli de manera especial perquè les actuacions del Consell: 

a) s'ajustin a la lletra i l'esperit de les lleis i els seus reglaments, inclosos els aprovats pels organismes reguladors; 

b) siguin conformes amb els Estatuts de la Societat i amb el Reglament de la Junta, del Consell i d'altres que la 

companyia tingui; 
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c) tinguin presents les recomanacions sobre bon govern d'aquest Codi unificat que la companyia hagi acceptat. 

I que, per tal de salvaguardar la independència, imparcialitat i professionalitat del secretari, el seu nomenament i 

cessament siguin informats per la Comissió de Nomenaments i aprovats pel ple del Consell; i que aquest procediment de 

nomenament i de cessament consti al Reglament del Consell. 
Vegeu epígraf: B.1.34 

Es compleix 

19. Que el Consell es reuneixi amb la freqüència necessària per dur a terme amb eficàcia les seves funcions, seguint el 

programa de dates i d’afers que estableixi a l’inici de l’exercici, podent proposar cada conseller altres punts de l’ordre del dia 

inicialment no previstos. 
Vegeu epígraf: B.1.29 

Es compleix 

20. Que les no-assistències dels consellers es redueixin a casos indispensables i que es quantifiquin a l’Informe anual de 

govern corporatiu. I que si la representació és imprescindible, es confereixi amb instruccions. 
Vegeu epígrafs: B.1.28 i B.1.30 

Es compleix 

21. Que quan els consellers o el secretari manifestin preocupacions sobre alguna proposta o, en el cas dels consellers, 

sobre el funcionament de la companyia, i aquestes preocupacions no quedin solucionades al Consell, a petició de qui les 

hagi manifestat, que se’n deixi constància a l’acta. 

Es compleix 

22. Que el Consell en ple avaluï un cop l’any: 

a) La qualitat i l’eficiència del funcionament del Consell; 

b) A partir de l’informe que li presenti la Comissió de Nomenaments, l’execució de les seves funcions per part del 

president del Consell i del primer executiu de la companyia; 

c) El funcionament de les seves comissions, a partir de l’informe que aquestes li presentin. 
Vegeu epígraf: B.1.19 

Es compleix 

23. Que tots els consellers puguin fer efectiu el dret a recopilar la informació addicional que considerin necessària sobre afers 

que són competència del Consell. I, llevat que els Estatuts o el Reglament del Consell estableixin una altra cosa, que adrecin 

el seu requeriment al president o al secretari del Consell. 
Vegeu epígraf: B.1.42 

Es compleix 

24. Que tots els consellers tinguin dret a obtenir de la societat l’assessorament necessari per al compliment de les seves 

funcions. I que la societat arbitri els procediments adequats per a l’exercici d’aquest dret, que en circumstàncies especials 

podrà incloure l’assessorament extern amb càrrec a l’empresa. 
Vegeu epígraf: B.1.41 
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Es compleix 

25. Que les societats estableixin un programa d’orientació que proporcioni als nous consellers un coneixement ràpid i 

suficient de l’empresa, i també de les seves regles de govern corporatiu. I que també ofereixin als consellers programes 

d’actualització de coneixements quan les circumstàncies així ho aconsellin. 

Es compleix 

26. Que les societats exigeixin que els consellers dediquin a la seva funció el temps i l’esforç necessaris per dur-la a terme 

amb eficàcia i, en conseqüència: 

a) Que els consellers informin la Comissió de Nomenaments de la resta de les seves obligacions professionals, per si 

poden interferir amb la dedicació exigida; 

b) Que les societats estableixin regles sobre el nombre de consells dels quals poden formar part els seus 

consellers. 
Vegeu epígrafs: B.1.8, B.1.9 i B.1.17 

Es compleix 

27. Que la proposta de nomenament o de reelecció de consellers feta pel Consell a la Junta General d’Accionistes, i també 

el seu nomenament provisional per cooptació, sigui aprovada pel Consell: 

a) A proposta de la Comissió de Nomenaments, en el cas de consellers independents. 

b) Previ informe de la Comissió de Nomenaments, en el cas de la resta de consellers. Vegeu 
epígraf: B.1.2 

Es compleix 

28. Que les societats facin pública, a través de la seva pàgina web, i que mantinguin actualitzada la informació següent sobre 

els seus consellers: 

a) Perfil professional i biogràfic; 

b) Altres consells d’administració a què pertany, tant si es tracta de societats cotitzades com si no; 

c) Indicació de la categoria de conseller a què pertany segons correspongui, assenyalant, en el cas de consellers 

dominicals, l’accionista al qual representen o amb qui tenen vincles. 

d) Data del seu primer nomenament com a conseller a la societat, i també dels posteriors, i 

e) Accions de la companyia, i opcions sobre elles, de les quals sigui titular. 

Es compleix 

29. Que els consellers independents no romanguin com a tals durant un període continuat superior a 12 anys. 
Vegeu epígraf: B.1.2 

Explicació 
No aplicable. De moment, no s’han designat consellers independents en el Consell d’Administració. 

30. Que els consellers dominicals presentin la seva dimissió quan l’accionista a qui representen vengui íntegrament la seva 
participació accionarial. I que també ho facin, en el nombre que correspongui, quan aquest accionista rebaixi la seva 
participació accionarial fins a un nivell que exigeixi la reducció del nombre dels seus consellers dominicals. 
Vegeu epígrafs: A.2, A.3 i B.1.2 
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Es compleix 

31.  Que el Consell d’Administració no proposi el cessament de cap conseller independent abans del compliment del 

període estatutari per al qual hagi estat nomenat, llevat quan es produeixi causa justa, detectada pel Consell previ informe 

de la Comissió de Nomenaments. En particular, es considerarà que existeix causa justa quan el conseller hagi incomplert 

els deures inherents al seu càrrec o incorregut en algunes de les circumstàncies que es descriuen a l’epígraf 5 de l’apartat 

III de definicions d’aquest Codi. 

També es podrà proposar el cessament de consellers independents com a resultat d’ofertes públiques d’adquisició, de 

fusions o d’altres operacions societàries similars, que suposin un canvi en l’estructura de capital de la societat, quan 

aquests canvis en l’estructura del Consell vinguin propiciats pel criteri de proporcionalitat indicat a la Recomanació 12. 
Vegeu epígrafs: B.1.2, B.1.5 i B.1.26 

Explicació 
No aplicable. De moment, no s’han designat consellers independents en el Consell d’Administració. 

32.  Que les societats estableixin regles que obliguin els consellers a informar i, si escau, dimitir en aquells supòsits que 

puguin perjudicar el crèdit i la reputació de la societat i, en particular, que els obliguin a informar el Consell de les causes 

penals en què apareguin com a imputats, i també de les seves vicissituds processals posteriors. 

Que si un conseller resulta processat o es dicta en contra seu acte d’obertura de judici oral per algun dels delictes 

assenyalats a l’article 124 de la Llei de societats anònimes, el Consell examini el cas com més aviat millor i, a la vista de 

les seves circumstàncies concretes, decideixi si és procedent o no que el conseller continuï en el seu càrrec. I que tot això 

el Consell ho exposi, de manera raonada, a l’Informe anual de govern corporatiu. 
Vegeu epígrafs: B.1.43 i B.1.44 

Es compleix 

33.  Que tots els consellers expressin clarament la seva oposició quan considerin que alguna proposta de decisió 

sotmesa al Consell pot ser contrària a l’interès social. I que facin el mateix, de manera especial els independents i la resta 

de consellers a qui no afecti el potencial conflicte d’interès, quan es tracti de decisions que puguin perjudicar els accionistes 

no representats al Consell. 

I que, quan el Consell adopti decisions significatives o reiterades sobre les quals el conseller hagi formulat reserves 

serioses, aquest n’extregui les conclusions que pertoquin i, si opta per dimitir, que n’expliqui les raons a la carta a què fa 

referència la recomanació següent. 

Aquesta recomanació afecta també el secretari del Consell, encara que no tingui la condició de conseller. 

Es compleix 

34.  Que quan, per dimissió o per un altre motiu, un conseller cessa en el seu càrrec abans de la finalització del seu mandat, 

expliqui les raons en una carta que enviarà a tots els membres del Consell. I que, sense perjudici que aquest cessament es 

comuniqui com a fet rellevant, s’informi del motiu del cessament a l’Informe Anual de Govern Corporatiu. 
 
Vegeu epígraf: B.1.5 

Es compleix 

35. Que la política de retribucions aprovada pel Consell es pronunciï com a mínim sobre els temes següents: 
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a) Import dels components fixos, amb desglossament, si escau, de les dietes per participació en el Consell i les seves 

comissions i una estimació de la retribució fixa anual a què donin origen; 

b) Conceptes retributius de caràcter variable, incloent-hi, en particular: 

i) Classes de consellers als quals s’apliquin, i també explicació de la importància relativa dels conceptes 
retributius variables respecte als fixos. 
ii) Criteris d’avaluació de resultats en què es basi qualsevol dret a una remuneració en accions, opcions 

sobre accions o qualsevol component variable; 

iii) Paràmetres fonamentals i fonament de qualsevol sistema de primes anuals (bons) o d’altres beneficis no satisfets en 

efectiu; i 

iv) Una estimació de l’import absolut de les retribucions variables a què donarà origen el pla retributiu 

proposat, en funció del grau de compliment de les hipòtesis o objectius que agafi com a referència. 

c) Principals característiques dels sistemes de previsió (per exemple, pensions complementàries, assegurances de vida i 

figures anàlogues), amb una estimació del seu import o cost anual equivalent. 

d) Condicions que hauran de respectar els contractes dels qui exerceixin funcions d’alta direcció, com consellers 

executius, entre les quals s’inclouran: 

i) Durada; 

ii) Terminis de preavís; i 

iii) Qualsevol altra clàusula relativa a primes de contractació, i també indemnitzacions o blindatges per 

resolució anticipada o finalització de la relació contractual entre la societat i el conseller executiu. 
Vegeu epígraf: B.1.15 

Es compleix 

36. Que se circumscriguin als consellers executius les remuneracions mitjançant lliurament d’accions de la societat o de 

societats del grup, opcions sobre accions o instruments referenciats al valor de l’acció, retribucions variables vinculades al 

rendiment de la societat o sistemes de previsió. 

Aquesta recomanació no afectarà el lliurament d’accions, quan estigui condicionat al fet que els consellers les 
mantinguin fins al seu cessament com a conseller. 

Vegeu epígrafs: A.3 i B.1.3 

Es compleix 

37. Que la remuneració dels consellers externs sigui la necessària per retribuir la dedicació, la qualificació i la 

responsabilitat que el càrrec exigeixi; però no tan elevada com per comprometre’n la independència. 

Es compleix 

38. Que les remuneracions relacionades amb els resultats de la societat tinguin en compte les eventuals excepcions que 

consten a l’informe de l’auditor extern i minorin aquests resultats. 

Es compleix 

39. Que en cas de retribucions variables, les polítiques retributives incorporin les cauteles tècniques necessàries per 

garantir que aquestes retribucions mantenen relació amb l’execució professional dels seus beneficiaris i no deriven 

simplement de l’evolució general dels mercats o del sector d’activitat de la companyia o d’altres circumstàncies semblants. 
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Es compleix 

40. Que el Consell sotmeti a votació de la Junta General d’Accionistes, com a punt separat de l’ordre del dia i amb caràcter 

consultiu, un informe sobre la política de retribucions dels consellers. I que aquest informe es posi a disposició dels 

accionistes, de manera separada o de qualsevol altra manera que la societat consideri convenient. 
Aquest informe se centrarà especialment en la política de retribucions aprovada pel Consell per a l’any en curs, i també, 

si escau, la prevista per als anys futurs. Tractarà totes les qüestions a què fa referència la Recomanació 35, llevat 

d’aquells extrems que puguin suposar la revelació d’informació comercial sensible. Insistirà en els canvis més 

significatius d’aquestes polítiques sobre l’aplicada durant l’exercici passat a què es refereixi la Junta General. També 

inclourà un resum global de com es va aplicar la política de retribucions en aquest exercici passat. 
Així mateix, que el Consell informi del paper executat per la Comissió de Retribucions en l’elaboració de la 

política de retribucions i, en cas que hagi utilitzat assessorament extern, de la identitat dels consultors 

externs que l’hagin prestat. 
Vegeu epígraf: B.1.16 

Explicació 
El Consell d’Administració no elabora un informe sobre la política de retribucions. 

41. Que la Memòria detalli les retribucions individuals dels consellers durant l’exercici i que inclogui: 

a) El desglossament individualitzat de la remuneració de cada conseller, que inclourà, si escau: 

i) Les dietes d’assistència o altres retribucions fixes com a conseller; 

ii) La remuneració addicional com a president o membre d’alguna comissió del Consell; 

iii) Qualsevol remuneració en concepte de participació en beneficis o primes, i la raó per la qual es van 

atorgar; 

iv) Les aportacions a favor del conseller a plans de pensions d’aportació definida; o l’augment de drets 

consolidats del conseller, quan es tracti d’aportacions a plans de prestació definida; 

v) Qualsevol indemnització pactada o pagada en cas d’acabament de les seves funcions; 

vi) Les remuneracions percebudes com a conseller d’altres empreses del grup; 

vii) Les retribucions per l’execució de funcions d’alta direcció dels consellers executius;  
viii) Qualsevol altre concepte retributiu diferent dels anteriors, independentment de la seva naturalesa o de 

l’entitat del grup que el satisfaci, especialment quan tingui la consideració d’operació vinculada o la seva 

omissió distorsioni la imatge fidel de les remuneracions totals percebudes pel conseller. 

b) El desglossament individualitzat dels eventuals lliuraments a consellers d’accions, d’opcions sobre accions o de 

qualsevol altre instrument referenciat al valor de l’acció, amb detall de: 

i) Nombre d’accions o d’opcions concedides durant l’any, i condicions per al seu exercici; 

ii) Nombre d’opcions exercides durant l’any, amb indicació del nombre d’accions afectes i el preu d’exercici; 

iii) Nombre d’opcions pendents d’exercitar al final de l’any, amb indicació del seu preu, data i altres 

requisits d’exercici; 

iv) Qualsevol modificació durant l’any de les condicions d’exercici d’opcions ja concedides. 

c) Informació sobre la relació, en aquest exercici passat, entre la retribució obtinguda pels consellers executius i els 

resultats o altres mesures de rendiment de la societat. 

Explicació 
El Consell d’Administració, de moment, no ha aprovat incloure a la Memòria les retribucions individuals dels consellers. 

156



42. Que quan existeixi Comissió delegada o executiva (d’ara endavant, "Comissió delegada"), l’estructura de participació de 

les diferents categories de consellers sigui semblant a la del mateix Consell i el seu secretari sigui el del Consell. 
Vegeu epígrafs: B.2.1 i B.2.6 

No aplicable 

43. Que el Consell tingui sempre coneixement dels afers tractats i de les decisions adoptades per la Comissió delegada i 

que tots els membres del Consell rebin còpia de les actes de les sessions de la Comissió delegada.No aplicable 

44. Que el Consell d’Administració constitueixi dins seu, a part del Comitè d’auditoria exigit per la Llei del mercat de valors, 

una Comissió, o dues comissions separades, de Nomenaments i Retribucions. 

Que les regles de composició i de funcionament del Comitè d’auditoria i de la Comissió o comissions de Nomenaments i 

Retribucions figurin al Reglament del Consell, i que incloguin les següents: 

a) Que el Consell designi els membres d’aquestes comissions, tenint presents els coneixements, les aptituds i 

l’experiència dels consellers i les comeses de cada Comissió; que deliberi sobre les seves propostes i informes; i que l’hi 

hagin de retre compte, en el primer ple del Consell posterior a les seves reunions, de la seva activitat i respondre del treball 

realitzat; 

b) Que aquestes comissions estiguin formades exclusivament per consellers externs, amb un mínim de tres. Tot això 

sense perjudici de l’assistència de consellers executius o d’alts directius, quan així ho acordin de manera expressa els 

membres de la Comissió. 

c) Que els seus presidents siguin consellers independents. 

d) Que puguin recopilar assessorament extern quan ho considerin necessari per a l’execució de les seves funcions. 

e) Que de les seves reunions es faci acta, de la qual s'enviarà còpia a tots els membres del Consell. 
Vegeu epígrafs: B.2.1 i B.2.3 

Es compleix de manera parcial 
La Societat compta amb una Comissió de Nomenaments i Retribucions i amb un Comitè d’auditoria, però cap no està 
presidit per un conseller independent, tal com demana la Recomanació, ja que la Societat no compta amb la presència de 
consellers independents. Això no obstant, tant el president com tots els seus membres són consellers externs dominicals. 

45. Que la supervisió del compliment dels codis interns de conducta i de les regles de govern corporatiu s’atribueixi a la 

Comissió d’Auditoria, a la Comissió de Nomenaments o, si existeixen de manera separada, a les de Compliment o Govern 

corporatiu.Es compleix 

46. Que els membres del Comitè d’auditoria, i de manera especial el seu president, es designin tenint en compte els seus 

coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, d’auditoria o de gestió de riscos. 

Es compleix 

47. Que les societats cotitzades disposin d’una funció d’auditoria interna que, sota la supervisió del Comitè d’auditoria, vetlli 

pel bon funcionament dels sistemes d’informació i de control intern. 
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Es compleix 

48. Que el responsable de la funció d’auditoria interna presenti al Comitè d’auditoria el seu pla anual de treball; que l’informi 

directament de les incidències que es presentin en el seu desenvolupament; i, al final de cada exercici, que li presenti un 

informe d’activitats. 

Es compleix 

49. Que la política de control i de gestió de riscos identifiqui almenys: 

a) Els diferents tipus de risc (operatius, tecnològics, financers, legals, de reputació, etc.) a què fa front la societat, 

incloent-hi entre els financers o econòmics, els passius contingents i altres riscos fora de balanç; 

b) La fixació del nivell de risc que la societat consideri acceptable; 

c) Les mesures previstes per mitigar l’impacte dels riscos identificats, en cas que s’arribin a materialitzar; 

d) Els sistemes d’informació i de control intern que s’utilitzaran per controlar i gestionar els riscos esmentats, inclosos els 

passius contingents o riscos fora de balanç. 
Vegeu epígrafs: D 

Es compleix 

50. Que correspongui al Comitè d’auditoria: 

1r. En relació amb els sistemes d’informació i de control intern: 

a) Supervisar el procés d’elaboració i la integritat de la informació financera relativa a la societat i, si escau, 

al grup, revisant el compliment dels requisits normatius, la delimitació adequada del perímetre de 

consolidació i l’aplicació correcta dels criteris comptables. 

b) Revisar periòdicament els sistemes de control intern i de gestió de riscos, perquè els principals riscos 

s’identifiquin, gestionin i donin a conèixer de manera adequada. 

c) Vetllar per la independència i l’eficàcia de la funció d’auditoria interna; proposar la selecció, el 

nomenament, la reelecció i el cessament del responsable del servei d’auditoria interna; proposar el 

pressupost d’aquest servei; rebre informació periòdica sobre les seves activitats; i verificar que l’alta direcció 

té en compte les conclusions i les recomanacions dels seus informes. 

d) Establir i supervisar un mecanisme que permeti als treballadors comunicar, de manera confidencial i, si 

es considera adient, anònima, les irregularitats de potencial transcendència, especialment financeres i 

comptables, que detectin dins l’empresa. 

2n. En relació amb l’auditor extern: 
a) Presentar al Consell les propostes de selecció, de nomenament, de reelecció i de substitució de l’auditor 

extern, i també les condicions de la seva contractació. 

b) Rebre de manera regular de l’auditor extern informació sobre el pla d’auditoria i els resultats de la seva 

execució, i verificar que l’alta direcció té en compte les seves recomanacions. 

c) Garantir la independència de l’auditor extern i, en aquest sentit: 

i) Que la societat comuniqui com a fet rellevant a la CNMV el canvi d’auditor i que ho acompanyi 

amb una declaració sobre l’eventual existència de desacords amb l’auditor sortint i, si ha existit, del 

seu contingut. 

ii) Que es garanteixi que la societat i l’auditor respecten les normes vigents sobre prestació de 

serveis diferents dels d’auditoria, els límits a la concentració del negoci de l’auditor i, en general, la 

resta de normes establertes per garantir la independència dels auditors; 
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iii) Que, en cas de renúncia de l’auditor extern, examini les circumstàncies que l’hagin motivat. 

d) En cas de grups, afavorir que l’auditor del grup assumeixi la responsabilitat de les auditories de les 

empreses que l’integren. 
Vegeu epígrafs: B.1.35, B.2.2, B.2.3 i D.3 

Es compleix 

51. Que el Comitè d’auditoria pugui convocar qualsevol treballador o directiu de la societat i fins i tot disposar que 

compareguin sense presència de cap altre directiu. 

Es compleix 

52. Que el Comitè d’auditoria informi el Consell, amb caràcter previ a l’adopció per part d’aquest de les corresponents 
decisions, sobre els següents afers indicats a la Recomanació 8: 

a) La informació financera que, per la seva condició de cotitzada, la societat hagi de fer pública periòdicament. El 
Comitè s’hauria d’assegurar que els comptes intermedis es formulen amb els mateixos criteris comptables que els anuals 
i, en aquest sentit, hauria de considerar si és procedent una revisió limitada de l’auditor extern. 
b) La creació o l’adquisició de participacions a entitats de propòsit especial o domiciliades a països o territoris que 

tinguin la consideració de paradisos fiscals, i també qualsevol altra transacció o operació de naturalesa anàloga que, per 

la seva complexitat, puguin menyscabar la transparència del grup. 

c) Les operacions vinculades, llevat en cas que aquesta funció d’informe previ hagi estat atribuïda a una altra Comissió 

de les de supervisió i control. 
Vegeu epígrafs: B.2.2 i B.2.3 

Es compleix 

53. Que el Consell d’Administració intenti presentar els comptes a la Junta General sense reserves ni excepcions a l’informe 

d’auditoria i que, en els supòsits excepcionals en què existeixin, tant el president del Comitè d’auditoria com els auditors 

expliquin amb claredat als accionistes el contingut i l’abast d’aquestes reserves o excepcions. 
Vegeu epígraf: B.1.38 

Es compleix 

54. Que la majoria dels membres de la Comissió de Nomenaments –o de Nomenaments i Retribucions, si són una de sola–, 
siguin consellers independents. 
Vegeu epígraf: B.2.1 

No aplicable 

55. Que corresponguin a la Comissió de Nomenaments, a més de les funcions indicades a les Recomanacions precedents, 

les següents: 

a) Avaluar les competències, els coneixements i l’experiència necessaris al Consell; definir, en conseqüència, les 

funcions i les aptituds necessàries en els candidats que hagin de cobrir cada vacant, i avaluar el temps i la dedicació 

necessaris perquè puguin dur a terme correctament la seva comesa. 

b) Examinar o organitzar, de la manera que es consideri adient, la successió del president i del primer executiu i, si 

escau, fer propostes al Consell perquè aquesta successió es produeixi de manera ordenada i ben planificada. 

c) Informar dels nomenaments i dels cessaments d’alts directius que el primer executiu proposi al Consell. 
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d) Informar el Consell sobre els temes de diversitat de gènere indicats a la Recomanació 14 d’aquest Codi. 
Vegeu epígraf: B.2.3 

Es compleix 

56. Que la Comissió de Nomenaments consulti el president i el primer executiu de la societat, especialment quan es tracti 

de matèries relatives als consellers executius. 

I que qualsevol conseller pugui sol·licitar de la Comissió de Nomenaments que tingui en compte, per si els considerés 

idonis, candidats potencials per cobrir llocs vacants de conseller. 

Es compleix 

57. Que corresponguin a la Comissió de Retribucions, a més de les funcions indicades a les Recomanacions precedents, 

les següents: 

a) Proposar al Consell d’Administració: 

i) La política de retribució dels consellers i dels alts directius; 

ii) La retribució individual dels consellers executius i la resta de condicions dels seus contractes.  
iii) Les condicions bàsiques dels contractes dels alts directius. 

b) Vetllar pel respecte de la política retributiva establerta per la societat. 
Vegeu epígrafs: B.1.14 i B.2.3 

Es compleix 

58. Que la Comissió de Retribucions consulti el president i el primer executiu de la societat, especialment quan es tracti de 

matèries relatives als consellers executius i als alts directius. 

Es compleix 

G – ALTRE INFORMACIÓ D’INTERÈS 

Si considera que existeix algun principi o aspecte rellevant relatiu a les pràctiques de govern corporatiu aplicades per la 

seva societat que no hagi estat tractat en aquest informe, esmenti’l i expliqui’n el contingut a continuació. 

NOTA CLARIFICADORA DE L’APARTAT B.1.3. 

Els consellers, Sr. José María Serra Farré i Sr. Jesús Serra Ferré es podrien qualificar de consellers externs dominicals, 
d’acord amb allò que es preveu a les instruccions per emplenar aquest informe, però es consideren executius d’acord 
amb el paràgraf tercer de la definició de consellers executius que s’estableix. És a dir, quan un conseller exerceixi 
funcions d’alta direcció i alhora sigui o representi un accionista significatiu o representat en el Consell, es considera 
executiu o intern a efectes d’aquest Codi. 

Apartat CONSELLERS EXTERNS DOMINICALS. 

Es fa constar de manera expressa que Inoc, S.A. és titular d’una participació directa del 0,095% i d’una participació 
indirecta del Grup Catalana Occident, SA, a través de la Corporación Catalana Occidente, S.A. (26,133%) i La Previsión 
96, S.A. (25,003%). 

NOTA CLARIFICADORA DE L’APARTAT B.1.40. 
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Els càrrecs i funcions que ostenten les persones físiques representants dels administradors persones jurídiques de la 
Societat, a societats amb el mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat al que constitueix l’objecte social del Grup 
Catalana Occident, SA, són els següents: 

Administrador: New Grange Holding España, S.L. 
Persona física representant de l’Administrador: Jordi Mora Magriñà 

Societat/s en què participa i/o exerceix una funció: 

Banca Internacional d'Andorra – Càrrec o funció: Representant del 
conseller Banca Mora, S.A. - Càrrec o funció: Representant del conseller 
BIBM Gestió d'Actius, S.A. - Càrrec o funció: President del Consell d’Administració 
BIBM Assegurances, S.A. - Càrrec o funció: Representant del conseller. 

NOTA CLARIFICADORA DE L’APARTAT B.2.1. 

Sr. Francisco José Arregui Laborda, conseller secretari de la societat, actua de secretari no-membre del Comitè d’auditoria 
i de la Comissió de Nomenaments i Retribucions. 

NOTA CLARIFICADORA DE L’APARTAT C.2. 

A més de les operacions rellevants que es detallen a l’apartat C2 entre INOC, S.A. i societats o entitats del Grup, s’han 
realitzat entre Inoc, SA i la resta de societats filials operacions comercials de facturació d’arts gràfiques per un import de 
449 milers d’euros. 

NOTA CLARIFICADORA DE L’APARTAT C.3. 

D’acord amb allò que estableix l’Ordre EHA/3050/2004, de 15 de setembre, es fa constar que, al marge de les 
remuneracions percebudes pels consellers, reflectides a l’apartat B.1.11 i els dividends percebuts, no s’han produït en 
l’exercici operacions vinculades efectuades amb administradors, directius o assimilats a aquests efectes, excepte les que, 
pertanyent al tràfic ordinari de la companyia, s’han efectuat en condicions normals de mercat i són d’escassa rellevància. 

En aquest apartat es pot incloure qualsevol altra informació, aclariment o matís, relacionats amb els anteriors apartats de 
l’informe, en la mesura que siguin rellevants i no reiteratius. 

En concret, indiqui si la societat està sotmesa a una legislació diferent de l’espanyola en matèria de govern corporatiu i, si 

escau, inclogui-hi la informació que estigui obligada a subministrar i que sigui diferent de l’exigida en aquest informe. 
 
 
Definició vinculant de conseller independent 
 
Indiqui si algun dels consellers independents té o ha tingut alguna relació amb la societat, els seus accionistes significatius o els 
seus directius, que si hagués estat prou significativa o important hauria determinat que no es pogués considerar independent 

el conseller, d’acord amb la definició recollida a l’apartat 5 del Codi unificat de bon govern: 

NO 
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Data i signatura: 

Aquest Informe anual de govern corporatiu ha estat aprovat pel Consell d’Administració de la societat, en la seva sessió de data 

26/02/2009 

Indiqui si hi ha hagut consellers que han votat en contra o que s’han abstingut en relació amb l’aprovació d’aquest informe.NO 
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GRUP CATALANA OCCIDENT, SA I SOCIETATS DEPENDENTS 
(Grup Catalana Occident)
BALANÇOS DE SITUACIÓ CONSOLIDATS A 31 DE DESEMBRE DE 2008 I 2007 (Notes 1 a 3)

A C T I U

1 Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.078.129 843.445

2 Actius financers mantinguts per negociar -                           39.548

3 Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys 544.478 386.222

a) Valors representatius de deute 83.514 37.131

b) Inversions per compte de prenedors que assumeixen el risc de la inversió 362.912 263.159

c) Préstecs 24.807 17.943

d) Dipòsits en entitats de crèdit 73.245 67.989

4 Actius financers disponibles per a la venda 3.548.347 4.622.979

a) Instruments de patrimoni 894.710 1.271.579

b) Valors representatius de deute 2.584.462 3.279.801

c) Préstecs 6.876 8.438

d) Dipòsits en entitats de crèdit 58.389 59.301

e) Altres 3.910 3.860

5 Préstecs i partides per cobrar 435.244 1.059.900

a) Préstecs i altres actius financers 47.479 138.218

b) Partides per cobrar 332.452 862.921

c) Inversions pel compte de prenedors que assumeixen el risc de la inversió 55.313 58.761

6 Inversions mantingudes fins a venciment - -

7 Derivats de cobertura - -

8 Participació de la reassegurança en les provisions tècniques 313.332 1.317.514

9 Immobilitzat material i inversions immobiliàries 380.162 454.106

a) Immobilitzat material 217.578 272.191

b) Inversions immobiliàries 162.584 181.915

10 Immobilitzat intangible 159.863 459.052

a) Fons de comerç 133.637 401.500

b) Despeses d'adquisició de carteres de pòlisses 5.240 5.240

c) Altre immobilitzat intangible 20.986 52.312

11 Participacions en entitats valorades pel mètode de la participació 577.393 141.263

12 Actius fiscals 16.572 158.438

a) Actius per impost corrent 3.986 42.922

b) Actius per impost diferit 12.586 115.516

13 Altres actius 109.881 410.788

14 Actius mantinguts per a la venda - -

     TOTAL   A C T I U 7.163.401 9.893.255

(*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.
Les Notes 1 a 21 descrites a la Memòria adjunta i als Annexos I i II formen part integrant del Balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2008.

31.12.2008

(Xifres en milers d'euros)

31.12.2007 (*)
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GRUP CATALANA OCCIDENT, SA I SOCIETATS DEPENDENTS 
(Grup Catalana Occident)
BALANÇOS DE SITUACIÓ CONSOLIDATS A 31 DE DESEMBRE DE 2008 I 2007 (Notes 1 a 3)

P A S S I U   I   P A T R I M O N I   N E T 31.12.2008

TOTAL   P A S S I U 5.629.492 8.400.564
1 Passius financers mantinguts per negociar -                           -                          

2 Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys -                           -                          

3 Deutes i partides per pagar 288.756 637.289

a) Passius subordinats -                           115.931

b) Altres deutes 288.756 521.358

4 Derivats de cobertura -                           -                          

5 Provisions tècniques 5.006.195 7.236.016

a) Per a primes no consumides 567.390 917.922

b) Per a riscos en curs -                           -                            

c) Per a assegurances de vida

- Provisió per a primes no consumides i riscos en curs 17.075 17.256                   

- Provisió matemàtica 2.726.359 2.798.796

- Provisió d'assegurances de vida quan el risc de la inversió l'assumeix el prenedor 418.225 321.920

d) Per a prestacions 1.255.015 3.158.086

e) Per a participació en beneficis i per a extorns 6.247 5.212

f) Altres provisions tècniques 15.884 16.824

6 Provisions no tècniques 88.389 157.872

7 Passius fiscals 191.723 231.051

a) Passius per impost corrent 20.217 92.192

b) Passius per impost diferit 171.506 138.859

8 Resta de passius 54.429 138.336

9 Passius vinculats amb actius mantinguts per a la venda -                           -                          

TOTAL   P A T R I M O N I   N E T 1.533.909 1.492.691

Fons propis

1 Capital 36.000 36.000

a) Capital escripturat 36.000 36.000

b) Menys: Capital no exigit -                           -                            

2 Prima d’emissió 1.533 1.533

3 Reserves 628.157 846.866

4 Menys: Accions i participacions en patrimoni pròpies 17.823 18.793

5 Resultats d'exercicis anteriors -                           -                          

6 Altres aportacions de socis -                           -                          

7 Resultat de l'exercici atribuïble a la societat dominant 234.719 104.448

a) Pèrdues i guanys consolidats 291.395 2.804

b) Pèrdues i guanys atribuïbles a socis externs 56.676 (101.644)

8 Menys: Dividend a compte 21.840 24.024

9 Altres instruments de patrimoni net -                           -                          

Ajustos per canvis de valor

1 Actius financers disponibles per a la venda 238.594 5.780

2 Operacions de cobertura -                           -                          

3 Diferències de canvi -                           (2.513)                 

4 Correcció d'asimetries comptables (39.381)                (15.363)               

5 Entitats valorades pel mètode de la participació 2.414 (5.272)                 

6 Altres ajustos (7.093)                  (14.748)               

PATRIMONI NET ATRIBUÏT A L'ENTITAT DOMINANT 1.055.280 913.914

INTERESSOS MINORITARIS 478.629 578.777

1 Ajustos per canvis de valor (2.515)                  (47.722)               

2 Resta 481.144 626.499

     TOTAL   P A T R I M O N I   N E T   I   P A S S I U 7.163.401 9.893.255

(*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.
Les Notes 1 a 21 descrites a la Memòria adjunta i als Annexos I i II formen part integrant del Balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2008.

31.12.2007 (*)

(Xifres en milers d'euros)

165



GRUP CATALANA OCCIDENT, SA I SOCIETATS DEPENDENTS 
(Grup Catalana Occident)
COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDATS CORRESPONENTS ALS 
EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2008 I 2007
(Notes 1 a 3)

1 Primes imputades a l'exercici, netes de reassegurança 1.262.576 1.943.155
2 Ingressos de l'immobilitzat material i de les inversions 101.004 194.376
3 Altres ingressos tècnics 43.869 226.880
4 Sinistralitat de l'exercici, neta de reassegurança (757.952) (1.587.921)
5 Variació d'altres provisions tècniques, netes de reassegurança (3.861) (940)
6 Participació en beneficis i extorns 803 (5.529)
7 Despeses d'explotació netes (355.024) (713.953)
8 Altres despeses tècniques (22.565) 4.472
9 Despeses de l'immobilitzat material i de les inversions (23.423) (91.093)

A) RESULTAT ASSEGURANCES NO VIDA 245.427 (30.553)

10 Primes imputades a l'exercici, netes de reassegurança 537.348 605.865
11 Ingressos de l'immobilitzat material i de les inversions 162.305 174.634
12 Ingressos d'inversions afectes a assegurances en què el prenedor assumeix el 

risc de la inversió 39.730 28.650
13 Altres ingressos tècnics 5.464 5.467
14 Sinistralitat de l'exercici, neta de reassegurança (456.458) (588.150)
15 Variació d'altres provisions tècniques, netes de reassegurança (130.941) 30.035
16 Participació en beneficis i extorns (208) (970)
17 Despeses d'explotació netes (63.002) (63.514)
18 Altres despeses tècniques (3.419) (3.672)
19 Despeses de l'immobilitzat material i de les inversions (40.886) (25.210)
20 Despeses d'inversions afectes a assegurances en què el prenedor assumeix el 

risc de la inversió (14.641) (101.910)

B) RESULTAT ASSEGURANCES VIDA 35.292 61.225

C) RESULTAT COMPTE TÈCNIC 280.719 30.672

21 Ingressos de l'immobilitzat material i de les inversions 102.862 747
22 Diferència negativa de consolidació -                                   -                                   
23 Despeses de l'immobilitzat material i de les inversions (5.728) (4.411)
24 Altres ingressos 6.473 3.513
25 Altres despeses (8.883) (4.982)

E) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 375.443 25.539

26 Impost sobre beneficis (84.048) (22.735)

F) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 291.395 2.804

27 Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos -                                   -                                   

G) RESULTAT DE L’EXERCICI ATRIBUÏT A LA SOCIETAT DOMINANT 234.719 104.448

a) Resultat consolidat de l'exercici 291.395 2.804

b) Resultat atribuït a interessos minoritaris 56.676 (101.644)

Benefici bàsic i diluït per acció (**) 1,9896 0,8863

(*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.
(**) Import en euros.
Les Notes 1 a 21 descrites a la Memòria adjunta i als Annexos I i II formen part integrant del compte de pèrdues i guanys consolidat que correspon a l'exercici 2008.

(Xifres en milers d'euros)
Exercici 2007 (*) Exercici 2008
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GRUP CATALANA OCCIDENT, SA I SOCIETATS DEPENDENTS 
(Grup Catalana Occident)

BALANÇOS DE SITUACIÓ CONSOLIDATS PER SEGMENTS A 31 DE DESEMBRE DE 2008

A C T I U

1 Efectiu i altres actius líquids equivalents 359.191           945.107            (460.853)             843.445              

2 Actius financers mantinguts per negociar 39.548             -                        -                           39.548                 

3 Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys -                       386.222            -                           386.222              

4 Actius financers disponibles per a la venda 2.422.146        2.181.619         19.214                 4.622.979           

5 Préstecs i partides per cobrar 97.239             58.761              903.900              1.059.900           

6 Inversions mantingudes fins a venciment -                       -                        -                           -                           

7 Derivats de cobertura -                       -                        -                           -                           

8 Participació de la reassegurança en les provisions tècniques 1.312.220        5.294                -                           1.317.514           

9 Immobilitzat material i inversions immobiliàries 236.840           122.711            94.555                 454.106              

a) Immobilitzat material 151.174            48.025               72.992                 272.191              

b) Inversions immobiliàries 85.666              74.686               21.563                 181.915              

10 Immobilitzat intangible 354.164           40.131              64.757                 459.052              

a) Fons de comerç 354.164            40.131               7.205                   401.500              

b) Despeses d'adquisició de carteres de pòlisses -                         -                         5.240                   5.240                   

c) Altre immobilitzat intangible -                         -                         52.312                 52.312                 

11 Participacions en entitats valorades pel mètode de la participació 116.675           24.483              105                      141.263              

12 Actius fiscals -                       -                        158.438              158.438              

a) Actius per impost corrent -                         -                         42.922                 42.922                 

b) Actius per impost diferit -                         -                         115.516              115.516              

13 Altres actius 410.788           410.788              

14 Actius mantinguts per a la venda -                       -                        -                           -                           

     TOTAL   A C T I U 5.348.811        3.764.328         780.116              9.893.255           

P A S S I U   I   P A T R I M O N I   N E T 

TOTAL   P A S S I U 4.297.658        3.317.656         785.250              8.400.564           

1 Passius financers mantinguts per negociar -                       -                        -                           -                           

2 Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys -                       -                        -                           -                           

3 Deutes i partides per pagar 115.931           -                        521.358              637.289              

4 Derivats de cobertura -                       -                        -                           -                           

5 Provisions tècniques 4.043.391        3.192.625         -                           7.236.016           

6 Provisions no tècniques -                       125.031            32.841                 157.872              

7 Passius fiscals -                       -                        231.051              231.051              

8 Resta de passius 138.336           -                        -                           138.336              

9 Passius vinculats amb actius mantinguts per a la venda -                       -                        -                           -                           

TOTAL   P A T R I M O N I   N E T 1.051.152        446.672            (5.133)                 1.492.691           

Fons propis

1 Capital 18.000             18.000              -                           36.000                 

a) Capital escripturat 18.000              18.000               -                           36.000                 

b) Menys: Capital no exigit -                         -                         -                           -                           

2 Prima d’emissió 767                  766                   -                           1.533                   

3 Reserves 423.433           423.433            -                           846.866              

4 Menys: Accions i participacions en patrimoni pròpies 9.397               9.396                -                           18.793                 

5 Resultats d'exercicis anteriors -                       -                        -                           -

6 Altres aportacions de socis -                       -                        -                           -

7 Resultat de l'exercici atribuïble a la societat dominant 71.091             38.490              (5.133)                 104.448              

a) Pèrdues i guanys consolidats (30.553)             38.490               (5.133)                 2.804                   

b) Pèrdues i guanys atribuïbles a socis externs (101.644)           -                         -                           (101.644)             

8 Menys: Dividend a compte 12.012             12.012              -                           24.024                 

9 Altres instruments de patrimoni net -                       -                        -                           -                           

Ajustos per canvis de valor

1 Actius financers disponibles per a la venda 2.890               2.890                -                           5.780                   

2 Operacions de cobertura -                       -                        -                           -                           

3 Diferències de canvi (1.256)              (1.257)               -                           (2.513)                 

4 Correcció d'asimetries comptables (7.681)              (7.682)               -                           (15.363)               

5 Entitats valorades pel mètode de la participació (2.636)              (2.636)               -                           (5.272)                 

6 Altres ajustos (7.374)              (7.374)               -                           (14.748)               

-                           

PATRIMONI NET ATRIBUÏT A L'ENTITAT DOMINANT 475.825           443.222            (5.133)                 913.914              

INTERESSOS MINORITARIS 575.327           3.450                -                           578.777              

     TOTAL   P A T R I M O N I   N E T   I   P A S S I U 5.348.810      3.764.328       780.117              9.893.255         

Les Notes 1 a 21 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant del Balanç de situació consolidat per segments a 31 de desembre de 2008.

(Xifres en milers d'euros)

SEGMENT NO VIDA SEGMENT VIDA SEGMENT ALTRES TOTAL

(Xifres en milers d'euros)

SEGMENT NO VIDA SEGMENT VIDA SEGMENT ALTRES TOTAL
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GRUP CATALANA OCCIDENT, SA I SOCIETATS DEPENDENTS 
(Grup Catalana Occident)
BALANÇOS DE SITUACIÓ CONSOLIDATS PER SEGMENTS A 31 DE DESEMBRE DE 2007 (*)

A C T I U

1 Efectiu i altres actius líquids equivalents 688.283           835.743          (445.897)             1.078.129           

2 Actius financers mantinguts per negociar -                      -                     -                         -                         

3 Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys -                      544.478          -                         544.478              

4 Actius financers disponibles per a la venda 1.392.410        2.126.475       29.462                3.548.347           

5 Préstecs i partides per cobrar 127.193           55.366            252.685              435.244              

6 Inversions mantingudes fins a venciment -                      -                     -                         -                         

7 Derivats de cobertura -                      -                     -                         -                         

8 Participació de la reassegurança en les provisions tècniques 308.032           5.300              -                         313.332              

9 Immobilitzat material i inversions immobiliàries 187.676           122.542          69.944                380.162              

a) Immobilitzat material 123.871            46.275              47.432                217.578              

b) Inversions immobiliàries 63.805              76.267              22.512                162.584              

10 Immobilitzat intangible 86.301            40.131            33.431                159.863              

a) Fons de comerç 86.301              40.131              7.205                  133.637              

b) Despeses d'adquisició de carteres de pòlisses -                       -                        5.240                  5.240                  

c) Altre immobilitzat intangible -                       -                        20.986                20.986                

11 Participacions en entitats valorades pel mètode de la participació 19.812            20.728            536.853              577.393              

12 Actius fiscals -                      -                     16.572                16.572                

a) Actius per impost corrent -                       -                        3.986                  3.986                  

b) Actius per impost diferit -                       -                        12.586                12.586                

13 Altres actius 105.877           2.141              1.863                  109.881              

14 Actius mantinguts per a la venda -                      -                     -                         -                         

     TOTAL   A C T I U 2.915.584        3.752.904       494.913              7.163.401           

P A S S I U   I   P A T R I M O N I   N E T 

TOTAL   P A S S I U 1.885.681        3.300.577       443.234              5.629.492           

1 Passius financers mantinguts per negociar -                      -                     -                         -                         

2 Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys -                      -                     -                         -                         

3 Deutes i partides per pagar 79.480            738                208.538              288.756              

4 Derivats de cobertura -                      -                     -                         -                         

5 Provisions tècniques 1.791.218        3.214.977       -                         5.006.195           

6 Provisions no tècniques -                      45.416            42.973                88.389                

7 Passius fiscals - - 191.723              191.723              

8 Resta de passius 14.983            39.446            -                         54.429                

9 Passius vinculats amb actius mantinguts per a la venda -                      -                     -                         -                         

TOTAL   P A T R I M O N I   N E T 1.029.903        452.327          51.679                1.533.909           

Fons propis

1 Capital 18.000            18.000            -                         36.000                

a) Capital escripturat 18.000              18.000              -                         36.000                

b) Menys: Capital no exigit - - - -                         

2 Prima d’emissió 767                 766                -                         1.533                  

3 Reserves 314.078           314.079          -                         628.157              

4 Menys: Accions i participacions en patrimoni pròpies 8.912              8.911              -                         17.823                

5 Resultats d'exercicis anteriors -

6 Altres aportacions de socis -

7 Resultat de l'exercici atribuïble a la societat dominant 134.003           27.197            73.519                234.719              

a) Pèrdues i guanys consolidats 190.484            27.392              73.519                291.395              

b) Pèrdues i guanys atribuïbles a socis externs 56.481              195                   -                         56.676                

8 Menys: Dividend a compte -                      -                     21.840                21.840                

9 Altres instruments de patrimoni net -                         

Ajustos per canvis de valor

1 Actius financers disponibles per a la venda 119.297           119.297          - 238.594              

2 Operacions de cobertura - - - -                         

3 Diferències de canvi - - - -                         

4 Correcció d'asimetries comptables (19.691)           (19.690)          - (39.381)               

5 Entitats valorades pel mètode de la participació 1.207              1.207              - 2.414                  

6 Altres ajustos (3.546)             (3.547)            -                         (7.093)                 

PATRIMONI NET ATRIBUÏT A L'ENTITAT DOMINANT 555.203           448.398          51.679                1.055.280           

INTERESSOS MINORITARIS 474.700           3.929              - 478.629              

     TOTAL   P A T R I M O N I   N E T   I   P A S S I U 2.915.584      3.752.904     494.913              7.163.401         

(*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.

(Xifres en milers d'euros)

SEGMENT NO VIDA SEGMENT VIDA SEGMENT ALTRES TOTAL

(Xifres en milers d'euros)

SEGMENT NO VIDA SEGMENT VIDA SEGMENT ALTRES TOTAL
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GRUP CATALANA OCCIDENT, SA I SOCIETATS DEPENDENTS 
(Grup Catalana Occident)

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CONSOLIDAT 

(Xifres en milers d'euros)

Capital o fons mutual Prima d'emissió i 
Reserves

Accions i particip. 
en patrimoni 

pròpies

Resultat de 
l’exercici atribuït 

a l'entitat 
dominant

Dividends a 
compte

Altres instruments 
de patrimoni net

Saldo inicial a 1 de gener de 2007 36.000 473.603 (12.234)                  191.389 (18.240)                - 232.210 440.490 1.343.218
Ajustos per canvi de criteri comptable -                                  -                               -                             -                           -                           -                                -                                  -                          -                                   

Ajust per errors -                                  -                               -                             -                           -                           -                                -                                  -                          -                                   

Saldo inicial ajustat 36.000 473.603 (12.234)                  191.389 (18.240)                -                                232.210 440.490 1.343.218
I. Total ingressos/(Despeses) reconeguts exercici 2007 -                                  -                               -                             234.719 -                           - (37.676)                       43.712 240.755                       
II. Operacions amb socis o propietaris -                                  -                               (5.589)                    -                           (51.600)                -                                -                                  (6.607)                 (63.796)                        
1. Augments/(Reduccions) de capital -                                  -                               -                             -                           -                           -                                -                                  -                          -                                   

2. Conversió de passius financers en patrimoni net -                                  -                               -                             -                           -                           -                                -                                  -                          -                                   

3. Distribució de dividends -                                  -                               -                             -                           (51.600)                -                                -                                  (6.607)                 (58.207)                        

4. Operacions amb accions o participacions en patrimoni pròpies (netes) -                                  -                               -                             -                           -                           -                                -                                  -                          -                                   

5. Increments/(Reduccions) per combinacions de negocis -                                  -                               -                             -                           -                           -                                -                                  -                          -                                   

6. Altres operacions amb socis o propietaris -                                  -                               (5.589)                    -                           -                           -                                -                                  -                          (5.589)                          

III. Altres variacions de patrimoni net -                                  156.085 -                             (191.389)              48.000                  -                                -                                  1.034                  13.730
1. Pagaments basats en instruments de patrimoni -                                  -                               -                             -                           -                           -                                -                                  -                          -                                   

2. Traspassos entre partides de patrimoni net -                                  143.389 -                             (191.389)              48.000                  -                                -                                  -                          -                                   

3. Altres variacions -                                  12.696 -                             -                           -                                -                                  1.034 13.730                         
Saldos finals a 31 de desembre de 2007 36.000                        629.688                   (17.823)                  234.719                (21.840)                -                                194.534                      478.629              1.533.906                    

Ajustos per canvi de criteri comptable -                                  -                               -                             -                           -                           -                                -                                  -                          -                                   

Ajust per errors -                                  -                               -                             -                           -                           -                                -                                  -                          -                                   

Saldo inicial ajustat 36.000 629.688 (17.823)                  234.719 (21.840)                -                                194.534 478.629 1.533.906
I. Total ingressos/(Despeses) reconeguts exercici 2008 -                                  -                               -                             104.448 -                           -                                (228.689)                     (149.366)             (273.607)                      
II. Operacions amb socis o propietaris -                                  43.632 (970)                       -                           (59.784)                -                                -                                  249.514              232.392                       
1. Augments/(Reduccions) de capital -                                  -                               -                             -                           -                           -                                -                                  -                          -                                   

2. Conversió de passius financers en patrimoni net -                                  -                               -                             -                           -                           -                                -                                  -                          -                                   

3. Distribució de dividends -                                  -                               -                             -                           (59.784)                -                                -                                  (4.021)                 (63.805)                        

4. Operacions amb accions o participacions en patrimoni pròpies (netes) -                                  -                               (970)                       -                           -                           -                                -                                  -                          (970)                             

5. Increments/(Reduccions) per combinacions de negocis -                                  43.632 -                             -                           -                           -                                -                                  253.535 297.167

6. Altres operacions amb socis o propietaris -                                  -                               -                             -                           -                           -                                -                                  -                          -                                   

III. Altres variacions de patrimoni net -                                  177.119 -                             (234.719)              57.600 -                                -                                  -                          -                                   
1. Pagaments basats en instruments de patrimoni -                                  -                               -                             -                           -                           -                                -                                  -                          -                                   

2. Traspassos entre partides de patrimoni net -                                  177.119 -                             (234.719)              57.600 -                                -                                  -                          -                                   

3. Altres variacions -                                  -                               -                             -                           -                                   
Saldos finals a 31 de desembre de 2008 36.000                        850.439                   (18.793)                  104.448                (24.024)                -                                (34.156)                       578.777              1.492.691                    

Les Notes 1 a 21 descrites a la Memòria adjunta i als Annexos I i II formen part integrant de l'Estat de canvis en el patrimoni net a 31 de desembre de 2008.

Patrimoni net atribuït a la societat dominant

Interessos 
minoritaris Total Patrimoni net

Fons propis

Ajustos per canvis 
de valor

169



GRUP CATALANA OCCIDENT, SA I SOCIETATS DEPENDENTS 
(Grup Catalana Occident)
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CONSOLIDAT

(Xifres en milers d'euros)

a) RESULTAT CONSOLIDAT DE L'EXERCICI 291.395 2.804

B) ALTRES INGRESSOS/(DESPESES) RECONEGUTS (50.640)              (276.411)           

1. Actius financers disponibles per a la venda: (77.169)              (356.520)           
a) Guanys/(Pèrdues) per valoració (110.933)             (345.167)            
b) Imports transferits al compte de pèrdues i guanys 33.764                 (11.353)              
c) Altres reclassificacions -                          -                         

2. Cobertures dels fluxos d'efectiu: -                         -                        
a) Guanys/(Pèrdues) per valoració -                          -                         
b) Imports transferits al compte de pèrdues i guanys -                          -                         
c) Imports transferits al valor inicial de les partides cobertes -                          -                         
d) Altres reclassificacions -                          -                         

3. Cobertura 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: -                         (3.583)               
a) Guanys/(Pèrdues) per valoració -                          -                         
b) Imports transferits al compte de pèrdues i guanys -                          -                         
c) Altres reclassificacions -                          -                         

5. Correcció d'asimetries comptables: -                         -                        
a) Guanys/(Pèrdues) per valoració -                          -                         
b) Imports transferits al compte de pèrdues i guanys -                          -                         
c) Altres reclassificacions -                          -                         

6. Actius mantinguts per a la venda: -                         -                        
a) Guanys/(Pèrdues) per valoració -                          -                         
b) Imports transferits al compte de pèrdues i guanys -                          -                         
c) Altres reclassificacions -                          -                         

7. Guanys/(Pèrdues) actuarials per retribucions a llarg termini al personal (3.287)                (26.717)             
8. Entitats valorades pel mètode de la participació: (73)                     (7.686)               

a) Guanys/(Pèrdues) per valoració (73)                      (7.686)                
b) Imports transferits al compte de pèrdues i guanys -                          -                         
c) Altres reclassificacions -                          -                         

9. Altres ingressos i despeses reconeguts -                         669                    
10. Impost sobre beneficis 29.890                117.426             

TOTAL INGRESSOS/(DESPESES) RECONEGUTS (A+B) 240.755              (273.607)           

a) Atribuïts a l'entitat dominant 197.043              (124.241)           
b) Atribuïts a interessos minoritaris 43.712                (149.366)           

(*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.

Exercici 2007 (*) Exercici 2008

Les Notes 1 a 21 descrites a la Memòria adjunta i als Annexos I i II formen part integrant de l'Estat d'ingressos i despeses reconeguts consolidat que 
correspon a l'exercici 2008.
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GRUP CATALANA OCCIDENT, SA I SOCIETATS DEPENDENTS 
(Grup Catalana Occident)
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CONSOLIDATS (MÈTODE DIRECTE)

(Xifres en milers d'euros)

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ (1+2+3) 70.524 63.605

1. Activitat asseguradora: 156.982 87.809
(+) Cobraments en efectiu de l'activitat asseguradora 2.267.229 4.408.473
(-) Pagaments en efectiu de l'activitat asseguradora (2.110.247)          (4.320.664)         

2. Altres activitats d'explotació: (2.410)               (1.469)                
(+) Cobraments en efectiu d'altres activitats d'explotació 6.472 3.513
(-) Pagaments en efectiu d'altres activitats d'explotació (8.882)                 (4.982)                

3. Cobraments/(pagaments) per impost sobre beneficis (84.048)             (22.735)              

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (1 + 2) 230.293            (230.485)            

1. Cobraments d'activitats d'inversió: 978.864 2.550.183
(+) Immobilitzat material 326 -                         
(+) Inversions immobiliàries 21.280 30.069
(+) Immobilitzat intangible -                          -                         
(+) Instruments financers 64.239 57.441
(+) Participacions -                          -                         
(+) Entitats dependents i altres unitats de negoci -                          -                         
(+) Interessos cobrats 288.247 285.270
(+) Dividends cobrats 18.633 31.810
(+) Altres cobraments relacionats amb activitats d'inversió 586.139 2.145.593

2. Pagaments d'activitats d'inversió: (748.571)           (2.780.668)         
(-) Immobilitzat material (10.070)               (33.763)              
(-) Inversions immobiliàries (19.338)               (9.703)                
(-) Immobilitzat intangible (9.091)                 (12.798)              
(-) Instruments financers (16.316)               (68.882)              
(-) Participacions -                          -                         
(-) Entitats dependents i altres unitats de negoci (24.679)               (345.323)            
(-) Altres pagaments relacionats amb activitats d'inversió (669.077)             (2.310.199)         

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (1 + 2) (51.600)             (67.804)              

1. Cobraments d'activitats de finançament:  -                        -                         
(+) Passius subordinats  -                          -                         
(+) Cobraments per emissió d'instruments de patrimoni i ampliació de capital -                          -                         
(+) Derrames actives i aportacions dels socis o mutualistes -                          -                         
(+) Alienació de valors propis -                          -                         
(+) Altres cobraments relacionats amb activitats de finançament -                          -                         

2. Pagaments d'activitats de finançament: (51.600)             (67.804)              
(-) Dividends als accionistes (51.600)               (59.784)              
(-) Interessos pagats -                          -                         
(-) Passius subordinats -                          (7.050)                
(-) Pagaments per devolució d'aportacions als accionistes -                          -                         
(-) Derrames passives i devolució d'aportacions als socis o mutualistes -                          -                         
(-) Adquisició de valors propis -                          (970)                   
(-) Altres pagaments relacionats amb activitats de finançament -                          -                         

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI -                        -                         

E) AUGMENT/(DISMINUCIÓ) NET D'EFECTIU I EQUIVALENTS (A + B + C+ D) 249.217 (234.684)            

F) EFECTIU I EQUIVALENTS A L'INICI DEL PERÍODE 828.912 1.078.129

G) EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERÍODE (E + F) 1.078.129 843.445

COMPONENTS DE L'EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERÍODE

(+) Caixa i bancs 43.613                119.293             
(+) Altres actius financers 1.034.516           724.152             
(-) Menys: Descoberts bancaris reintegrables a la vista -                          -                         

TOTAL EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERÍODE 1.078.129 843.445

(*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius en tots els epígrafs on sigui aplicable.
Les Notes 1 a 21 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l'Estat de fluxos de tresoreria consolidat que correspon a l'exercici 2008.

Exercici 2007 (*) Exercici 2008

Exercici 2007 (*) Exercici 2008
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Grup Catalana Occident, SA 
i societats dependents 
(Grup Catalana Occident) 

Memòria dels comptes anuals consolidats  
Corresponents a l’exercici anual acabat  
a 31 de desembre de 2008 

 

D'acord amb la normativa vigent sobre el contingut dels comptes anuals consolidats, aquesta Memòria 
completa, amplia i comenta el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni 
net i l'estat de fluxos d'efectiu consolidats (d'ara endavant, “els estats financers consolidats”), i forma 
amb ells una unitat, amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni consolidat i de la situació 
financera consolidada de Grup Catalana Occident a 31 de desembre de 2008, i també els resultats de 
les operacions, dels canvis en el patrimoni net i dels fluxos d'efectiu que s'han produït en l'exercici anual 
acabat en aquesta data. 

1. Informació general sobre la societat dominant i la seva activitat  

1.a) Constitució, durada i domicili 

Grup Catalana Occident, Societat Anònima (d'ara endavant, "la societat dominant") es va constituir amb 
durada indefinida el 18 de juliol de 1864 a Espanya amb la denominació inicial de «La Catalana, 
Sociedad de Seguros contra Incendios a Prima Fija», que el 1988 va passar a denominar-se «Catalana 
Occidente, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros», i va tornar a canviar aquesta denominació 
per l’actual en l’exercici 2001, a conseqüència del canvi en les seves activitats socials després de la 
cessió de tot el seu negoci assegurador i reassegurador a la societat dependent Seguros Catalana 
Occidente, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros ("Seguros Catalana Occidente"), mitjançant 
una aportació no dinerària de branca d’activitat que incloïa la totalitat dels actius i passius afectes al 
negoci cedit i tot el seu personal.  

El domicili social de la societat dominant és a l’avinguda Alcalde Barnils 63, Sant Cugat del Vallès, 
Barcelona (Espanya). 

1.b) Objecte social, marc legal i rams en què opera 

El seu objecte social consisteix en la compra, subscripció, tinença, administració, permuta i alienació de 
tota mena de valors mobiliaris i participacions, nacionals i estrangers, pel seu compte i sense activitat 
d’intermediació, amb la finalitat de dirigir, administrar i gestionar aquests valors i participacions.  

La societat dominant du a terme aquestes activitats, en especial en relació amb valors mobiliaris 
d’entitats dedicades a la pràctica d’activitats i operacions d’assegurances i reassegurances i altres 
operacions sotmeses a la normativa d’ordenació de l’assegurança privada, previ compliment dels 
requisits legals preceptius. La societat dominant no exerceix directament l’activitat asseguradora; la 
realitzen aquelles entitats participades que disposen de la corresponent autorització administrativa. En 
aquest cas és la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (d'ara endavant, "DGAFP") qui 
exerceix les funcions que les disposicions vigents atribueixen al Ministeri d'Economia i Hisenda en 
matèria d’assegurances i reassegurances privades, mediació en assegurances, capitalització i fons de 
pensions. 

La societat dominant dirigeix i gestiona la seva participació en el capital social d’altres entitats 
mitjançant la corresponent organització de mitjans personals i materials. Quan la participació en el 
capital d’aquestes entitats ho permet, la societat dominant n’exerceix la direcció i el control, mitjançant 
la pertinença als seus òrgans d’administració social, o a través de la prestació de serveis de gestió i 
administració a aquestes entitats. 
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Les entitats asseguradores que depenen de Grup Catalana Occident, SA operen en els rams següents: 
Vida, Accidents, Malaltia, Assistència sanitària, Vehicles terrestres, Vehicles marítims, lacustres i 
fluvials (bucs), Vehicles aeris, Mercaderies transportades, Incendis i elements naturals, Altres danys als 
béns (Assegurances agràries combinades, Robatori o altres), Responsabilitat civil (en vehicles 
terrestres automòbils, en vehicles aeris, en vehicles marítims, lacustres i fluvials, derivada de riscos 
nuclears o altres riscos), Crèdit, Caució, Pèrdues pecuniàries diverses, Defensa jurídica, Assistència i 
Defuncions. 

Durant l'exercici 2008 s'ha produït un increment considerable de les activitats del Grup en el ram de 
Crèdit i Caució, a conseqüència de la presa de control d'Atradius (vegeu Nota 5). 

Igualment, les societats dependents Seguros Catalana Occidente i Bilbao Compañía Anónima de 
Seguros y Reaseguros, S.A. («Seguros Bilbao») gestionen els fons de pensions «Catalana Occidente, 
Fondo de Pensiones», «Catalana Occidente RV, Fondo de Pensiones», «Catalana Occidente RF1, 
Fondo de Pensiones», «Catalana Occidente Empleo 1, Fondo de Pensiones», «Catalana Occidente 
Empleo 2, Fondo de Pensiones», «Cat Previsió, Fondo de Pensiones», «Seguros Bilbao, Fondo de 
Pensiones», «Grupo Seguros Bilbao Empleados, Fondo de Pensiones», i són socis únics protectors 
fundadors, respectivament, de «Catalana Occidente Previsión, Entidad de Previsión Social Voluntaria 
en el País Vasco» i de «Bilbao, Entidad de Previsión Social Voluntaria». L'import total dels fons 
gestionats és de 393.300 milers d'euros a 31 de desembre de 2008 (434.400 milers d'euros a 31 de 
desembre de 2007). Els ingressos bruts meritats per comissions de gestió dels diferents fons han estat, 
durant l'exercici 2008, de 4.600 milers d'euros (6.414 milers d'euros durant l'exercici 2007) i s'han 
registrat en el compte de pèrdues i guanys dels segments de "Vida – Altres ingressos tècnics" nets de 
les corresponents despeses associades a la seva comercialització.  

Atesa l’activitat a què es dediquen la societat dominant i les seves societats dependents, el Grup no té 
responsabilitats, despeses, actius ni provisions i contingències de naturalesa mediambiental que puguin 
ser significatius en relació amb el patrimoni, la situació financera i els seus resultats. Per aquest motiu, 
no s’inclouen en aquesta memòria desglossaments específics dels comptes anuals respecte de la 
informació de qüestions mediambientals. 

1.c) Estructura interna i sistemes de distribució 

Les societats dependents Depsa, Societat Anònima de Seguros y Reaseguros, Nortehispana, de 
Seguros y Reaseguros S. A., Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A. i Atradius 
N.V., tenen una estructura i una xarxa organitzativa pròpia i independent de la de la resta de societats 
asseguradores del Grup (vegeu Annex I). 

Des del punt de vista organitzatiu, la resta de societats que constitueixen el grup assegurador Catalana 
Occident (d'ara endavant "el Grup") tenen una estructura amb centralització de funcions i 
descentralització d’operacions i disposen dels centres de servei següents: dos centres de subscripció 
(Sant Cugat i Madrid), sis centres de sinistres (dos a Sant Cugat, València, Madrid, Màlaga i 
Santander), un centre administratiu comptable i un centre d’atenció telefònica, amb seu aquests dos 
darrers a les oficines centrals de Sant Cugat.  

El Grup disposa d'una estructura territorial formada per 1.085 oficines, que cobreixen tot el territori 
nacional, i per 98 oficines fora d'ell. 

Per donar un assessorament personal, proper i de qualitat als seus clients, el Grup distribueix els seus 
productes a Espanya a través de la seva àmplia xarxa territorial constituïda principalment per agents 
professionals, amb dedicació exclusiva i a temps total. També utilitza el canal de corredors, agents a 
temps parcial i altres xarxes específiques. El nombre total d'agents amb qui opera el Grup a 31 de 
desembre de 2008 és de 18.094 (18.977 agents a 31 de desembre de 2007).  

El Grup opera a 41 països a través de la societat dependent Atradius N.V., que compta amb 2.936 
agents a 31 de desembre de 2008.  
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En relació amb els canals de mediació, d'acord amb l'entrada en vigor amb data 19 de juliol de 2006 de 
la Llei 26/2006 de mediació d'assegurances i reassegurances privades, i en virtut de l'aplicació d'allò 
que estableix en la seva disposició addicional segona, tots els contractes d'Agència en vigor tenen a 
tots els efectes la consideració de contractes d'agència d'assegurances en exclusiva. A més, 
Tecniseguros, Sociedad de Agencia de Seguros, S.A., de la qual depèn la xarxa de consultors de Vida, 
actua com a societat d'agència exclusiva de Catoc Vida, S.A. de Seguros, amb autorització individual 
per promoure assegurances de Cosalud, S.A. de Seguros. Mitjançant un conveni de cessió de xarxa de 
distribució entre Catoc Vida, S.A. de Seguros i Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y 
Reaseguros, Tecniseguros pot comercialitzar productes de Seguros Catalana Occidente. De manera 
similar, Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A. opera amb S. Órbita Sociedad 
Agencia de Seguros, S.A. com a agència exclusiva, i els contractes de la primera s'han adaptat als 
nous models establerts pel Grup.  

1 d) Altres informacions  

La totalitat de les accions de la societat dominant estan admeses a negociació a través del Sistema 
d’Interconnexió Borsària (Mercat continu). La valoració borsària a 31 de desembre de 2008 era de 
14,51 euros per acció (22,91 euros per acció a 31 de desembre de 2007). 

2. Bases de presentació 

2.a)  Normativa comptable: Normes Internacionals d'Informació Financera (NIIF) 

Els comptes anuals consolidats del Grup corresponents a l'exercici anual acabat a 31 de desembre 
de 2008, formulats pel Consell d'Administració de la societat dominant del Grup el 26 de febrer de 
2009, han estat elaborats i es presenten d'acord amb el que estableixen les Normes Internacionals 
d'Informació Financera 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 les 
seves modificacions posteriors.  

Els estats financers consolidats del Grup s'han preparat a partir dels registres de comptabilitat 
mantinguts per la societat dominant i per la resta d'entitats integrades en el Grup, i inclouen alguns 
ajustos i determinades reclassificacions per homogeneïtzar els principis i els criteris seguits per les 
societats integrades amb els del Grup Catalana Occident. 

Tal com recomana l'anterior norma NIC 1, els actius i passius es classifiquen generalment al balanç 
de situació segons la seva liquiditat, però sense classificar els actius i passius entre corrents i no 
corrents, la qual cosa resulta més rellevant a efectes dels grups asseguradors. Igual que fan la resta 
de grups asseguradors, en el compte de pèrdues i guanys les despeses es classifiquen i presenten 
en funció de la seva destinació. 

Els comptes anuals individuals de Grup Catalana Occident, Societat Anònima i de cadascuna de les 
altres societats incloses en el perímetre de la consolidació, que corresponen a l’exercici 2008, es 
preparen segons les normes comptables vigents a Espanya i als diferents països de les societats 
filials estrangeres del Grup, i se sotmetran dins dels terminis legals a l’aprovació de les Juntes 
Generals d’Accionistes respectives. El Consell d’Administració de la societat dominant considera 
que es ratificaran sense canvis significatius. En aquest sentit, amb data 31 de desembre de 2008, 
ha entrat en vigor el Reial decret 1317/2008, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat 
de les entitats asseguradores, l'objecte del qual és l'adequació del marc normatiu comptable de les 
entitats asseguradores espanyoles a l'entorn normatiu de les NIIF, aplicables a la Unió Europea. 

Amb data 29 de maig de 2008, la Junta General d’Accionistes de la Societat dominant va aprovar 
els comptes anuals consolidats corresponents a l’exercici 2007 elaborats segons les NIIF. 
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2.b) Responsabilitat de la informació 

La informació continguda en aquests comptes anuals consolidats és responsabilitat dels 
administradors de la societat dominant, que han verificat, amb la deguda diligència, que els diversos 
controls establerts per assegurar la qualitat de la informació financera i comptable, tant per a la 
societat dominant com per a les entitats que la integren, han funcionat de manera eficaç. 

Per a l'elaboració dels estats financers s'han utilitzat, en determinades ocasions, judicis i 
estimacions realitzats per la Direcció de la societat dominant i de les entitats consolidades, ratificats 
posteriorment pels administradors, que fan referència, entre d'altres, al valor raonable de 
determinats actius i passius, les pèrdues per deteriorament, la vida útil dels actius materials i 
intangibles, la valoració dels fons de comerç de consolidació, les hipòtesis actuarials per al càlcul 
dels compromisos per pensions, les hipòtesis empleades en el càlcul del test d'idoneïtat de passius, 
les hipòtesis empleades per assignar una part de les plusvàlues no realitzades de les carteres 
d'inversions financeres assignades com a "disponible per a la venda" i com a "valor raonable amb 
canvis en pèrdues i guanys" com a major import de les provisions d'assegurances de vida i el 
patrimoni i els resultats de les societats integrades pel mètode de la participació. 

Les estimacions afecten tant els imports enregistrats en el balanç i el compte de pèrdues i guanys 
de l'exercici com l'estat d'ingressos i despeses reconeguts. Malgrat que aquestes estimacions s'han 
realitzat prenent com a base la millor informació disponible, és possible que esdeveniments futurs 
obliguin a modificar-les (a l'alça o a la baixa) en els propers exercicis, la qual cosa es faria, de 
manera prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d'estimació en els estats financers 
consolidats. 

2.c) Normes noves, normes revisades i esmenes adoptades en l'exercici 2008 

De conformitat amb la seva data d'entrada en vigor, el Grup ha adoptat les NIIF, esmenes i 
interpretacions següents publicades durant l'exercici 2008. 

 CNIIF 11 NIIF 2 - Transaccions amb accions pròpies i del Grup (a partir de l'1 de gener de 
2008). 

 Esmenes a la NIC 39 i NIIF 7 – Reclassificació d'instruments financers (a partir de l'1 de juliol 
de 2008) 

Cap d'aquestes modificacions no ha tingut un impacte significatiu en aquests comptes anuals 
consolidats. 

El Grup no ha adoptat anticipadament la resta de normes aprovades per la Unió Europea i que 
permeten una aplicació anticipada a l'1 de gener de 2008.  

En la data de formulació d'aquests comptes anuals, les normes i interpretacions següents són les 
més significatives que l'IASB havia publicat malgrat que encara no havien entrat en vigor, sia perquè 
la seva data d'efectivitat és posterior a la data dels comptes anuals consolidats, sia perquè encara 
no han estat adoptades per la Unió Europea: 
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Aplicació obligatòria 

exercicis iniciats 
a partir de 

Normes i modificacions de normes:  

NIIF 8 Segments operatius 1 de gener de 2009 
Revisió de NIC 23  Costos por interessos 1 de gener de 2009 
Revisió de NIC 1  Presentació d'estats financers 1 de gener de 2009 
Revisió de NIIF 3 (1) Combinacions de negocis 1 de juliol de 2009 
Modificació de NIC 27 (1) Estats financers consolidats i separats 1 de juliol de 2009 
Modificació de NIIF 2  Condicions de meritació i cancel·lacions 1 de gener de 2009 

Modificació de NIC32 i NIC 1 
Instruments financers amb opció de venda a 

valor raonable i obligacions que sorgeixen en 
la liquidació 

1 de gener de 2009 

Modificació de NIIF1 i NIC 27 Cost d'una inversió en estats financers separats 
d'una entitat 1 de gener de 2009 

Modificació de NIC 39 (1)  Elements designables com a partida coberta 1 de juliol de 2009 
 Interpretacions:  

CINIIF 12 (1) Acords de concessió de serveis (3) 
CINIIF 13  Programes de fidelització de clients 1 de gener de 2009 (2)
CINIIF 14  NIC 19 – El límit en un actiu de benefici definit, 

requeriments mínim d'aportació i la seva 
interacció 

1 de gener de 2009 (2)

CINIIF 15 (1) Acords per a la construcció d'immobles 1 de gener de 2009 
CINIIF 16 (1) Cobertures d'una inversió neta en un negoci a 

l'estranger 
1 d'octubre de 2008 

CINIIF 17 (1) Distribució d'actius no monetaris a accionistes 1 de juliol de 2009 
 

(1) Normes i interpretacions no adoptades per la Unió Europea en la data de formulació d'aquests 
comptes anuals. 

(2) Data d'aplicació obligatòria d'acord amb la seva aprovació al Butlletí Oficial de la Unió Europea.  

(3)   Aquesta interpretació es troba pendent d'endós per part de la UE. 

NIIF 8 Segments operatius 

Aquesta norma deroga la NIC 14. La principal novetat de la nova norma rau en què la NIIF 8 
requereix a una entitat l'adopció de l'”enfocament de la gerència” per informar sobre l'activitat 
financera dels seus segments de negoci. Generalment, la informació que es reporta serà 
aquella que la Direcció utilitza internament per avaluar el rendiment dels segments i assignar 
els recursos entre ells.  

Els Administradors no han avaluat encara si l'aplicació d'aquesta norma suposarà una 
redefinició de la informació financera per segments que s'està desglossant actualment.  

Revisió de la NIIF 3 Combinacions de negocis i Modificació de la NIC 27 Estats financers 
consolidats i separats 

L'emissió d'aquestes normes és conseqüència del projecte de convergència de la norma 
internacional pel que fa a les combinacions de negoci amb els criteris comptables dels Estats 
Units d'Amèrica. La NIIF 3 revisada i les modificacions a la NIC 27 suposen canvis molt 
rellevants en diversos aspectes relacionats amb la comptabilització de les combinacions de 
negoci que, en general, posen major èmfasi en l'ús del valor raonable.  
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Els administradors no han avaluat encara el possible impacte que l'aplicació d'aquesta norma 
podria tenir sobre les futures combinacions de negocis i els seus respectius efectes en els 
comptes anuals consolidats. Com que la norma té una aplicació de caràcter prospectiu, en 
general per les combinacions de negocis realitzades, els administradors no esperen 
modificacions significatives.  

Els administradors han avaluat els potencials impactes de l'aplicació futura de la resta de normes i 
consideren que la seva entrada en vigor no tindrà un efecte significatiu en els comptes anuals 
consolidats. 

No existeix cap principi comptable o criteri de valoració que, tenint un efecte significatiu en els 
comptes anuals consolidats, s'hagi deixat d'aplicar en la seva elaboració. 

2.d) Comparació de la informació 

Els estats financers consolidats de l'exercici 2008 es presenten de manera comparativa amb els de 
l'exercici precedent, d'acord amb els requisits establerts per la NIC 1 – Presentació d'estats 
financers. 

En comparar els estats financers de l'exercici 2008 respecte dels de l'exercici anterior, cal tenir en 
compte els canvis en el perímetre de consolidació que s'expliquen a la Nota 5. 

2.e) Principis de consolidació 

La definició del perímetre de consolidació del Grup s'ha efectuat d'acord amb el que estableixen les 
normes NIC 27 Estats financers consolidats i separats i NIC 28 – Inversions en entitats associades 
(vegeu els Annexos I i II). 

En aquests comptes anuals consolidats de l’exercici 2008, s’han inclòs, d’acord amb els mètodes 
d’integració aplicables en cada cas, totes aquelles societats que pertanyen al Grup segons el 
contingut de l’article 42 del Codi de Comerç espanyol. La societat dominant no està obligada a 
formular comptes anuals consolidats amb un abast superior al que es contempla en aquests 
comptes anuals consolidats, i s’integra, al seu torn, en un grup la capçalera del qual és CO 
Sociedad de Gestión y Participación, que formula els seus comptes consolidats de manera 
independent. 

2.e.1)  Entitats dependents 

Es consideren entitats dependents aquelles entitats en les quals, independentment de la seva forma 
jurídica, el Grup té el control, és a dir, el poder per dirigir les polítiques financera i d’explotació 
d’aquestes entitats, per tal d’obtenir beneficis de les seves activitats.  

A l'Annex I d'aquesta Memòria es facilita informació rellevant sobre aquestes societats, i a les Notes 
5 i 7 de la Memòria es facilita informació sobre les variacions més significatives produïdes durant 
l'exercici 2008 i en el període transcorregut entre la data de tancament i la de formulació dels 
comptes anuals. 

Excepcionalment, la societat dependent denominada Valles y Montañas, S.A. –de la qual el Grup 
posseeix directament o indirectament més d'un 50% dels drets de vot– no s'ha inclòs en el 
perímetre de la consolidació a causa del seu efecte poc significatiu. Aquesta societat es va constituir 
l'any 1962, està domiciliada a Puerto de Navacerrada, Cercedilla, Madrid, a 31 de desembre de 
2008; el seu capital subscrit és de 5 milers d’euros i el valor raonable d'aquesta inversió, classificada 
a la cartera "Actius financers disponibles per a la venda - Inversions financeres en capital" és de 5 
milers d’euros en la mateixa data. 

A més, el Grup ha exclòs de la consolidació les participacions de què disposava en determinats fons 
d’inversió, amb percentatges superiors al 50%, ja que pretén exercir el control només de manera 
temporal.  
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Els comptes anuals de les entitats dependents es consoliden amb els del Grup per aplicació del 
mètode d'integració global, que consisteix en l'agregació dels actius, passius i patrimoni net, 
ingressos i despeses, de naturalesa similar, que figuren en els seus comptes anuals individuals 
degudament homogeneïtzats per adaptar-los a les normes NIIF. El valor en llibres de les 
participacions, directes i indirectes, en el capital de les entitats dependents s'elimina amb la fracció 
del patrimoni net de les entitats dependents a les quals representen. La resta de saldos i 
transaccions significatives entre les societats consolidades s'elimina en el procés de consolidació. A 
més, la participació de tercers en el patrimoni del Grup i en els resultats de l'exercici es presenta en 
els epígrafs d'"Interessos minoritaris" del balanç de situació consolidat i de "Resultat atribuït a 
interessos minoritaris" del compte de pèrdues i guanys consolidat, respectivament.  

Els estats financers individuals de la societat dominant i de les entitats dependents, utilitzats per a 
l’elaboració dels estats financers consolidats, es refereixen a la mateixa data de presentació. 

La consolidació dels resultats generats per les societats adquirides en un exercici es realitza tenint 
en compte, únicament, els relatius al període comprès entre la data d’adquisició i el tancament de 
l’exercici en qüestió. En el cas de les societats dependents que deixen de ser dependents, els 
resultats s'incorporen fins a la data en què deixen de ser entitats dependents del Grup.  

En aquells casos en què es produeix un augment dels drets de vot d'una entitat dependent per part 
del Grup, es calcula la diferència entre el cost de la nova adquisició i la part dels actius nets 
addicionals adquirits en funció del valor pel qual figuraven en els registres comptables consolidats. 
Quan és positiva, aquesta diferència figura com a major import del fons de comerç. 

2.e.2)  Entitats associades 

Es consideren entitats associades aquelles entitats no dependents en les quals el Grup té una 
influència significativa, és a dir, el Grup pot intervenir en les decisions de la política financera i 
d'explotació de la participada sense arribar a tenir-ne el control absolut ni el control conjunt.  

Amb caràcter general, se suposa que el Grup exerceix una influència significativa si posseeix, 
directament o indirectament, el 20% o més del poder de vot en la participada, llevat que es pugui 
demostrar clarament que aquesta influència no existeix.  

A l'Annex II es proporciona informació rellevant sobre aquestes entitats. 

Excepcionalment, no s'han inclòs en el perímetre de la consolidació les entitats següents –de les 
quals el Grup posseeix directament o indirectament més d'un 20% dels drets de vot– perquè el seu 
interès és poc significatiu per a la imatge fidel dels comptes anuals consolidats, i s'han classificat a 
la cartera d'"Inversions financeres disponibles per a la venda – Renda variable" tenint en compte el 
seu valor raonable: 
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Milers d'euros 

Saldos a 31 de desembre de 2008 

Balanç consolidat del Grup 
Denominació % drets 

de vot 
Any de 

constitució Domicili social 

Cost 
d'adquisició 

Valor 
raonable 

(*) 

Ajustos per 
valoració 

Capital 
subscrit 

Dividends 
abonats exercici 

2008 

SIRESA  BARCELONINA, S.A. 25,00% 1997 c/ Còrsega, 225, 
Barcelona 786 1.060 272 781 218 

SIRESA CAROLUS MAGNUS, 
S.A. 25,00% 1998 c/ Còrsega, 225, 

Barcelona 1.300 1.386 86 1.300 92 

SIRESA CULLEREDO, S.A. 25,00% 1997 c/ Còrsega, 225, 
Barcelona 228 215 (13) 228 - 

SIRESA TARRAGONINA, S.A. 25,00% 1997 c/ Còrsega, 225, 
Barcelona 90 119 29 74 31 

SIRESA DUODÉCIMA 
CERVANTINA, S.A. 25,00% 1998 c/ Còrsega, 225, 

Barcelona 881 900 19 882 - 

SIRESA EUROPEA, S.A. 25,00% 1999 c/ Còrsega, 225, 
Barcelona 195 283 88 195 81 

SIRESA GIRONINA, S.A. 25,00% 1999 c/ Còrsega, 225, 
Barcelona 258 278 20 197 63 

SIRESA GRANADINA, S.A. 25,00% 2002 c/ Còrsega, 225, 
Barcelona 451 550 99 451 102 

SIRESA NOROESTE, S.A. 25,00% 2002 c/ Còrsega, 225, 
Barcelona 554 518 (36) 398 187 

SIRESA NORTE, S.A. 25,00% 2004 c/ Còrsega, 225, 
Barcelona 500 508 8 500 - 

SIRESA UNIVERSITAS, S.A. 27,78% 2005 c/ Còrsega, 225, 
Barcelona 725 725 - 725 - 

SIRESA HERNÁN CORTÉS, 
S.A. 25,00% 2006 c/ Còrsega, 225, 

Barcelona 575 586 11 575 - 

SIRESA DOMUS, S.A. 25,00% 2007 c/ Còrsega, 225, 
Barcelona 575 575 - 575 - 

(*) El valor raonable s'ha determinat d'acord amb els estats financers d'aquestes societats referits a 30 de setembre 
de 2008. 

En l'exercici 2008 no s'han produït variacions significatives en les participacions detallades en el 
quadre superior respecte de l'exercici anterior.  

En els comptes anuals consolidats, les entitats associades es valoren pel mètode de la participació 
(posada en equivalència), segons el qual la inversió es registra inicialment al cost, i més endavant 
s’ajusta en funció dels canvis que experimenta la porció dels actius nets de l’entitat que corresponen 
al Grup. El resultat de l’exercici del Grup recull la porció que li correspon en els resultats de les 
participades, deduïdes les possibles accions pròpies mantingudes en autocartera de cada societat 
participada, un cop considerats els dividends i altres eliminacions patrimonials.  

La part que correspon al Grup en les explotacions en interrupció definitiva (activitats interrompudes) 
es revelen de manera separada en el compte de pèrdues i guanys consolidat, i la que li correspon 
en els canvis que les societats associades han reconegut directament en el patrimoni net es 
reconeix també directament en el patrimoni net del Grup, i es detalla a l'estat d'ingressos i despeses 
reconeguts.   

En l’aplicació del mètode de la participació (posada en equivalència), s’utilitzen els estats financers 
disponibles més recents de l’entitat associada. En els casos en què els estats financers d’una 
associada que s’utilitzen per aplicar el mètode de la participació es refereixin a una data de 
presentació diferent de la utilitzada pel Grup, es practiquen els ajustos pertinents per tal de reflectir-
hi els efectes de les transaccions o els esdeveniments significatius que hagin tingut lloc entre les 
dues dates esmentades. Aquest és el cas dels estats financers de Baqueira Beret, S.A. i les seves 
societats dependents.   

Si una entitat associada aplica polítiques comptables diferents de les adoptades pel Grup, es 
realitzen els ajustos oportuns als estats financers de l'associada per tal que les polítiques 
comptables tinguin una uniformitat. 
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Si hi hagués algun indici de deteriorament del valor de la inversió en l’associada, la pèrdua de valor 
es deduiria en primer lloc de l’eventual fons de comerç que pogués romandre en la inversió. 

A les Notes 5 i 7 de la Memòria s'informa sobre les adquisicions més significatives en entitats 
associades durant l'exercici 2008 i al llarg del període inclòs entre el 31 de desembre de 2008 i la 
data de formulació d'aquests comptes anuals, dels augments de la participació en el capital 
d'entitats que ja tenien la condició d'associades a l'inici de l'exercici, i de les vendes de 
participacions. 

2.f) Compensació de saldos 

 Només es compensen entre ells –i, per tant, es presenten en els estats financers consolidats pel 
seu import net– els saldos deutors i creditors amb origen en transaccions que, contractualment o per 
imperatiu d’una norma legal, contemplen la possibilitat de compensació i es té la intenció de liquidar-
los pel seu import net o de realitzar l’actiu i procedir al pagament del passiu de manera simultània. 

2.g) Informació financera per segments 

La NIC 14 – Informació financera per segments estableix els principis que s’han de seguir per 
preparar la informació financera per línies de negoci i per àrees geogràfiques.  

La informació per segments s'estructura en funció del control, el seguiment i la gestió interna de 
l'activitat asseguradora i els resultats del Grup, i es construeix segons els diferents rams i subrams 
d'assegurança en què treballa el Grup, influenciats per la seva estructura i organització. 

El Grup ha definit els segments de negoci d'assegurances de Vida, assegurances de No Vida i 
Altres activitats com a segments principals. El segment definit d’assegurances de Vida inclou tots 
aquells contractes d’assegurança que garanteixen la cobertura d’un risc que pot afectar l’existència, 
la integritat corporal o la salut de l’assegurat. En canvi, el segment d'assegurances de No Vida 
agrupa els contractes d'assegurança que no són de Vida, i es pot desglossar en els subsegments 
d'Automòbils, Multirisc, Crèdit i Caució, i Altres assegurances diverses.  En relació amb aquesta 
presentació, cal destacar que el subsegment de Crèdit i Caució en l'exercici 2008 està integrat 
principalment pel negoci assegurador de la societat dependent Atradius N.V. (vegeu Nota 5). En els 
comptes anuals consolidats de l'exercici 2007, el negoci de Crèdit i Caució es va incloure al 
subsegment d'Altres assegurances diverses, mentre que en el cas d'Atradius N.V. s'incorpora el 
percentatge de participació que disposava el Grup en aquesta societat a mode de resultat de 
participacions minoritàries (aplicació del mètode de la participació, en tractar-se Atradius N.V. d'una 
associada en la data mencionada) (Vegeu Nota 5.1.a).  

Tots dos segments principals de Vida i No Vida es troben subjectes a uns riscos i uns rendiments de 
naturalesa diferent. El segment d’Altres activitats s’utilitza per agrupar totes aquelles operacions 
d’explotació que no siguin l’activitat asseguradora i no hi estiguin relacionades. 

Igualment, els segments secundaris s’han definit segons la localització dels clients assegurats i dels 
centres de gestió existents.  

Cadascuna de les entitats asseguradores que, de manera directa o indirecta, depenen del Grup 
poden operar en un o més rams, associats a un únic segment principal o a més d'un, segons la 
definició de rams prevista per la DGAFP. A la Nota 1 es detallen els diferents rams específics en els 
quals el Grup té autorització administrativa per operar. 

Les polítiques comptables dels segments són les mateixes que les adoptades per elaborar i 
presentar els estats financers del Grup consolidat, incloent totes les polítiques comptables que es 
relacionen específicament amb la informació financera dels segments.  
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Tant els actius i els passius dels segments com els ingressos i les despeses s’han determinat abans 
de l’eliminació dels saldos i les transaccions intragrup practicades en el procés de consolidació, 
excepte en la mesura en què aquests saldos o transaccions hagin estat realitzats entre empreses 
d’un mateix segment. Aquesta darrera casuística resulta ser la que predomina en el Grup, on totes 
les operacions es realitzen intragrup amb referència als preus de mercat vigents a cada moment. 

Els criteris d’imputació d’actius i passius, despeses i ingressos als diferents segments principals i 
secundaris del Grup són els següents: 

Assignació d’actius i passius als segments principals 

Els actius de cada segment són els que corresponen a l’activitat asseguradora i complementària del 
Grup que el segment consumeix a efectes de poder proporcionar els seus serveis, incloent els que 
s’atribueixen directament a cada segment i els que es poden distribuir a cadascun utilitzant bases 
raonables de repartiment.  

En els actius del segment s'han inclòs les inversions que es comptabilitzen segons el mètode de la 
participació (posada en equivalència) en funció de l'assignació realitzada per a aquestes inversions 
en el "Llibre d'inversions" de cada societat dependent que disposi d'influència significativa. En 
aquest cas, les pèrdues i els guanys derivats d'aquestes inversions s'han inclòs dins del resultat 
ordinari del mateix segment en qüestió.  

Els passius de cada segment inclouen la proporció dels passius corresponents a l'explotació del 
Grup que es deriven de les activitats del segment i que li són atribuïbles directament o se li poden 
assignar utilitzant bases raonables de repartiment. Si s’han inclòs en el resultat del segment 
despeses per interessos, els passius del segment inclouen els deutes que hagin originat aquests 
interessos. 

Assignació d’ingressos i despeses als segments i subsegments principals 

Els ingressos i despeses tècnics derivats de la pràctica d'operacions d'assegurança s'assignen 
directament als segments de Vida i No Vida respectivament, i en el cas d'aquest darrer, als seus 
diferents subsegments, segons la naturalesa de l'operació de què es deriven.  

Els ingressos i despeses financers s'assignen als segments de Vida i No Vida segons l'assignació 
prèvia realitzada per als actius que els generen, que es reflecteix en el "Llibre d'inversions" de cada 
entitat asseguradora. Un mateix instrument financer es pot assignar a diferents segments. Quan 
dins de les carteres associades als segments de Vida, No Vida o Altres activitats hagi quedat 
inclosa una participació en una altra societat dependent no asseguradora, s'ha consolidat línia per 
línia el seu compte de resultats individual en el segment en qüestió, tot respectant l’assignació 
realitzada al "Llibre d'inversions". La participació del Grup en el resultat de les entitats associades, 
que es mostra de forma separada en el compte de pèrdues i guanys, s’ha imputat als diferents 
segments en funció del percentatge de la inversió que representava en cada cartera d’inversions de 
Vida i No Vida de forma respectiva. Els ingressos i les despeses dels instruments financers en què 
es materialitzen els fons propis, i també d'altres instruments financers no relacionats directament 
amb la pràctica d'operacions d'assegurança, s'imputen al segment d'Altres activitats. 

Els ingressos i despeses financers anteriors s'assignen als diferents subsegments de No Vida, 
bàsicament en funció de les provisions tècniques constituïdes per a cadascun dels rams ponderats. 

El segment d'Altres activitats comprèn els ingressos i les despeses que, malgrat que es derivin de 
les operacions realitzades als segments de Vida i No Vida, no s'han d'incloure en els anteriors 
segments de caràcter tècnic. 
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Pel que fa a la resta d'ingressos i despeses no tècnicofinancers que es troben relacionats 
directament o indirectament amb els diferents segments, se’ls hi han assignat, directament en funció 
del segment que els ha originat o sobre una base raonable de repartiment, al segment en qüestió. 
En aquest darrer cas, s'ha utilitzat un mètode basat en la imputació de despeses per activitats 
funcionals i, d'aquesta manera, s'han identificat les activitats i les tasques desenvolupades en 
cadascun dels processos de negoci i s'han assignat a cadascuna d'aquestes activitats els recursos 
que han consumit. D’aquesta manera, en el compte de pèrdues i guanys adjunt, part de les 
despeses generals es presenten sota els conceptes "Sinistralitat de l’exercici neta de 
reassegurança", "Altres depeses tècniques" i "Despeses de l'immobilitzat material i de les 
inversions", i la resta de despeses generals figuren sota el concepte de "Despeses d'explotació 
netes". 

Junt amb els estats financers consolidats del Grup i a la Nota 17 s’adjunta la informació financera 
consolidada per segments, on es detallen les diferents partides que formen part dels ingressos i les 
despeses ordinaris, i també dels actius i passius del segment, i les que hagin estat excloses o no 
assignades, tot això de manera independent de l’obligació que tenen les diferents entitats 
asseguradores espanyoles, que formen part del perímetre del Grup, de proporcionar a la DGAFP 
informació estadística i comptable basada en els principis comptables locals espanyols. 

2.h) Estat de fluxos d’efectiu 

A l'estat de fluxos d'efectiu s'utilitzen les expressions següents: 

 Fluxos d'efectiu: entrades i sortides d'efectiu i dels seus equivalents. Els equivalents 
d'efectiu corresponen a aquelles inversions a curt termini, de liquiditat elevada, que es 
poden convertir fàcilment en imports determinats d'efectiu i estan subjectes a un risc poc 
significatiu de canvis en el seu valor i amb un venciment inferior a tres mesos. 

 Activitats d’explotació: activitats típiques dels grups asseguradors, i també altres activitats 
que no es poden qualificar d'inversió o finançament. 

 Activitats d'inversió: les 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 la 
composició del patrimoni net i dels passius que no formen part de les activitats d'explotació. 
Les operacions amb accions pròpies, si n'hi ha, es consideren com a activitats de 
finançament. També es consideren dins d'aquesta categoria els pagaments de dividends 
realitzats per la societat dominant als seus accionistes. 

3. Principis i polítiques comptables significatives i criteris de valoració 
aplicats 

En l'elaboració dels estats financers consolidats s'han aplicat els següents principis, polítiques 
comptables i criteris de valoració rellevants per al Grup: 

3.a) Efectiu i altres actius líquids equivalents 

 Aquest epígraf del balanç està format per l'efectiu, integrat per la caixa i els dipòsits bancaris a la 
vista, i també els equivalents d'efectiu.  

 Els equivalents d'efectiu corresponen a aquelles inversions a curt termini, de liquiditat elevada, que 
es poden convertir fàcilment en imports determinats d'efectiu i estan subjectes a un risc poc 
significatiu de canvis en el seu valor i amb un venciment inferior a tres mesos. 
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3.b)  Actius financers 

3.b.1)  Reconeixement 

Els actius financers es reconeixen, amb caràcter general, a la seva data de liquidació.  

D'acord amb la NIC 39  – Instruments financers: reconeixement i valoració el Grup designa els 
instruments financers en el moment de la seva adquisició o generació com a actius financers al 
valor raonable amb canvis en resultats, com a disponibles per a la venda o bé com a préstecs i 
comptes a cobrar. 

 

3.b.2)  Classificació dels actius financers  

A la Nota 6 de la Memòria es mostren els saldos dels actius financers a 31 de desembre de 2008 i 
de 2007, junt amb la seva naturalesa específica, classificats d’acord amb els criteris següents:  

─ Actius financers a valor raonable amb canvis a pèrdues i guanys: 

Dins d'aquesta categoria d'actius financers, es distingeixen dues tipologies: 

•  Actius financers mantinguts per negociar (cartera "MPN"):  

Són actius financers que es classifiquen com a mantinguts per a negociar perquè 
s'adquireixen amb la intenció de realitzar-los a curt termini, formen part d'una cartera 
d'instruments financers identificats i gestionats de forma conjunta amb l'objectiu d'obtenir 
beneficis a curt termini o són instruments derivats no designats com de cobertura. 

• Altres actius financers al valor raonable amb canvis registrats en pèrdues i guanys de 
l’exercici (cartera "CVRPiG"):  

Són actius financers que es classifiquen en carteres o plans financers que es troben 
assignats a operacions d’assegurança (contractes d’assegurança per als quals existeix 
una coincidència suficient pel que fa a temps i quantia dels fluxos derivats dels actius 
financers amb les obligacions derivades d’un grup de pòlisses homogènies). 

El Grup assigna a aquesta cartera tots aquells instruments financers que disposen d'un 
derivat associat o implícit, junt amb les inversions en renda fixa cotitzada i no cotitzada, 
una part dels dipòsits a llarg termini, i la totalitat dels préstecs no hipotecaris que 
corresponen a les primes d'externalització finançades.  

Per a aquells instruments financers per als quals no es disposa d'una cotització de mercat 
o un valor de mercat en ferm de la contrapart (o a través d'un contribuent), el Grup 
procedeix a la seva estimació a través de l'actualització dels fluxos associats a aquests 
actius financers, utilitzant una corba d'interès de mercat (vegeu apartat següent). 

− Préstecs i comptes per cobrar (cartera "PiCC"):   

Són actius financers no derivats amb pagaments fixos o determinables, que no es negocien 
en un mercat actiu.  

El Grup classifica en aquesta categoria la major part dels préstecs hipotecaris, els préstecs 
no hipotecaris, les bestretes sobre pòlisses, altres actius financers sense publicació de preus, 
i també els comptes per cobrar derivats dels dipòsits requerits en el negoci de la 
reassegurança acceptada. 
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A més, en aquesta categoria es presenten altres comptes per cobrar segons la seva 
naturalesa, com és el cas dels crèdits per operacions d'assegurança directa, reassegurança i 
coassegurança, i altres crèdits diferents dels actius fiscals. Algunes d'aquestes partides 
queden excloses de l'abast de la NIC 39 i es tracten de manera específica en altres normes 
NIIF. 

− Actius financers disponibles per a la venda (cartera "DPV"): 

Entren en aquesta categoria tots els actius financers no derivats no inclosos a la resta de 
carteres.   

Amb caràcter general, s'inclouen en aquesta categoria tots els actius financers de renda 
variable, aquella part de la renda fixa cotitzada i no cotitzada que no està assignada de 
manera específica per cobrir els compromisos amb els assegurats, i també les participacions 
en els fons d'inversió, una part dels dipòsits a llarg termini i altres inversions financeres amb 
publicació de preus.  

Les inversions en companyies associades es presenten sota el subepígraf específic del balanç de 
"Participacions en entitats valorades pel mètode de la participació".  

Durant l'exercici 2008, i l'immediat anterior, no s'ha assignat cap instrument financer a la cartera 
d'"Inversions mantingudes fins el venciment".  

 

3.b.3)  Reconeixement i valoració dels actius financers 

Quan reconeix inicialment un actiu financer, el Grup el valora pel seu valor raonable, ajustat (en el 
cas d’un actiu financer que no es comptabilitzi al valor raonable amb canvis en resultats) pels costos 
de transacció que siguin directament atribuïbles a la seva compra o emissió. 

Després del reconeixement inicial, el Grup valora els actius financers, fins i tot aquells derivats que 
són actius, pels seus valors raonables, sense deduir-ne els costos de transacció ocasionats per la 
venda, excepte determinats préstecs i partides per cobrar que es valoren pel cost amortitzat 
utilitzant el mètode de tipus d’interès efectiu. 

S’entén per valor raonable d’un instrument financer en una data concreta, l’import pel qual es pot 
comprar o vendre entre un comprador i un venedor interessats i degudament informats, en 
condicions d’independència mútua. La referència més objectiva i habitual del valor raonable d’un 
instrument financer és el preu obtingut a través de les cotitzacions publicades en el mercat actiu. 
Quan existeix aquesta referència, s’utilitza per valorar l’actiu financer. No obstant això, en 
determinats casos també es preveu l’ús de les cotitzacions facilitades per les diferents contraparts 
que estarien disposades a intercanviar un determinat actiu financer o els preus indicats pels 
contribuents. 

Si el mercat per a un instrument financer no és actiu, el Grup estableix el valor raonable mitjançant 
tècniques de valoració acceptades generalment. En aquest cas, es recorre a models matemàtics de 
valoració prou contrastats per la comunitat financera internacional, i es tenen en compte les 
peculiaritats específiques de l’instrument a valorar i els diferents tipus de riscos que comporta. L’ús 
d’aquests models matemàtics es pot realitzar directament pel Grup o bé per la contrapart que 
exerceix de part venedora. 

En el cas dels instruments que es valoren a cost amortitzat, en la seva determinació es té en 
compte el mètode del tipus d’interès efectiu. Per cost amortitzat s’entén l’import al qual va ser 
valorat inicialment l’instrument financer, menys els reemborsaments del principal, més o menys, 
segons el cas, la imputació o amortització gradual acumulada, utilitzant el mètode d’interès efectiu, 
de qualsevol diferència existent entre l’import inicial i el valor de reemborsament en el venciment, 
menys qualsevol disminució per deteriorament del valor o per l'impossibilitat de cobrar-lo. 

Tots els actius financers, excepte els comptabilitzats a valor raonable amb canvis en resultats, estan 
subjectes a revisió per deteriorament del valor. 
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3.b.4)  Deteriorament del valor dels actius financers  

El Grup avalua a cada data del balanç si hi ha evidència objectiva que un actiu financer o un grup 
d'actius financers estan deteriorats, i té en compte aquelles situacions que, de manera individual o 
conjunta amb d'altres, manifesten aquesta evidència. 

Amb caràcter general, el Grup considera com a evidència d'un possible deteriorament de valor el 
descens perllongat i significatiu del valor de mercat dels títols de renda variable o renda fixa, 
considerat individualment, per sota del seu cost o del cost amortitzat. També es consideren 
evidència de deteriorament els casos en què les minusvàlues latents relatives a un títol determinat 
són irreversibles.  

En aquells casos en què, seguint els criteris anteriors, hi pugui haver deteriorament de valor, el Grup 
analitza la situació per quantificar la pèrdua que cal reflectir, si n'hi ha.  En aquest sentit, el Grup 
aplica els criteris següents per determinar l’import de qualsevol pèrdua per deteriorament del valor: 

− Actius financers registrats al cost amortitzat: 

L’import de la pèrdua es valora com la diferència entre l’import en llibres de l’actiu i el valor 
actual dels fluxos d’efectiu futurs estimats, descomptats al tipus d’interès efectiu original de 
l’actiu financer. L’import en llibres de l’actiu es redueix utilitzant un compte corrector de valor, i 
l’import de la pèrdua es reconeix en el compte de pèrdues i guanys.  

Si, en períodes posteriors, l’import de la pèrdua per deteriorament del valor disminueix, la 
pèrdua per deteriorament que s’havia reconegut prèviament seria objecte de reversió en el 
compte de pèrdues i guanys. 

S'inclouen en aquest tipus d’actius els saldos a cobrar que el Grup manté amb determinats 
assegurats o prenedors pels rebuts emesos pendents de cobrament i els rebuts pendents 
d’emetre. En aquest cas, la pèrdua de valor es determina prenent com a base l’experiència 
històrica d’anul·lacions dels darrers tres anys, ponderant amb més pes els anys més recents i 
tenint en compte els mesos que hagin transcorregut des de la data teòrica de cobrament i la 
de cada tancament, i també el ram d'assegurança concret de què es tracti. 

Els crèdits per recobraments de sinistres s’activen quan la seva realització està suficientment 
garantida. 

− Actius financers disponibles per a la venda: 

Quan es produeix un descens significatiu en el valor raonable d’un actiu financer disponible 
per a la venda, s’elimina del patrimoni net la pèrdua acumulada que hagi estat reconeguda 
prèviament i es reconeix en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici, encara que l’actiu 
financer no s'hagi donat de baixa en els comptes.  

Les pèrdues per deteriorament del valor reconegudes en el resultat de l’exercici, i que 
corresponen a la inversió en un instrument de patrimoni classificat com a disponible per a la 
venda (renda variable), no es reverteixen a través del resultat de l’exercici. Tanmateix, les 
reversions associades als instruments de deute sí que es reconeixen en el compte de pèrdues 
i guanys. 
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3.b.5)  Registre de les variacions sorgides en les valoracions dels actius i passius financers 

La pèrdua o el guany sorgit de la variació del valor raonable d’un actiu financer, que no formi part 
d’una operació de cobertura, es reconeix de la forma següent: 

− La pèrdua o el guany en un actiu financer a valor raonable amb canvis en resultats es 
reconeix en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici, al subepígraf de "Pèrdues 
procedents de les inversions financeres" o "Beneficis en realització de les inversions 
financeres" del segment de Vida. 

− La pèrdua o el guany en un actiu disponible per a la venda es reconeix directament en el 
patrimoni net, a la línia d'"Ajustos per valoració" fins que l’actiu financer es doni de baixa 
en els registres comptables, exceptuant les pèrdues per deteriorament del valor i les 
pèrdues o els guanys per tipus de canvi. En el moment de la baixa, la pèrdua o el guany 
que hagi estat reconegut prèviament en el patrimoni net es reconeix en el compte de 
pèrdues i guanys de l’exercici.  

Tanmateix, els interessos calculats segons el mètode del tipus d’interès efectiu es 
reconeixen en el resultat de l’exercici (vegeu apartat I) d'aquesta Nota). Els dividends 
d’un instrument de patrimoni classificat com a disponible per a la venda es reconeixen en 
el compte de pèrdues i guanys de l’exercici quan s’estableixi el dret del Grup a rebre el 
pagament. 

Quan un actiu financer registrat a cost amortitzat es dóna de baixa, ha sofert una pèrdua de valor, o 
se li aplica el mètode d’interès efectiu, els diferents ingressos i despeses que se’n deriven es 
registren a través del compte de pèrdues i guanys. 

 

3.b.6) Inversions per compte de prenedors que assumeixen el risc de la inversió 

Les inversions per compte de prenedors d’assegurances que assumeixen el risc de la inversió es 
valoren al preu d’adquisició en el moment de la subscripció o compra. Aquest preu d'adquisició 
s'ajusta després segons el seu valor de realització. Les revaloritzacions i depreciacions d'aquests 
actius es comptabilitzen amb abonament o càrrec als epígrafs d'"Ingressos d'inversions afectes a 
assegurances en què el prenedor assumeix el risc de la inversió" i "Despeses d'inversions afectes a 
assegurances en què el prenedor assumeix el risc de la inversió" del compte de pèrdues i guanys 
del segment de Vida. 

La totalitat dels instruments de renda variable, renda fixa i d'altre tipus que disposen de cotització 
oficial es designen i es classifiquen a la cartera "a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys". 
Només aquells actius financers sense publicació de preus (lletres del tresor, dipòsits amb entitats de 
crèdit a curt termini...) i altres actius afectes al negoci s'assignen a la cartera de préstecs i comptes 
per cobrar. 

A efectes de presentació, totes les inversions i saldos afectes a aquest negoci es presenten 
classificats per carteres en els epígrafs del balanç "Altres actius financers a valor raonable amb 
canvis en pèrdues i guanys" i "Préstecs i partides per cobrar", en què els passius es classifiquen 
pels contractes d'assegurança sota l'epígraf de "Provisions tècniques – per a assegurances de 
vida".  

3.c)  Immobilitzat material 

El Grup registra en aquest epígraf del balanç tots els immobles d’ús propi, els ocupats per empreses 
del Grup i aquells que estan en procés de construcció o de desenvolupament per al seu ús futur 
com a inversions immobiliàries. De tots ells en té la possessió en ple domini. Aquests darrers, un 
cop se n’ha completat la construcció o el desenvolupament, passen a registrar-se com a inversions 
immobiliàries, si escau. 
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Igualment, s'inclouen en aquest epígraf els elements de transport, el mobiliari i les instal·lacions i els 
equips de processament de dades, entre d’altres. 

El reconeixement d'aquests actius es realitza pel seu cost d'adquisició o construcció, menys 
l'amortització acumulada i, si és el cas, l'import acumulat de les pèrdues per deteriorament de valor, 
però en cap cas per sota del seu valor residual. Els costos de les ampliacions i les millores 
realitzades en els immobles propietat del Grup de forma posterior al seu reconeixement inicial, 
s’activen com a altre immobilitzat material sempre que augmentin la seva capacitat o superfície o 
sempre que augmentin el seu rendiment o vida útil. En canvi, les despeses de conservació i 
manteniment es carreguen al compte de pèrdues i guanys en l’exercici en què es produeixen. El 
Grup no capitalitza les despeses financeres associades a aquests actius, si n'hi ha. 

En cas que s’ajornin els pagaments relatius l'adquisició d'un immoble, el seu cost serà l’equivalent al 
preu de comptat. La diferència entre aquesta quantia i el total de pagaments es reconeix com a 
despesa per interessos durant el període d’ajornament. 

Amb caràcter general, el Grup utilitza el mètode sistemàtic d’amortització lineal sobre el cost 
d’adquisició, exclòs el valor residual i el valor del terreny en cas d'immobles, al llarg de les següents 
vides útils estimades: 

Elements de l’immobilitzat material Vida útil estimada 
Immobles (exclòs el terreny) Entre 33 i 77 anys 

Millores en edificis propis 10 anys 

Elements de transport Entre 6 i 7 anys 

Equips de processament de dades Entre 3 i 5 anys 

Altre immobilitzat material Entre 3 i 10 anys 
 

En el cas d'immobles en procés de construcció, el Grup comença a amortitzar-los quan es troben en 
condicions d'ús. 

Els valors i les vides residuals d'aquests actius es revisen en cada data de balanç i s'ajusten com 
procedeixi. El valor comptable reconegut per a un actiu es redueix immediatament fins al seu import 
recuperable si el valor comptable de l'actiu és més elevat que el seu import recuperable estimat. Els 
guanys i les pèrdues per realització es calculen comparant les quantitats obtingudes amb els valors 
comptables reconeguts.  

El valor de mercat dels immobles d'ús propi, que s'indica a la Nota 8.a) de la Memòria, s'ha obtingut 
dels informes de taxació efectuats per experts independents, els quals disposen d'una antiguitat 
màxima de 3 anys a 31 de desembre de 2008. Per als immobles situats en territori espanyol, 
l'anterior valor de mercat s'ha determinat d'acord amb el que estableix l'Ordre ECO/805/2003, de 27 
de març, modificada parcialment per l'Ordre EHA 3011/2007, de 4 d'octubre, sobre normes de 
valoració de béns immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres. 

3.d) Inversions immobiliàries 

Els immobles que es tenen per obtenir plusvàlues o per obtenir rendiments a llarg termini del seu 
lloguer i que no estan ocupats per empreses del Grup es classifiquen com a inversions 
immobiliàries. 

A més, sota aquest subepígraf també es presenten els terrenys en propietat per a un ús futur no 
determinat i els edificis actualment desocupats.   

Alguns immobles estan formats per una part que es té per a la seva explotació i una altra per a ús 
propi. Si aquestes parts es poden vendre per separat, el Grup les comptabilitza també per separat. 
Si no, l’immoble es qualifica només com a inversió immobiliària quan la porció que s'utilitza per a ús 
propi no és significativa. 
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Les inversions immobiliàries inclouen terrenys i edificis en ple domini. Es comptabilitzen al cost 
d'adquisició o construcció, menys qualsevol amortització acumulada posterior i pèrdues posteriors 
per deteriorament acumulades, si s'escau, però en cap cas per sota del seu valor residual. El cost 
d’adquisició inclou el preu de compra junt amb qualsevol desemborsament directament atribuïble 
(costos de transacció associats). En el cas d'inversions immobiliàries construïdes pel mateix Grup, 
el cost d'adquisició és el seu cost en la data en què la construcció o el desenvolupament queden 
completats.  

El tractament dels costos d’ampliació, modernització o millores, com també els mètodes de càlcul 
del deteriorament, els sistemes d’amortització i les vides útils establertes per a les inversions 
immobiliàries són similars als aplicats als immobles d’ús propi (vegeu Nota 3.c). 

El valor de mercat de les inversions immobiliàries, que s'indica a la Nota 8.b) de la Memòria, s'ha 
obtingut segons la normativa descrita a l'apartat anterior en relació amb els immobles d'ús propi. 

3.e) Immobilitzat intangible 

Tenen la consideració d'immobilitzat intangible els actius no monetaris identificables, que no tenen 
aparença física i que sorgeixen com a conseqüència d'una adquisició a tercers o que han estat 
desenvolupats internament per alguna societat del Grup. Només es reconeixen comptablement 
aquells actius intangibles que, tot i ser identificables, havent-hi beneficis econòmics futurs i un 
control sobre l’actiu intangible en qüestió, el Grup pot estimar-ne el cost de manera raonable i és 
probable que els beneficis econòmics futurs que se li atribueixen flueixin cap al Grup.  

El Grup valora l'immobilitzat intangible inicialment pel seu cost d’adquisició o producció, mantenint 
aquest model de cost en les valoracions posteriors, menys la corresponent amortització acumulada, 
si és el cas, i l’import acumulat de les pèrdues per deteriorament de valor, segons s’escaigui. Per 
determinar si s’ha deteriorat el valor de l'immobilitzat intangible, el Grup aplica la NIC 36 – 
Deteriorament del valor dels actius i interpretacions posteriors d'aquesta norma. 

El Grup valora si la vida útil de l'immobilitzat intangible és finita o indefinida i, si és finita, n'avalua la 
durada.  

3.e.1)  Fons de comerç de consolidació 

L'epígraf "Fons de comerç de consolidació" recull les diferències positives de consolidació amb 
origen en l'adquisició de les participacions en el capital de les entitats dependents per la diferència 
entre el cost d'adquisició de la combinació de negocis i la participació adquirida en el valor raonable 
net dels actius, passius i passius contingents identificables i que no és assignable als elements 
patrimonials o actius intangibles concrets. 

Els fons de comerç adquirits a partir de l'1 de gener de 2004 es mantenen valorats pel seu cost 
d'adquisició i els adquirits amb anterioritat a aquesta data es mantenen pel seu valor net comptable 
enregistrat a 31 de desembre de 2003 sota l'anterior normativa comptable local espanyola. En tots 
dos casos, el fons de comerç adquirit en una combinació de negocis no s'amortitza, sinó que se 
n'analitza el deteriorament potencial del valor anualment, o més sovint, si els esdeveniments o 
canvis en les circumstàncies així ho aconsellen.  

D'acord amb els requisits establerts a la NIC 36 – Deteriorament del valor dels actius i per tal de 
detectar una possible pèrdua de valor, la Direcció del Grup analitza i avalua les estimacions i les 
projeccions disponibles de les diferents societats dependents, i determina si les previsions 
d'ingressos i de fluxos d'efectiu atribuïbles al Grup d'aquestes societats suporten el valor net dels 
fons de comerç registrats. Aquestes estimacions i projeccions s’han basat en la metodologia, els 
paràmetres i les hipòtesis següents: 

─ El fons de comerç s’assigna a cada societat dependent que l’ha generat, i representa una 
unitat generadora de tresoreria independent d’altres possibles unitats o segments. 
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─ L’import recuperable de cada unitat es determina en funció del seu valor en ús, tenint en 
compte les previsions més prudents del resultat ordinari després d’impostos que es generarà 
en els propers 10 anys, així com un valor residual de les inversions determinat segons uns 
PER (price-earnings-ratio)  generalment acceptats en el sector assegurador. Les projeccions 
del resultat ordinari reflecteixen l’experiència passada i són uniformes amb les fonts 
d’informació externa, prenent com a base una taxa de creixement constant a partir del cinquè 
any. 

─ Per a determinats negocis adquirits i d'acord amb els sistemes generalment acceptats 
emprats per la banca d'inversió, el Grup també determina l'import recuperable basat en el 
descompte dels dividends futurs que s'esperen percebre (dividend discount model). En aquest 
cas s'utilitzen els plans de negocis previstos i s'estableixen les principals hipòtesis dels 
paràmetres que condicionaran els resultats futurs del negoci avaluat. 
 

─ El tipus de descompte aplicat a les projeccions s’ha determinat segons el cost d’oportunitat 
establert per la societat dominant del Grup. 

En cas que es produeixi una pèrdua per deteriorament del valor dels fons de comerç, aquesta 
pèrdua es registraria al compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es manifestés, i no es 
podria revertir ni al final de l'exercici en qüestió ni en exercicis posteriors.  

Els fons de comerç relacionats amb les companyies associades s’inclouen, només a efectes de 
presentació, dins de l’import en llibres de la inversió. Per tal de determinar una possible pèrdua de 
valor, el Grup: 

─ Calcula el valor actual de la part que li correspon dels fluxos d'efectiu que s'espera que generi 
la societat participada, que inclouen els fluxos futurs d'efectiu estimats per a les seves 
activitats ordinàries i els imports resultants de l'alienació final o disposició per altra via de la 
inversió, o bé, 

─ Actualitza els fluxos futurs d'efectiu estimats que s'esperen rebre com a dividends de la 
inversió i com a imports de l'alienació final o disposició per altra via. 

3.e.2) Despeses d'adquisició de carteres de pòlisses 

Els saldos d'aquest subepígraf del balanç corresponen, bàsicament, al diferencial entre el preu 
abonat per una cessió de cartera i el seu valor comptable. A més a més, i amb un import totalment 
residual, sota aquest concepte també es recullen els imports satisfets en l’adquisició d’un conjunt de 
pòlisses a diferents mediadors.  

Aquestes despeses d'adquisició de cartera reben el mateix tractament que el fons de comerç de 
consolidació, ja que el Grup espera que aquest actiu intangible contribueixi a l'obtenció d'ingressos 
futurs de manera il·limitada. 

En els casos de presa de control sobre companyies asseguradores, el Grup distingeix entre els 
actius intangibles associats als drets i les obligacions existents en el moment de la compra, que es 
valoren i registren quan representen imports rellevants per al Grup (seria el cas, per exemple, del 
possible reconeixement dels marges implícits de benefici o del descompte de les provisions 
tècniques de prestacions per als sinistres ocorreguts i pendents de liquidar a la data de la 
transacció), i els que són diferents als que hi havia a la mateixa data. En aquest darrer cas, el Grup 
procedeix a la seva estimació si es consideren significatius i es poden mesurar de manera fiable. Si 
això no fos possible, incrementarien el fons de comerç de la transacció. 

3.e.3) Altre immobilitzat intangible  

A continuació es descriuen les polítiques comptables específiques aplicades als principals actius de 
la resta d'immobilitzat intangible: 
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Aplicacions informàtiques: 

En aquest subepígraf s'inclouen, bàsicament, les despeses amortitzables relacionades amb el 
desenvolupament dels sistemes informàtics i dels canals electrònics. 

Les llicències dels programes informàtics adquirits es valoren per l'import satisfet per la seva 
propietat o dret d'ús, junt amb els costos incorreguts per posar en ús el programa concret, sempre 
que s'hagi previst la seva utilització en diversos exercicis, i es registren com a aplicacions 
informàtiques adquirides totalment a tercers. Sota aquest mateix concepte es registren els costos de 
tercers que col·laboren en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques per al Grup.  

En el cas d'aquestes aplicacions generades internament, el Grup activa les despeses directament 
associades amb la producció de programes informàtics identificables i exclusius controlats pel Grup, 
és a dir, les despeses laborals dels equips de desenvolupament d'aquestes aplicacions i la part 
corresponent de les despeses indirectes pertinents. La resta de costos associats al 
desenvolupament o al manteniment dels projectes interns es registren com a despesa de l'exercici 
en què es meriten. 

Els costos subsegüents només es capitalitzen quan incrementen els beneficis futurs d'aquest 
immobilitzat intangible amb què estan relacionats. Els costos recurrents produïts com a 
conseqüència de la modificació o actualització d’aplicacions o sistemes informàtics, els derivats de 
revisions globals de sistemes i els costos de manteniment s'enregistren en el compte de pèrdues i 
guanys com a major despesa de l’exercici en què es contrauen.  

Les aplicacions informàtiques s'amortitzen sistemàticament en el període de temps de la seva 
utilització, i es considera una vida útil màxima d'entre tres i cinc anys per a aquelles adquirides a 
tercers, i una vida útil màxima de cinc anys per a aquelles generades internament. 

3.f) Actius no corrents mantinguts per a la seva venda i passius vinculats a aquests 

Els actius mantinguts per a la seva venda, si n'hi ha, es valoren amb caràcter general al menor 
import entre el seu valor en llibres i el seu valor raonable minorant-ne els costos estimats de la 
venda. Aquests costos s'entenen com aquells costos marginals directament atribuïbles a l'alienació, 
exclosos els costos financers, si escau, i la despesa per l'impost de societats. 

Els actius no corrents que es classifiquen com a mantinguts per a la venda no s'amortitzen. 

Les pèrdues pel deteriorament del seu valor en llibres es reconeixen en el compte de pèrdues i 
guanys. Si es produeix una reversió de la pèrdua, aquesta pèrdua es reconeix en el compte de 
pèrdues i guanys fins a un import igual al de les pèrdues per deteriorament abans reconegudes. 

3.g) Transaccions en moneda estrangera 

3.g.1)  Moneda funcional 

La moneda funcional de la societat dominant i de les societats dependents amb domicili social a la 
Unió Monetària Europea és l'euro. Determinades filials d'Atradius N.V. presenten els seus estats 
financers en la moneda de l'entorn econòmic principal en què operen, fet pel qual la seva moneda 
funcional és diferent de l'euro.  

Els comptes anuals consolidats es presenten en euros, moneda de presentació del Grup. Com a 
conseqüència, tots els saldos i transaccions denominats en monedes diferents a l'euro es 
consideren denominats en “moneda estrangera”.  

3.g.2)  Criteris de conversió dels saldos en moneda estrangera 

La conversió a euros dels saldos en moneda estrangera es realitza en dues fases consecutives: 

─ Conversió de la moneda estrangera a la moneda funcional (moneda de l'entorn 
econòmic principal en què opera la filial o a l'euro en el cas de les societats 
domiciliades a la Unió Monetària), i 
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─ Conversió a euros dels saldos mantinguts en les monedes funcionals de les filials la 
moneda de les quals no sigui l'euro. 

 

Conversió de la moneda estrangera a la moneda funcional: 

Les transaccions en moneda estrangera realitzades per les entitats consolidades (o 
valorades pel mètode de la participació) no radicades en països de la Unió Monetària 
s'enregistren inicialment pel contravalor en la seva moneda funcional que resulta d'aplicar 
els tipus de canvi en vigor en les dates en què es duen a terme les operacions. 
Posteriorment, es converteixen els saldos monetaris en moneda estrangera a les 
respectives monedes funcionals mitjançant el tipus de canvi al tancament de l'exercici. De 
la mateixa manera: 

• Les partides no monetàries valorades pel seu cost històric es converteixen a la 
moneda funcional al tipus de canvi de la data en què s'adquireixen, 

• Les partides no monetàries valorades pel seu valor raonable es converteixen al 
tipus de canvi de la data en què es va determinar aquest valor raonable, 

• Els ingressos i despeses es converteixen als tipus de canvi mitjans del període per 
a totes les operacions que pertanyen a aquest, 

• Les operacions de compravenda a termini de divises contra divises i de divises 
contra euros que no cobreixen posicions patrimonials es converteixen als tipus de 
canvi establerts en la data de tancament de l'exercici per al mercat de divises a 
termini per al corresponent venciment. 

El Grup aplica aquests mateixos principis per a la conversió a euros d'aquelles partides i 
transaccions efectuades en "moneda estrangera" per les seves societats dependents 
domiciliades a la Unió Monetària. 

Conversió a euros de les monedes funcionals: 

Els saldos de la informació financera de les entitats consolidades (o valorades pel mètode 
de la participació) la moneda funcional de les quals és diferent de l'euro es converteixen a 
euros de la manera següent: 

• Els actius i passius, per aplicació del tipus de canvi al tancament de l'exercici, 

• Els ingressos i despeses, aplicant els tipus de canvi mitjans mensuals (llevat que 
aquesta mitjana no sigui una aproximació raonable de l'efecte acumulatiu dels tipus 
vigents en les dates de les operacions; en aquest cas, es converteixen als tipus de 
les dates de les transaccions ), i 

• El patrimoni net, als tipus de canvi històrics. 

3.g.3)  Registre de les diferències de canvi 

Les diferències de canvi que es produeixen en convertir els saldos en moneda estrangera a la 
moneda funcional s'enregistren, generalment, pel seu import net, al compte de pèrdues i guanys. 
No obstant això: 

− Les diferències de canvi sorgides en les partides no monetàries el valor raonable de les 
quals s’ajusta amb contrapartida en el patrimoni net, s'enregistren en el patrimoni net 
sota el concepte d’"Ajustos al patrimoni per valoració – Carteres disponibles per a la 
venda". 
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− Les diferències de canvi sorgides a les partides no monetàries els guanys o les pèrdues 
de les quals s'enregistren en el resultat de l’exercici, també es reconeixen en el resultat 
de l’exercici, sense diferenciar-les de la resta de variacions que pugui patir el valor 
raonable. 

Les diferències de canvi que es produeixen en convertir a euros la informació financera de les filials 
denominada en les monedes funcionals diferent de l'euro s'enregistren en el patrimoni net 
consolidat del Grup sota el concepte de "Diferències de canvi", fins a la baixa en balanç de la filial o 
de l'entitat associada a la qual corresponen. En aquest moment, es registren en el compte de 
pèrdues i guanys.  

3.g.4)  Tipus de canvi utilitzats 

A continuació es detallen les monedes funcionals de les filials i entitats associades més 
significatives d'Atradius N.V. i d'altres saldos mantinguts en monedes estrangeres pel Grup, com 
també el tipus de canvi a la data del tancament anual i la mitjana dels exercicis acabats a 31 de 
desembre de 2008 i 2007: 

Tipus tancament anual Tipus mitjà anual 
Divisa 

31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 

Dòlars EUA 0,679 0,719 0,730 0,786 
Lliura esterlina 1,364 1,050 1,463 1,205 
Ien japonès 0,006 0,008 0,006 0,008 
Franc suís 0,604 0,673 0,609 0,647 
Corona sueca 0,106 0,092 0,108 0,097 
Corona noruega 0,126 0,103 0,125 0,112 
Corona danesa 0,134 0,134 0,134 0,134 
Peso mexicà 0,062 0,052 0,067 0,059 

Dòlar australià 0,597 0,493 0,612 0,512 

 

3.h) Impost de societats  

La despesa per l’impost de societats de cada exercici es calcula segons el resultat comptable abans 
d’impostos, determinat d’acord amb els principis comptables locals espanyols i dels països 
estrangers en què operen les societats filials d'Atradius N.V., augmentat o disminuït, segons 
correspongui, per les diferències permanents; aquestes diferències s’entenen com les produïdes 
entre la base imposable i el resultat comptable abans d’impostos que no s’hagin de revertir en 
períodes següents, i també les derivades de l’aplicació de les NIIF i per a les quals tampoc no es 
produirà una reversió. Quan les diferències de valor es registren en el patrimoni net, l’impost sobre 
beneficis corresponent també es registra amb contrapartida en el patrimoni net. 

Tant les diferències temporals amb origen en les diferències entre el valor en llibres i la base fiscal 
d’un element patrimonial com, en cas d'activació, els crèdits per deduccions i bonificacions i per 
bases imposables negatives, donen lloc als corresponents impostos diferits, tant si són actius com 
passius, que es quantifiquen amb l'aplicació a la diferència temporal o crèdit que correspongui el 
tipus de gravamen al qual s’espera recuperar-los o liquidar-los. 

Amb data 29 de novembre de 2006 es va publicar la Llei 35/2006 de l'impost sobre la renda de les 
persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda 
de no residents i sobre el patrimoni. Aquesta llei, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2007, ha 
modificat, entre d'altres qüestions, el tipus de gravamen en l'impost de societats de les entitats 
espanyoles, que és del 32,5% per als períodes impositius iniciats a partir de la data esmentada i del 
30% per als iniciats a partir de l'1 de gener de 2008. 

El Grup reconeix passius per impostos diferits per a totes les diferències temporals imposables. Els 
actius per impostos diferits només es reconeixen en el cas en què es consideri altament probable 
que les entitats consolidades hagin de tenir en el futur prou guanys fiscals contra els quals es 
puguin fer efectius.  
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Els actius i passius per impostos diferits que es presenten en el balanç consolidat del Grup a 31 de 
desembre de 2008 s'han estimat tenint en compte els nous tipus de gravamen previstos. 

En el cas de diferències temporals imposables derivades d’inversions en empreses del Grup (que 
no consoliden fiscalment) i associades, es reconeix un passiu per impostos diferits, excepte quan el 
Grup pot controlar la reversió de les diferències temporals i és probable que aquestes no siguin 
revertides en un futur previsible. 

Els actius i passius per impost corrent es valoren per les quantitats que s'espera pagar o recuperar 
de la Hisenda Pública, d'acord amb la normativa vigent o aprovada i pendent de publicació en la 
data de tancament de l'exercici. En aquest sentit, el Grup ha realitzat el càlcul de l'impost sobre 
societats a 31 de desembre de 2008 aplicant la normativa fiscal vigent i el Reial decret llei 2/2008, 
de 21 d'abril, de mesures d'impuls a l'activitat econòmica en totes aquelles societats amb domicili 
fiscal a Espanya i considerant els diferents règims fiscals per a les societats estrangeres (filials 
d'Atradius N.V.).  

3.i)  Passius financers 

Els passius financers són aquelles obligacions contractuals del Grup de lliurar efectiu o bé un altre 
actiu financer a una altra entitat, o d'intercanviar actius financers o passius financers amb una altra 
entitat, en condicions que són potencialment desfavorables per al Grup. 

Els passius financers no inclouen les obligacions que té constituïdes el Grup a les diferents dates de 
balanç i que es deriven o es troben associades als contractes d'assegurança formalitzats. No 
existeixen emissions convertibles en accions de la societat dominant, ni que atorguin privilegis o 
drets que puguin, davant de qualsevol contingència, fer-les convertibles en accions. Els passius 
financers més significatius del Grup fan referència a les emissions subordinades realitzades per 
Atradius N.V. (vegeu Nota 11).  

Després del reconeixement inicial a valor raonable, el Grup valora, amb caràcter general, tots els 
seus passius financers al cost amortitzat amb el mètode de tipus d’interès efectiu.  

Quan un passiu financer registrat a cost amortitzat es dóna de baixa, ha sofert una pèrdua de valor, 
o se li aplica el mètode d’interès efectiu, els diferents ingressos i despeses que se’n deriven es 
registren a través del compte de pèrdues i guanys. 

A 31 de desembre de 2008 ni la societat dominant ni qualsevol altra companyia del Grup ha garantit 
altres valors representatius de deute emesos per entitats associades o per tercers aliens al Grup. 

3. j) Actius i passius derivats de contractes d’assegurança i reassegurança 

El Grup aplica els requeriments establerts a la NIIF 4 – Contractes d'assegurança a tots els actius i 
passius dels seus estats financers consolidats que es deriven de contractes d’assegurança, d’acord 
amb la definició prevista en la mateixa norma. 

3 j.1)  Classificació de la cartera de contractes 

El Grup avalua i classifica la seva cartera de contractes de Vida i No Vida del negoci directe (inclosa 
la reassegurança acceptada) i del cedit, prenent en consideració les Guies d’Implementació que 
acompanyen la NIIF 4, així com les directrius sense caràcter normatiu que va fer públiques la 
DGAFP amb data 22 de desembre de 2004 a través del Document Marc sobre el Règim Comptable 
de les Entitats Asseguradores relatiu a la NIIF 4. Tots els contractes han estat qualificats com a 
"contractes d’assegurança", incloent els contractes de garantia financera emesos pel Grup en forma 
de contracte d'assegurança d'acord amb l'excepció prevista a les esmenes publicades amb data 27 
de gener de 2006. 
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El Grup no separa cap component de dipòsit associat a aquests contractes d’assegurança, ja que 
aquesta dissociació és de caràcter voluntari. A més a més, s’estima que les opcions de rescat 
emeses a favor dels prenedors de contractes d’assegurança disposen d’un valor raonable nul o, en 
cas contrari, la seva valoració forma part del valor del passiu d'assegurança.  

3 j.2)  Valoració dels actius i passius derivats de contractes d’assegurança i reassegurança 

La NIIF 4 restringeix els canvis en les polítiques comptables seguides en els contractes 
d'assegurança. D'acord amb aquesta norma, el Grup manté les normes de valoració establertes per 
als actius i passius derivats de contractes d'assegurança sota els principis comptables i les normes 
de valoració establerts a Espanya i a la resta de països en què opera per a aquests contractes, que 
són de caràcter obligatori per a totes les entitats asseguradores, excepte per l'ajust següent: 

− Dur a terme la prova d'adequació dels passius prevista a la NIIF 4, amb l'objectiu de 
garantir la suficiència dels passius contractuals. En aquest sentit, el Grup compara el 
valor en llibres de les provisions tècniques, netes de qualsevol despesa d’adquisició 
diferida o de qualsevol actiu intangible relacionat amb els contractes d’assegurança 
objecte d’avaluació, amb l’import resultant de considerar les estimacions actuals, aplicant 
tipus d’interès de mercat, de tots els fluxos d’efectiu derivats dels contractes 
d’assegurança, i dels fluxos d’efectiu relacionats amb els procedents d’opcions i garanties 
implícites. 

En el càlcul anterior el Grup procedeix a compensar els dèficits amb els superàvits, tenint 
en compte les diferents modalitats incloses dins del ram de Vida com un únic nivell 
d’agregació. 

Per a una petita part de les societats filials estrangeres d'Atradius N.V., aquests càlculs 
es realitzen amb caràcter local, i es troben subjectes a una revisió actuarial externa i/o 
avaluació centralitzada de la metodologia utilitzada. El Grup considera que l'adequació 
d'aquests passius s'ha provat de forma efectiva. 

Com que els passius són adequats d'acord amb els càlculs realitzats a 31 de desembre 
de 2008 i 2007, no ha estat necessari incrementar els passius de contractes 
d’assegurança constituïts en aquelles dates. 

Per tal d’evitar part de les asimetries que es produeixen per la utilització d’uns criteris de valoració 
diferents per a les inversions financeres, classificades principalment a la cartera de "disponible per a 
la venda", i els passius derivats de contractes d’assegurança, el Grup reassigna aquella part de les 
plusvàlues netes no realitzades, derivades de les anteriors inversions, que s’espera imputar en el 
futur als assegurats a mesura que es materialitzin o a través de l’aplicació d’un tipus d’interès tècnic 
superior al tipus d’interès màxim que li permet aplicar la DGAFP. Aquesta reassignació es realitza 
amb la minoració dels ajustos per canvis de valor del patrimoni net a través del subepígraf 
"correccions d'asimetries comptables" i amb el registre com a major import del passiu a través del 
subepígraf "Resta de passiu". 

A continuació es resumeixen les principals polítiques comptables aplicades pel Grup en relació amb 
les provisions tècniques: 

Per a primes no consumides i per a riscos en curs 

La provisió per a primes no consumides constitueix la fracció de les primes meritades en l’exercici 
que cal imputar al període comprès entre el tancament de cada exercici i la fi del període de 
cobertura de la pòlissa. Les companyies asseguradores del Grup, inclosa Crédito y Caución, S.A., 
calculen aquesta provisió per a cada modalitat o ram amb el mètode pòlissa a pòlissa, prenent com 
a base de càlcul les primes de tarifa un cop deduït, si s’escau, el recàrrec de seguretat, és a dir, 
sense deducció de les comissions i altres despeses d’adquisició.  
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La provisió per a riscos en curs té per objecte complementar la provisió de primes no consumides 
en la mesura en què el seu import no sigui suficient per reflectir la valoració de tots els riscos i les 
despeses per cobrir, que es corresponguin amb el període de cobertura no transcorregut a la data 
de tancament de l’exercici. Aquesta provisió es calcula i es dota, per a les entitats espanyoles del 
Grup, segons el càlcul establert per l'article 31 del ROSAP, modificat pel Reial decret 239/2007, de 
16 de febrer, considerant el resultat tècnic per any d’ocurrència juntament amb el de l’any de 
tancament i de l’anterior o dels quatre anys anteriors, segons el ram de què es tracti. 

El càlcul esmentat s'efectua per cada ram o producte comercial, entenent com a tal la garantia 
concreta, o el conjunt agrupat de garanties connectades entre elles, que es puguin referir als riscos 
derivats d'una mateixa classe d'objecte assegurat. En el cas específic de les assegurances 
d'automòbils comercialitzades per les diverses companyies asseguradores dependents, el càlcul de 
la provisió per a riscos en curs s'efectua tenint en compte el conjunt de les garanties cobertes per 
aquestes assegurances.  

En el ram de crèdit comercial, Atradius N.V., a diferència de la resta del Grup i d'acord amb allò que 
permet la NIIF 4, corregeix l'import de l'ingrés per primes sobre la base del risc en curs, mitjançant la 
constitució d'una provisió per a sinistres pendents de declaració en comptes de la provisió per a 
primes no consumides. 

D’assegurances de vida 

Aquesta provisió inclou la provisió per a primes no consumides de les assegurances de període de 
cobertura igual o inferior a l’any i, principalment, per a les altres assegurances, la provisió 
matemàtica. Les provisions matemàtiques, que representen l’excés del valor actuarial actual de les 
obligacions futures de les companyies asseguradores dependents sobre el de les primes que cal 
que el prenedor de l’assegurança satisfaci, es calculen pòlissa per pòlissa per un sistema de 
capitalització individual, prenent com a base de càlcul la prima d’inventari meritada en l’exercici, 
d’acord amb les Notes tècniques de cada modalitat actualitzades, si s'escau, amb les taules de 
mortalitat admeses per la legislació espanyola vigent. 

El Grup també valora les opcions a favor dels assegurats quan al venciment de la pòlissa, 
principalment en assegurances mixtes i de jubilació per a les quals no hi ha actualment nova 
producció, poden elegir entre un capital o una renda amb un tipus d'interès prefixat des del moment 
de contractació de la pòlissa. Igualment, el Grup procedeix a calcular, a cada tancament, la provisió 
matemàtica aplicant el tipus d'interès màxim aplicable i publicat anualment per la DGSAP per a les 
modalitats d'assegurances universals, de manera concreta per als períodes en què aquestes 
modalitats garanteixen un tipus d'interès superior al que s'especifica a l'article 33.1 del ROSAP (3 o 
6 mesos), i per a certes modalitats d'assegurances individuals i determinades pòlisses col·lectives 
que abans es tractaven segons l'article 33.2a) del Reglament. 

Relatives a l’assegurança de vida quan són els prenedors qui 
assumeixen el risc de la inversió: 

A efectes de presentació, s'inclouen a l'epígraf del passiu "Provisions tècniques - d'assegurances de 
vida" les provisions tècniques corresponents a aquelles assegurances en què el prenedor assumeix 
el risc de la inversió. Les provisions tècniques corresponents es determinen en funció dels índexs o 
actius fixats com a referència per a determinar el valor econòmic dels drets del prenedor. Vegeu 
Nota 13 de la Memòria. 

De prestacions 

Recull l’import total de les obligacions pendents derivades dels sinistres que s’han produït abans de 
la data de tancament de l’exercici. El Grup calcula aquesta provisió com la diferència entre el cost 
total estimat o cert dels sinistres ocorreguts pendents de declaració, liquidació o pagament i el 
conjunt dels imports ja pagats per raó d’aquests sinistres. 
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Sinistres pendents de liquidació o pagament i sinistres pendents de declaració 

Mètodes estadístics 

La societat dependent Seguros Catalana Occidente, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros 
utilitza mètodes estadístics globals per al càlcul de la provisió per a sinistres pendents de liquidació 
o de pagament i de sinistres pendents de declaració dels rams que s'indiquen a continuació, i amb 
la data de comunicació, d'autorització i d'efecte comptable següents: 

Rams en què s'apliquen 
mètodes estadístics globals  

Data de comunicació a 
la DGAFP 

Data d'autorització de la 
DGAFP Data efecte comptable 

        
Responsabilitat civil general 29 de gener de 2007 8 de gener de 2008 31 de desembre de 2007 
 
Automòbils responsabilitat civil 
Automòbils altres garanties 
Multirisc: 

- Llar 

17 de desembre de 2007 8 de gener de 2008 31 de desembre de 2007 

  
Multirisc: 

- Comerç 
- Comunitats 
- Industrials (Pime) 
- Altres (Oficines) 

Accidents 
Transports 
  

30 de maig de 2008 10 de juliol de 2008 31 de desembre de 2008 

 

Per a aquests rams la provisió per als sinistres pendents de liquidació o pagament i per als sinistres 
pendents de declaració, es calcula de forma global i no es realitza una separació entre els dos 
components. Per als rams anteriors, la provisió s'ha calculat segons la millor estimació ("best 
estimate") proporcionada pels càlculs actuarials interns basats en tècniques tant deterministes com 
estocàstiques generalment acceptades. A continuació es detallen la metodologia i les principals 
hipòtesis utilitzades en el càlcul d'aquestes provisions a 31 de desembre de 2008: 

 S'ha seleccionat l'anàlisi Chain Ladder de pagaments i despeses adquirides (mètodes 
deterministes) que s'han complementat amb la tècnica Bootstrap (estocàstica). 

 El nivell de seguretat fixat ha estat del 50%, i no s'ha considerat cap efecte per la inflació ni 
cap descompte financer pel pas del temps. Els sinistres tipus punta, definits com aquells el 
cost estimat dels quals supera una determinada quantia segons el ram, s'exclouen de 
l'aplicació d'aquests mètodes. 

 Els pagaments computats s'han considerat nets de recobraments. 

Aquesta societat dependent realitza cada any un contrast de la bondat dels càlculs realitzats d'acord 
amb els requisits establerts al Reglament. 

A efectes de la deduïbilitat fiscal de la provisió de prestacions calculada mitjançant mètodes 
estadístics, s'han efectuat els càlculs per a la consideració de la quantia mínima de la provisió, 
d'acord amb els requisits establerts per la Disposició addicional tercera del Reial decret 239/2007, 
de 16 de febrer, pel que es modifica el ROSAP. Les diferències entre les dotacions efectuades i les 
considerades com a despesa fiscalment deduïble durant l'exercici s'han considerat diferències 
temporals. 
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A més a més, per a la garantia de defensa jurídica Seguros Catalana Occidente va subscriure amb 
data 31 de desembre de 2005 un contracte de reassegurança proporcional de caràcter obligatori i 
de tipus quota part amb una cessió del 100% respecte d'aquesta garantia complementària que és la 
més important de les cedides. Seguros Bilbao també disposa del mateix tipus de contracte. En 
aquest cas, cap de les dues societats no realitza una valoració individual dels sinistres, i és Depsa, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros ("Depsa") qui s'encarrega de la seva gestió directa i 
valoració, i és la responsable de determinar-ne tant la sinistralitat com les provisions per a 
prestacions, utilitzant els mètodes estadístics propis que s'apliquen amb autorització prèvia de la 
DGAFP. 

La societat dependent Atradius, N.V., a excepció de la seva societat filial Crédito y Caución, S.A. 
utilitza mètodes estadístics per al càlcul de la provisió per a prestacions del negoci directe 
d'assegurances de crèdit, excloent els sinistres de volum més gran, per als quals es realitzen 
valoracions individuals. Les estimacions de les pèrdues previstes es duen a terme mitjançant dades 
històriques de sinistres, els quals es comparen amb estimacions de sinistres i altres tendències i 
evolucions conegudes. En aquest sentit, les estimacions de sinistres es basen en el 
desenvolupament dels sinistres declarats, el temps transcorregut entre l'esdeveniment i la 
declaració de cada sinistre, la mitjana dels costos dels sinistres, la proporció de despeses i els 
recobraments. 

Valoracions individuals 

Per a la resta dels sinistres pendents de liquidació o pagament de les altres companyies i/o rams, 
l'import d'aquesta provisió es calcula prenent com a base l'anàlisi individualitzada de cada 
expedient, en funció de la millor informació disponible al tancament de l'exercici. 

Sinistres pendents de declaració 

Pel que fa a la provisió per a sinistres pendents de declaració, excepte per als rams en els quals 
s'apliquen els mètodes estadístics, es calcula segons l'experiència de les companyies 
asseguradores, tenint en compte els costos mitjans i els sinistres pendents de declaració dels cinc 
darrers anys.  

Despeses internes de liquidació de sinistres 

En la provisió de prestacions s'inclou una estimació per a despeses internes de gestió i tramitació 
d'expedients per fer front a les despeses internes de la Societat necessàries per a la finalització total 
dels sinistres que s'han d'incloure a la provisió de prestacions tant de l'assegurança directa com de 
la reassegurança acceptada. Aquesta estimació es fa d'acord amb el que estableix l'article 42 del 
Reglament, tenint en compte la relació percentual existent entre les despeses internes imputables a 
les prestacions i les prestacions pagades corregides per la variació de la provisió de prestacions de 
cada ram. Aquest percentatge s'aplica sobre la provisió de prestacions de cada ram, un cop 
considerat el sistema d'imputació de despeses i els sistemes de càlcul de la provisió per a 
prestacions que s'han exposat anteriorment.  

Independentment del mètode de valoració utilitzat i segons la normativa vigent a l'actualitat, el Grup 
no descompta la provisió per a prestacions.  

Provisions per a participació en beneficis i per a extorns 

 Aquesta provisió inclou l’import dels beneficis meritats a favor dels assegurats o beneficiaris encara 
no assignats a la data de tancament. No recull l'efecte d'assignar una part de les plusvàlues latents 
de la cartera d'inversions a favor dels prenedors de l'assegurança, que s'inclou en el subepígraf 
"Resta de passius".  

Altres provisions tècniques – de l’assegurança de Defuncions 

Aquesta provisió es constitueix d’acord amb el plantejament actuarial de l’operació, segons queda 
recollit a la Nota Tècnica dels contractes d'assegurança. 
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Finalment, s'expliquen la resta de les principals polítiques comptables aplicades pel Grup en relació 
amb altres actius i passius relacionats amb els contractes d'assegurança diferents a les provisions 
tècniques: 

Comissions i despeses d'adquisició periodificats 

A l'epígraf del balanç "Altres actius" s'inclouen bàsicament les comissions i altres despeses 
d'adquisició corresponents a les primes meritades que són imputables al període comprès entre la 
data de tancament i el final de la cobertura dels contractes. Les despeses imputades a resultats 
corresponen a les realment suportades en el període amb el límit establert a les bases tècniques. 

Paral·lelament, a l'epígraf "Resta de passius" s'inclouen, entre d'altres, els imports de les comissions 
i altres despeses d'adquisició de la reassegurança cedida que es puguin imputar a propers exercicis 
d'acord amb el període de cobertura de les pòlisses cedides. 

Les comissions i les despeses d'adquisició directament relacionades amb la venda de nova 
producció no s'activen en cap cas, i es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici 
en què es produeixen. 

Recobraments de sinistres  

Amb caràcter general, els crèdits per recobraments de sinistres només es comptabilitzen quan la 
seva realització està prou garantida i procedeixen de la societat dependent Atradius N.V.  

En el cas de concret de Crédito y Caución, integrada a l'anterior societat, i en virtut del que 
estableixen el ROSAP i l'Ordre ministerial que desenvolupa determinats aspectes concrets, s'activen 
els recobraments, utilitzant mètodes estadístics, amb execució de determinats requisits, i sotmetent 
periòdicament els càlculs realitzats a la valoració d'experts independents. El mètode estadístic 
d'aquesta societat calcula l’import dels recobraments estimats tenint en compte l'evolució històrica 
de les liquidacions de tots els sinistres declarats, inclosos els sinistres acabats, i permet determinar 
les seves tendències de comportament futur, amb l’objectiu d’aplicar-los de forma real, estimant 
raonablement els recobraments a percebre mitjançant les projeccions oportunes.  

En el cas de la resta de societats integrants d'Atradius N.V., els recobraments s'estimen com a 
paràmetre en la utilització dels mètodes estadístics aplicats per al càlcul de la provisió per a 
prestacions, realitzant una projecció dels imports estimats tenint en compte el seu desenvolupament 
històric.  

L'import dels recobraments estimats net de la participació de la reassegurança es registra al 
subepígraf "Partides a cobrar – Altres crèdits" del balanç de situació consolidat. 

Convenis entre asseguradores 

Les societats dependents Seguros Catalana Occidente i Seguros Bilbao participen en el sistema 
CICOS per a la liquidació de determinats sinistres del ram d'automòbils (aplicació dels convenis 
CIDE-ASCIDE). Els crèdits contra asseguradores originats en virtut dels convenis de liquidació de 
sinistres es registren a l'actiu del balanç del Grup sota el concepte "Deutors per convenis 
automòbils" junt amb la resta de saldos del subepígraf d'"Altres crèdits" a la cartera "Préstecs i 
partides a cobrar".  

A més a més, les quantitats pendents de pagament als assegurats en execució dels convenis de 
liquidació de sinistres s'inclouen sota el concepte "Deutes per convenis amb asseguradores" que es 
mostra junt amb la resta de provisions a l'epígraf "Provisions no tècniques" del balanç de situació 
consolidat adjunt. En qualsevol cas, la provisió per a prestacions, abans detallada, inclou els imports 
pendents de pagament a altres asseguradores en execució d'aquests convenis, quan les 
companyies asseguradores mantenen assegurat el responsable del dany. 
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Reassegurança: 

Els contractes de reassegurança subscrits per les societats dependents asseguradores del Grup 
amb altres entitats asseguradores transmeten, en tots els casos, un risc d'assegurança significatiu a 
les companyies reasseguradores amb les quals s'han subscrit. 

En alguns casos els anteriors contractes preveuen acords de comissions (participacions en benefici) 
en funció de la ràtio de sinistralitat determinada per exercici de subscripció. Aquestes comissions es 
registren segons les avaluacions detallades de les ràtios de sinistralitat esperades.  

Els beneficis i/o pèrdues que es produeixen en el moment inicial de contractació dels contractes de 
reassegurança, com a conseqüència d'utilitzar una base de valoració diferent en la tarifació del 
contracte i en la valoració dels passius d'assegurança coberts, es registren directament en el 
compte de pèrdues i guanys.  

3.k) Provisions no tècniques 

Els estats financers consolidats del Grup recullen totes aquelles provisions significatives respecte de 
les quals s’estima que la probabilitat que s’hagi d’atendre l’obligació és més alta que en cas contrari. 
Els passius contingents no es reconeixen en aquests estats financers. 

Les provisions –que es quantifiquen tenint en compte la millor informació disponible sobre les 
conseqüències de l’esdeveniment que les ocasionen i es tornen a estimar a cada tancament 
comptable– s’utilitzen per fer front als riscos específics per als quals van ser reconegudes 
originàriament, i es procedeix a la seva reversió, total o parcial, quan aquests riscos desapareixen o 
disminueixen. 

 3 k.1)  Provisions per a pensions i riscos similars 

i. Prestacions posteriors a la jubilació 

Les societats del Grup amb compromisos per pensions i altres obligacions similars més 
representatives són Seguros Catalana Occidente, Seguros Bilbao i Atradius, N.V. 

Aquestes societats tenen compromisos per pensions postocupació, classificats com a plans 
d'aportació definida i plans de prestació definida, coberts amb pòlisses d'assegurança i plans de 
pensions d'ocupació o fons administrats per fiduciaris. Les altres retribucions a llarg termini, com els 
premis de permanència, es cobreixen mitjançant fons interns.  

Per als plans d'aportació definida, el Grup realitza contribucions de caràcter predeterminat a una 
entitat separada, sense que hi hagi l'obligació legal ni efectiva de realitzar contribucions addicionals 
si l'entitat separada no pogués atendre les retribucions dels empleats relacionades amb els serveis 
prestats en l'exercici corrent i en els anteriors. 

En els plans de prestació definida, l'import de les prestacions depèn d'un o més factors, com poden 
ser l'edat, els anys de servei i la retribució. El Grup realitza les contribucions necessàries a una 
entitat separada però, a diferència dels plans d'aportació definida, manté una obligació legal o 
implícita de realitzar noves contribucions si l'entitat separada no pogués atendre les retribucions dels 
empleats relacionades amb els serveis prestats en l'exercici corrent i en els anteriors. 

D'acord amb la NIC 19 – Beneficis als empleats, el passiu que es reconeix al balanç del Grup, pels 
plans de prestació definida, és el valor actual de les obligacions a la data en què es refereixen els 
estats financers, un cop deduït el valor raonable dels actius afectes al pla que, si s'escau, 
s'utilitzaran per a liquidar directament les obligacions.  

Quan els actius del pla siguin pòlisses d'assegurança emeses per societats del mateix Grup, no es 
compensen les obligacions per pensions amb els actius afectes al pla. En aquest sentit, i a 
diferència de la resta de societats dependents del Grup, els actius dels plans que es troben afectes 
als compromisos de prestació definida d'Atradius N.V. es materialitzen en instruments, vehicles, o 
companyies asseguradores que no formen part del Grup. 
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D'acord amb l'opció contemplada per l'esmena de la NIC 19 – Beneficis als empleats, el Grup 
reconeix la totalitat de pèrdues i guanys actuarials de tots els plans de prestació definida fora del 
compte de pèrdues i guanys, i es reflecteixen a l'“estat d'ingressos i despeses reconeguts” a través 
del concepte ”Guanys/(Pèrdues) actuarials per retribucions a llarg termini al personal”. Es 
consideren "guanys i pèrdues actuarials" els que procedeixen de variacions en el valor raonable 
dels actius afectes a la cobertura dels compromisos i de canvis significatius en les hipòtesis 
actuarials utilitzades per a la quantificació de les obligacions.  

Els actuaris del Grup calculen cada any les obligacions derivades dels plans de prestació definida 
utilitzant el mètode denominat “unitat de càlcul projectada” i amb hipòtesis sense biaix i compatibles 
entre elles. Com a taxa de descompte per determinar el valor actual de les obligacions, s'utilitza el 
tipus d'interès de bons corporatius de qualitat creditícia elevada denominats en la mateixa moneda 
en la qual es pagaran les prestacions, i que tenen venciments similars als terminis de les 
obligacions relacionades, i com a edat estimada de jubilació de cada empleat, la primera que li doni 
dret a jubilar-se d'acord amb la normativa de la Seguretat Social vigent. 

La baixa comptable dels actius d'un pla pot produir-se quan aquests actius són més grans que 
l'obligació projectada i el Grup no pot recuperar cap superàvit a través de reemborsaments de 
l'instrument en què està materialitzat el compromís de prestació definida com a conseqüència de 
requisits de solvència i/o de control. Aquestes baixes es presenten en l'estat d'ingressos i despeses 
reconegudes. 

Els costos per serveis passats es reconeixen de forma immediata en el compte de pèrdues i 
guanys, excepte en el cas que les modificacions al pla de pensions estiguin condicionades a què els 
empleats romanguin en la nòmina de l'entitat durant un termini de temps específic. En aquest últim 
cas, els costos per serveis passats s'amortitzen de forma lineal durant el període d'irrescindibilitat. 

Les primes dels contractes d'assegurança i les aportacions als plans de pensions es registren com a 
despeses al compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es produeixen en cadascuna de les 
societats del Grup. 

ii. Remuneracions basades en instruments de capital 

Atradius N.V. gestiona certs plans de remuneració que es basen i liquiden en accions de la mateixa 
entitat. El valor raonable dels serveis dels empleats que es reben a canvi de la concessió de les 
opcions es reconeix com a despesa. L'import total que es registra com a despesa durant el període 
de concessió de les opcions es determina per referència al valor raonable de les opcions 
atorgades, excloent l'efecte de qualsevol condició de concessió que no sigui observable en el 
mercat. Aquestes condicions de concessió no observables s'inclouen en les hipòtesis relatives al 
nombre d'opcions que es preveu concedir. A cada data de tancament, Atradius N.V. revisa les 
seves estimacions pel que fa al nombre d'opcions que es preveu concedir.  

L'efecte de la revisió de les estimacions inicials per a aquests plans que es liquiden mitjançant 
accions d'Atradius N.V. es registra, si n'hi hagués, en el compte de pèrdues i guanys amb el 
corresponent ajustament al patrimoni net d'aquesta entitat. Els beneficis percebuts nets dels costos 
de transacció directament imputables es carreguen al capital subscrit (valor nominal) i a les 
reserves quan s'exerceixen les opcions. 

Per als plans de remuneració que es basen en accions d'Atradius N.V. però es liquiden en efectiu, 
l'efecte de la revisió de les estimacions inicials, si n'hi hagués, es registra al compte de pèrdues i 
guanys amb l'ajustament corresponent a les provisions per a riscos i despeses. 

A 31 de desembre de 2008, el Grup té enregistrada una provisió de 1.686 milers d'euros per aquest 
concepte (vegeu Nota 14). 
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iii. Plans de participació en els beneficis per al personal 

El Grup reconeix un passiu i una despesa per les bonificacions i la participació dels empleats 
d'Atradius N.V. en els beneficis utilitzant una fórmula que té en compte, entre altres factors, 
objectius individuals i el benefici imputable als accionistes d'aquesta societat després de 
determinats ajustos. El Grup reconeix una provisió quan hi està obligat contractualment o quan la 
pràctica passada ha creat una obligació implícita. 

A 31 de desembre de 2008 no ha estat necessari registrar cap provisió per aquest concepte. 

3.k.2)  Altres provisions no tècniques 

La resta de provisions no tècniques recullen, fonamentalment, els deutes pels pagaments assumits 
pel Grup segons els convenis establerts amb entitats asseguradores, i els imports estimats per fer 
front a responsabilitats, probables o certes, com ara litigis en curs, indemnitzacions, regularitzacions 
pendents de pagament al personal, i també altres obligacions.  

3.l) Accions pròpies 

El saldo negatiu de l’epígraf "Fons propis – Accions i participacions en patrimoni pròpies" del balanç 
consolidat correspon a les accions del Grup mantingudes, de manera exclusiva, per la societat 
dependent Salerno 94. Aquestes accions es reflecteixen pel seu cost d’adquisició. Els ajustos per 
aquest concepte i els beneficis i les pèrdues generats en l’alienació de les accions pròpies s’abonen 
i es carreguen, segons correspongui, a l'epígraf de fons propis anomenat "Altres reserves per canvis 
en criteris comptables – Resultats per compra-venda d'accions pròpies". 

A la Nota 15.c) de la Memòria es mostra un resum de les transaccions realitzades amb accions 
pròpies al llarg del període.  

3.m)  Ingressos i despeses 

El Grup comptabilitza els ingressos i les despeses d’acord amb el principi de meritació, és a dir, 
segons el corrent real de béns i serveis que aquests representen, amb independència del moment 
en què es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva.  

A continuació es resumeixen els criteris més significatius empleats pel Grup per al reconeixement 
dels seus ingressos i despeses: 

3.m.1)   Ingressos per primes emeses 

Es comptabilitzen com un ingrés de l’exercici les primes emeses durant aquest, netes d’anul·lacions 
i extorns, corregides per la variació experimentada per les primes meritades i no emeses, derivades 
de contractes perfeccionats o prorrogats durant l’exercici, en relació amb les quals el dret de 
l'assegurador al seu cobrament sorgeix durant el període esmentat. 

Les primes del segment de No Vida i dels contractes anuals renovables de Vida del negoci directe 
es reconeixen com a ingrés al llarg del període de vigència dels contractes, segons el temps 
transcorregut. La periodificació d'aquestes primes es realitza mitjançant la constitució de la provisió 
per a primes no consumides. Les primes del segment de Vida que són a llarg termini, tant a prima 
única com a prima periòdica, es reconeixen quan sorgeix el dret de cobrament per part de l'emissor 
del contracte. 

Els ingressos del Grup obtinguts pels recàrrecs de fraccionament de les primes es registren com a 
major import dels ingressos financers i es procedeix a la seva periodificació tenint en compte el 
termini de cobrament dels rebuts que els han generat. 

Les primes corresponents a la reassegurança cedida es registren en funció dels contractes de 
reassegurança subscrits i amb els mateixos criteris que s'utilitzen per a l'assegurança directa. 
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3.m.2)   Ingressos per serveis i altres ingressos tècnics 

Aquests ingressos procedeixen principalment d'Atradius N.V. i inclouen els honoraris obtinguts amb 
serveis d'informació, cobraments i serveis temporals de gestió de crèdit, i també els ingressos 
d'activitats realitzades en representació del Govern neerlandès. Inclouen honoraris d'entrada i 
periòdics.  
 
Els honoraris d'entrada es reconeixen durant la vida del contracte. Aquells que no es poden 
reconèixer com a ingressos es difereixen i es presenten com a part de creditors comercials o altres 
comptes per pagar i d'ingressos diferits.  
 
Els honoraris diaris cobrats al client regularment (amb caràcter mensual, trimestral o anual) i 
facturats per anticipat es reconeixen mitjançant el mètode uniforme durant el període de facturació, 
que es considera equivalent al període durant el qual es presten els serveis. Els honoraris cobrats al 
final de l'exercici es comptabilitzen com un compte per cobrar que es compensa amb el passiu 
financer quan es cobra al client. 

3.m.3)  Ingressos i despeses per interessos i conceptes assimilats 

Amb caràcter general es reconeixen comptablement per aplicació del mètode d'interès efectiu, amb 
independència del flux monetari o financer que es deriva dels actius financers. Els dividends es 
reconeixen com a ingrés en el moment en què neix el dret a percebre’ls per les entitats 
consolidades. 

3.m.4)  Sinistres pagats i variació de provisions 

La sinistralitat està formada tant per les prestacions pagades durant l’exercici com per la variació 
experimentada en les provisions tècniques relacionades amb les prestacions i la part imputable de 
despeses generals que s’ha d'assignar a aquesta funció. 

3.m.5)  Comissions 

Els ingressos i les despeses en concepte de comissions es registren al compte de pèrdues i guanys 
al llarg del període en què es presta el servei associat, excepte els que corresponguin a un acte 
particular o singular, que es meriten en el moment en què es produeixen. 

4. Gestió de riscos i de capital  

Gestió del capital  

El Grup disposa d'una política interna de capitalització i dividends per tal de racionalitzar la distribució 
de capital entre companyies.  

A més, dins de la planificació estratègica, el Grup considera la gestió del capital com un dels seus 
aspectes rellevants. En aquest àmbit, la retenció de beneficis que s'ha donat en el passat n'ha facilitat 
l'expansió en els últims anys, i més recentment a nivell internacional. 

La gestió del capital es regeix pels principis següents: 
 

 Capitalització suficient per mantenir la solidesa financera, fins i tot davant d'esdeveniments 
extraordinaris, amb poques probabilitats però amb un impacte econòmic elevat. 

 
 Capitalització suficient per complir els requisits de capital de solvència de les entitats 

individuals. 
 

Pel que fa a la quantificació, es disposa de diferents metodologies. 
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En primer lloc, la solvència del Grup es quantifica segons el Reglament d'assegurances de la legislació 
espanyola actual, però sense perdre de vista que la normativa actual està sent objecte de canvis 
importants. En aquest sentit, totes les societats del Grup han participat en l'últim estudi d'impacte a 
nivell europeu (Solvència II) a través del QIS 4, i s'estan duent a terme els consegüents avenços en la 
quantificació del capital ajustat al risc propi del Grup segons el futur marc normatiu que, d'altra banda, 
segueix en fase de desenvolupament.  

En segon lloc, 2008 ha estat el primer exercici en què S&P ha assignat ràting a les principals societats 
operatives que formen part del Grup. D'aquesta manera, tant Seguros Bilbao com Seguros Catalana 
Occidente han estat valorades amb un ràting A- amb perspectiva estable. Pel que fa al ram de crèdit, 
S&P ha assignat a les principals entitats operatives d'Atradius NV el ràting d'A amb perspectiva 
negativa. 

Per acabar, i donat el major pes actual del negoci de crèdit sobre el total, el Grup du a terme anàlisis de 
sensibilitat segons escenaris possibles i poc probables donades les condicions econòmiques de 
l'entorn. 

Sota la metodologia del Reglament d'Assegurances de la legislació espanyola actual, el Grup considera 
com a patrimoni tant les partides atribuïdes als accionistes de la societat dominant, formades pel seu 
capital, les reserves, incloses plusvàlues no realitzades per la gestió d'inversions afectes a la cartera 
disponible per a la venda, i els resultats de l'exercici no distribuïts, com la partida corresponent 
d'interessos minoritaris, segons el detall següent (milions d'euros): 

 31-des-2008 31-des-2007 
Capital                                                                           36,0 36,0 
Reserves 797,5 806,4 
Resultats retinguts 80,4 212,9 

TOTAL PATRIMONI ATRIBUÏT ALS ACCIONISTES 
DE LA SOCIETAT DOMINANT 913,9 1.055,3 
   
INTERESSOS MINORITARIS 578,8 478,6 
   

TOTAL CAPITALS GESTIONATS 1.492,7 1.533,9 
 

Així mateix, tot i que amb un grau més elevat d'incertesa, es consideren part dels capitals gestionats les 
plusvàlues no realitzades en la resta d'actius, bàsicament provinents dels immobles, per import de 
564,7 milions d'euros, i també altres imports de menor quantia. 
 
La normativa local de cada país determina el capital requerit, en qualitat i quantia, que les entitats 
asseguradores han de mantenir en tot moment al llarg de l'exercici. Així mateix, el patrimoni propi no 
compromès, la quantia mínima de marge de solvència i el corresponent superàvit estan subjectes a allò 
que estableixen les autoritats reguladores locals.  
 
La quantia mínima requerida en les següents societats dependents del Grup es refereix a l'import major 
que resulti d'un càlcul basat, sia en funció de les primes, sia en funció dels sinistres. Amb la integració 
d'Atradius, N.V. en el perímetre del Grup, aquest càlcul és diferent a cada país i es regula per cada 
autoritat i normativa local: 
 

Milions d’euros 
Exercici 2008 

Espanya
Països 
Baixos Irlanda Mèxic  

Estats 
Units Total 

Quantia mínima del marge de solvència  365,1  81,0  67,9  2,9  20,3 537,2
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Marge de solvència 2008 

Patrimoni propi no compromès 2.029,3 

Quantia mínima del marge de solvència 537,2 

Excés del marge de solvència 1.492,1 

El patrimoni sobre el mínim exigit representa % 377,8 
 
 

Espanya 
 

Les societats dependents amb activitat asseguradora Seguros Catalana Occidente, Seguros 
Bilbao i Crédito y Caución estan regulades per la DGAFP. El marge de solvència es determina en 
funció dels corresponents articles establerts al ROSAP, modificats pel RD 297/2004, de 20 de 
febrer, el RD 239/2007, de 16 de febrer i el RD 1318/2008, de 24 de juliol. 

Països Baixos 

La societat dependent Atradius Credit Insurance N.V. opera a través d'una estructura de xarxa 
global i es regula pel Dutch Central Bank ("DCB2"). La quantia mínima del marge de solvència es 
calcula en funció de les primes, perquè aquest càlcul és superior a l'import resultant en funció de 
la sinistralitat. Si bé el capital mínim requerit de l'activitat en certes sucursals de la xarxa que 
consoliden a Atradius Credit Insurance N.V. i que operen a països diferents dels Països Baixos 
(Austràlia, Canadà, Hong Kong, Japó, Nova Zelanda, Singapur, Suïssa i Turquia), es troba 
subjecte als requeriments establerts en la pròpia normativa local, aquest no constitueix una 
càrrega en excés sobre el capital mínim requerit d'Atradius Credit Insurance N.V. 

Irlanda 

La societat dependent Atradius Reinsurance Ltd. està regulada per l'Irish Finance Regulator 
("IFR"). La quantia mínima del marge de solvència es calcula en funció de las primes. 

Mèxic 

La societat dependent Atradius Seguros de Créditos, S.A. calcula la quantia mínima del marge de 
solvència en funció de les primes amb un capital requerit addicional basat en la qualitat i el nivell 
de concentració del quadre de reassegurança. 

Per últim, en el següent país, la quantia mínima del marge de solvència es basa en un sistema de 
càlcul diferent dels anteriors:  

Estats Units 

La societat dependent Atradius Trade Credit Insurance Inc. determina la quantia mínima requerida 
com el “company action level risk based capital” segons el model de la National Association of 
Insurance Commissioners Risk Based Capital ("RBC"). RBC és un mètode que calcula el capital 
mínim requerit d'una entitat asseguradora que suporti el seu negoci en relació a la mida i al perfil 
de risc. El càlcul es basa en l'aplicació de factors a determinats actius, primes, reassegurança, 
sinistres, despeses i provisions, determinant factors més elevats per a elements de major risc i 
factors menys elevats per a elements amb menor risc. 

 
Gestió de riscos  

Com a companyia asseguradora internacional, el Grup reconeix la importància dels sistemes de control 
de riscos i està enfortint els sistemes de control intern en tots els seus aspectes. La creixent 
importància, tant a nivell normatiu com a nivell de la composició actual del Grup, de la relació existent 
entre capital i risc, s'ha materialitzat en una major sistematització i coordinació de les mesures de 
quantificació de riscos existents, i també en la posada en marxa d'altres mesures noves. 
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L'estructura del Grup està basada en Societats Operatives amb un alt grau d'autonomia en la gestió, i 
malgrat tot s'ha creat el departament de Control de Riscos a nivell de Grup amb l'objectiu d'impulsar, 
coordinar i implantar un model de capital vàlid per a la gestió de riscos global del Grup. El Grup es 
troba, per tant, en un procés de quantificació de capital ajustat a risc a nivell global, i d'implantació de 
mesures de control ajustades a risc per a diferents línies o unitats de negoci. 

1.Objectius, polítiques i Gestió de riscos 

D'acord amb l'evolució dels sistemes de gestió de riscos en les àrees financera i asseguradora i, de 
manera especial, amb les noves aportacions de Solvència II, el Grup està avançant en l'anàlisi dels 
riscos que li són propis.  

En aquest sentit, s'ha continuat aprofundint en els objectius, les polítiques i la gestió de riscos segons la 
classificació de riscos del Grup. 

A. Riscos Tècnics del Negoci d'Assegurances Generals i Vida. 

Pel que fa a Assegurances generals, el risc de subscripció es divideix en el d'insuficiència de 
primes i el d'insuficiència de provisions tècniques, i també incorpora la part tècnica del risc de 
reassegurança. Aquests riscos es gestionen de manera diferent segons la línia de negoci.  

Quant al negoci de Vida, es contemplen dos grups: el de subscripció, que inclou mortalitat, 
longevitat, incapacitat, caigudes i despeses i el d'obligacions futures derivades d'assegurances de 
vida/estalvi amb risc per part de la companyia. 

Aquests riscos es generen en: el tràmit de subscripció de pòlisses, la gestió de sinistres per 
desviacions de costos o freqüències, les variacions en la provisió de les obligacions futures que les 
cobertures ofertes han generat i les desviacions de les despeses de gestió.  

Entre les accions empreses per al seu seguiment o control destaquen: 

o Evolució contínua en les Normes tècniques, adequant la seva subscripció amb 
mecanismes automàtics i preventius. 

o Anàlisi dels productes per tal de determinar la suficiència de primes i/o provisions 
tècniques. 

o Desenvolupament d'una política de diversificació del negoci, tant entre els rams 
d'Assegurances generals com en els de Vida. 

o Quantificació de l'European Embedded Value en l'àmbit de Vida. 

o Contractació de les cobertures de reassegurança necessàries per cobrir les 
desviacions de sinistralitat, seguint una política que permeti un increment del negoci 
retingut, en la mesura en què la dimensió i la solvència ho permetin. Les cessions de 
reassegurança es dirigeixen a les reasseguradores més importants del mercat, amb 
uns ràtings adequats, on es puguin trobar els nivells necessaris de solvència, 
capacitat financera i de gestió, i continuïtat en el negoci i el servei. 

o Seguiment d'una política adequada d'anàlisi del rendiment (resultat) de pòlisses, 
prenent les mesures que calguin per evitar una freqüència elevada de sinistralitat. 

B. Riscos tècnics del negoci d'Assegurança de crèdit i caució.  

L'assegurança de crèdit es subdivideix en tres categories: risc de crèdit tradicional, protecció de 
crèdits al consum o particulars, i productes especials.  Cada categoria té un perfil de risc específic i 
el Grup gestiona cada un d'aquests riscos de la manera que considera més adequada. 
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 El risc de Crèdit tradicional 

El Grup assegura als seus clients contra l'impagament de la cartera de rebuts a cobrar. 
L'assegurança difereix per pòlissa. Com a norma general s'inclouen totes les formes d'insolvència 
legal. Sense enumerar-les exhaustivament, també es pot incórrer en garanties especials “per 
causes polítiques”, per exemple: el risc d'impagament conseqüència de la cancel·lació de llicències 
d'importació-exportació, per problemes en transferències o cancel·lacions de contractes. 

Cada pòlissa té definits uns llindars de crèdit per sota dels quals pot operar sense autorització 
prèvia del Grup. Les pòlisses s'emeten per un temps determinat, que generalment no supera els 
tres anys. Addicionalment, els clients tenen l'obligació d'assumir part dels impagaments sota 
diferents fórmules. 

Els subscriptors d'aquest tipus de pòlisses reben cobertura dels seus clients només quan el Grup 
ha fixat un límit de crèdit (classificació) per a aquest client.  La classificació de les exposicions per 
client és una eina de control i mitigació de riscos, perquè permet limitar l'exposició per client al 
Grup ja que qualsevol d'ells pot disminuir la classificació en qualsevol moment.  Es pot produir 
també l'exclusió de classificació. En qualsevol d'aquests casos, el Grup pren la decisió quan no se 
sent còmode amb l'exposició global agregada sobre un determinat client. 

A més, cal tenir en compte que en aquest tipus de pòlisses existeixen dos processos de 
subscripció: el procés de subscripció de la pòlissa i el procés de subscripció del client. En el primer, 
el Grup decideix sobre l'aptitud del possible prenedor de la pòlissa a més dels termes i condicions 
de les garanties que s'inclouran. En el segon, el Grup gestiona el risc de totes les pòlisses en vigor. 

 El risc de l'assegurança de Crèdit al consum 

La unitat de producte de Crèdit al Consum assegura als prenedors de les pòlisses de l'impagament 
per part de particulars dels pagaments ajornats compromesos. Com a norma general, en aquest 
cas s'assegura una cartera de préstecs. Aquest negoci es caracteritza per tenir un alt percentatge 
de recobraments. El Grup ofereix aquest producte a Bèlgica, França i Luxemburg. 

 El risc de Productes especials 

El Grup també ofereix productes a mida, entre els que trobem pòlisses en què s'assegura només 
una transacció comercial, per exemple. 

 El risc de Caució 

L'assegurança de Caució es comercialitza a Itàlia, Espanya, França i als països nòrdics. El tipus de 
pòlissa varia en funció del marc legal local, tot i que com a norma general inclou fiances de licitació, 
d'execució i de manteniment. Per gestionar el risc d'aquest tipus de productes, es controlen les 
garanties que cal cobrir, la solvència financera del prenedor, la seva capacitat de generació de 
beneficis, a més de treballar amb els beneficiaris de les pòlisses per a la resolució de conflictes. 

C. Riscos del mercat financer.  

És el Consell d'Administració qui aprova la política d'inversions del Grup. Aquesta política té en 
compte la relació actiu-passiu, la tolerància al risc i la liquiditat de les posicions en diferents 
escenaris. A més, es recullen de forma expressa els requisits necessaris per a la utilització 
d'instruments derivats i actius financers estructurats. 

Actualment el Grup diferencia tres tipus de carteres: les que corresponen al negoci assegurador de 
Vida, les d'Assegurances generals, o aquelles en què el risc l'assumeix el client.  
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En el cas de les carteres de Vida, l'objectiu és optimitzar l'adequació d'actius i passius mitjançant la 
realització d'anàlisis ALM i la verificació del compliment dels requisits legals i interns establerts. En 
el cas de carteres d'Assegurances general, l'objectiu és incrementar al màxim la rendibilitat 
obtinguda a llarg termini, mitjançant una diversificació adequada dels actius. Finalment, les carteres 
en les quals el risc és assumit pel client (ja sigui en contractes d'assegurança o en qualsevol altre 
tipus de producte financer) es gestionen d'acord amb les polítiques que s'estableixen per a cada 
cas en els plecs de condicions i els fulls informatius corresponents. 

 Risc de crèdit. Pel que fa al risc de crèdit, la política establerta s'ha basat en dos 
principis bàsics:  

– Prudència: el ràting mínim per a inversions en renda fixa és A-, i qualsevol 
inversió per sota d'aquesta qualificació requereix l'aprovació expressa de la 
Direcció General i informe al Consell d'Administració. 

– Diversificació: alta diversificació en sectors i emissors, amb límits màxims de 
risc per emissor. 

 Risc de liquiditat. Pel que fa al risc de liquiditat, la política del Grup es basa en el 
manteniment de saldos de tresoreria suficients per fer front a les eventualitats 
derivades de les obligacions assumides amb clients. A més, l'anàlisi d'ALM realitzada 
en carteres de Vida permet mitigar aquest risc.  

D'altra banda, és important destacar que les inversions financeres estan realitzades 
gairebé totes en títols que cotitzen en mercats organitzats que permetrien prendre 
mesures en cas que es produís alguna situació de tensió de liquiditat.  

 Risc de mercat. El Grup realitza periòdicament diferents anàlisis de sensibilitat de les 
seves carteres al risc de mercat derivat sobretot de l'evolució dels tipus d'interès i de 
les borses. En aquest sentit, es realitza el control mensual de les durades 
modificades de les carteres de renda fixa, i, amb una altra periodicitat segons el tipus 
de cartera, una anàlisi Var tant de la renda fixa com de la renda variable.  

 Risc de tipus de canvi. El Grup manté bàsicament exposició a tipus de canvi en 
partides d'actiu i de passiu en el seu negoci provinent d'Atradius, com a conseqüència 
de la seva activitat multinacional. 

D. Riscos operatius. 

Inclou quatre grans grups de riscos, que es divideixen en diversos subriscos. Es refereixen a 
tecnologies de la informació, recursos, màrqueting i altres diversos on s'inclouen fraus, errors en 
processos i valoracions, etc.  

 Riscos de l’entorn informàtic. Cada any es duen a terme diverses auditories en les 
quals es revisen els sistemes informàtics. Durant aquest exercici s'han efectuat sobre: 
control dels processos financers i comptables, procediments de pujada de programes 
en producció, LOPD i control sobre possibles intrusions i atacs al sistema. En 
l'aspecte de riscos de danys físics, l'entitat disposa d'un Pla de Continuïtat del Negoci, 
que es va materialitzar amb la contractació d'un “Centre de backup” que permet una 
recuperació ràpida en cas de desastres i problemes greus del sistema informàtic. 
Amb caràcter anual es realitza un simulacre, i s'ha constatat una recuperació 
adequada dels sistemes en els temps previstos. 
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 Riscos en recursos humans. Cada any s'elabora un pla de formació, que s'executa 
d'acord amb els criteris establerts al Pla estratègic. Pel que fa a les necessitats 
organitzatives del personal, periòdicament es valoren els criteris d'eficiència, i en 
aquest sentit es disposa d'un sistema de selecció adequat. Els riscos de compliment 
normatiu que en aquest entorn afecten la legislació en matèria de prevenció de riscos 
laborals s'estan complint degudament. Amb aquesta finalitat, es duen a terme accions 
precises per garantir la idoneïtat del lloc de treball/treballador, i també la seva salut 
laboral, i cal destacar, en aquest sentit, el seguiment continuat de la vigilància de la 
salut dels treballadors.  

 Riscos de l’entorn de vendes. Es consideren propis d'aquest risc els de pràctiques 
comercials i sistemes de vendes. El control s'efectua a través de la Direcció 
comercial, el departament de Control i l'Auditoria interna. En un altre aspecte, el risc 
de satisfacció del client l'avalua la mateixa Direcció comercial. 

 Riscos de fraus, errors en processos, valoracions inadequades i altres.  S'inclouen en 
aquest concepte els errors i les inadequacions en dades, i també el frau intern i 
extern. El control l'efectua la mateixa Direcció afectada i amb l'aplicació de sistemes 
d'auditoria. 

E. Riscos estratègics i d'entorn general. Agrupa els riscos legals, tecnològics en general, de reputació i 
de mercat no financer. Per mitigar-los es compta amb l’acció dels sistemes de les mateixes àrees 
afectades i la col·laboració de consultors externs. Pel que fa a la qualitat de servei als clients, el 
departament d'“Atenció al client” i el “Defensor del client” actuen d'acord amb un reglament establert 
coherent amb la normativa legal vigent, i tramiten i resolen les reclamacions que els arriben. 

2.Gestió de Riscos i Control Intern 

El Grup segueix els estàndards internacionals per a la documentació, manteniment i supervisió d'un 
adequat Sistema de Control d'Intern, basat en el sistema COSO, que vincula el Sistema de Control 
Intern amb la Gestió de Riscos. Per a això es disposa d'una eina ajustada al nostre perfil de riscos en 
línia amb l'objectiu corporatiu de desenvolupament i implantació d'un sistema integrat de Control Intern i 
de Control de Riscos. 

Aquesta eina, actualment en desenvolupament, permet identificar i supervisar de forma continuada els 
riscos en què incorre el Grup, monitoritzarà controls precisos per a l'adequada avaluació i mitigació de 
riscos ja existents en l'actualitat, a més de definir nous controls. A més, permetrà monitoritzar el 
compliment adequat de la normativa interna i de les lleis i els reglaments propis de l'activitat 
asseguradora. 

Aquest sistema permet involucrar a tots els integrants de l'organització sense excepció i té com a 
objectiu l'eficàcia i l'eficiència de les operacions, la fiabilitat i la integritat de la informació financera, la 
gestió adequada de riscos segons els objectius del Grup, i el compliment de polítiques, lleis i normes. 

El 2008 s'han definit i implantat a Seguros Catalana Occidente els controls a nivell regulatori per a totes 
les unitats de negoci, com a prova pilot, per tal d'implantar-los posteriorment a la resta de companyies 
del Grup. 

S'han definit les activitats de control i els informes que cal incloure a l'eina per tal que Control de Riscos 
i Auditoria Interna verifiquin el compliment de la normativa actual vigent i determinats aspectes de 
fiabilitat i d'integritat de la informació financera en les unitats més significatives del negoci. De manera 
addicional, el sistema està dotat de sistemes d'autorització, validació i alarma que involucren a tota 
l'organització per nivells, fins al Comitè de Direcció. 

A. Controls específics en el Negoci de Crèdit 

Existeixen sistemes i processos d'autorització de riscos. El personal comercial té facultats limitades. A 
mesura que augmenten els límits per assegurar, la decisió requereix l'autorització d'una persona o més 
i de jerarquia superior. Fins i tot els nivells jeràrquics superiors tenen límits en el procés d'autorització. 
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Existeixen Comitès de Crèdit a nivell local i de Grup. Els comitès de Crèdit local poden autoritzar 
imports fins a determinats límits, a partir dels quals només pot decidir el Comitè de Crèdit del Grup. 
També aquest comitè autoritza l'exposició a grans clients i als de volum global més gran. 

El Grup monitoritza l'exposició per contrapart, sector i país a través d'una única base de dades 
(Symphony) on es troben totes les pòlisses de crèdit, límits concedits i tots els clients dels quals es té 
exposició a risc d'insolvència.  A partir d'ella, es confecciona la informació de gestió. A causa del procés 
d'inclusió del negoci espanyol a través de Crédito y Caución a Atradius, la base de dades, tot i que és 
independent, ha començat a ser accessible a aquesta base de dades global. 

L'exposició en l'assegurança de Crèdit al Consum es gestiona de manera independent perquè el risc és 
de particulars, no de companyies. 

Tots aquells clients en què el Grup té una exposició significativa es revisen anualment, tot i que de 
manera continuada es rep informació sobre impagaments, tant de companyies com de particulars. 

El risc de concentració es controla i monitoritza amb el que s'anomena l'Exposició Total Potencial 
(TPE). 

 

TPE 2008 TPE 2007

País del comprador Dels quals Milions d’euros Milions d’euros

Dinamarca, Finlàndia, Noruega, Països Baixos, Suècia, Països Bàltics Països Baixos 38.371                        40.971                       
Altres 24.370                        26.512                       

Àustria, República Txeca, Alemanya, Grècia, Hongria, Polònia, Eslovàquia, Suïssa Alemanya 74.156                        77.209                       
Altres 43.399                        42.001                       

Regne Unit, Amèrica del Nord, Austràlia, Àsia Regne Unit 33.755                        44.788                       
Amèrica del Nord 27.729                        28.950                       
Altres 67.279                        69.006                       

Europa del Sud França 48.334                        57.143                       
Itàlia 38.144                        41.354                       
Espanya i Portugal 162.532                      195.354                     
Bèlgica i Luxemburg 16.421                        19.078                       

Total 574.490 642.366

 

TPE 2008 TPE 2007
Sector industrial Milions d’euros Milions d’euros

De consum duradors 72.944                73.787                
Metalls 66.846                72.566                
Electrònica 51.169                48.187                
Construcció 64.198                93.864                
Productes químics 51.246                58.354                
Transport 39.959                38.196                
Màquines 40.619                45.459                
Alimentació 52.747                63.126                
Materials de construcció 36.270                32.639                
Serveis 28.108                40.069                
Tèxtil 23.519                30.182                
Finances 15.011                15.719                
Agricultura 17.785                14.114                
Paper 14.069                16.104                

Total 574.490              642.365               
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B. Control Intern en l'àmbit d'Inversions Financeres 

Els sistemes de control d'inversions utilitzats pel grup han demostrat la seva utilitat com a sistema de 
control preventiu donada la situació actual dels mercats financers. 

En aquest sentit, mensualment es controla la concentració i la dispersió de renda fixa i renda variable, 
ràting mitjà de la cartera, exposicions per ràting i els seus canvis, evolució d'opcionalitat d'actius segons 
tipus d'interès i control de subjacents. 

A més, tenint en compte la nova normativa en desenvolupament, s'està avançant en les implicacions de 
càrrega de capital que tindrà el risc de crèdit associat a les inversions financeres. 

Tot seguit es detalla la qualificació creditícia dels emissors de renda fixa a 31 de desembre de 2008:   

 

Milers d’euros

Ràting
Renda fixa 

pública
Renda fixa 

privada
AAA 1.165.591          346.117               
AA 66.073              597.677               
A 146.979             938.916               

BBB 5.034                83.104                 
BB -                        -                           
B -                        -                           

Sense qualificació 3.086                3.514                   

Total 1.386.763          1.969.328             

 

Com a criteris d'inversió també es tenen en compte diferents mesures de diversificació dels riscos, sia 
per països, sia per monedes: 

 

País

Instruments de 
patrimoni

Valors 
representatius de 

deute
Derivats Instruments 

híbrids
Dipòsits en 

bancs
Efectius i altres 

actius equivalents

Espanya 436.920             1.257.065            -                         -                        60.584                753.740                 
Resta Europa 800.012             1.858.272            165                     -                        124.029              43.400                   
EUA 20.207              83.591                 -                         -                        -                          3.010                     
Resta OCDE 3.557                41.777                 -                         -                        4.521                  38.613                   
Resta del món 10.882              115.386               224                     -                        3.022                  4.682                     

Total 1.271.579          3.356.091            389                     -                        192.156              843.445                 

Milers d’euros

 

 

El risc procedent de derivats de crèdit que el Grup manté es pot considerar com a immaterial.  
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5. Adquisicions i vendes de participacions en el capital d'entitats 
dependents i associades  

5.a) Integració dels negocis entre Atradius N.V. i Compañía Española de Seguros y 
Reaseguros de Crédito y Caución, S.A.U. i increment de la participació a Grupo 
Compañía Española de Crédito y Caución, S.L. 

Amb data 22 de març de 2007 els aleshores accionistes de Compañía Española de Seguros y 
Reaseguros de Crédito y Caución, S.A. ("Crédito y Caución") van constituir la nova societat 
denominada Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, Sociedad Limitada, mitjançant 
l'aportació de la totalitat de les accions que tenien de la primera i mitjançant aportació dinerària de 
l'import restant fins arribar al capital social i la prima d'assumpció establerts. D'acord amb tot això, la 
societat dominant va subscriure 7.772 accions de la nova companyia, corresponents a una participació 
del 43,18% del seu capital social, la mateixa de què disposava en aquell moment a Crédito y Caución. 
 
Amb data 2 d'abril de 2007 l'anterior societat Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L. 
(d'ara endavant, "Grupo Crédito y Caución") junt amb Crédito y Caución, la societat de nacionalitat 
neerlandesa Atradius N.V. i la resta d'accionistes d'aquestes dues societats, van subscriure un acord 
vinculant anomenatCombination Agreement pel qual es comprometien a realitzar les actuacions 
necessàries per integrar els grups Crédito y Caución i Atradius N.V. Així mateix, es van comprometre a 
dur a terme determinades actuacions prèvies, entre les quals destaquen la transmissió a Grupo Crédito 
y Caución de les accions d'Atradius N.V. que, en el moment de l'acord, eren propietat de la societat 
dependent Seguros Catalana Occidente i de Crédito y Caución. En aquest sentit, amb data 28 de 
desembre de 2007 Seguros Catalana Occidente va vendre les 15.999.999 accions d'Atradius N.V. que 
posseïa a Grupo Crédito y Caución. De forma complementària, les 12.300.000 accions d'Atradius N.V. 
propietat de Crédito y Caución han estat transferides a Grupo Crédito y Caución en el mes de gener de 
2008 a través de la percepció, per part d'aquesta última, de diferents dividends en espècie valorats en 
253.995 milers d'euros. Aquesta darrera transacció no ha tingut cap impacte econòmic en el compte de 
pèrdues i guanys consolidat de l'exercici 2008. 
 
L'execució de la integració estava subjecta al compliment de determinades condicions suspensives, 
entre elles, l'obtenció de les corresponents autoritzacions i declaracions de no oposició, expresses o 
presumptes, per part de les autoritats competents en matèries d'assegurances i de competència. 
 
El compliment d'aquestes condicions suspensives s'ha produït en el mes de gener de 2008 de tal 
manera que amb data 25 de gener de 2008 s'ha procedit a l'execució de l'Acord d'Integració 
("Combination Agreement"). La integració de les companyies s’ha executat mitjançant l’aportació de la 
totalitat de les accions de Crédito y Caución, propietat de Grupo Crédito y Caución a Atradius N.V. com 
a contraprestació de l’emissió per Atradius, i la subscripció simultània per l’anterior societat, de 
22.522.142 accions noves d’Atradius N.V. que s’han valorat a 20,65 € cadascuna. Com a resultat 
d’aquesta operació, Atradius N.V. és el nou accionista únic de Crédito y Caución. A la vegada, Grupo 
Crédito y Caución ha augmentat la seva participació en el nou negoci integrat i passa a disposar d'un 
64,23% del capital social de la nova Atradius N.V., amb capacitat per dirigir les polítiques financeres i 
d'explotació d'aquest subgrup. Abans de dur a terme aquesta operació, Grupo Crédito y Caución 
participava en un 49,99% a Atradius N.V., sense disposar del control sobre aquesta. 
 
Dins del mateix marc de la integració, amb data 2 d'abril de 2007 les parts anteriors, junt amb la societat 
dominant, van subscriure un nou acord d'accionistes. L'objectiu d'aquest acord és governar la relació 
entre les diferents parts, o entre elles individualment en el seu rol com a accionistes d'Atradius N.V. 
 
Així mateix, també s'estableixen altres extrems com: determinades opcions de compra i venda sobre les 
accions d'Atradius N.V. propietat de la resta d'accionistes que es poden exercir a partir de l'1 de gener 
de 2010, la forma d'elecció dels consellers i la composició inicial del Consell d'Administració, les 
restriccions establertes en la transferència de les accions, la cooperació de les parts per dur a terme 
una futura Oferta Pública, com també les representacions i garanties de cadascuna de les diferents 
parts de l'acord. L'acord ha pres efecte el 25 de gener de 2008, un cop executada l'escriptura notarial 
d'ampliació de capital d'Atradius N.V. 
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A més, la societat dominant va tenir coneixement, a la Junta general de socis de Grupo Crédito y 
Caución, amb data 24 de maig de 2007, de la decisió del soci Consorcio de Compensación de Seguros 
(el "Consorci") d'exercir el seu dret de separació sobre un 31,3% del seu capital social. Igualment, la 
societat dominant va manifestar el seu interès d'adquirir les participacions objecte del dret de separació, 
realitzar una oferta vinculant d'adquisició i exercir, per tant, el seu dret d'adquisició preferent en cas que 
tots o alguns dels socis restants de Grupo Crédito y Caución decidissin exercir el seu dret de venda de 
les participacions socials. 
 
Un cop definides les condicions concretes del procediment per a l'exercici del dret de separació, d'acord 
amb el que es preveu als estatuts socials de Grupo Crédito y Caución, el mes de desembre de 2007 va 
quedar fixat en 397.000 milers d'euros el valor raonable de les participacions socials transmeses. Un 
cop acabat el termini d'exercici dels drets d'acompanyament i d'adquisició preferent, i després de la 
materialització de les compravendes pertinents, amb data 12 de febrer de 2008, el Grup disposa d'una 
participació del 70,34% sobre el capital social de Grupo Crédito y Caución i li corresponen 4.889 
accions com a conseqüència de l'anterior dret de separació. El cost d'aquest paquet de noves accions 
ha estat de 344.504 milers d'euros, i s'han activat despeses associades a aquesta compra per 819 
milers d'euros. 
 
Abans de la presa de control, el fons de comerç corresponent al 49,99% d'Atradius N.V., que havia 
estat determinat en les diferents adquisicions, era de 108.542 milers d'euros. Aquest fons de comerç es 
presenta als estats financers consolidats referits a 31 de desembre de 2007 com a major valor de la 
inversió d'Atradius N.V. valorada pel mètode de la participació. 
 
D'acord amb els comptes anuals consolidats de l'exercici 2007 d'Atradius N.V. i els ajustos que cal 
realitzar segons l'aplicació de la norma IFRS 3 – Combinacions de negoci –, el valor raonable dels 
actius i passius identificables a 1 de gener de 2008, junt amb la determinació del fons de comerç, són 
els següents (en milers d'euros): 
 

 Data d'adquisició: 25 de gener de 2008 
Concepte Balanç de 

situació a 
31.12.2007 

Ajustos de 
compra al 

balanç 
d'obertura (*) 

Balanç 
d'obertura a 

1.1.2008 

Increment de 
la 

participació: 
14,24% 

ACTIU     
Actius intangibles 44.432 - 44.432 6.327 
Immobilitzat material 38.554 23.399 61.953 8.822 
Immobles ús tercers 6.612 10.550 17.162 2.444 
Participació de la reassegurança en les provisions 
tècniques 618.667 56.646 675.313 96.165 

Inversions financeres 1.435.291 76.578 1.511.869 215.290 
Crèdits, actius fiscals i altres actius 664.612 115.780 780.392 111.128 
Efectiu i equivalents d’efectiu 32.113 - 32.113 4.573 
TOTAL ACTIU 2.840.281 282.953 3.123.234 444.749 
PASSIU     
Préstecs subordinats 115.213 - 115.213 16.406 
Provisions tècniques 1.232.084 193.929 1.426.013 203.064 
Altres provisions 99.823 - 99.823 14.215 
Deutes, deutes fiscals i altres passius 539.142 6.277 545.419 77.668 
TOTAL PASSIU 1.986.262 200.206 2.186.468 311.353 
Valor raonable dels actius nets  854.019 82.747 936.766 133.395 
Fons de comerç - - - 32.965 
Cost total - - - 166.360 

 
(*) Es detallen els ajustos abans d'impostos, i també l'efecte en els passius no corrents per impost sobre beneficis 
diferit. També es detalla la reclassificació dels recobraments que Atradius minora de les provisions tècniques de 
prestacions. 
 
A més d'aquest fons de comerç, els principals conceptes identificats i assignats en ferm a la data de 
formulació dels presents comptes anuals consolidats són els següents: 
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• Inversions en companyies associades i negocis conjunts d'Atradius N.V. Als registres 
comptables d'Atradius N.V. apareixen segons el valor determinat pel mètode de la 
participació. En funció dels informes de valoració de què disposa Atradius N.V. s'estimen unes 
plusvàlues latents per import de 76.578 milers d'euros. 
 

• Immobles d'ús propi i d'ús per tercers. D'acord amb els informes de taxació de què disposa 
Atradius N.V. s'estimen unes plusvàlues latents netes d'impostos per import de 25.462 milers 
d'euros. De manera similar a les polítiques comptables del Grup, en els seus registres 
comptables Atradius N.V. valora aquests immobles pel seu cost amortitzat. 

 
• Provisions tècniques. S'han revaluat les provisions tècniques de primes no consumides i 

prestacions tenint en compte el seu valor actual descomptat i les possibles desviacions 
existents. L'efecte net suposa un increment de provisions de 21.503 milers d'euros.  
 

El cost de la combinació de negocis per al Grup ha estat determinat pel 35,77% del valor raonable de 
Crédito y Caución a 31 de desembre de 2007, equivalent a aquest percentatge sobre l'ampliació de 
capital realitzada per Atradius N.V. En aquest sentit, l'auditor d'Atradius N.V. va emetre un informe 
segons el qual el valor de l'aportació no dinerària realitzada per Grupo Crédito y Caución, és a dir el 
100% del capital social de Crédito y Caución, és com a mínim equivalent a l'ampliació de capital 
realitzada per Atradius N.V. 
 
Per tal de determinar el fons de comerç de la nova participació que manté el Grup en l'entitat 
combinada Atradius N.V., també cal considerar l'increment del 27,16% de la participació en el capital 
social de Grupo Crédito y Caución, perquè aquesta transacció efectuada el febrer de 2008 ha estat 
equivalent a l'adquisició del 17,44% de la nova Atradius N.V. (27,16% del 64,23%). 
 
Atès que el control sobre Atradius s'havia obtingut abans i de manera independent d'aquesta operació 
de compra, el Grup ha estimat el següent fons de comerç, considerant el valor net comptable dels 
actius nets d'Atradius N.V. i Crédito y Caución que apareixen als estats financers consolidats del Grup 
immediatament anteriors a l'operació: 
 

 Data d'adquisició: 12 de febrer de 2008 

 100% Increment de la 
participació: 17,44% 

 - D'Atradius N.V.   
     *  Valor net comptable dels actius nets: 936.766 163.372 
     *  Fons de comerç: 141.507 24.679 
 - De Crédito y Caución   
     *  Valor net comptable dels actius nets: 308.812 53.857 
     *  Fons de comerç: 11.761 2.051 
 Valor comptable dels actius nets  243.959 
Fons de comerç  101.364 
Cost total  345.323 

 
Segons totes les dades anteriors, l'increment del fons de comerç determinat per al negoci Atradius, N.V. 
i Crédito y Caución assoleix la xifra de 134.329 milers d'euros, i no existeixen diferències significatives 
amb el que s'ha informat en els darrers comptes anuals del Grup corresponents a l'exercici acabat a 31 
de desembre de 2007.  
 
 
5.b) Altres societats dependents i associades 

Amb data 14 de març de 2008, la societat dependent Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y 
Reaseguros va subscriure amb Gaesco Holding, S.A. un contracte privat de compravenda de 250 
participacions socials de la societat Gesiuris, S.A. S.G.I.I.C., representatives del 25% del seu capital per 
un import de 2.668 milers d'euros. La participació en aquesta societat a 31 de desembre de 2008 és del 
26,12%. 
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Posteriorment, amb data 14 d'abril de 2008, un cop obtinguda la no oposició de la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors a l'execució d'aquesta operació, es va procedir mitjançant l'atorgament de 
l'oportuna escriptura pública. 
 
En els presents comptes anuals consolidats, la participació del Grup en Gesiuris, SA SGIIC, en la seva 
condició d'entitat associada, s'ha valorat pel mètode de la participació amb efectes comptables a partir 
de l'1 de maig de 2008, seguint els mateixos principis de consolidació que els establerts en els comptes 
anuals consolidats de l'exercici 2007. 
 
Durant l’exercici 2008 i l'anterior, s’han produït modificacions significatives en els percentatges de 
participació de les diferents societats associades que disposen de cotització oficial en mercats de 
valors.   

La societat dominant i les seves dependents han efectuat les notificacions a què es refereix l’article 86 
del Text refós de la Llei de societats anònimes en relació amb les seves societats participades, directa o 
indirectament, en més d’un 10%, com també les referides en l’article 53 de la Llei 24/1988 del mercat 
de valors. 

Amb data 10 de desembre de 2008 s'ha constituït una nova societat denominada Grupo Catalana 
Occidente Servicios Tecnológicos, A.I.E., amb un capital social de 30.000 milers d'euros, representat 
per 10.000 accions, les quals han estat íntegrament subscrites pel Grup i per les seves societats 
dependents. A 31 de desembre de 2008, la participació efectiva en aquesta societat és del 99,78%.  

A més, en l'exercici 2008 la societat dependent Depsa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros va 
subscriure 600 participacions de la societat de nova creació Depsa Servicios y Gestión Legal, S.L., 
representatives del 100% del seu capital, per import de 60 milers d'euros. La participació del Grup en 
aquesta societat a 31 de desembre de 2008 és del 100%. 
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6. Actius financers 

El detall a 31 de desembre de 2008 dels actius financers, sense considerar les participacions en 
entitats valorades pel mètode de la participació (posada en equivalència), és el següent (en milers 
d'euros):  

 

Inversions classificades per categoria 
d'actius financers i naturalesa

Actius financers 
mantinguts per 
negociar (MPN)

Altres actius 
financers a valor 

raonable amb 
canvis en PiG 

(CVRPiG)

Actius financers 
disponibles per 
a la venda (DPV)

Préstecs i 
partides per 

cobrar (PiPC)
Total a 

31.12.2008

INVERSIONS FINANCERES:          39.548        386.222     4.622.979        196.979     5.245.728 
Instruments de patrimoni
- Inversions financeres en capital                   -                    -        327.441                   -        327.441 
- Participacions en fons d’inversió                   -                    -        944.138                   -        944.138 
Valors representatius de deute          39.159          37.131     3.279.801                   -     3.356.091 
Derivats              389                    -                   -                   -              389 
Instruments híbrids                   -                    -                   -                   -                   - 
Inversions per compte prenedors que 
assumeixen el risc de la inversió                   -        263.159                   -          58.761        321.920 
Préstecs                   -          17.943            8.438          36.704          63.085 
Altres actius financers sense publicació 
de preus                   -                    -            3.860            4.275            8.135 
Dipòsits en entitats de crèdit                   -          67.989          59.301          64.866        192.156 
Dipòsits constituïts per reassegurança 
acceptada                   -                    -                   -          32.373          32.373 

CRÈDITS:                   -                    -                   -        862.921        862.921 

Crèdits per operacions d'assegurança 
directa i coassegurança                   -                    -                   -        296.238        296.238 
Crèdits per operacions de 
reassegurança                   -                    -                   -        100.532        100.532 
Altres crèdits                   -                    -                   -        466.151        466.151 

Deteriorament de valor                   -                   -                  -                   -                  - 

Total net          39.548        386.222     4.622.979     1.059.900     6.108.649  

 

 

La mateixa informació referida al tancament a 31 de desembre de 2007 és la següent (en milers 
d'euros): 
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Inversions classificades per categoria 
d'actius financers i naturalesa

Altres actius 
financers a valor 

raonable amb 
canvis en PiG 

(CVRPiG)

Actius financers 
disponibles per 
a la venda (DPV)

Préstecs i 
partides per 

cobrar (PiPC)
Total a 

31.12.2007

INVERSIONS FINANCERES:        544.478     3.548.347        102.792     4.195.617 
Instruments de patrimoni
- Inversions financeres en capital                   -        594.498                   -        594.498 
- Participacions en fons d’inversió                   -        300.212                   -        300.212 
Valors representatius de deute          83.514     2.584.462                   -     2.667.976 
Derivats                   -                    -                   -                   - 
Instruments híbrids                   -                    -                   -                   - 
Inversions per compte prenedors que 
assumeixen el risc de la inversió        362.912                    -          55.313        418.225 
Préstecs          24.807            6.876          34.695          66.378 

Altres actius financers sense publicació                   -            3.910            5.697            9.607 
Dipòsits en entitats de crèdit          73.245          58.389            6.116        137.750 
Dipòsits constituïts per reassegurança 
acceptada                   -                    -              971              971 

CRÈDITS:                   -                    -        332.452        332.452 

Crèdits per operacions d'assegurança 
directa i coassegurança                   -                    -        133.653        133.653 
Crèdits per operacions de 
reassegurança                   -                    -            6.418            6.418 
Altres crèdits                   -                    -        192.381        192.381 

Deteriorament de valor                  -                   -                  -                   - 

Total net        544.478     3.548.347        435.244     4.528.069  
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6.a)  Inversions financeres 

El detall del moviment d'aquest epígraf desglossat per carteres es detalla a continuació (en milers 
d'euros): 

Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys 

Derivats Valors de renda fixa

Total MPN

Valors de renda fixa

Inversions per 
compte de 

prenedors que 
assumeixen el risc 

de la inversió (*)

Préstecs no 
hipotecaris i 

bestretes sobre 
pòlisses

Dipòsits en entitats 
de crèdit

Total CVRPiG

Valor comptable net a 1 de gener de 2007                        -                         -                        -              84.862            330.262               30.448               83.135          528.707 

Compres                        -                         -                        -                7.665              72.061                         -                 9.700            89.426 

Vendes i amortitzacions                        -                         -                        -                     75             (39.943)                (5.320)                   (898)           (46.086)

Reclassificacions i traspassos                        -                         -                        -               (5.851)                        -                         -                         -             (5.851)

Revaloracions contra reserves                        -                         -                        -                        -                        -                         -                         -                       - 

Revaloracions contra resultats                        -                         -                        -               (3.237)                   532                   (321)              (18.692)           (21.718)

Canvis en les pèrdues per deteriorament de valor                        -                         -                        -                        -                        -                         -                         -                       - 

Valor comptable net a 31 de desembre de 2007                        -                         -                        -              83.514            362.912               24.807               73.245          544.478 

Incorporacions al perímetre - combinacions de negoci                1.021                         -                1.021                        -                        -                         -                         -                       - 

Compres                2.251               19.504              21.755              17.151              66.708                         -               10.246            94.105 

Vendes i amortitzacions               (2.381)                         -               (2.381)               (5.884)             (73.701)                (5.603)                (1.857)           (87.045)

Reclassificacions i traspassos                        -               39.344              39.344             (62.147)                        -                (1.898)                (4.210)           (68.255)

Revaloracions contra reserves                        -                         -                        -                        -                        -                         -                         -                       - 

Revaloracions contra resultats                  (327)              (19.689)             (20.016)                4.497             (92.760)                    636                (9.435)           (97.062)

Efecte de les variacions en els tipus de canvi                  (175)                         -                  (175)                        -                        -                         -                         -                       - 

Canvis en les pèrdues per deteriorament de valor                        -                         -                        -                        -                        -                         -                         -                       - 

Valor comptable net a 31 de desembre  de 2008                   389               39.159              39.548              37.131            263.159               17.942               67.989          386.221 

MPN CVRPiG

 

 

(*) A 31 de desembre de 2008, les plusvàlues i minusvàlues no realitzades de les inversions per compte de 
prenedors que assumeixen el risc de la inversió pugen a 0 i (92.760) milers d'euros, (14.697 i (14.165) milers 
d'euros a 31 de desembre de 2007), respectivament. 

La major part de les revaloracions reconegudes amb abonament al compte de pèrdues i guanys, 
netes del corresponent efecte fiscal i de la imputació als socis externs, s’han originat per 
instruments financers cotitzats en mercats organitzats o en mercats que, tot i que no són cotitzats, 
el Grup en disposa d'una valoració suficientment fiable. 

Les baixes corresponents a l'exercici 2007 de la cartera a "Valor raonable amb canvis en pèrdues i 
guanys" corresponen, bàsicament, a venciments de primes finançades que es mostren com a 
préstecs no hipotecaris i a la periodificació financera dels rendiments implícits de "Renda fixa". 
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Actius financers disponibles per a la venda 

 

Inversions 
financeres en 

capital
Participacions en 

fons d’inversió Valors de renda fixa

Préstecs no 
hipotecaris i 

bestretes sobre 
pòlisses Préstecs hipotecaris

Dipòsits en entitats 
de crèdit Altres actius

Valor comptable net a 1 de gener de 2007             560.588             312.135         2.634.628                        -                7.393               67.726               11.382       3.593.852 
Compres             133.850               23.413            469.132                        -                        -                 8.456                         -          634.851 
Vendes i amortitzacions            (103.923)              (40.160)           (416.896)                        -                  (752)              (14.243)                (1.722)         (577.696)
Reclassificacions i traspassos                         -                         -                5.851                        -                        -                         -                (6.059)                (208)
Revaloracions contra reserves                 3.983                 4.824           (108.253)                        -                   235                (3.550)                    309         (102.452)
Revaloracions contra resultats                         -                         -                        -                        -                        -                         -                         -                       - 

Canvis en les pèrdues per deteriorament de valor                         -                         -                        -                        -                        -                         -                         -                       - 
Valor comptable net a 31 de desembre de 2007             594.498             300.212         2.584.462                        -                6.876               58.389                 3.910       3.548.347 

Incorporacions al perímetre - combinacions de negoci               40.543             733.940             606.557                         -                         -                         -                         -        1.381.040 
Compres               61.623             375.910          1.689.534                    277                         -               25.739                    287        2.153.370 
Vendes i amortitzacions            (136.352)            (337.282)         (1.534.348)                         -                   (808)              (34.058)                     (50)       (2.042.898)
Reclassificacions i traspassos                (1.874)                 1.874              (36.083)                 1.898                         -                 4.210                         -            (29.975)
Revaloracions contra reserves            (229.498)            (130.129)                (9.387)                         -                    195                 5.021                   (287)          (364.085)
Revaloracions contra resultats                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                        - 

Efecte de les variacions en els tipus de canvi                   (640)                         -                (1.007)                         -                         -                         -                         -              (1.647)

Canvis en les pèrdues per deteriorament de valor                   (859)                   (387)             (19.927)                        -                        -                         -                         -           (21.173)

Valor comptable net a 31 de desembre  de 2008             327.441             944.138         3.279.801                2.175                6.263               59.301                 3.860       4.622.979 

Total

DPV

 

 

La major part de les revaloracions reconegudes amb abonament a reserves, netes del 
corresponent efecte fiscal i de la imputació als socis externs, s’han originat per instruments 
financers cotitzats en mercats organitzats o en mercats que, tot i que no són cotitzats, el Grup en 
disposa d'una valoració suficientment fiable. 

Durant l’exercici 2008 s’han donat de baixa del patrimoni net (11.353) milers d’euros corresponents 
a plusvàlues netes de minusvàlues que es trobaven latents a la cartera de "Disponible per a la 
venda", i aquests imports s’han reconegut en el compte de pèrdues i guanys consolidat del període 
després d'haver-se'n produït l'alienació. Durant l'exercici 2007, per aquest concepte s'han 
reconegut plusvàlues netes de 48.886 milers d'euros en el compte de pèrdues i guanys. 
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Préstecs i partides a cobrar 

Préstecs no 
hipotecaris i 

bestretes sobre 
pòlisses

Inversions per 
compte de 

prenedors que 
assumeixen el risc 

de la inversió (*) Préstecs hipotecaris

Altres actius 
financers sense 

publicació de preus
Dipòsits en entitats 

de crèdit

Dipòsits constituïts 
per reassegurança 

acceptada Total

Valor comptable net a 1 de gener de 2007               15.201               40.755               20.575                 5.824                         -                    515               82.870 

Compres                    752          6.868.489                         -                    340                      57                    971          6.870.609 
Vendes i amortitzacions                   (321)         (6.853.931)                (1.512)                   (467)                         -                   (515)         (6.856.746)
Reclassificacions i traspassos                         -                         -                         -                         -                 6.059                         -                 6.059 

Canvis en les pèrdues per deteriorament de valor                         -                        -                        -                        -                        -                         -                        - 

Valor comptable net a 31 de desembre de 2007               15.632              55.313              19.063                5.697                6.116                    971            102.792 

Incorporacions al perímetre - combinacions de negoci                      93                         -                         -                         -                 2.205               30.406               32.704 
Compres                 1.083        10.291.067                 1.238                    309               23.991                 5.444        10.323.132 
Vendes i amortitzacions                   (405)       (10.287.619)                         -                (1.731)              (26.332)                (4.448)       (10.320.535)
Reclassificacions i traspassos                         -                         -                         -                         -               58.886                         -               58.886 

Canvis en les pèrdues per deteriorament de valor                         -                        -                        -                        -                        -                         -                        - 

Valor comptable net a 31 de desembre  de 2008               16.403              58.761              20.301                4.275              64.866               32.373            196.979 

PiPC

 

 

6.a.1)  Inversions financeres en capital 

El desglossament dels saldos d’aquest subepígraf a 31 de desembre de 2008 i de 2007 és el 
següent: 

 

31/12/2007 31/12/2008

Accions de societats cotitzades     562.545     294.179 
Accions de societats no cotitzades       31.953       33.262 

Total     594.498     327.441 

Milers d'euros
Cartera DPV

 

(*) Inclou les accions cotitzades en els índexs Eurostoxx 50 i Standard&Poor’s 100 

 
Per a les accions de societats espanyoles no cotitzades, el seu valor raonable s'ha determinat 
utilitzant tècniques de valoració generalment acceptades en el sector financer. 

 
Els dividends ingressats pel Grup durant l'exercici 2008 han arribat als 31.810 milers d'euros 
(16.926 milers d'euros durant l'exercici 2007). A més, durant aquest període s'han obtingut uns 
ingressos per recuperació de retencions practicades en origen per un import de 52 milers d'euros 
(80 milers d'euros l'exercici anterior). 
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6.a. 2)  Participacions en fons d’inversió 

El detall de la tipologia d’inversions presentada en aquest subepígraf és el següent: 

31/12/2007 31/12/2008

Renda fixa       85.023     473.927 
Renda variable     180.421     193.475 
Retorn absolut                 -       91.460 
Mercat monetari       16.048     169.952 
Altres fons d’inversió       18.720       15.324 

Total    300.211    944.138 

Milers d'euros
Cartera DPV

 

La valoració dels fons d'inversió s'ha assimilat al valor liquidatiu publicat per les societats gestores. 
 
 
6.a.3) Valors de renda fixa 
 
El desglossament dels saldos inclosos dins d’aquest subepígraf es detalla a continuació: 
 

Milers d'euros Cartera CVRPiG Cartera DPV Cartera CVRPiG Cartera DPV  MPN

Deute públic, obligacions i bons públics            33.496          768.005                 666       1.385.831                 266 
Emesos per entitats financeres i altres entitats 
privades            50.018       1.816.457            36.465       1.893.970            38.893 

Total            83.514      2.584.462           37.131       3.279.801            39.159 

Milers d'euros

31/12/200831/12/2007

 
 
 
La taxa interna de rendibilitat mitjana de la cartera existent a 31 de desembre de 2008 és del 
4,39% (5,28% a 31 de desembre de 2007), amb una durada mitjana estimada d’aproximadament 
5 anys. La disminució d'aquesta taxa es deu fonamentalment a la incorporació dels actius 
d'Atradius N.V., la durada i la rendibilitat dels quals és inferior. 

Per als valors de renda fixa, la valoració s'obté a través de cotitzacions observades en el mercat o 
mitjançant tècniques de valoració generalment acceptades en el sector financer. 

Els rendiments meritats per aquests títols de renda fixa, diferents de la variació del seu valor 
raonable, bàsicament per interessos i per la periodificació neta de les primes positives i negatives, 
es registren a l'epígraf "Ingressos de l'immobilitzat material i de les inversions" del compte de 
pèrdues i guanys, i suposen un total de 182.065 milers d'euros en l'exercici 2008 (130.616 milers 
d'euros en l'exercici 2007). 

Els venciments dels títols inclosos en aquest subepígraf, segons la seva cartera d’assignació a 31 
de desembre de 2008 i de 2007 i tenint en compte el seu valor raonable, són els següents: 
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.

Any de venciment Cartera CVRPiG Cartera DPV Total Cartera CVRPiG Cartera DPV MPN Total

Menys d'1 any              3.950          210.398          214.348                      -          632.825            10.213          643.038 
d'1 a 3 anys            18.466          681.147          699.613              1.815       1.024.407            22.304       1.048.526 

de 3 a 5 anys            25.926          295.419          321.345            12.493          386.038                 637          399.168 
de 5 a 10 anys            11.167          722.139          733.306              4.000          685.628              5.330          694.958 

de 10 a 15 anys              1.885          269.579          271.464                      -          215.243                 675          215.918 
de 15 a 20 anys                      -          106.748          106.748                      -            22.344                      -            22.344 
de 20 a 25 anys              1.847          194.378          196.225              2.728          220.598                      -          223.326 
més de 25 anys            20.273          104.654          124.927            16.095            92.718                      -          108.814 

Total            83.514      2.584.462      2.667.976           37.130      3.279.803            39.159      3.356.092 

Milers d'euros

31/12/200831/12/2007

 

 

6.a.4)  Inversions dels prenedors d’assegurança que assumeixen el risc de la inversió 

El desglossament per naturalesa de la inversió a 31 de desembre de 2008 i 2007 és el següent: 

PiPC PiPC

Renda variable          140.106                      -            72.873                      - 

Participació en fons d’inversió          106.411                      -            67.466                      - 

Renda fixa          116.395                      -          122.820                      - 
Altres actius financers sense publicació de preus                     -                     -                     -                      - 

- Dipòsits en entitats de crèdit a curt termini                     -           30.862                     -              3.545 

- Lletres del tresor                      -            23.329                      -            54.161 

Altres saldos afectes                      -                      -                      -                      - 

- Bancs                      -              1.154                      -                 237 

- Altres deutes per comissions de gestió                      -                  (36)                      -                      - 

- Altres                      -                     4                      -                 817 

Total         362.912           55.313         263.158            58.760 

31/12/2007 31/12/2008

Cartera CVRPiG
Inversions per compte prenedors que 
assumeixen el risc de la inversió Cartera CVRPiG

 

 

El saldo d'Altres actius financers sense publicació de preus i d'Altres saldos afectes s'inclou a la 
cartera de "Préstecs i Partides a cobrar" perquè és el prenedor qui assumeix el risc de la inversió 
en cada exercici. 

El valor de mercat de les inversions per compte de prenedors d'assegurances que assumeixen el 
risc de la inversió s'obté de manera similar al valor de mercat de les inversions pròpies del Grup 
de la mateixa naturalesa. 
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A continuació es desglossen per any de venciment els valors de renda fixa anteriors, els actius 
financers sense publicació de preus i altres saldos afectes: 

Renda fixa

Actius financers 
sense publicació 
de preus i Altres 
saldos afectes Renda fixa

Actius financers 
sense publicació 
de preus i Altres 
saldos afectes

Menys d'1 any            21.907            54.191            59.769            57.706 
d'1 a 3 anys            85.205                      -            55.273                      - 

de 3 a 5 anys              9.283                      -              1.171                      - 
de 5 a 10 anys                      -                      -              6.607                      - 
de 10 a 15 anys                      -                      -                      -                      - 
de 15 a 20 anys                      -                      -                      -                      - 
més de 20 anys                      -                      -                      -                      - 

Resta d’inversions sense venciment                     -             1.122                     -              1.054 
Total         116.395           55.313         122.819            58.760 

Any de venciment

Milers d'euros

31/12/2007 31/12/2008

 

Tot seguit es detallen els venciments estimats, segons la seva valoració a 31 de desembre de 
2008, dels contractes d'assegurança en els quals el prenedor assumeix el risc de la inversió: 

Eurostoxx 50/2009
Patrimonio Fondo 

2000
Unit Link Seguros 

Bilbao Total

2009             12.995                       -                       -             12.995 
2010                       -                       -               6.701               6.701 

Sense venciment 
específic                       -           175.997             67.466           243.463 

Total             12.995          175.997            74.167           263.160 

Any de venciment

Milers d'euros

 

A més, durant l'exercici 2008 s'ha produït el venciment de la modalitat Patrimonio Índices/2008 per 
un import aproximat de 2.820 milers d'euros. 

D'altra banda, amb motiu de l'entrada en vigor l'1 de gener de 2007 de la reforma fiscal regulada 
per la Llei 35/2006 de l'Impost sobre la renda de les persones físiques, i de modificació parcial de 
les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, les 
societats dependents Seguros Catalana Occidente i Seguros Bilbao van iniciar la comercialització 
d'una nova modalitat d'assegurances en què el risc de la inversió l'assumeixen els prenedors i que 
s'anomena PIES (Plans Individuals d'Estalvi Sistemàtic), la provisió matemàtica de la qual a 31 de 
desembre de 2008 és de 45.200 milers d'euros (5.176 milers d'euros en l'exercici 2007), i les 
primes recaptades en l'exercici han estat de 40.261 milers d'euros (5.529 milers d'euros en 
l'exercici 2007) .  
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A 31 de desembre de 2008 i 2007, el saldo de les participacions en fons d'inversió es troba 
classificat a la cartera valorada a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys. A 
continuació es mostra el detall del saldo dels actius invertits: 

Milers d'euros Tipus d’actiu Descripció (nom) 
31-12-2007 31-12-2008 

    
FIAMM FONBILBAO Dinero (*) 3.480 4.639 

FIM FONBILBAO Mixt (*) 4.430 3.426 
FIM FONBILBAO Accions (*) 50.798 31.497 
FIM FONBILBAO Eurobolsa (*) 25.114 11.195 
FIM FONDBILBAO Renta Fija (*)  9.907 8.562 
FIM FONBILBAO Global 30 (*) 934 585 
FIM FONBILBAO Global 50 (*) 4.967 4.013 
FIM FONBILBAO Internacional (*) 6.781 3.550 

  106.411 67.467 
  (*)   Fons d’inversió gestionats per Seguros Bilbao Fondos, S.A., S.G.I.I.C. Vegeu Annex I. 

 

6.a.5)  Préstecs i altres actius sense publicació de preus: 

El detall dels saldos que formen aquest subepígraf a 31 de desembre de 2008 i 2007 és el 
següent: 

CVRPiG DPV PiPC CVRPiG DPV PiPC

Préstecs no hipotecaris i bestretes sobre 
-          Préstecs a prenedors de pòlisses 
– primes finançades            24.807                      -                      -            17.943              1.898                      - 
-          Bestretes sobre pòlisses                      -                      -            13.745                      -                      -            14.321 
-          Préstecs a agències                      -                      -              1.887                      -                      -              2.082 
·         Altres préstecs                      -                      -                      -                      -                 277                      - 

Préstecs hipotecaris                      -              6.876            19.063                      -              6.263            20.301 
Altres actius financers sense publicació de preus

                     -              3.910              5.697                      -              3.860              4.275 

Total            24.807           10.786           40.392           17.943            12.298           40.979 

31/12/2008

Milers d'euros Milers d'euros

31/12/2007

 

Les primes finançades assignades a la cartera es refereixen a les primes del negoci de Vida-
Col·lectiu que el Grup va finançar a prenedors externs amb motiu de l’externalització dels 
compromisos per pensions produïda en l’exercici 2002. El venciment d’aquests préstecs se situa, 
de manera majoritària, l’any 2011, i meriten un tipus d’interès mitjà del 5,35%.   

Els venciments dels préstecs hipotecaris que el Grup manté al seu cost amortitzat són els 
següents: 

DPV PiPC DPV PiPC

                     -                 402                      -                 378 
                     -              1.208                      -              1.099 
                     -              5.793                      -              5.460 
            6.876           11.660             6.263            13.364 

             6.876            19.063              6.263            20.301 

31/12/2008

Vençut i fins a tres mesos

Milers d'euros

31/12/2007

Total

Any de venciment

Milers d'euros

Entre tres mesos i un any
Entre un any i cinc anys
Més de cinc anys

 

Els préstecs hipotecaris assignats a la cartera "Disponible per a la venda" es corresponen 
bàsicament amb una operació de cens emfitèutic, a tipus d’interès variable, el venciment del qual 
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se situa l’any  2014 i per al qual es procedeix a la seva valoració a través de l’actualització dels 
fluxos futurs. 

Aquests préstecs hipotecaris meriten uns interessos anuals a tipus compresos entre el 4,50% i el 
8,75% (entre el 3,64% i el 9,50% durant l'exercici 2007). El tipus d’interès és fix el primer any i 
variable a partir del segon. L’índex de referència utilitzat és el tipus interbancari a un any 
(EURIBOR) o el tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys. 

Els dipòsits mantinguts a curt termini, com també les inversions en lletres del tresor i deute repo es 
presenten en el balanç consolidat sota l’epígraf d’"Efectiu i altres actius líquids equivalents". 

6.a.6)  Dipòsits en entitats de crèdit 

Els dipòsits a llarg termini corresponen, bàsicament, a eurodipòsits, dipòsits fiduciaris i dipòsits 
estructurats mantinguts en entitats de crèdit. El seu venciment es detalla en el quadre següent: 

Any de venciment

Cartera CVRPiG Cartera        DPV PiPC Total Cartera CVRPiG Cartera        DPV PiPC Total

De 3 mesos a 1 any                      -              2.598              6.116              8.714                      -            14.229            55.434             69.663 

d'1 any a 3 anys                      -                 431                      -                 431                      -              1.074              4.600               5.674 

de 3 anys a 5 anys              2.164                      -                      -              2.164                 169                 305              4.832               5.306 

de 5 anys a 10 anys              1.669                      -                      -              1.669                 395              3.438                      -               3.834 

de 10 anys a 15 anys                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                       - 

de 15 anys a 20 anys                      -                      -                      -                      -                      -            33.658                      -             33.658 

de 20 anys a 25 anys                      -            49.426                      -            49.426                      -              6.131                      -               6.131 

més de 25 anys            69.412              5.934                      -            75.346            67.425                 466                      -             67.891 

           73.245            58.389             6.116         137.750           67.990           59.300            64.866          192.155 

31/12/2007 31/12/2008

Milers d'euros Milers d'euros

 

6.a.7)  Pèrdues per deteriorament de valor 

Durant l'exercici 2008 s'han reconegut pèrdues per deteriorament de valor per a títols de renda fixa 
estrangera per import de 21.173 milers d'euros. 

Durant l’exercici 2007 no es van reconèixer pèrdues per deteriorament de valor per a cap classe 
d’actius financers. 

6.b) Crèdits 

El detall dels crèdits derivats de contractes d'assegurança, reassegurança i coassegurança, junt 
amb altres crèdits, a 31 de desembre de 2008 i 2007, és el següent: 
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31/12/2007 31/12/2008

Crèdits per operacions d’assegurança directa:
- Prenedors d’assegurança, rebuts pendents:

   Negoci directe i coassegurança         81.162           262.048 
   Crèdits per rebuts pendents d'emetre         60.464             47.983 
   (Provisió per a primes pendents de cobrament)        (11.984)            (36.902)

- Mediadors:
  Saldos pendents amb mediadors           5.973             24.993 
   (Provisió per deteriorament de saldo amb     

mediadors)
         (1.962)              (1.884)

Crèdits per operacions de reassegurança: 
  Saldo pendent amb reasseguradors           9.969           102.206 

reassegurança)          (3.551)              (1.674)
Altres crèdits:

  Crèdits amb les administracions públiques                  8                    17 
   Resta de crèdits       192.373           466.134 

Total       332.452           862.921 

Milers d'euros
PiPC

 

El moviment i el detall de les pèrdues de valor registrades en l’exercici 2008 i 2007 es detalla en el 
quadre següent, un cop registrades les diferents variacions en els epígrafs "Primes imputades 
netes de reassegurança" i "Despeses d’explotació netes" del compte de pèrdues i guanys 
aplicable a cada segment. 

Provisió per a 
primes 

pendents

Provisió per 
deteriorament de 

saldo amb 
mediadors

Provisió per 
deteriorament de 

saldo amb 
reassegurança

Saldos a 1 de gener de 2007         10.084               1.533               3.546 
Dotacions amb càrrec a resultats           1.901                  449                  477 
Aplicacions amb abonament a resultats                 (1)                   (20)                 (472)

Saldos a 31 de desembre de 2007        11.984              1.962               3.551 
Dotacions amb càrrec a resultats           9.134                      1                      4 
Aplicacions amb abonament a resultats          (4.007)                   (79)              (1.881)
Incorporació negoci Atradius         19.791                       -                       - 

Saldos al 31 de desembre de 2008        36.902              1.884               1.674  

 

El detall d’altres crèdits del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2008 i de 2007 és el 
següent: 
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31-12-2007 31-12-2008

Crèdits amb les administracions públiques                  8                    17 

Resta de crèdits
Recobraments pendents i estimats (Nota 3.c.2)       154.792           418.863 
Deutors per convenis automòbils (Nota 3.i)           8.197               8.218 
Saldos d’agents de cobrament dubtós i altres saldos 
dubtosos

             552                  491 

Comissions de gestió i altres comissions a cobrar              763             19.460 
Personal              642                  565 
Pagaments i bestretes de sinistres              992                  850 
Deutors per arrendaments              393                  105 
Deutors diversos         26.042             17.582 

Total      192.381           466.151 

Altres crèdits:
Milers d'euros
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7. Participacions en entitats valorades pel mètode de la participació 
(entitats associades posades en equivalència) 

A continuació es detalla la composició i el moviment produït durant l'exercici 2008 per a aquelles 
participacions en el capital de societats on el Grup té una influència significativa: 

  Milers d'euros 

Saldos Saldos 
Societat 31/12/2007

Entrades i 
sortides per 

combinacions 
de negocis 

Increments 
per resultat 
de l’exercici 

Altres 
variacions 

per 
valoració 31/12/2008

            
Baqueira Beret, S.A. 20.728 - 1.799 (787) 21.740
Hercasol, S.A. SICAV (*) 5.777 - (387) (3.398) 1.992
Asitur Asistencia, S.A. 2.599 - 70 (15) 2.654
Inpisa Dos, SIMCAV  11.436 - 183 (1.372)   10.247
Calboquer, S.L. 91 - 78 (64) 105
Gesiuris, S.A. S.G.I.I.C. - 2.668 79 (5) 2.742
Atradius N.V. (**) 536.762 (536.762) -  - -
Graydon Holding NV, Amsterdam (***) - 70.121 6.198 (1.932) 74.387
Conteco Srl, Milà (***) - - 111 -  111
CLAL Credit Insurance, Tel Aviv (***) - 3.700 697 (188) 4.209
Al Mulla Atradius Consultancy & Brokerage L.L.C., 
Dubai (***) - 2.178 227 226 2.631
Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A., 
Santiago (***) - 18.300 194 (478) 18.016
Company Watch (Holdings) Ltd, Londres (***) - 1.368 5 (168) 1.205
The Lebanese Credit Insurer S.A.L., Beirut (***) - 1.368 (8) 51 1.411
Les Assurances des Crédits Commerciaux S.A., 
Tunísia (***) - 63 6 (365) (296)
Tokio Marine Nichido and Atradius Credit 
Management and co. Ltd. (***) - - 8 101 109

Total brut 577.393 (436.996) 9.260 (8.394) 141.263 

Pèrdues per deteriorament - - -  -  - 

Total net 577.393 (436.996) 9.260 (8.394) 141.263 

(*) Inclou un fons de comerç per import de 200 milers d'euros. 
(**)  Incloïa a 31 de desembre de 2007 un fons de comerç de 108.542 milers d’euros 
(***) Com a conseqüència de la combinació de negocis d'Atradius N.V. 

 
Les incorporacions per combinacions de negoci han suposat 97.098 milers d'euros de nova 
inversió en companyies associades, la qual s'ha registrat segons el valor raonable de cada una de 
les diferents inversions en què participa Atradius N.V. en la data de la combinació (vegeu Nota 5). 

La part del resultat de l’exercici, després d’impostos, que correspon al Grup en l’exercici 2008 és 
de 9.260 milers d’euros (71.812 milers d'euros l'exercici 2007) i es presenta sota l’epígraf de 
"Resultat de participacions minoritàries" del compte de pèrdues i guanys segons el segment al qual 
s'assignin les inversions. 

Aquestes participacions s'integren pel mètode de la participació utilitzant la millor estimació 
disponible en el moment de formular els comptes anuals. Les dades de l'actiu total, capital, 
reserves, resultat de l'exercici, dividends a compte d'aquest resultat, i primes imputades de 
l'exercici netes de reassegurança o bé els ingressos ordinaris meritats, es detallen a l'Annex II.  

A continuació es mostra el moviment experimentat al llarg de l'exercici 2007: 
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Milers d'euros 
 

Saldos Saldos 

 

Societat 31/12/2006 

Increments per 
resultat de 
l’exercici 

Altres 
variacions 

per valoració 

Addicions i 
incorporacio

ns al 
perímetre      

31/12/2007 

            
Baqueira Beret, S.A. 19.255 1.473 - - 20.728 
Hercasol, S.A. SICAV (*) 5.721 390            (334) - 5.777 
Asitur Asistencia, S.A. 2.478 121 - - 2.599 
Inpisa Dos, SIMCAV  10.423 864               149  - 11.436 
Calboquer, S.L. 93 64               (66) - 91 
Atradius N.V. (**) 469.750 68.900          (1.888) - 536.762 
Total brut 507.720 71.812          (2.139) - 577.393 
Pèrdues per deteriorament - - - - - 
Total net 507.720 71.812          (2.139) - 577.393 

(*) Inclou un fons de comerç per import de 200 milers d'euros. 
(**) Inclou un fons de comerç per import de 23.476 milers d'euros calculat a 31 de desembre de 2005. 

 

A continuació es classifiquen les participacions en el capital de societats cotitzades mantingudes 
pel Grup i es proporciona informació referent al valor de mercat d'aquestes inversions, en cas que 
hi hagi un preu de cotització públic (en milers d'euros):  

31-12-2007 31-12-2008 
  

Valor per 
acció en euros 

Nombre 
d'accions del 

Grup 
Valor per acció 

en euros 
Nombre 

d'accions del 
Grup 

Hercasol, S.A. SICAV 17,18 326.117 12,11 326.117 
Inpisa Dos, SICAV, S.A. 35,26 322.596 26,46 322.596 

 

D'acord amb els requisits de les NIIF, el Grup ha realitzat un test de pèrdua de valor dels fons de 
comerç implícits en les participacions en el capital de les societats associades, considerant 
bàsicament les valoracions efectuades per experts independents i pels mercats. A partir del 
resultat del test, la Direcció de la societat dominant ha arribat a la conclusió que no cal sanejar els 
imports enregistrats a 31 de desembre de 2008. 

Al llarg de l'exercici 2007 no es va registrar cap pèrdua de valor en els fons de comerç implícits en 
societats associades. 
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8.  Immobilitzat material i inversions immobiliàries 

8.a) Immobilitzat material 
 
El desglossament, d’acord amb la seva naturalesa, de les partides que integren el saldo d’aquest 
epígraf i subepígraf del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2008 és el següent (en 
milers d'euros): 
 

Immobles d'ús 
propi

Mobiliari i 
instal·lacions

Elements de 
transport

Equips per al 
processament de 

dades
Millores en 

edificis propis

Altre 
immobilitzat 

material Total

Cost a 1 de gener de 2008       224.365          47.549            1.770          14.376          27.200            1.560        316.820 

Amortització acumulada a 1 de gener de 2008        (41.033)        (34.456)             (659)          (8.888)        (13.138)             (422)         (98.596)
Pèrdues per deteriorament             (646)                   -                   -                   -                    -                    -             (646)

Valor net comptable a 1 de gener de 2008       182.686         13.093           1.111           5.488         14.062           1.138       217.578 

Incorporacions al perímetre - combinacions de negoci 
(*)          47.704          38.119                    -          39.279                    -                    -        125.102 
Inversions o addicions            1.077          10.804               277            7.585            1.889                    -          21.632 
Bestretes en curs          12.133                    -                    -                    -                    -                    -          12.133 
Reclassificacions i traspassos (**)        (15.047)               (47)                    -                    -                 47                    -         (15.047)
Vendes i retirades                    -          (2.457)             (235)          (7.607)             (111)          (1.553)         (11.963)
Efecte de les variacions en els tipus de canvi             (386)          (2.097)                    -          (3.216)                    -                 (7)           (5.706)

Incorporacions al perímetre - amortització acumulada 
per combinacions de negoci          (8.952)        (26.178)                    -        (28.019)                    -                    -         (63.149)
Amortització de l’exercici          (7.704)          (6.391)             (229)          (7.964)          (2.315)                    -         (24.603)

Reclassificacions i traspassos de l'amortització               821                 36                    -                    -               (36)                    -               821 
Retirades de l’amortització                    -            2.652               163            8.274               111               422          11.622 
Efecte de les variacions en els tipus de canvi                 31            1.724                    -            1.751                    -                    -            3.506 
Pèrdues per deteriorament               265                   -                   -                   -                    -                    -              265 

Valor net comptable a 31 de desembre de 2008       212.628          29.258            1.087          15.571          13.647                    -        272.191 
 

 
 (*) Les incorporacions d'immoble d'ús propi inclouen unes plusvàlues assignades per import de 23.399 milers 
d'euros (vegeu Nota 5). 

(**) S'ha reclassificat a "Bestretes en curs" un terreny d'ús propi, el cost del qual és de 2.444 milers d'euros. 

Durant l'exercici 2008 s'han traspassat immobles d'ús propi, per import net de 11.782 milers 
d'euros, a inversions immobiliàries (34.509 milers d'euros durant l'exercici anterior). 
 

Immobles d'ús 
propi

Mobiliari i 
instal·lacions

Elements de 
transport

Equips per al 
processament de 

dades
Millores en 

edificis propis

Altre 
immobilitzat 

material Total

Cost a 31 de desembre de 2008       269.846          91.871            1.812          50.417          29.025                    -        442.971 

Amortització acumulada a 31 de desembre de 2008        (56.837)        (62.613)             (725)        (34.846)        (15.378)                    -      (170.399)
Pèrdues per deteriorament             (381)                   -                   -                   -                    -                    -             (381)

Detall del valor net comptable a 31 de desembre  de 2008:

 
 

231



 

  

El moviment i el detall corresponents a l'exercici 2007 són els següents (en milers d'euros): 

Immobles d'ús 
propi

Mobiliari i 
instal·lacions

Elements de 
transport

Equips per al 
processament 

de dades
Millores en 

edificis propis

Altre 
immobilitzat 

material Total

Cost a 1 de gener 2007       250.413          50.454            1.624          14.525          21.627            1.341        339.984 

Amortització acumulada a 1 de gener de 2007
       (39.516)        (37.500)             (729)          (7.846)          (8.713)             (501)         (94.805)

Pèrdues per deteriorament             (896)                   -                   -                   -                   -                    -             (896)

Valor net comptable a 1 de gener 2007       210.001         12.954              895           6.679         12.914              840       244.283 

Inversions o addicions                 90            3.472               511            2.248            3.230               609          10.160 
Bestretes en curs          11.001                    -                    -                    -                    -                    -          11.001 
Reclassificacions i traspassos        (35.003)          (3.724)                    -                    -            3.724                    -         (35.003)
Vendes i retirades          (2.136)          (2.654)             (365)          (2.396)          (1.381)             (390)           (9.322)
Amortització de l’exercici          (4.171)          (2.920)             (217)          (3.423)          (2.473)             (246)         (13.450)
Reclassificacions i traspassos de l'amortització               494            3.357                    -                    -          (3.357)                    -               494 
Retirades de l’amortització            2.160            2.608               287            2.380            1.405               325            9.165 
Pèrdues per deteriorament               250                   -                   -                   -                   -                    -              250 

Valor net comptable a 31 de desembre  de 2007
      182.686          13.093            1.111            5.488          14.062            1.138        217.578 

 

A 31 de desembre de 2008 i 2007, el Grup té la plena titularitat dels immobles d'ús propi, i cap 
d'ells no està afectat com a garantia de cap mena. A més, el Grup no té cap compromís per 
adquirir nous immobles. Al tancament de l'exercici 2008, tots els elements de l'immobilitzat material 
del Grup estan afectes directament a l'explotació. 

Durant l'exercici no s'han produït pèrdues per deteriorament d'elements de l'immobilitzat material 
d'imports significatius. 

Amb data 21 de novembre de 2007 es va signar l'escriptura de declaració d'obra nova i de 
segregació per a l'edifici ubicat a Sant Cugat del Vallès, anomenat Francesc Viñas, que la societat 
dependent Seguros Catalana Occidente construïa en règim de subcontractació, el cost d'adquisició 
del qual va ser de 25.124 milers d'euros, referint-se al total d'addicions per bestretes en curs als 
desemborsaments efectuats fins a l'exercici 2007 per l'esmentada societat. En l'exercici esmentat, 
es van reclassificar 18.997 milers d'euros a "Inversions immobiliàries" corresponents a la part que 
és utilitzada per tercers. 

En el terreny restant de l'anterior finca matriu, durant l'exercici 2008 la societat dependent Seguros 
Catalana Occidente ha iniciat la construcció de diversos edificis. Igualment a 31 de desembre de 
2008, els desemborsaments reconeguts durant aquest exercici assoleixen la xifra de 9.688 milers 
d'euros (402 milers d'euros en el tancament anterior), i s'ha reclassificat com a "Bestretes en curs" 
l'anterior terreny d'ús propi el cost del qual és de 2.444 milers d'euros. 

El valor net dels immobles d'ús propi situats a l'estranger és de 36.898 milers d'euros a 31 de 
desembre de 2008 (1.723 milers d'euros a 31 de desembre de 2007).  

Durant l'exercici 2008 no s'han obtingut beneficis per realització d'immobles d'ús propi.  
 
Les societats consolidades Grup Catalana Occident, SA, Seguros Catalana Occidente, S.A. de 
Seguros y Reaseguros, Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A. i Compañía 
Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A., acollint-se al que estableixen el 
Reial decret-llei 7/1996, de 7 de juny i la Norma foral 6/1996, de 21 de novembre, van actualitzar el 
1996 el cost dels seus immobles i terrenys per un import total de 53.445 milers d’euros, dels quals 
41.025 milers d’euros corresponen a la primera, 2.677 milers d’euros a la segona, 4.019 milers 
d’euros a la tercera i 5.724 milers d’euros a la quarta. 
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El valor de mercat a 31 de desembre de 2008 dels immobles utilitzats pel Grup es resumeix a 
continuació (en milers d'euros): 
 

Segment No Vida Segment Vida
Segment Altres 

activitats Total

Immobles d'ús propi      293.292         88.856         23.875       406.023 

Valor de mercat a 31.12.2008

 
 
Al tancament de l'exercici anterior, el valor de mercat d'immobles utilitzats pel Grup assignats als 
segments de No Vida, Vida i Altres activitats era de 244.316, 88.160 i 19.537 milers d'euros 
respectivament. 
 
 

8.b) Inversions immobiliàries 
 

El desglossament, d’acord amb la seva naturalesa, de les partides que integren el saldo d’aquest 
epígraf i subepígraf del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2008, és el següent (en 
milers d'euros): 

 
Inversions 

immobiliàries ús 
tercers  

Cost a 1 de gener de 2008        212.082 
Amortització acumulada a 1 de gener de 2008        (49.197)
Pèrdues per deteriorament             (301)
Valor net comptable a 1 de gener de 2008        162.584 
Incorporacions al perímetre - combinacions de negoci (*)         19.742 
Inversions o addicions              738 
Bestretes en curs                   - 
Reclassificacions i traspassos         12.603 
Vendes i retirades          (6.564)
Efecte de les variacions en els tipus de canvi             (151)
Incorporacions al perímetre - amortització acumulada per 
combinacions de negocis          (2.580)

Amortització de l’exercici          (3.748)
Reclassificacions i traspassos de l'amortització             (821)
Retirades de l’amortització                   - 
Efecte de les variacions en els tipus de canvi                   - 
Pèrdues per deteriorament              112 
Valor net comptable a 31 de desembre de 2008        181.915  

 
(*) Les incorporacions de terrenys i de construccions inclouen unes plusvàlues assignades 
per import de 10.550 milers d'euros (vegeu Nota 5). 
 

Inversions 
immobiliàries ús 

tercers

Cost a 31 de desembre de 2008        238.450 
Amortització acumulada a 31 de desembre de 2008        (56.346)
Pèrdues per deteriorament             (189)

Detall del valor net comptable a 31 de desembre  de 2008:

 

 

El moviment i el detall corresponents a l'exercici 2007 són els següents (en milers d'euros): 
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Inversions 
immobiliàries ús 

tercers

Cost a 1 de gener 2007        177.479 
Amortització acumulada a 1 de gener de 2007        (45.135)
Pèrdues per deteriorament             (531)
Valor net comptable a 1 de gener 2007        131.813 
Inversions o addicions                   - 
Bestretes en curs                   - 
Reclassificacions i traspassos         35.003 
Vendes i retirades             (400)
Amortització de l’exercici          (3.954)
Retirades de l’amortització              386 
Reclassificacions i traspassos de l'amortització             (494)
Pèrdues per deteriorament              230 
Valor net comptable a 31 de desembre  de 2007        162.584  

 
Al llarg de l'exercici 2008 el Grup no ha hagut de registrar cap pèrdua de valor amb càrrec al 
compte de pèrdues i guanys, i en té la plena titularitat. A la vegada, el Grup no disposa de 
compromisos addicionals als registrats en els seus estats financers consolidats per a l'adquisició 
de nous actius materials. 

Les inversions més significatives incloses en aquest epígraf del balanç de situació adjunt 
corresponen a immobles per a ús comercial de tercers, tractant-se principalment d'edificis 
d'oficines que el Grup destina a l'explotació en règim de lloguer. 

Al tancament dels exercicis 2008 no existia cap tipus de restriccions per a la realització de noves 
inversions immobiliàries ni per al cobrament dels ingressos que se'n deriven ni tampoc en relació 
amb els recursos obtinguts d'una possible alienació. 
 
El valor de mercat a 31 de desembre de 2008 de les inversions immobiliàries es resumeix a 
continuació (en milers d'euros): 
 

Segment No 
Vida Segment Vida

Segment Altres 
activitats Total

Inversions immobiliàries ús tercers        197.173      313.376               42.646      553.195 

Valor de mercat a 31.12.2008

 
 
 
Al tancament de l'exercici anterior, el valor de mercat de les inversions immobiliàries assignades 
als segments de No Vida, Vida i Altres activitats era de 151.558, 292.345 i 42.738 milers d'euros 
respectivament. 
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9. Immobilitzat intangible 

El moviment que s'ha produït en aquest epígraf durant els exercicis 2008 i 2007 és el següent: 

Cost a 1 de gener 2007      121.876          9.854                  -        33.290          2.242        35.532 

Amortització acumulada a 1 de gener 
de 2007                  -         (4.614)                  -       (13.798)                (9)       (13.807)

Valor net comptable a 1 de gener 2007      121.876         5.240                 -       19.492         2.233       21.725 

Addicions        11.761                  -                  -          9.045               46          9.091 
Retirades                  -                  -                  -         (3.712)         (2.210)         (5.922)
Reclassificacions i traspassos                  -                  -                  -              (43)                  -              (43)
Amortització de l’exercici                  -                  -                  -         (7.509)            (378)         (7.887)
Retirades en l’amortització                  -                  -                  -          3.641             381          4.022 
Pèrdues per deteriorament                  -                  -                  -                  -                  -                  - 

Cost a 31 de desembre de 2007      133.637          9.854                  -        38.580               78        38.658 

Amortització acumulada a 31 de 
desembre de 2007                  -         (4.614)                  -       (17.666)                (6)       (17.672)

Incorporacions al perímetre - 
combinacions de negoci        24.992                  -        51.113        25.528                  -        76.641 

Addicions      134.329                  -        12.041        12.798                  -        24.839 
Retirades                  -                  -         (2.116)         (9.461)              (50)       (11.627)
Reclassificacions i traspassos      108.542                  -               32             521              (28)             525 
Efecte de les variacions en els tipus de 
canvi                  -                  -         (4.136)         (2.443)                  -         (6.579)

Incorporacions al perímetre - 
combinacions de negoci                  -                  -       (32.908)       (18.457)                  -       (51.365)

Amortització de l’exercici                  -                  -         (4.041)       (11.211)                  -       (15.252)
Retirades en l’amortització                  -                  -          1.723          9.553                  -        11.276 
Reclassificacions i traspassos                  -                  -             455            (477)                 6              (16)
Efecte de les variacions en els tipus de 
canvi                  -                  -          1.431          1.453                  -          2.884 

Pèrdues per deteriorament                  -                  -                  -                  -                  -                  - 

Cost a 31 de desembre de 2008      401.500          9.854        56.934        65.523                  -      122.457 

Amortització acumulada a 31 de 
desembre de 2008                  -         (4.614)       (33.340)       (36.805)                  -       (70.145)

Valor net comptable a 31 de desembre 
de 2008      401.500          5.240        23.594        28.718                  -        52.312 

Milers d'euros

Fons de 
comerç

Despeses 
d’adquisició de 

cartera de 
pòlisses

Altre immobilitzat intangible

Total Altre 
immobilitzat 

intangible

Programes 
informàtics 

generats 
internament

Programes 
informàtics 

adquirits

Altre 
immobilitzat 
intangible no 

generat 
internament

       20.914               72        20.986 Valor net comptable a 31 de desembre 
de 2007      133.637          5.240                  - 

 

 
A continuació es detalla la informació més significativa relacionada amb aquest immobilitzat intangible: 
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9.a)  Fons de comerç 

El desglossament del saldo del subepígraf "Fons de comerç" del balanç de situació consolidat, 
segons les societats que el van originar, és el següent:  

Milers d'euros 
Societats 

31-12-2007 31-12-2008 
   
Consolidades per integració global:   
Lepanto, S.A. Cía de Seguros y Reaseguros S.A. – 
Nortehispana de Seguros y Reaseguros, S.A. (*) 

25.945 25.945 

Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A. 94.398 94.398 
Atradius N.V. – Crédito y Caución 11.761 279.624 
Altres 1.533 1.533 
Total brut 133.637 401.500 
Menys: Pèrdues per deteriorament - - 
Valor net comptable 133.637 401.500 

(*) Correspon al fons de comerç residual que es va determinar de forma conjunta, en el moment de 
l'adquisició, per a les societats Lepanto i Nortehispana. Al tancament de l'exercici 2006 la societat Lepanto 
va ser absorbida per Seguros Catalana Occidente. 
 
Tal com es detalla a la Nota 5.a), en l'exercici 2008 s'ha produït la combinació de negocis entre 
Atradius N.V. i Crédito y Caución, que ha suposat per al Grup la presa del control sobre Atradius 
N.V. de la qual no disposava a 31 de desembre de 2007. Aquesta transacció, juntament amb 
l'increment del percentatge indirecte del qual es disposa sobre la nova Atradius N.V., a través de 
l'augment de la participació directa que es manté de Grupo Crédito y Caución, ha suposat una 
addició al fons de comerç de consolidació, per a la nova entitat combinada, per import de 134.329 
milers d'euros. 
 
La variació durant l'exercici 2008 del fons de comerç de les societats Atradius N.V. - Crédito y 
Caución ha estat la següent: 
 
 

  Milers d'euros 
Fons de Comerç a 1 de gener de 2008 11.761 

Reclassificació Fons de comerç inclòs en Inversions 
comptabilitzades aplicant el mètode de la 
participació 108.542 
Fons de comerç incorporat per entitats 
d'Atradius N.V. 18.869 
Increment per la combinació de negoci i per 
l'increment de participació en CyC 134.329 
 
Altres moviments 6.123 
  

Fons de comerç a 31 de desembre de 2008 279.624 
 
 
Durant els exercicis 2008 i 2007 no s'han hagut de registrar pèrdues per deteriorament del valor 
que afectin el fons de comerç de consolidació. D’acord amb les estimacions i les projeccions de 
què disposen els Administradors i la Direcció de la societat dominant, les previsions d’ingressos i 
de fluxos d’efectiu atribuïbles al Grup d’aquestes societats considerades com a unitats 
generadores d'efectiu, suporten el valor dels actius nets registrats.  
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9.b) Altre immobilitzat intangible generat i no generat internament 

Aquest immobilitzat intangible té una vida útil definida d’acord amb la seva naturalesa, i el criteri 
d'amortització ha quedat detallat en les normes de valoració. Vegeu Nota 3.e.3) de la Memòria. 

Les inversions en immobilitzat intangible els drets de les quals poguessin exercir-se fora del 
territori espanyol o que estiguessin relacionades amb inversions situades fora d'aquest territori, 
ascendeixen a un valor comptable de 89.677 milers d'euros i a una amortització acumulada de 
52.334 milers d'euros. 

En els dos darrers exercicis, el Grup no ha registrat cap pèrdua per deteriorament per aquest tipus 
d'immobilització intangible, i en té la plena titularitat. El Grup no té compromisos addicionals als 
enregistrats en els seus estats financers consolidats per a l'adquisició d'immobilitzat intangible. Al 
tancament de l'exercici 2008, tots els elements de l'immobilitzat intangible del Grup estan afectes 
directament a l'explotació. 

 

10. Situació fiscal 

10.a)  Règim de consolidació fiscal 

Des del 14 de gener de 2002, l'Agència Tributària va concedir a part de les societats consolidades 
amb domicili fiscal a Espanya, l'aplicació del Règim Especial de Grups de Societats de l'Impost 
sobre Beneficis amb el número 173/01, integrat per la societat Grup Catalana Occident, SA (com a 
societat dominant) i com a societats dependents: Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y 
Reaseguros, Depsa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, Salerno 94, S.A., 
Tecniseguros, Sociedad de Agencia de Seguros, S.A., Catoc Vida, Sociedad Anónima de Seguros, 
Nortehispana, de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima, Cosalud, Sociedad Anónima de 
Seguros, Catalana Occidente Capital i Agencia de Valores, S.A. Els beneficis determinats d’acord 
amb la legislació fiscal per a aquest grup consolidat fiscal estan sotmesos a un tipus de gravamen 
del 30% sobre la base imposable en l'exercici 2008.  

D'altra banda, la societat Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A. és la 
capçalera d'un altre grup de consolidació fiscal amb el número 0497B, que tributa en règim de 
declaració consolidada amb les societats dependents S. Órbita Sociedad Agencia de Seguros, 
S.A., Bilbao Hipotecaria, S.A., E.F.C., Seguros Bilbao Fondos, S.A., S.G.I.I.C., Bilbao Vida y 
Gestores Financieros, S.A., i Bilbao Telemark, S.L. Els beneficis determinats per a aquest grup 
fiscal, conforme a la legislació fiscal, estan subjectes a un gravamen del 28% sobre la base 
imposable per a l'exercici 2008. 

Les altres societats amb domicili fiscal a Espanya que formen part del perímetre de consolidació 
estan subjectes als mateixos tipus generals de gravamen previstos, excepte en el cas de Catoc, 
SICAV S.A. i d’Inversiones Menéndez Pelayo, S.A. Sociedad de Inversión de Capital Variable, ja 
que, com que es tracta de societats d’inversió mobiliària els títols representatius del capital social 
de les quals estan subjectes a cotització borsària, tributen al règim especial de tributació amb un 
tipus de gravamen per a l’impost de societats de l’1%. 

A Atradius N.V. i les seves societats filials, situades fora del territori espanyol, el Grup aplica els 
diferents règims fiscals vigents a cada país en què opera, i el seu tipus impositiu mitjà efectiu per a 
l'exercici 2008 és del 16%. 
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10.b)  Actius i passius per impost corrent 

Dins d'aquests subepígrafs d'actiu i passiu a 31 de desembre de 2008 i de 2007 s'inclouen els 
conceptes següents: 

31/12/2007 31/12/2008
Actius per impost corrent:
Hisenda Pública deutora per:

•  Saldo deutor liquidació Grup consolidat fiscal 
societat dominant         3.502                 - 
•  Altres saldos deutors d'altres grups fiscals o 
companyies individuals            476       42.922 

Total actius per impost corrent         3.978       42.922 
Passius per impost corrent:
Hisenda Pública creditora per:

•  Saldo creditor liquidació Grup consolidat fiscal 
societat dominant                 -       21.590 
•  Altres saldos creditors d'altres grups fiscals o 
companyies individuals       20.217       70.602 

Total passius per impost corrent       20.217       92.192 

Milers d'euros

 

 
Els actius i passius per impost corrent consisteixen en els crèdits i deutes fiscals que s'espera 
compensar en el moment de la liquidació de l'impost de societats amb la Hisenda Pública. 

 

10.c)  Actius i passius per impost diferit 

A més, el Grup disposa a 31 de desembre de 2008 d’impostos anticipats i diferits per import de 
115.516 i 138.579 milers d’euros respectivament, registrats en els epígrafs d’"Actius per impost 
diferit" i "Passius per impost diferit".  

A 31 de desembre de 2007 els mencionats impostos anticipats i diferits assolien la xifra de 12.586 i 
171.506 milers d'euros respectivament.  

 

10.d) Impostos repercutits en el patrimoni net i impostos diferits 

Els orígens dels impostos diferits deutors i creditors de què disposa el Grup a 31 de desembre de 
2008 i de 2007 són els següents: 
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31/12/2007 31/12/2008

   Pèrdues fiscals repercutides                 -       14.967 
   Saldos tècnics                 -       20.982 
   Fons de comerç fiscal                 -       30.915 
   Provisions d'insolvències                 -         7.370 
   Despesa per externalització de pensions         5.188       13.620 
   Amortització accelerada actualització de balanços            541            500 
   Provisió rebuts pendents de cobrament         2.245         1.405 
   Altres impostos diferits deutors         4.612       25.757 

TOTAL       12.586     115.516 

Impostos diferits deutors amb origen en:
Milers d'euros

 
 

31/12/2007 31/12/2008

     Ajustos per valoració d’inversions financeres       88.216      32.551 
     Reserva d’estabilització       82.159      77.638 
     Saldos tècnics                 -        8.602 
     Altres impostos diferits creditors         1.131      20.068 

TOTAL     171.506     138.859 

Impostos diferits creditors amb origen en:
Milers d'euros

 
 
 

10.e)  Conciliació dels resultats comptable i fiscal 

A continuació es presenta la conciliació entre la despesa per l’impost sobre beneficis resultant 
d’aplicar el tipus impositiu general vigent a cada país al resultat comptable obtingut per les 
diferents societats que formen part del Grup i la despesa registrada per l’impost esmentat per als 
exercicis 2008 i 2007:  

Grup 
consolidat 

fiscal – 
societat 

dominant

Grup fiscal 
Seguros 
Bilbao Atradius        (*)

Societats 
d'inversió 
mobiliària

Total grup 
consolidat

    444.930      85.651       (233.068)       7.666    305.179 

    133.479      23.982         (61.643)            77       95.895 

     (26.317)       (1.183)                    -               -     (27.500)
Inversions        (1.339)          (139)                    -               -       (1.478)
Provisió depreciació d'inversions i altres saldos         2.822          (205)                    -            71         2.688 
Deduccions i eliminacions de dividends      (67.819)                -                    -               -     (67.819)
Compensació de bases imposables negatives                 -                -            6.938               -         6.938 

            (60)                -           (3.109)           (98)       (3.267)
           753          (157)            3.417            43         4.056 
           261                -          13.451               -       13.712 
          (490)                -                    -               -         (490)

      41.290      22.298         (40.946)            93       22.735 

Ingressos exempts
Altres
Regularitzacions quota IS 2007
Variació en els tipus impositius locals

Despesa de l'exercici per l'impost sobre beneficis registrat amb 
contrapartida en el compte de resultats de l'exercici 2008

Exercici 2008 en milers d'euros

Doble imposició 

Quota resultant d'aplicar el tipus impositiu de cada país
Deduccions de la quota amb origen en:

Resultat abans d'impostos segons normes locals

 
 

(*) Integra els saldos de Crédito y Caución, S.A., vegeu Nota 5.a) de la Memòria. 

239



 

  

La diferència entre el resultat abans d'impostos presentat en el quadre anterior i el que figura en el 
compte de resultats de l'exercici 2008 correspon bàsicament als ajustos realitzats en el procés de 
consolidació. 

Grup 
consolidat 

fiscal – 
societat 

dominant

Grup fiscal 
Seguros 
Bilbao

Crédito y 
Caución (*)

Societats 
d'inversió 
mobiliària

Total grup 
consolidat

    304.217      71.279          66.084     14.045    455.625 

      98.871      19.958          21.477          140    140.446 

     (16.455)       (1.125)              (116)  -     (17.696)
Inversions           (757)          (309)                    -  -       (1.066)
Provisió depreciació d'inversions i altres saldos      (16.732)                -                    -               -     (16.732)
Deduccions i eliminacions de dividends      (29.070)                -                    -               -     (29.070)

       (2.225)           616            9.924            11         8.326 
           212                -                    -               -            212 
          (373)                -                    -               -         (373)

      33.471      19.140          31.285          151       84.047 

Resultat abans d'impostos segons normes locals

Altres

Doble imposició 

Quota resultant d'aplicar el tipus impositiu de cada país

Exercici 2007 en milers d'euros

Deduccions de la quota amb origen en:

Variació en els tipus impositius locals
Despesa de l'exercici per l'impost sobre beneficis registrat amb 
contrapartida en el compte de resultats de l'exercici 2007

Regularitzacions quota IS 2007

 
 
(*) Es refereix a Grupo Crédito y Caución, S.L. junt amb Crédito y Caución, S.A. 

 

10.f) Exercicis subjectes a inspecció fiscal 

Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d’impostos no es poden considerar 
definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagin transcorregut els 
terminis legals de prescripció. 

La societat dominant té oberts a inspecció l’exercici 2004 i següents pel que fa a l’impost de 
societats, i els exercicis 2005 a 2008 per a la resta dels impostos que li són d’aplicació. La resta de 
les entitats consolidades tenen, en general, oberts a inspecció per les autoritats fiscals els 
exercicis que determini la normativa fiscal aplicable en relació amb els principals impostos que els 
són d'aplicació. 

A 31 de desembre de 2008 i de 2007, el Grup manté la provisió dels imports de les liquidacions 
tributàries derivades d'actes d'inspecció fiscal sota l'epígraf de "Provisions no tècniques" del balanç 
de situació consolidat. 

Per raó de les possibles diverses interpretacions que es puguin fer de les normes fiscals, els 
resultats de les inspeccions que en el futur puguin dur a terme les autoritats fiscals per als anys 
oberts a comprovació poden donar lloc a passius fiscals, l’import dels quals no es pot quantificar 
actualment d’una manera objectiva. No obstant això, en opinió dels assessors fiscals del Grup i 
dels seus administradors, la possibilitat que es materialitzin passius significatius addicionals als 
enregistrats per aquest concepte és remota. 

240



 

  

 

11. Passius financers 

El desglossament, d’acord amb la seva naturalesa, de les partides que integren els passius financers 
del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2008 és el següent (en milers d'euros): 

 

31/12/2007 31/12/2008

Passius subordinats               - 115.931
Dipòsits rebuts per reassegurança cedida 57.116 106.327
Deutes per operacions d'assegurança i coassegurança 42.252 142.696
Deutes per operacions de reassegurança 9.055 41.756
Altres deutes 180.333 230.579
TOTAL 288.756 637.289

Cartera dèbits
i partides per pagar

Passius financers
Milers d'euros

 
 
 

11.a) Passius subordinats 

Els passius subordinats recullen únicament i exclusiva les emissions subordinades realitzades per 
Atradius N.V. Aquestes emissions s'han reconegut inicialment segons el seu valor raonable en el 
moment de la combinació de negocis amb Atradius N.V. 

Al mes de setembre de 2004, Atradius Finance B.V. va emetre bons subordinats per valor de 
120.000 milers d'euros. Es tracta d'uns bons que poden ser amortitzats per Atradius, de manera 
total o parcial, el 3 de setembre de 2014 i a partir de llavors en cada data de pagament 
d'interessos. Els bons es reemborsaran quan n'arribi la data de venciment, el 3 de setembre de 
2024, llevat que no es produeixi una amortització anticipada. Els bons meriten un tipus d'interès fix 
del 5,875% anual, pagador anualment durant els deu primers anys. A partir de llavors, el tipus 
d'interès és variable, determinat per l'Euribor més un diferencial de 275 punts bàsics anual, pagable 
trimestralment durant els darrers deu anys. Els bons estan avalats per la mateixa societat emissora 
Atradius Finance B.V. i per la seva subsidiària Atradius Credit Insurance N.V. 

A 31 de desembre de 2008, el Grup estima el valor raonable d'aquests passius subordinats en 
77.900 milers d'euros, basat en el valor present dels fluxos de caixa dels bons, descomptats 
d'acord amb un benchmark i spreads de risc de crèdit apropiats: bons del Govern alemany al 
3,75% i un venciment a juliol de 2015 amb un spreads de 1.300 punts bàsics en la línia dels 
spreads dels passius subordinats cotitzats d'emissors amb similar perfil de ràting i venciment. 

Durant l'exercici 2008 s'han abonat interessos per imports de 7.050 milers d'euros.  

11.b)  Deutes  

El detall dels deutes derivats de contractes d'assegurança, reassegurança i coassegurança, junt 
amb altres deutes, a 31 de desembre de 2008 i 2007, és el següent: 

31/12/2007 31/12/2008

Deutes per operacions d’assegurança directa i coassegurança:
          Amb assegurats i coasseguradors 8.619 84.971
          Amb mediadors 16.726 38.924
          Deutes condicionats 16.907 18.801

42.252 142.696

Deutes per operacions de reassegurança 9.055 41.756

Altres deutes 180.333 230.579

Total 231.640 415.031

Milers d'euros
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Dins del subepígraf "Altres deutes" s'inclouen les partides següents a 31 de desembre de 2008 i de 
2007: 

31/12/2007 31/12/2008

8.545 7.999
28.614 48.209

                -                - 
2.687 8.636

39.846 64.844

42.745 50.730
2.968 680
2.621 3.066

39.215 90.915
10.222 2.986
42.716 17.358

140.487 165.735

180.333 230.579

Altres deutes:

Milers d'euros

Deutes fiscals i socials:
Hisenda Pública creditora per altres conceptes (retencions, IVA...)
Recàrrecs sobre primes d’assegurança
Consorci de Compensació d’Assegurances i altres organismes reguladors
Organismes de la Seguretat Social

Resta de deutes:
Recobraments pendents
Fiances rebudes
Préstec projecte Recerca i Desenvolupament
Despeses periodificades
Factures pendents de pagament
Creditors diversos

Total  

 

El detall de les despeses imputades a l'exercici 2008 i a l'exercici 2007 que es satisfaran en un 
exercici posterior és el següent (en milers d'euros): 

31/12/2007 31/12/2008

16.820 40.090
11.857 9.955
7.035 3.251
3.503 37.619

39.215 90.915

Subministraments i serveis exteriors
Altres conceptes
Total

Despeses periodificades per concepte

Despeses de personal
Despeses de producció
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12. Saldos en moneda estrangera 

El contravalor en euros dels actius i passius totals mantinguts pel Grup a 31 de desembre de 2008 i de 
2007, com també el desglossament dels principals saldos mantinguts en moneda estrangera segons la 
naturalesa diversa de les partides que els integren, respon al desglossament següent: 

Euro
Lliures 

esterlines Dòlars EUA Altres Total

Efectiu i altres actius líquids equivalents        779.273                      -              33.556           30.616         843.445  
Inversions financeres

- Inversions financeres en capital        295.630                1.028             20.256           10.527         327.441  
- Participacions en fons d’inversió        931.732                      -                   536           11.870         944.138  
- Deute públic i obligacions i bons de l’Estat     1.282.334                      -              51.202           53.227      1.386.763  
- Emesos per entitats financeres i altres entitats privades     1.969.328                      -                      -                     -       1.969.328  
- Derivats               165                      -                      -                 224                389  
- Instruments híbrids                   -                       -                      -                     -                     -   
- Dipòsits en entitats de crèdit        184.613                      -                      -              7.543         192.156  
- Resta d’inversions financeres        425.463                       7                     -                   43         425.513  

Crèdits        812.086              15.501             14.304           21.030         862.921  
Participació de la reassegurança en les provisions tècniques     1.191.304              60.657             56.126             9.427      1.317.514  
Immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat 
intangible

       867.270              18.035               1.911           25.942  
       913.158  

Participacions en entitats valorades pel mètode de la participació
       141.263                      -                      -                     -   

       141.263  

Actius fiscals i altres actius        456.659              28.560             20.396           63.611         569.226  

Total     9.337.120            123.788           198.287         234.060      9.893.255  

Actius a 31 de desembre de 2008

Contravalor en milers d’euros

 
 
 

Euro
Lliures 

esterlines Dòlars EUA Altres Total

Passius subordinats         115.931                       -                      -                     -         115.931 
Altres deutes         493.578              10.603               9.515             7.662         521.358 
Provisions tècniques      6.692.537            135.401           120.366         287.712      7.236.016 
Provisions no tècniques         156.984                   888                      -                     -         157.872 
Passius fiscals i resta de passius         311.986              11.254                  930           45.217         369.387 

                    - 
Total      7.771.016            158.146           130.811         340.591      8.400.564 

Passius a 31 de desembre de 2008

Contravalor en milers d’euros

 
 
 

Posició neta a 31 de desembre de 2008      1.566.104            (34.358)             67.476        (106.531)      1.492.691  
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Euro
Lliures 

esterlines Dòlars EUA Altres Total

Efectiu i altres actius líquids equivalents      1.075.839                       5                      7             2.278      1.078.129 
Inversions financeres

- Inversions financeres en capital         543.875                1.976             30.614           18.033         594.498 
- Participacions en fons d’inversió         298.117                       -               2.095                     -         300.212 
- Deute públic i obligacions i bons de l’Estat         801.501                       -                      -                     -         801.501 
- Emesos per entitats financeres i altres entitats privades      1.866.475                       -                      -                     -      1.866.475 
- Dipòsits en entitats de crèdit         137.750                       -                      -                     -         137.750 
- Resta d’inversions financeres         495.181                       -                      -                     -         495.181 

Crèdits         332.452                       -                      -                     -         332.452 
Participació de la reassegurança en les provisions tècniques         313.332                       -                      -                     -         313.332 
Immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat 
intangible         540.025                       -                      -                     -         540.025 

Participacions en entitats valorades pel mètode de la participació         577.393                       -                      -                     -         577.393 

Actius fiscals i altres actius         126.453                       -                      -                     -         126.453 

Total      7.108.393                1.981             32.716           20.311      7.163.401 

Actius a 31 de desembre de 2007
Contravalor en milers d’euros

 
 
 

Euro
Lliures 

esterlines Dòlars EUA Altres Total
Total      5.629.492                       -                      -                     -      5.629.492 

Passius a 31 de desembre de 2007
Milers d'euros

 
 
 

Posició neta a 31 de desembre de 2007      1.478.901                1.981             32.716           20.311      1.533.909  
 

 
 
Els tipus de canvi mitjans de comptat al tancament de l’exercici, utilitzats més sovint en la conversió a 
euros d'aquest tipus de saldos mantinguts en monedes estrangeres, coincideixen amb els publicats pel 
Banc Central Europeu i es detallen a la Nota 3.g.4) de la Memòria. 
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13. Provisions tècniques 

El detall de les provisions constituïdes a 31 de desembre de 2008 i el seu moviment pel que fa a 
l'exercici anual acabat a 31 de desembre de 2007, es mostra a continuació junt amb la participació de la 
seva reassegurança: 
 

Provisió

Provisions tècniques:
  Primes no consumides i riscos en curs (*)                 567.390            325.495            917.922           (892.885)                        -            917.922 
  Assegurances de vida:
 - Relatives a l'assegurança de vida (**)              2.743.434                        -              70.858                        -                1.760         2.816.052 
 - Relatives a l'assegurança de vida quan el risc l’assumeixen 
els prenedors                 418.225                        -            321.920           (418.225)                        -            321.920 

  Prestacions (*)              1.255.015         1.077.792         3.158.086        (2.332.807)                        -         3.158.086 
  Participació en beneficis i extorns                     6.247                        -                   725                        -               (1.760)                5.212 
  Altres provisions tècniques                   15.884                        -              16.824             (15.884)                        -              16.824 

                  5.006.195              1.403.287              4.486.335            (3.659.801)                             -              7.236.016 

Participació de la reassegurança en les provisions 
tècniques (cedida):

  Provisions per a primes no consumides                   62.113            115.462            172.116           (177.575)                        -            172.116 
  Provisions per a assegurances de vida                     1.520                        -                1.523               (1.520)                        -                1.523 
  Provisions per a prestacions                 248.951            558.628         1.143.869           (807.579)                        -         1.143.869 
  Altres provisions tècniques                        748                        -                       6                  (748)                        -                       6 

                313.332            674.090         1.317.514           (987.422)                        -         1.317.514 

2008 (milers d’euros)

Entrades per 
combinacions de 

negocis
Dotacions amb 

càrrec a resultats

Aplicacions amb 
abonament a 

resultats

Traspassos 
participació 

beneficis
Saldos a 31 de 

desembre de 2008
Saldo a 1 de gener de 

2008

 
 
(*)  D'acord amb la norma IFRS 4, el Grup presenta les incorporacions de les provisions tècniques d'Atradius N.V. en 
funció de les valoracions que l'esmentada societat utilitza per als contractes d'assegurança emesos.  
 
(*) A 31 de desembre de 2008, inclou 17.256 milers d’euros corresponents a provisions per a primes no consumides 
per als productes amb cobertura inferior a l’any.  
 

El moviment d’aquestes provisions durant l’exercici 2007 va ser el següent: 

Provisió

Provisions tècniques:
  Primes no consumides i riscos en curs            553.906            567.390           (553.906)                        -            567.390 
  Assegurances de vida:
 - Relatives a l'assegurança de vida (*)         2.638.165            103.000                        -                2.269         2.743.434 
 - Relatives a l'assegurança de vida quan el risc 
l’assumeixen els prenedors            371.017            418.225           (371.017)                        -            418.225 

  Prestacions         1.196.682         1.255.015        (1.196.682)                        -         1.255.015 
  Participació en beneficis i extorns                7.096                1.420                        -               (2.269)                6.247 
  Altres provisions tècniques              12.023              15.884             (12.023)                        -              15.884 

        4.778.889         2.360.934        (2.133.628)                        -         5.006.195 

Participació de la reassegurança en les provisions 
tècniques (cedida):
  Provisions per a primes no consumides              57.359              62.113             (57.359)                        -              62.113 
  Provisions per a assegurances de vida                1.463                1.520               (1.463)                        -                1.520 
  Provisions per a prestacions            236.735            248.951           (236.735)                        -            248.951 
  Altres provisions tècniques                1.069                   748               (1.069)                        -                   748 

           296.626            313.332           (296.626)                        -            313.332 

2007 (milers d’euros)

Saldo a 31 de 
desembre de 2007

Saldo a 1 de gener 
de 2007

Dotacions amb 
càrrec a resultats

Aplicacions amb 
abonament a 

resultats

Traspassos 
participació 

beneficis

 
(*) A 31 de desembre de 2007, inclou 17.075 milers d’euros corresponents a provisions per a primes no consumides 
per als productes amb cobertura inferior a l’any.  
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En determinades modalitats d’assegurances de Vida comercialitzades per les societats Seguros 
Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros i Catoc Vida, S.A. de Seguros, principalment 
assegurances mixtes i de jubilació, al venciment de la pòlissa, els assegurats poden elegir entre un 
capital o una renda el tipus d’interès de la qual es fixa en el moment de la contractació de la pòlissa. 
Les provisions d’assegurances de Vida constituïdes a 31 de desembre de 2008 recullen, prenent 
com a base l’experiència històrica de cada entitat dependent i el major cost estimat que 
representaria la segona de les opcions, el valor d’aquestes opcions de venciment per import de 
2.795 milers d’euros. Aquesta provisió va ser de 3.271 milers d'euros a 31 de desembre de 2007, la 
qual cosa ha suposat una aplicació d'aquesta provisió per 476 milers d'euros l'exercici 2008. 

Seguint les recomanacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions ("DGAFP"), 
el Grup procedeix a calcular, a cada tancament, la provisió matemàtica aplicant el tipus d'interès 
màxim aplicable publicat anualment per la DGSAP per a les modalitats d'assegurances universals; 
concretament, per als períodes en què aquestes modalitats garanteixen un tipus d'interès superior al 
que s'especifica a l'article 33.1 del ROSAP (3 o 6 mesos) i per a certes modalitats d'assegurances 
individuals i determinades pòlisses col·lectives que abans es tractaven segons l'article 33.2a) del 
Reglament. L’efecte en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2008, aplicant el tipus d’interès 
màxim del 2,60%, ha suposat una aplicació de la provisió de 1.355 milers d’euros. El Grup disposa a 
31 de desembre de 2008 d'una provisió per a aquesta finalitat de 3.702 milers d'euros. 

A més, per a determinats compromisos assumits abans de l'1 de gener de 1999, el Grup manté una 
provisió a 31 de desembre de 2008 per import de 18.875 milers d'euros, tant per fer front al tipus 
d'interès garantit com a les despeses d'administració futures d'aquestes pòlisses. 

Amb data 3 d’octubre de 2000, es va publicar una resolució de la Direcció General d’Assegurances i 
Fons de Pensions, en relació amb les taules de mortalitat i supervivència que han d’utilitzar les 
entitats asseguradores, i es van publicar les taules PERM/F-2000P, que van passar a ser d’aplicació 
per a la nova producció que s'efectués des de l’entrada en vigor de la resolució (15 d’octubre de 
2000). Igualment, per a la cartera de pòlisses en vigor en aquesta data s'habilitava la utilització de 
les taules PERM/F-2000C. Les provisions d'assegurances de vida que el Grup manté recullen, en la 
seva totalitat, l'impacte derivat de l'aplicació de les taules esmentades. En l'exercici 2007, el Grup ha 
procedit a aplicar les taules PERM/F-2000P també per a la cartera de pòlisses existent a la data de 
l'anterior Resolució, registrant una dotació addicional per a les provisions d'assegurances de vida 
d'11.253 milers d'euros en el compte de pèrdues i guanys del segment de Vida de l'exercici 2007.  

El detall de les provisions tècniques del negoci directe i reassegurança acceptat a 31 de desembre 
de 2008 en funció dels diferents negocis que queden inclosos dins dels segments de Vida i No Vida 
és el següent: 

Provisió a 31 de desembre de 2008

Automòbils Multirisc Crédito y Caución

Altres 
assegurances 

diverses Vida Total

Provisions tècniques:

  Primes no consumides i riscos en curs            218.526            173.994            434.872              90.530              17.256            935.178 

  Matemàtiques                        -                        -                        -                        -         2.798.796         2.798.796 

  Quan el risc de la inversió l'assumeixen els prenedors                        -                        -                        -                        -            321.920            321.920 

  Prestacions            308.595            112.980         2.417.237            269.833              49.441         3.158.086 

  Participació en beneficis i extorns                        -                        -                        -                        -                5.212                5.212 
  Altres provisions tècniques                        -                       -                       -             16.824                        -             16.824 

           527.121           286.974        2.852.109           377.187         3.192.625        7.236.016 

No Vida

Milers d'euros
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A continuació es detalla el desglossament de les provisions tècniques del negoci directe i 
reassegurança acceptat per a l'exercici 2007. 

Provisió a 31 de desembre de 2007

Automòbils Multirisc Crédito y Caución

Altres 
assegurances 

diverses Vida Total

Provisions tècniques:

  Primes no consumides i riscos en curs                 224.720            162.761              89.769              90.140              17.075            584.465 

  Matemàtiques                             -                        -                        -                        -         2.726.359         2.726.359 

  Quan el risc de la inversió l'assumeixen els prenedors                             -                        -                        -                        -            418.225            418.225 

  Prestacions                 347.007            132.796            463.110            263.160              48.942         1.255.015 

  Participació en beneficis i extorns                             -                        -                1.870                        -                4.377                6.247 
  Altres provisions tècniques                             -                        -                        -             15.884                        -             15.884 

                571.727           295.557           554.749           369.184         3.214.978        5.006.195 

Milers d'euros

No Vida

 

 

L’import de les plusvàlues latents derivades dels actius financers classificats en les carteres de 
disponible per a la venda i a valor raonable amb canvis en resultats que són imputables als 
assegurats a la data de tancament, se suma a l'epígraf "Resta de passius". Aquestes plusvàlues 
diferides són de 15.363 milers d’euros a 31 de desembre de 2008 (39.381 milers d'euros a 31 de 
desembre de 2007), i el moviment experimentat durant el mateix exercici 2008 és el següent: 

Participació en beneficis diferida Milers d'euros
Saldo a 1 de gener de 2008      39.381 
Moviment net per desassignació de plusvàlues 
latents netes amb càrrec a patrimoni net            (18.913)
Moviment net per desassignació de plusvàlues 
latents netes amb càrrec a resultats              (5.105)
Saldo a 31 de desembre de 2008             15.363  

 

A continuació es detalla el moviment experimentat al llarg de l'exercici 2007: 

Participació en beneficis diferida Milers d'euros
Saldo a 1 de gener de 2007             84.890 
Moviment net per desassignació de plusvàlues 
latents netes amb càrrec a patrimoni net            (25.993)
Moviment net per desassignació de plusvàlues 
latents netes amb càrrec a resultats            (19.516)
Saldo a 31 de desembre de 2007             39.381  

 

L’import de la provisió per a participació en beneficis de caràcter diferit representa, a 31 de 
desembre de 2008, una assignació global del 26,0% (del 27,2% a 31 de desembre de 2007) del 
total de plusvàlues latents de les subcarteres d’actius financers vinculats a contractes 
d’assegurança de vida amb dret a l’anterior participació. 

Els interessos aplicats durant els exercicis 2008 i 2007 als contractes d’assegurances de Vida han 
suposat un total de 44.510 i 123.179 milers d’euros, respectivament. 

L’efecte de la reassegurança en el compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2008 i 2007 ha estat 
el següent: 

247



 

  

Exercici 2007 Exercici 2008

Primes imputades a la reassegurança cedida
─        Primes cedides                232.808           771.527 
─        Variació provisió per a primes no consumides                   (4.649)              (1.514)
Comissions (*)                  76.944           276.291 
Cost de la cessió                151.215           493.722 

Sinistralitat de la reassegurança (*)                129.460           735.933 
Cost total de la reassegurança                  21.755          (242.211)

Milers d'euros

 

 

(*) Les comissions i la sinistralitat de la reassegurança es presenten en el compte de pèrdues i guanys i 
afecten els subepígrafs de "Despeses d’explotació netes" i "Sinistralitat de l’exercici neta de 
reassegurança" de manera respectiva. 

 

14. Provisions no tècniques 

El detall a 31 de desembre de 2008 i de 2007 és el següent: 

31/12/2007 31/12/2008
Provisió per a tributs        19.130            9.502 
Provisió per a pensions i obligacions similars        42.608        122.976 
Indemnitzacions per cessament          2.808            2.055 
Altres compromisos amb el personal          1.883            1.909 
Deutes per convenis amb asseguradores        13.582          10.531 
Provisions per a responsabilitats             377               377 
Provisions per a reestructuracions                 -            2.113 
Contractes onerosos                 -               888 
Legals/ litigis                 -            2.523 
Opcions sobre accions liquidades en efectiu                 -            1.686 
Altres provisions          8.001            3.312 
Total        88.389        157.872 

Milers d'euros

 

 

Al marge dels que li són propis al negoci assegurador i que, en aquest cas, es troben degudament 
valorats i recollits, si escau, en les provisions per a prestacions, el Grup no té reclamacions, judicis o 
litigis de caràcter significatiu, que individualment impliquin danys o puguin afectar els estats financers 
consolidats, ni tampoc no té passius contingents que puguin involucrar el Grup en litigis o suposar la 
imposició de sancions o penalitzacions, de manera significativa, en el seu patrimoni. 
 
A 31 de desembre de 2008 i de 2007, els compromisos que queden recollits en la provisió per a 
pensions i obligacions similars es detallen a continuació: 
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Prestació 
definida

Aportació 
definida

Prestació 
definida

Aportació 
definida

Compromisos per pensions - 
Meritats pel personal en actiu          9.599            2.788       216.624          3.236 
Causats pel personal passiu        30.221                    -       181.981                 - 

Total        39.820            2.788       398.605          3.236 

Total obligacions

Actius afectes al pla
Actius afectes Atradius
Ajustos consolidació:
Total actius
Provisió per a pensions i obligacions 
similars

2007 (milers d’euros) 2008 (Milers d'euros )

42.608 401.841

 - 282.459
- -3.594
- 278.865

42.608 122.976  

 

A continuació es detallen els compromisos per retribucions postocupació més importants dins del Grup: 

─ Seguros Catalana Occidente va signar al final de l'exercici 2002 un conveni col·lectiu propi 
amb els seus empleats amb vigència per als anys 2003 a 2006. Aquest conveni es va renovar 
per a l'exercici 2007. Fruit de la negociació, els compromisos per pensions per a la contingència 
de jubilació preexistents van ser substituïts per un pla d'aportació definida, instrumentat en el 
“Pla de pensions d'empleats de Seguros Catalana Occidente, Sociedad Anónima de Seguros y 
Reaseguros”, adscrit al fons de pensions “Catalana Occident Ocupació 1, Fons de pensions”. El 
col·lectiu de pensionistes continua mantenint els seus compromisos per pensions, rendes 
vitalícies constants, instrumentats mitjançant els corresponents contractes d'assegurança amb 
asseguradores del Grup. 

El 26 de juliol de 2006, es va acordar la integració dels treballadors de Lepanto a l'anterior 
conveni laboral de Seguros Catalana Occidente. La plantilla de Lepanto va passar a regir-se 
per les mateixes condicions laborals que hi havia establertes a la societat absorbent.  

Durant l'exercici 2008, Seguros Catalana Occidente ha realitzat aportacions ordinàries al pla de 
pensions esmentat per un import de 1.393 milers d'euros (1.447 milers d'euros l'exercici 2007), 
mentre que les primes pagades a les asseguradores del Grup per les pòlisses d'assegurances 
que cobreixen els compromisos restants han pujat a 319 milers d'euros (321 milers d'euros 
l'exercici anterior). 

El 31 de març de 2005 va entrar en vigor el sistema de previsió social voluntari per a l’equip 
directiu de la societat amb l’objectiu de proporcionar un complement adequat a les prestacions 
de la Seguretat Social amb la contractació d’una assegurança col·lectiva de Vida amb Catoc 
Vida, S.A. de Seguros, amb l'abonament d'una prima en l'exercici 2008 per import de 117 milers 
d’euros (109 milers d'euros a l'exercici 2007). 

D’altra banda, i segons l’anterior conveni col·lectiu, aquesta societat manté premis de 
permanència (altres retribucions a llarg termini). L’import de provisió per aquest concepte ha 
assolit la xifra de 1.869 milers d'euros a 31 de desembre de 2008 (1.848 milers d’euros a 31 de 
desembre de 2007), i forma part del saldo de l’epígraf “Provisió per a riscos i despeses – Altres 
compromisos amb el personal”.  

─ En el cas de Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A. hi ha un 
compromís amb el personal passiu que consisteix en el pagament d'una renda vitalícia 
constant, i també altres compromisos per premis de jubilació amb els seu empleats en actiu; 
tots estan coberts mitjançant actius financers del Grup.  
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Una part dels compromisos per pensions del personal actiu d’aquesta societat es troben 
instrumentats mitjançant un pla de pensions adscrit al fons de pensions "Grupo Seguros Bilbao 
Empleados, Fondo de Pensiones". 

D’altra banda, aquesta societat també manté premis de permanència (altres retribucions a llarg 
termini). El personal contractat, després de 25 anys de treballar-hi sense falta greu en el seu 
expedient, percebrà un premi consistent en tres mensualitats. Durant l'exercici 2006, Seguros 
Bilbao va procedir a l'externalització d'aquest compromís, i manté una pòlissa les provisions 
matemàtiques de la qual cobreixen els passius actuarialment estimats per aquest concepte.  

─ Compromisos d'Atradius N.V.: Com a conseqüència de la combinació de negocis, s'han 
incorporat compromisos per pensions netes dels actius del pla per 82.556 milers d'euros a la 
data d'adquisició i 7.101 milers d'euros per altres compromisos a llarg termini incorporats en 
diferents rúbriques. 

Els actius i passius que recullen els compromisos amb el personal es refereixen, principalment, 
als actius i passius de pensions per plans de prestació definida. Els principals plans de 
prestació definida es troben a Alemanya i Regne Unit, i representen un 96% de les obligacions 
de prestació definida. Els altres plans fan referència a filials d'Atradius N.V. establertes a Mèxic, 
Noruega, Bèlgica, Suècia, Itàlia, Suïssa i França. El reconeixement dels actius i passius es fixa 
de manera independent per a cada pla. 

Per acabar, per tal d'atendre els compromisos per pensions per la contingència de jubilació, 
com també per altres compromisos addicionals, la societat Crédito y Caución manté amb 
societats del Grup i altres asseguradores externes els corresponents concerts contractuals, que 
preveuen l'assumpció de les desviacions tècniques actuarials que es puguin produir. 

A la taula següent es resumeix l'estat de finançament i les quantitats reconegudes en el balanç 
de situació consolidat a 31 de desembre de 2008. 

Milers d'euros

31/12/2008
Obligacions de prestació definida      357.948 
Actius del pla    (282.459)
Compromisos per pensions (nets dels actius 
del pla)        75.489 
Actius del pla no reconeguts             201 
Dèficit        75.690 

Pla de finançament Atradius

 

Pel que fa als actius del pla no reconeguts, fan referència al pla de pensions neerlandès. El 
reconeixement d'aquest actiu que sorgeix com a conseqüència del sobrefinançament del pla 
de prestació està restringit a la capacitat d'emprar el superàvit per generar futurs beneficis. 
L'acord de pensions neerlandès i les regulacions locals prohibeixen l'ús dels actius corrents en 
benefici d'Atradius N.V. Per consegüent, aquesta part dels actius s'inclouen en la provisió per a 
compromisos amb el personal (obligacions de prestació definida).  

Altres societats dependents tenen adquirits compromisos per pensions, d'acord amb els seus convenis 
col·lectius, amb els seus empleats en actiu i passius. Aquests compromisos estan coberts 
majoritàriament mitjançant pòlisses d'assegurança amb societats del Grup. 

Atradius N.V. ha estimat els seus compromisos per pensions aplicant procediments i hipòtesis de càlcul 
prudents i consistents adaptades a la regulació de cada país amb les condicions d'incertesa inherents a 
les obligacions que cobreixen.  

A continuació es detallen les principals hipòtesis utilitzades en el càlcul dels compromisos anteriors per 
a la resta de societats del Grup a 31 de desembre de 2008: 
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Mètode de càlcul “Unitat de crèdit 
projectada” 

Hipòtesi exercici 2008 

Tipus d'interès tècnic Corba swap a 31.12.2008 
Taules de mortalitat GRM /F – 95 / PERM/F 2000P 
Taxa anual de creixement dels salaris (*) Entre 2% i 4% 
Taxa anual d'increment prestacions de la 
Seguretat Social (*) 

3% 

(*) Només afecten els compromisos per pensions que es meriten pel personal en actiu. 

A 31 de desembre de 2007 i 2008, les obligacions dels plans de prestació definida es troben coberts 
amb actius afectes que són pòlisses d'assegurança, contractades majoritàriament entre societats del 
Grup i amb la provisió constituïda a aquest efecte (vegeu Nota 14). 

Des de l'1 de gener de 2006, i d'acord amb l'opció contemplada per l'esmena de la NIC 19 – Beneficis 
als empleats, el Grup reconeix la totalitat de pèrdues i guanys actuarials de tots els plans de prestació 
definida fora del compte de pèrdues i guanys, i es reflecteixen a l'“Estat d'ingressos i despeses 
reconeguts” a través del concepte “Guanys /(Pèrdues) actuarials per retribucions a llarg termini al 
personal”. A l'exercici 2008 s'han registrat pèrdues i guanys actuarials nets per valor de (8.123) milers 
d'euros amb càrrec a les anteriors reserves imputables a la societat dominant ((913) milers d'euros 
l'exercici anterior).  

Els drets consolidats en els plans de pensions corresponents als compromisos d'aportació definida de 
Seguros Catalana Occidente i de Seguros Bilbao assoleixen la xifra de 50.089 i 14.888 milers d'euros a 
31 de desembre de 2008 (55.306 i 16.246 milers d'euros al tancament de l'exercici anterior), i no es 
detallen en el quadre presentant anteriorment.  

 

15. Patrimoni atribuït als accionistes de la societat dominant 

Com a part dels estats financers consolidats, el Grup presenta un estat de canvis en el patrimoni net 
consolidat que mostra, entre altres dades: 

─ El resultat de l'exercici que es deriva del compte de pèrdues i guanys. 

─ Cadascuna de les partides d'ingressos i despeses de l'exercici que, segons les NIIF, s'ha 
reconegut directament en el patrimoni net. 

─ El total dels ingressos i les despeses de l'exercici (suma dels dos apartats anteriors), 
mostrant de manera separada l'import total atribuït als accionistes de la societat dominant 
i als interessos minoritaris. 

─ Els efectes dels canvis en les polítiques comptables i de la correcció d'errors en 
cadascun dels components del patrimoni net, en cas que s'hagin produït. 

─ Els imports de les transaccions que els tenidors d'instruments de patrimoni net han 
realitzat com a tals, per exemple, les aportacions de capital, les recompres d'accions 
pròpies mantingudes en autocartera i els repartiments de dividends. Aquestes darreres 
distribucions es mostren per separat, i 

─ El saldo de les reserves per guanys acumulats al principi de l'exercici i en la data del 
balanç, i també els moviments en qüestió durant l'exercici. 

A més a més, el Grup detalla per separat tots els ingressos i les despeses que s'han reconegut durant 
l'exercici, sia a través del compte de pèrdues i guanys, sia directament en el patrimoni. Aquest estat 
s'anomena "Estat d'ingressos i despeses reconeguts" i complementa la informació proporcionada a 
l'Estat de canvis en el patrimoni net. 

En l'exercici 2008 la societat dominant del Grup no ha realitzat cap canvi significatiu en les seves 
polítiques comptables, i no ha estat necessari corregir errors d'exercicis anteriors.  
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15.a) Capital social 

El capital social de la societat dominant és de 36.000 milers d'euros, totalment subscrit i 
desemborsat, dividit en 120.000.000 accions, de 0,30 euros de valor nominal cadascuna, 
representades en anotacions en compte. Totes les accions tenen els mateixos drets i la societat 
dominant pot emetre accions sense vot. 

Els accionistes de la societat dominant amb participació igual o superior al 10% del capital subscrit 
a 31 de desembre de 2008 són els següents: 

 

Percentatge 
de 

participació 
Corporación Catalana Occidente, S.A.  26,14% 
La Previsión 96, S.A. 25,00% 

 

El percentatge de participació dels anteriors accionistes no ha experimentat cap variació respecte 
de l'exercici 2007. 

La societat Inoc, S.A., que posseeix el 100% de les societats indicades en el quadre anterior, 
ostenta indirectament el 51,14% de la societat dominant a 31 de desembre de 2008 i pertany a un 
grup el cap de la qual és CO Sociedad de Gestión y Participación, S.A.  

15.b) Prima d'emissió i Reserves 

En l'Estat de canvis en el patrimoni net adjunt a aquests comptes anuals s'han detallat els saldos 
de la prima d'emissió i les reserves per guanys acumulats a l'inici de l'exercici 2008 i a 31 de 
desembre de 2008, i també els moviments produïts durant l' exercici. 

El detall de la prima d'emissió i de cada classe de reserves a 31 de desembre de 2008 i de 2007 
és el següent: 

Saldos a
31-12-2007

Saldos a
31-12-2008

1.533 1.533

61 61
7.212 7.212

112.651 164.099
344.548 563.913

61.320 20.428
17.823 - 

543.615 755.713

78.195 89.008
4.479 4.479
1.868 -2.334

84.542 91.153

629.690 848.399

Reserva de primera aplicació NIIF
Variació d'altres reserves

Altres reserves per canvis en criteris comptables

Total prima d’emissió i reserves

Reserves en societats consolidades pel mètode de la participació (posada en 
equivalència)
Reserves per a accions pròpies
Reserves

Reserves d'estabilització

Diferències per ajust del capital a euros
Reserva legal
Reserves voluntàries de la societat dominant
Reserves en societats consolidades per integració global

Milers d'euros

Prima d’emissió d’accions
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15.b.1) Prima d’emissió d’accions 

El saldo d’aquest tipus de reserves, d’acord amb el Text refós de la Llei de societats anònimes, es 
pot utilitzar per ampliar el capital i no s’estableix cap restricció pel que fa a la seva disponibilitat.  

15.b.2) Diferències per ajust del capital a euros 

El saldo d’aquesta reserva prové de la reducció de capital efectuada a l’exercici 2001 com a 
conseqüència de la redenominació del capital social a euros. La seva disponibilitat està subjecta 
als mateixos requisits que la reserva legal. 

15 b.3) Reserva legal 

De conformitat amb el Text refós de la Llei de societats anònimes, s’ha de destinar una xifra igual 
al 10% del benefici de l’exercici a la reserva legal fins que aquesta sigui, com a mínim, el 20% del 
capital social. La reserva legal es podrà utilitzar per augmentar el capital social en la part del seu 
saldo que excedeixi el 10% del capital ja augmentat. Tret d’aquesta finalitat, i mentre no se superi 
el 20% del capital social, aquesta reserva només es podrà destinar a la compensació de pèrdues i 
sempre que no hi hagi altres reserves disponibles suficients per a aquest efecte. A les diferents 
dates presentades, el saldo d’aquesta reserva representa el 20% del capital social. 

15.b.4) Reserves voluntàries de la societat dominant 

El seu detall a 31 de desembre de 2008 i de 2007 és el següent (en milers d'euros): 

 31-12-2007 31-12-2008 

Reserves voluntàries 102.547 153.995 
Reserva de fusió 9.799 9.799 
Altres reserves 305 305 
Total 112.651 164.099 

 

Els saldos d’aquestes reserves són de lliure disposició. La reserva de fusió té el seu origen en la 
fusió per absorció d’Occidente, Cía. de Seguros y Reaseguros en l’exercici 1988.  

15.b.5) Reserves en societats consolidades 

S’indica a continuació el desglossament per entitats dels saldos d’aquest compte del balanç de 
situació consolidat a 31 de desembre de 2008 i de 2007, un cop considerat l’efecte dels ajustos de 
consolidació: 
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 31/12/2007 31/12/2008

 

175.599 253.985
9.971 30.136
2.582 3.244

-1.325 217
42.707 45.441

4.918 5.503
76.946 178.213

56 62
298 298

9.835 11.080
17.557 27.684

5.036 6.996
368 1.054

344.548 563.913

11.939 12.626
3.282 4.234
1.291 1.627
1.755 1.860

81 81
42.972 - 
61.320 20.428 

Hercasol SICAV, S.A.
Asitur Asistencia, S.A.
Calboquer, S.L.
Atradius N.V.

 

Valorades pel mètode de la participació: 

Baqueira Beret, S.A.
Inpisa Dos SICAV, S.A.

Salerno 94, S.A.
Catoc, SICAV, S.A.
Inversiones Menéndez Pelayo, SICAV, S.A.
C.O. Capital AG. Valores

Depsa, S.A. de Seguros y Reaseguros
Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.
Tecniseguros, Sociedad de Agencia de Seguros, S.A.
Prepersa, Peritación de Seguros y Prevención, A.I.E.

Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A.
Catoc Vida, S.A. de Seguros
Cosalud, S.A. de Seguros
Nortehispana, S.A. Cía de Seguros y Reaseguros

Milers d'euros

Consolidades per integració global: 

Seguros Catalana Occidente, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

 
 
15.b.6) Reserves d'estabilització 

Aquesta reserva té origen en la reserva obligatòria que determinades societats asseguradores del 
Grup han d'enregistrar d'acord amb la normativa espanyola. Es mostra per l'import net d'impostos, 
i també de la imputació realitzada als socis minoritaris. El moviment que ha experimentat aquesta 
reserva durant els exercicis 2008 i 2007 és el següent: 

Milers d'euros

Saldo inicial a 1 de gener de 2007 60.221

Addicions netes per assignació de la distribució de resultats 
de l'exercici 2006 12.584

Addicions per canvis en el perímetre – increment de 
participació a Crédito y Caución 5.390
Saldo final a 31 de desembre de 2007 78.195

Addicions netes per assignació de la distribució de resultats 
de l'exercici 2007 10.813
Saldo final a 31 de desembre de 2008 89.008
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15.c) Accions i participacions en patrimoni pròpies 

El saldo d’aquest subepígraf, que es presenta com a minoració del patrimoni atribuït als 
accionistes de la societat dominant del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2008 i 
de 2007, d’acord amb els requisits de presentació establerts a la NIC 32, correspon a les accions 
de Grup Catalana Occident, SA, propietat de la societat dependent consolidada Salerno 94, S.A. 

La totalitat de les accions del Grup propietat de la societat dependent Salerno 94, a 31 de 
desembre de 2008, representen l’1,83% del capital emès en aquesta data (1,77% a 31 de 
desembre de 2007). Durant l’exercici 2008, el percentatge d’accions en circulació mantingudes per 
l’anterior companyia ha oscil·lat entre l’1,77% i l’1,83%, calculat sobre la diària (entre l'1,6% i 
l'1,77% durant l'exercici 2007). El preu mitjà de les adquisicions de l’exercici ha estat de 14,22 
euros per acció, i el cost mitjà d’adquisició a 31 de desembre de 2008 és de 8,56 euros per acció. 
Aquestes accions es troben disponibles per a la seva venda amb la finalitat de mantenir la 
liquiditat. No hi ha més accions de Grup Catalana Occident, SA en poder d’altres societats del grup 
o d’un tercer que actuï per compte d’elles. A més, a 31 de desembre de 2008 ni la societat 
dominant ni les societats dependents tenen compromisos basats en el pagament mitjançant 
accions de la societat dominant. 

 L’evolució dels moviments de compres i vendes realitzats per Salerno 94, S.A. durant els exercicis 
2008 i 2.007 ha estat la següent: 

Saldos a 1 de gener de 2007 12.234 577 1.921.455

Addicions 5.589 61 205.952
Retirades - - - 
Saldos a 31 de desembre de 2007 17.823 638 2.127.407

Addicions 970 21 68.233
Retirades - - - 
Saldos a 31 de desembre de 2008 18.793 659 2.195.640

Milers d'euros

Nombre d’accionsCost d‘adquisició Valor nominal

 

 

15.d)  Distribució de resultats 

La proposta de distribució del benefici net de l’exercici 2008 de Grup Catalana Occident, Societat 
Anònima, que el seu Consell d’Administració sotmetrà a l’aprovació de la Junta General 
d’Accionistes és la següent: 

Exercici 2008

Distribució Milers d'euros

A reserves voluntàries 166.773
A dividends 60.876
Benefici net de l’exercici 227.649

 

La distribució del benefici net de l'exercici 2007 aprovada per la Junta General d'Accionistes de la 
societat dominant celebrada el 29 de maig de 2008 va consistir a destinar 57.600 milers d'euros 
del resultat de 91.255 milers d'euros a dividends, i 33.625 milers d'euros a incrementar les 
reserves voluntàries. 
Prèviament, el Consell d'Administració de la societat dominant, en les seves reunions celebrades 
el 28 de juny de 2007, el 27 de setembre de 2007, el 31 de gener de 2008 i el 27 de març de 2008, 
va acordar distribuir, a compte del resultat de l'exercici 2007, l'anterior quantitat de 57.600 milers 
d'euros, import que es va fer efectiu mitjançant diversos pagaments els dies 19 de juliol de 2007, 
11 d'octubre de 2007, 9 de febrer de 2008 i 11 de maig de 2008. 
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A l'estat de canvis en el patrimoni net es detalla la distribució del benefici net consolidat de 
l'exercici 2007. 

15.e)  Dividends a compte 

A continuació es detallen els diferents imports abonats als accionistes durant l'exercici 2008 en 
concepte de dividends: 
 

Òrgan de govern: Data de l'acord: Data de pagament: Tipus de dividend: Per acció en 
euros 

Total en milers 
d’euros 

Consell d’Administració 31 de gener de 2008 9 de febrer de 2008 Tercer dividend a compte 
resultats 2007 0,091 10.920 

Consell d’Administració 27 de març de 2008 11 de maig de 2008  Quart dividend a compte 
resultats 2007 0,207 24.840 

Consell d’Administració 26 de juny de 2008 18 de juliol de 2008 Primer dividend a compte 
resultats 2008 0,1001 12.012 

Consell d’Administració 26 de setembre 2008 10 d'octubre de 2008 Segon dividend a compte 
resultats 2008 0,1001 12.012 

     59.784 
 
Aquests dividends s'han calculat segons el balanç de la societat dominant a les dates següents i 
amb el detall que s'indica a continuació: 
 

  Milers d'euros 

  30 de gener de 2008 26 de març de 2008 25 de juny de 2008 25 de setembre de 2008 

Suma actius disponibles i realitzables 61.157 51.903 34.265 24.793 

Suma passius exigibles 1 658 4.365 3.160 

Superàvit estimat de liquiditat 61.156 51.245 29.900 21.633 

Dividend a compte 10.920 24.840 12.012 12.012 

 

Les distribucions de dividends realitzades durant l'exercici 2008 compleixen els requisits i les 
limitacions que estableixen la normativa legal i els estatuts socials vigents de la societat dominant. 

Addicionalment, el Consell d'Administració de la Societat, a la seva sessió de 29 de gener de 2009 
ha acordat distribuir un tercer dividend a compte dels resultats de l'exercici 2008 per import de 
12.012 milers d'euros pagadors a partir del 13 de febrer de 2009. Aquest dividend s'ha calculat 
segons el balanç de la Societat a 28 de gener de 2009 i amb el detall següent: 

 
Milers d'euros 

 
28 de gener de 2009 

Suma actius disponibles i realitzables 72.909 

Suma passius exigibles 24.260 

Superàvit estimat de liquiditat 16.970 

Dividend a compte 12.012 
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15.f) Benefici per acció 

El benefici bàsic per acció es determina dividint el resultat net atribuïble al Grup entre la mitjana 
ponderada d'accions ordinàries en circulació durant l'exercici, exclòs el nombre mitjà de les 
accions pròpies mantingudes al llarg d'aquest. 

A continuació es detalla aquest càlcul: 

234.719 104.448
120.000 120.000

-2.128 -2.196
117.975 117.852

1,99 0,89

- - 

1,99 0,89Benefici bàsic per acció

D'operacions interrompudes: p
interrompudes (milers d'euros)

Menys: Accions pròpies ponderades (milers d'accions) (*)
Nombre mitjà ponderat d’accions en circulació (milers d’accions)

Benefici bàsic per acció

D'operacions continuades i interrompudes:

Resultat net atribuït als accionistes de la societat dominant(milers d'euros)
Nombre mitjà ponderat d’accions emeses (milers d’accions)

2007 2008

 
 
(*) Es refereix a les accions pròpies mantingudes en autocartera a 31 de desembre de 2008 i 2007 
respectivament. 

Atès que no existeixen opcions sobre accions, warrants o d'altres equivalents que puguin causar 
un possible efecte de dilució, el benefici bàsic per acció coincideix amb el benefici diluït per acció 
en els diferents exercicis presentats. 

 

15.g) Ingressos i despeses reconeguts  

Les principals partides que es registren en els ingressos i despeses reconeguts fora del compte de 
pèrdues i guanys són els ajustos per canvis de valor de les reserves per a ajustos de valoració 
dels actius que es mantenen classificats a la cartera d'"actius disponibles per a la venda", incloses 
les correccions d'asimetries comptables generades per l'assignació als prenedors de plusvàlues 
netes latents de les inversions, de les diferències de canvi per conversió dels saldos mantinguts en 
moneda estrangera d'aquesta cartera i de les filials estrangeres d'Atradius, N.V. i, per últim, les 
pèrdues i guanys actuarials generats per la reserva per a pensions.  

Reserves per a ajustos de valoració (Actius disponibles per a la venda) 

Sota aquest concepte es recull, principalment, l’import net d’aquelles variacions del valor raonable 
dels actius financers classificats com a disponibles per a la venda que, d’acord amb el que es 
disposa la Nota 3.b.5, es classifiquen com a part integrant del patrimoni consolidat del Grup. 
Aquestes variacions es registren al compte de pèrdues i guanys consolidat quan té lloc la venda 
dels actius en els quals tenen el seu origen.  

Correccions d'asimetries comptables 

En aquest concepte s’inclouen les variacions de les plusvàlues latents derivades dels actius 
financers classificats a les carteres de disponible per a la venda i a valor raonable amb canvis en 
resultats que resulten imputables als prenedors dels plans de vida. 
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Reserves per diferències de canvi per conversió   

Aquesta reserva engloba les diferències de canvi, generades bàsicament en les partides no 
monetàries el valor raonable de les quals s'ajusta amb contrapartida en el patrimoni net. 

Reserva de pensions - pèrdues i guanys actuarials   

Aquesta reserva recull les variacions actuarials que sorgeixen quan es calculen les obligacions per 
a pensions i el valor raonable dels actius dels plans de prestació definida del Grup, que es 
reconeixen en el període en què es produeixen. A més, es recullen les baixes comptables d'actius 
que poden produir-se quan els actius d'un pla són majors que l'obligació de prestació prevista i el 
Grup no pot recuperar cap superàvit a través de reemborsaments del vehicle de pensions, a causa 
de requisits de solvència i control.  
 
 
 

16. Interessos minoritaris 

A continuació es presenta el detall, per societats consolidades, del saldo de l'epígraf "Interessos 
minoritaris" i el subepígraf "Pèrdues i guanys atribuïts a socis externs" a 31 de desembre de 2008 i 
de 2007: 

Interessos 
minoritaris

PiG atribuïbles a 
socis externs

Interessos 
minoritaris

PiG atribuïbles a 
socis externs

Catoc Vida, S.A. de Seguros 3.522 168 3.450 46
Nortehispana, de Seguros y Reaseguros, S.A. 108 19 95 29
Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L. 461.627 54.359 563.044                   (105.048)

Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A. 706 146 608 175
Catoc, SICAV S.A. 12.666 1.984 11.580 3.154

Total 478.629 56.676 578.777                   (101.644)

Milers d'euros

31/12/2007 31/12/2008

 

El moviment que ha tingut lloc a l'epígraf d'"Interessos minoritaris" durant els exercicis 2008 i 2007 
es mostra a l'estat de canvis en el patrimoni net consolidat. 
 
 
 

17. Informació dels contractes d'assegurança en funció dels segments 
primaris  

El volum total de les primes meritades de l’assegurança directa i la reassegurança acceptada 
durant els exercicis 2008 i 2.007 ha suposat un total de 3.353.013 milers d'euros i 2.044.650 milers 
d'euros, respectivament. A més, el Grup ha gestionat unes aportacions a plans de pensions i fons 
d’inversió, no reflectides en el compte de pèrdues i guanys consolidat, per import de 44.865 milers 
d’euros durant l'exercici 2008 i de 98.771 milers d'euros durant l'exercici 2007. 

El detall que presenten les primes imputades de l'exercici 2008, com també la resta de conceptes 
d'ingressos i despeses en funció dels segments i subsegments principals definits és el següent: 
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Automòbils Multirisc comercial Altres diversos 
Primes imputades negoci directe i reassegurança 
acceptada 445.673     367.302     1.620.115  279.031     609.938     3.322.059  
Primes meritades de l’assegurança directa 439.943     366.538     1.540.704  273.862     610.028     3.231.075  
Primes meritades de la reassegurança acceptada -                 12.310       103.328     6.009         291            121.938     
cobrament 463            314            (5)               450            201            1.423         
Variació de la provisió per a primes no consumides i 
per a riscos en curs de l’assegurança directa (6.193)        8.914         19.124       314            159            22.318       
Variació de la provisió per a primes no consumides de 
la reassegurança acceptada -                 2.318         4.798         76              21              7.213         
Primes imputades a la reassegurança (1.681)        29.616       706.897     34.134       4.074         773.040     

inversions 37.089       23.725       107.257     26.304       174.634     369.009     
Ingressos procedents de les inversions immobiliàries 4.049         2.170         373            2.725         13.605       22.922       
Ingressos procedents de les inversions financeres 24.781       14.472       101.880     20.234       146.446     307.813     
Aplicacions de correccions de valor per deteriorament 
de l'immobilitzat material i inversions immobiliàries -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Aplicacions de correccions de valor per deteriorament 
de les inversions financeres -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Beneficis en realització de l'immobilitzat material i de 
les inversions immobiliàries -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Beneficis en realització de les inversions financeres 8.259         7.083         5.004         3.345         14.583       38.274       
les quals el prenedor assumeix el risc de la 
inversió -                 -                 -                 -                 28.650       28.650       
Altres ingressos tècnics 609            578            225.428     265            5.467         232.347     
Sinistralitat de l'exercici neta de reassegurança 303.251     189.462     1.009.891  85.316       588.150     2.176.070  
Prestacions pagades de l'assegurança directa 319.062     202.193     989.135     92.014       588.724     2.191.128  
Prestacions pagades de la reassegurança acceptada 147            5.525         30.005       615            87              36.379       
Prestacions pagades de la reassegurança cedida (20)             16.767       461.105     13.515       2.537         493.904     
l'assegurança directa (39.703)      (20.932)      592.815     6.558         491            539.229     
Variació de la provisió per a prestacions de la 
reassegurança acceptada (226)           1.117         27.527       114            10              28.542       
Variació de la provisió per a prestacions de la 
reassegurança cedida (2.074)        (7.775)        248.751     5.918         (6)               244.814     
Despeses imputables a prestacions 21.877       10.551       80.265       5.448         1.369         119.510     
reassegurança -                 -                 -                 940            (30.035)      (29.095)      
Provisions per a assegurances de vida -                 -                 -                 -                 66.269       66.269       
la inversió l’assumeixen els prenedors de 
l’assegurança -                 -                 -                 -                 (96.304)      (96.304)      
Altres provisions tècniques -                 -                 -                 940            -                 940            
Participació en beneficis i extorns -                 -                 5.529         -                 970            6.499         
Despeses d'explotació netes 107.862     114.201     398.071     93.689       63.514       777.337     
Despeses d'adquisició (comissions i altres despeses) 96.053       109.550     277.232     84.008       56.078       622.921     
Despeses d’administració 11.818       9.663         382.853     18.140       8.233         430.707     
cedida 9                5.012         262.014     8.459         797            276.291     
Altres despeses tècniques (7.793)        639            2.158         653            3.672         (670)           
Variació del deteriorament per insolvències (369)           (168)           2.151         (160)           -                 1.454         
Altres despeses tècniques (7.424)        807            7                813            3.672         (2.124)        
inversions 9.364         6.620         68.929       6.180         25.209       116.302     

Despeses de gestió de l'immobilitzat material i de les 
inversions immobiliàries 1.282         744            6                858            5.412         8.302         
Despeses de gestió de les inversions i comptes finance 3.285         2.279         21.840       2.869         3.780         34.053       
inversions immobiliàries 1.120         670            5.067         686            2.614         10.157       
Deteriorament de l'immobilitzat material i de les 
inversions immobiliàries -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Deteriorament de les inversions financeres -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Pèrdues procedents de l'immobilitzat material i de les 
inversions immobiliàries -                 -                 88              -                 -                 88              
Pèrdues procedents de les inversions financeres 3.677         2.927         41.928       1.767         13.403       63.702       
les quals el prenedor assumeix el risc de la 
inversió -                 -                 -                 -                 101.910     101.910     
Resultat tècnicofinancer 72.369       51.067       (238.677)    84.688       61.225       30.673       

2008 (milers d’euros)
Segment No Vida

Segment Vida Total
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El detall que presentaven les primes imputades de l'exercici 2007, com també la resta de 
conceptes d'ingressos i despeses en funció dels segments i subsegments principals definits és el 
següent: 

Automòbils Multirisc
Crèdit 

comercial Altres diversos 
Primes imputades negoci directe i reassegurança 
acceptada 446.222     353.688     415.992     270.348     541.840     2.028.089  
Primes meritades de l’assegurança directa 445.559     352.360     424.368     270.621     542.612     2.035.520  
Primes meritades de la reassegurança acceptada -                 2.444         1.202         5.279         205            9.130         
cobrament 597            189            915            203            (4)               1.900         
Variació de la provisió per a primes no consumides i 
per a riscos en curs de l’assegurança directa (1.260)        133            8.468         5.275         978            13.595       
Variació de la provisió per a primes no consumides de 
la reassegurança acceptada -                 794            195            75              3                1.066         
Primes imputades a la reassegurança (1.324)        29.439       162.609     32.949       4.492         228.165     
inversions 35.497       21.936       19.787       23.784       165.824     266.828     
Ingressos procedents de les inversions immobiliàries 3.220         1.541         456            1.828         12.987       20.031       
Ingressos procedents de les inversions financeres 22.886       12.738       17.522       17.083       127.599     197.828     
Aplicacions de correccions de valor per deteriorament 
de l'immobilitzat material i inversions immobiliàries 89              166            1.421         (1.250)        64              490            
Aplicacions de correccions de valor per deteriorament 
de les inversions financeres -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Beneficis en realització de l'immobilitzat material i de 
les inversions immobiliàries -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Beneficis en realització de les inversions financeres 9.302         7.491         389            6.124         25.174       48.479       
les quals el prenedor assumeix el risc de la 
inversió -                 -                 -                 -                 36.211       36.211       
Altres ingressos tècnics 570            581            42.347       371            5.464         49.333       
Sinistralitat de l'exercici neta de reassegurança 287.674     185.282     199.148     85.848       456.458     1.214.410  
Prestacions pagades de l'assegurança directa 292.479     185.747     262.353     85.811       455.759     1.282.149  
Prestacions pagades de la reassegurança acceptada (10)             59              56              656            210            971            
Prestacions pagades de la reassegurança cedida (21)             19.556       94.657       14.947       1.519         130.658     
Variació de la provisió per a prestacions de 
l'assegurança directa (30.860)      1.053         45.776       (214)           1.005         16.760       
Variació de la provisió per a prestacions de la 
reassegurança acceptada (223)           196            -                 45              (2)               16              
Variació de la provisió per a prestacions de la 
reassegurança cedida (5.899)        (7.027)        20.452       (9.213)        490            (1.197)        
Despeses imputables a prestacions 20.368       10.756       6.072         5.283         1.495         43.975       
Variació d’altres provisions tècniques, netes de 
reassegurança -                 -                 (803)           4.664         130.941     134.802     
Provisions per a assegurances de vida -                 -                 -                 -                 83.733       83.733       
la inversió l’assumeixen els prenedors de 
l’assegurança -                 -                 -                 -                 47.208       47.208       
Altres provisions tècniques -                 -                 (803)           4.664         -                 3.861         
Participació en beneficis i extorns -                 -                 -                 (803)           208            (595)           
Despeses d'explotació netes 108.302     111.129     44.589       91.004       63.002       418.026     
Despeses d'adquisició (comissions i altres despeses) 98.915       105.533     45.664       80.408       56.092       386.612     
Despeses d’administració 9.378         10.495       62.074       18.642       7.770         108.359     
cedida (9)               4.899         63.149       8.047         860            76.945       
Altres despeses tècniques 12.110       3.566         32.162       (25.273)      3.419         25.984       
Variació del deteriorament per insolvències 305            154            8                34              -                 501            
Altres despeses tècniques 11.805       3.412         32.155       (25.308)      3.419         25.483       
inversions 7.911       6.365       5.482       3.665       40.885       64.309      

Despeses de gestió de l'immobilitzat material i de les 
inversions immobiliàries 839            855            6                1.063         4.904         7.666         
Despeses de gestió de les inversions i comptes finance 2.180         1.872         3.265         2.389         3.179         12.885       
Amortització de l'immobilitzat material i de les 
inversions immobiliàries 1.231         957            6                797            3.078         6.068         
Deteriorament de l'immobilitzat material i de les 
inversions immobiliàries -                 -                 37              -                 64              101            
Deteriorament de les inversions financeres -                 -                 2.150         (2.150)        -                 -                 
Pèrdues procedents de l'immobilitzat material i de les 
inversions immobiliàries -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Pèrdues procedents de les inversions financeres 3.661         2.681         18              1.567         29.661       37.588       
les quals el prenedor assumeix el risc de la 
inversió -                 -                 -                 -                 14.641       14.641       
Resultat tècnicofinancer 67.616       40.424       34.938       102.449     35.292       280.719     

2007 (milers d’euros)

Segment No Vida

Segment Vida Total
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Al compte de pèrdues i guanys del subsegment de Crèdit comercial corresponent a l'exercici 2008, 
sota el concepte d'"Altres ingressos tècnics" s'inclouen els ingressos per serveis d'Atradius N.V. 
segons el detall següent: 

 Exercici 2008 
Serveis de cobrament i de recobrament 51.289 
Serveis d'informació i comissions 157.605 
Altres ingressos per serveis 16.534 
Total "Altres ingressos tècnics" – Crèdit Comercial 225.428 

 

Els conceptes següents s'inclouen al compte de resultats del segment Altres activitats, als 
subepígrafs d'"Altres ingressos" i d'"Altres despeses": 

Altres despeses                                  892 

Despeses de personal 
imputades                               1.732 
Altres despeses                               1.335                                  457 

                                 893 

                                 259 

Premis cobrança

                              1.752 
Convenis de distribució d'assegurances
Activació despeses 
Altres ingressos

Altres ingressos   
 - Exercici 2008

Milers d'euros

                                 152 
Ingressos per administració de fons de 
pensions

Altres despeses Milers d'euros
Segment

Altres activitats
- Exercici 2008 Segment

Altres activitats

                              3.513 Total                               4.982 Total  

17.a)  Composició del negoci de vida per volum de primes 

La composició del negoci de Vida (assegurança directa), per volum de primes, per a l’exercici 
2008 i 2007, és la següent: 

Exercici 2007 Exercici 2008

Primes per contractes individuals 517.392     585.086     
Primes per contractes d’assegurances col·lectives 25.220     24.942       

542.612   610.028     

Primes periòdiques 425.713     430.674     
Primes úniques 116.899   179.354     

542.612   610.028     

Primes de contractes sense participació en beneficis 163.289     178.681     
Primes de contractes amb participació en beneficis (1) 256.187     330.381     
subscriptor 123.136   100.966     

542.612   610.028     

Primes de l'assegurança de Vida (directa)

Milers d'euros

 
 
(1) Inclou les modalitats amb diferencial entre el tipus d’interès garantit i el de nota 
tècnica. 
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17.b)  Condicions tècniques de les principals modalitats de l’assegurança de vida 

Les condicions tècniques de les principals modalitats d’assegurança de vida, que representen més 
del 5% de les primes o provisions del ram de Vida, són les següents:  

Modalitat i tipus de cobertura Interès tècnic
Taula biomètrica 

(*) Primes
Provisió 

matemàtica (*)

Import distribuït 
participació en 

beneficis
Primes

Provisió 
matemàtica (*)

Import distribuït 
participació en 

beneficis

Universal Jubilació GKM-80                  25.587                340.164                       823                  21.663                324.218                      833 
Prestació en el moment de la jubilació en forma
de capital o renda

Universal Vida i Jubilació GKM-80                  20.755                296.300                       558                  17.824                285.810                      564 

Igual que l’anterior, més capital per defunció si 
aquesta és anterior a la jubilació.

Universal Vida i Pensió GKM-80                  34.880                307.179                       619                  31.716                302.336                      753 
Igual que l’anterior

Universal Estalvi Previsió Indexat GKM-80                  35.855                147.993                    1.681                  26.990                140.456                   1.737 
Igual que l’anterior

Universal PPA Indexat GKM-80                  16.197                  65.379                       780                  52.305                112.484                   1.042 

Patrimoni Or Indexat 3,5% GKM-80                 38.854               101.606                      913                  81.019                160.664                   2.063 

Temporal Renovable Individual                 34.092 9.169 (**)                           -                  35.772 9.310 (**)                           - 
Assegurança de risc temporal anual renovable.                            -                            -                            -                            -                            -                           - 

Assegurança col·lectiva de jubilació amb 
participació en beneficis

Prestació en el moment de la jubilació en forma de 
capital o renda

Flexivida Seguros Bilbao 5,47% GKM-70/ 80                  13.608                175.532                            -                  41.832                262.434                           - 

Pla de Jubilació Seguros Bilbao 4,44% GRM-70 / 80 / 95
                 25.332                167.956                       579                  24.244                195.200                      613 

Compte d’estalvis assegurança Seguros Bilbao Indexat GKM-80
                 54.208                  92.097                            -                  59.777                115.972                           - 

Nortehispana Pensiones 6, 4, 3, 2% GRM-95                  13.137                106.545                    1.917                  12.781                112.258                   1.920 
Capital diferit amb participació en beneficis

2,25, 3,5 i 5% i 
operacions 
"matched"

GRM-70; GRM-
80-2; GRM/F-95; 
PERM/F2000P

                  6.570               408.918                      866                    5.910                410.410                      232

Milers d'euros

2007 2008

Indexat i 5%

Indexat, 3% i 5%

Indexat, 3,5% i 
5%

2% GKM-80 
ajustades

 

(*) S’indiquen les taules biomètriques especificades a les Notes Tècniques segons les quals les societats 
dependents calculen les seves provisions d’assegurances de Vida. També es doten provisions addicionals per 
adequar-se a les noves taules PERM/F-2000 i GRM/F - 5. (Vegeu Nota 3.j) de la Memòria). 
(**) Provisions per a primes no consumides. 
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Per a totes les modalitats de Vida individual i determinades pòlisses de Vida col·lectiu, la participació 
en beneficis es distribueix com a increment de la provisió d’assegurances de Vida d’acord amb els 
terminis previstos en les diferents pòlisses. La participació en beneficis en el cas de negoci de risc 
de Vida col·lectiu s’imputa als prenedors com a primes menors en el moment de la renovació de les 
pòlisses. L’import dels beneficis meritats a favor dels assegurats o beneficiaris, i encara no 
assignats, s’inclou en el subepígraf "Provisions tècniques - Provisions per a participació en beneficis 
i per a extorns".  

D’acord amb el Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances privades vigent, el tipus 
d’interès tècnic aplicat al càlcul de la provisió d’assegurances de Vida ha estat el següent: 

a) Per als compromisos assumits des de l’1 de gener de 1999, les societats dependents han utilitzat, 
en les modalitats que tenen inversions assignades (matched), el tipus d’interès de nota tècnica 
(derivat de la taxa interna de rendibilitat d’aquestes inversions). Per a les que no són "matched", 
s'ha utilitzat el tipus d'interès fixat per la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions per 
als exercicis 2008 i 2006 (2,60% i 2,42% respectivament), o, si escau, el tipus d'interès fixat per 
aquest òrgan regulador referent a l'exercici de la data d'efecte de la pòlissa sempre que la durada 
financera estimada al tipus d'interès de mercat dels cobraments específicament assignats als 
contractes resulti superior o igual a la durada financera dels pagaments que se'n derivin, segons el 
seus fluxos probabilitzats i estimada al tipus d'interès de mercat. 

b) Per als assumits abans de l’1 de gener de 1999, es continua utilitzant per al càlcul de les 
provisions matemàtiques el mateix tipus d’interès tècnic que per al càlcul de la prima, amb el límit de 
la rendibilitat real obtinguda o esperada de les inversions assignades a la cobertura d’aquestes 
provisions. Atès que la rendibilitat de les esmentades inversions assignades en els exercicis 2008 i 
2007 ha estat superior al tipus d’interès tècnic establert, no ha calgut cap dotació complementària 
per insuficiència de rendibilitat, excepte per determinades modalitats de la societat dependent Bilbao 
Compañía Anònima de Seguros y Reaseguros, S.A. en què la rendibilitat real obtinguda no ha estat 
suficient per fer front també a les despeses d’administració futures d’aquestes pòlisses. 

 

17.c) Evolució de la provisió per a prestacions 

A continuació es mostra l’evolució de la provisió tècnica per a prestacions constituïda a les diferents 
dates per al negoci directe, segons l’ocurrència dels sinistres, en funció de les prestacions pagades i 
de la reserva que per als mateixos es disposa després dels tancaments:   
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Sinistres 
ocorreguts 

durant l’exercici 
2003

Sinistres 
ocorreguts 

durant l’exercici 
2004

Sinistres 
ocorreguts 

durant l’exercici 
2005

Sinistres 
ocorreguts 

durant l’exercici 
2006

Sinistres 
ocorreguts 

durant l’exercici 
2007

Sinistres 
ocorreguts 

durant l’exercici 
2003

Sinistres 
ocorreguts 

durant l’exercici 
2004

Sinistres 
ocorreguts 

durant l’exercici 
2005

Sinistres 
ocorreguts 

durant l’exercici 
2006

Sinistres 
ocorreguts 

durant l’exercici 
2007

Provisió per a prestacions estimada originalment 
(*)

       222.365        207.223        175.219        164.719        151.946          56.112          55.993          66.714          68.312          69.260 

Valoració dels sinistres estimada:
Al cap d'un any        181.585        161.144        147.972        142.628        128.520          45.836          43.144          52.998          55.327          61.104 
Al cap de dos anys        168.123        141.987        138.612        125.712                    -          43.708          41.697          50.893          52.198                    - 
Al cap de tres anys        159.800        134.916        130.282                    -                    -          43.908          39.050          47.556                    -                    - 
Al cap de quatre anys        154.003        129.650                    -                    -                    -          42.679          37.923                    -                    -                    - 
Al cap de cinc anys        151.198                    -          42.314                    - 

Quantitats acumulades pagades:        142.181        117.662        114.216        101.306          85.636          39.381          33.896          41.813          44.042          45.172 

(Dèficit)/Superàvit acumulat          71.167          77.573          44.937          39.007          23.426          13.798          18.070          19.158          16.114            8.156 

En termes percentuals 32,00% 37,43% 25,65% 23,68% 15,42% 24,59% 32,27% 28,72% 23,59% 11,78%

MULTIRISCAUTOMÒBILS
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Sinistres 
ocorreguts 

durant l’exercici 
2003

 Sinistres 
ocorreguts 

durant l’exercici 
2004 

 Sinistres 
ocorreguts 

durant l’exercici 
2005 

 Sinistres 
ocorreguts 

durant l’exercici 
2006 

 Sinistres 
ocorreguts 

durant l’exercici 
2007 

Sinistres 
ocorreguts 

durant l’exercici 
2003

 Sinistres 
ocorreguts 

durant l’exercici 
2004 

 Sinistres 
ocorreguts 

durant l’exercici 
2005 

 Sinistres 
ocorreguts 

durant l’exercici 
2006 

 Sinistres 
ocorreguts 

durant l’exercici 
2007 

Provisió per a prestacions estimada originalment        194.603        215.232        229.712        251.426        335.407          59.778          68.858          70.159          83.857          73.506 

Valoració dels sinistres estimada:
Al cap d'un any        167.047        177.221        200.828        233.271        347.426          48.752          50.548          56.541          56.052          60.962 
Al cap de dos anys        163.909        174.711        201.908        229.583                    -          46.339          59.312          48.366          52.535                    - 
Al cap de tres anys        164.751        176.512        199.071                    -                    -          54.188          53.772          44.296                    -                    - 
Al cap de quatre anys        162.711        174.295                    -                    -                    -          48.473          49.852                    -                    -                    - 
Al cap de cinc anys        163.442                    -                    -                    -                    -          48.242                    -                    -                    -                    - 

Quantitats acumulades pagades:        166.782        179.721        209.480        245.252        356.600          33.135          33.072          28.196          25.807          23.002 

(Dèficit)/Superàvit acumulat          31.161          40.937          30.641          21.843         (12.019)          11.536          19.006          25.863          31.322          12.544 
En termes percentuals 16,01% 19,02% 13,34% 8,69%                    - 19,30% 27,60% 36,86% 37,35% 17,07%

CRÈDIT COMERCIAL DIVERSOS

 

(*) No s’inclou la provisió tècnica per a despeses de liquidació de sinistres.   

                             (**)  En el ram de Crèdit Comercial l'anàlisi es realitza sobre les valoracions, netes de recobraments pendents.  
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17.d)  Despeses per naturalesa 

El detall de la imputació realitzada per segments i subsegments de les dotacions a l'amortització 
dels actius intangibles, les inversions immobiliàries i l'immobilitzat material apareix a les Notes 3.a) i 
3.b) de la Memòria. 

A continuació es mostra la composició de les despeses de personal dels exercicis 2008 i 2007, i 
també la seva imputació en el compte de pèrdues i guanys per segments i subsegments: 

Exercici 2007 Exercici 2008 

Sous i salaris      102.963      336.688 
Seguretat Social         24.488         60.359 
Aportacions a fons de pensions externs           3.465         21.872 
Indemnitzacions i premis           4.984           2.653 
Altres despeses de personal          6.203          5.734 
Total     142.103     427.306 

 Milers d'euros 

 

 

Destinació de les despeses de personal –                 
Exercici 2008

 Segment
No Vida  Segment Vida  Segment Altres  Total 

Sinistralitat de l'exercici neta de reassegurança        86.768             534                  -         87.302 

Despeses de l'immobilitzat material i de les inversions              774           1.268                   -           2.042 

Despeses d'explotació netes     309.566        18.862                  -      328.428 

Altres despeses          6.490          1.312          1.732           9.534 

Total net     403.598        21.976          1.732      427.306 
 

 

A l'exercici 2007, del total de despeses de personal es van destinar 116.180 milers d'euros al 
segment de No Vida, 21.183 milers d'euros al segment de Vida i 4.740 milers d'euros al segment 
d'Altres activitats. 

 

 

18. Informació en funció dels segments secundaris 

18.a) Ingressos per primes imputades del negoci directe, reassegurança acceptada 
i altres ingressos tècnics 

Els nous segments secundaris definits pel Grup responen, bàsicament, a la localització dels clients 
assegurats per regions de gestió com a conseqüència de la integració del negoci d'Atradius N.V., 
distingint entre Espanya i les següents regions: 

- Països Baixos i països nòrdics: Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia. 
- Europa Central i de l'Est, Grècia i Turquia: Àustria, República Txeca, Alemanya, Hongria, 
Polònia, Eslovàquia, Suïssa. 
- Europa del Sud: Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg. 
- Regne Unit i Irlanda 
- Amèrica del Nord: Canadà, Mèxic, Estats Units. 
- Oceania, Àsia i altres mercats emergents: Austràlia, Xina, Japó, Nova Zelanda, Singapur. 
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 La distribució territorial del negoci directe, durant els exercicis 2008 i 2007, ha estat la següent: 

Segment
No Vida

Segment 
Vida

Segment
No Vida

Segment
Vida

Mercat interior #### # ####    612.040 
Exportació:
- Països Baixos i països nòrdics                -           -    268.550                - 
- Europa central, Europa de l'est, Grècia i Turquia                -           -    276.769                - 
- Europa del sud                -           -    371.110                - 
- Regne Unit i Irlanda                -           -    272.664                - 
- Amèrica del Nord                -           -      75.074                - 
- Oceania, Àsia i altres mercats emergents                -           -      50.641                - 
Resta de països       9.553  3.088        9.769       3.366 

Total #### # ####   615.406 

Milers d'euros

Distribució de les primes imputades del negoci directe, 
reassegurança acceptada i altres ingressos tècnics, per 

àrea geogràfica

2007 2008Àrea geogràfica

 

 

18.b)  Actius segons la localització geogràfica 

Segons la localització dels diferents centres de serveis on es realitza la gestió del negoci 
assegurador i complementari del Grup, els actius assignats geogràficament són els següents: 

Espanya

Països Baixos 
i països 
nòrdics

Europa central 
i de l'est, 
Grècia i 
Turquia Europa del sud

Regne Unit i 
Irlanda

Amèrica del 
Nord

Oceania, Àsia i 
altres mercats 

emergents
Resta de 
països Total

    6.220.838     1.033.335        397.343        630.636     1.267.176        185.288        124.315           34.324     9.893.255 

    7.126.248  -  -  -  -  -  -           37.153     7.163.401 

Actius a 31-12-2008

Actius a 31-12-2007  

 

18.c)  Adquisicions d'immobilitzat material i intangible 

Espanya

Països Baixos 
i països 
nòrdics

Europa central 
i de l'est, 
Grècia i 
Turquia Europa del sud

Regne Unit i 
Irlanda

Amèrica del 
Nord

Oceania, Àsia i 
altres mercats 

emergents
Resta de 
països Total

                9.219                 6.657                    414                 2.011                 2.861                    165                    303                         -              21.630 

                   738                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                   738 

            142.162                 2.098                 1.177                 2.609               11.122                         -                         -                         -            159.168 

Adquisicions immobilitzat 
material

Exercici 2008

Adquisicions inversions 
immobiliàries

Adquisicions d’immobilitzat 
intangible
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Espanya

Països Baixos 
i països 
nòrdics

Europa central 
i de l'est, 
Grècia i 
Turquia Europa del sud

Regne Unit i 
Irlanda

Amèrica del 
Nord

Oceania, Àsia i 
altres mercats 

emergents
Resta de 
països Total

              10.160              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  10.160 

             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            - 

                9.091              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    9.091 

Adquisicions immobilitzat 
material

Adquisicions inversions 
immobiliàries

Adquisicions d’immobilitzat 
intangible

Exercici 2007

 

 

 

19. Detalls de parts relacionades 

Operacions entre empreses del Grup consolidat 

Durant l'exercici 2008 no s'han realitzat operacions rellevants per a la societat amb altres societats 
pertanyents al mateix grup que no siguin eliminades en el procés d'elaboració dels estats financers 
consolidats i no formin part del tràfic habitual de la societat. 

Totes les transaccions recíproques significatives han estat degudament eliminades en el procés de 
consolidació. 
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20. Altres informacions (inclou retribucions i altres prestacions al 
Consell d'Administració i a l'Alta Direcció, i retribucions als auditors) 

20.a)   Empleats 

En compliment del que s'estableix a l'article 200 del Text refós de la Llei de societats anònimes, 
modificat per la disposició addicional vint-i-sisena de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, el 
nombre mitjà d'empleats de la societat dominant i de les societats dependents durant els exercicis 
2008 i 2007, distribuït per categories professionals i per sexes, és el següent: 

Categoria professional Exercici 2007

Homes Dones Total

Directius 79 179 24 203
Caps i titulats 622 883 315 1.198
Administratius i comercials 2.083 2.308 2.057 4.365
Subalterns 38 201 545 746

2.822 3.571 2.941 6.512

Nombre de persones

Exercici 2008

 

El nombre mitjà d'empleats de l'exercici 2008 no presenta diferències significatives amb els del 
quadre superior. 

El Consell d'Administració de la societat està format per 8 persones físiques, homes, i 6 consellers 
persones jurídiques, que a la vegada estan representades físicament per 6 homes. 

 

20.b) Retribucions i altres prestacions al Consell d’Administració i a l’Alta Direcció 

Els membres del Consell d’Administració han percebut de les societats dependents, durant els 
exercicis 2008 i 2007, les següents quantitats pels conceptes que s’especifiquen en el detall 
següent: 

Retribucions a membres del Consell d’Administració 

Exercici 2007 Exercici 2008

615 650
410 390
495 617

3.071 2.918
- - 

28 28
4.619 4.603Total

  Dietes
  Atencions estatutàries
  Operacions sobre accions i/o altres instruments financers
  Altres

Concepte retributiu-
  Retribució fixa
  Retribució variable

Milers d'euros

Membres del Consell d’Administració
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Altres prestacions a membres del Consell d’Administració 

Exercici 2007 Exercici 2008

- - 
- - 
- - 
25 26
- - 
156 155
- - 
181 181Total

  Fons i plans de pensions: aportacions
  Fons i plans de pensions: obligacions contretes
  Primes d'assegurances de vida
  Garanties constituïdes a favor dels consellers

Altres beneficis-
  Bestretes
  Crèdits concedits

Milers d'euros

Membres del Consell d’Administració

 

Remuneracions a l'Alta Direcció, exclosos els membres del Consell d'Administració 

Exercici 2007 Exercici 2008

1.497 1.735Total remuneracions rebudes per l'Alta direcció

Milers d'euros
Alta direcció

 

En l'elaboració d'aquests comptes anuals consolidats s'han considerat 6 persones com a personal 
d'Alta Direcció a 31 de desembre de 2008. 

A 31 de desembre de 2008 i de 2007 no hi ha bestretes, la societat dominant no ha concedit 
crèdits als membres del seu Consell d’Administració, i no s’han assumit obligacions per compte 
d’aquests a títol de garantia. 

En compliment del que s’estableix a l’apartat tercer de l’article 127 ter. de la Llei de societats 
anònimes, introduït per la Llei 26/2003 de 17 de juliol, per la qual es modifica la Llei 24/1988, de 28 
de juliol, del mercat de valors, i el text refós de la Llei de societats anònimes, es relacionen a 
continuació les participacions accionarials rellevants (superiors al 0,25% del capital social) 
mantingudes de forma directa o indirecta i/o en l’exercici de càrrecs i funcions que ostenten els 
administradors de la societat, en societats amb el mateix gènere d’activitat, o anàleg o 
complementari al que constitueix l’objecte social de Grup Catalana Occident, SA. 

Administrador Societat en què participa i/o 
exerceix una funció: 

Càrrec o funció Nombre 
d’accions 

% participació 

Bilbao Compañía Anónima de 
Seguros y Reaseguros, S.A. 

President - - 

Catalana Occidente Capital, 
Agencia de Valores, S.A. 

President - - 

Compañía Española de Seguros y 
Reaseguros de Crédito y Caución, 
S.A. 

Conseller (**) - - 

Consorci de Compensació 
d’Assegurances 

Conseller - - 

Grupo Compañía Española de 
Crédito y Caución, S.L. 

Conseller  - - 

Nortehispana de Seguros y 
Reaseguros, S.A. 

President - - 

José Mª Serra Farré 

Seguros Catalana Occidente, S.A. 
de Seguros y Reaseguros 

President - - 

 
(*) Nomenat el 17 d'abril de 2008 
(**) Va cessar en el càrrec el 17 d'abril de 2008 
 

 

270



 

  

Administrador Societat en què participa i/o 
exerceix una funció: 

Càrrec o funció Nombre 
d’accions 

% participació 

Compañía Española de Seguros y 
Reaseguros de Crédito y Caución, 
S.A. 

Representant del Conseller  
(**) 

- - 

Seguros Catalana Occidente, S.A. 
de Seguros y Reaseguros 

Vicepresident - - 

Alberto Thiebaut Oliveira 

Grupo Compañía Española de 
Crédito y Caución, S.L. 

Representant del Conseller - - 

Bilbao Compañía Anónima de 
Seguros y Reaseguros, S.A. 

Conseller - - 

Grupo Compañía Española de 
Crédito y Caución, S.L. 

Secretari Consell (*)   

Catalana Occidente Capital, 
Agencia de Valores, S.A. 

Conseller - - 

Nortehispana de Seguros y 
Reaseguros, S.A. 

Vicepresident - - 

Francisco José Arregui  

Laborda 

Seguros Catalana Occidente, S.A. 
de Seguros y Reaseguros 

Conseller secretari - - 

Mariano Bach Portabella Seguros Catalana Occidente, S.A. 
de Seguros y Reaseguros 

Conseller - - 

Compañía Española de Seguros y 
Reaseguros de Crédito y Caución, 
S.A. 

Conseller (**) - - 

Grupo Compañía Española de 
Crédito y Caución, S.L. 

Conseller (*) - - 

Federico Halpern Blasco 

Seguros Catalana Occidente, S.A. 
de Seguros y Reaseguros 

Conseller - - 

Seguros Catalana Occidente, S.A. 
de Seguros y Reaseguros 

Vicesecretari - - 

Catalana Occidente Capital, 
Agencia de Valores, S.A. 

Secretari - - 

Nortehispana de Seguros y 
Reaseguros, S.A. 

Secretari - - 

Félix Miguel Barrado 
Gutiérrez. 

Tecniseguros, Sociedad de Agencia 
de Seguros, S.A. 

Secretari - - 

Compañía Española de Seguros y 
Reaseguros de Crédito y Caución, 
S.A. 

Conseller (**) - - 

Grupo Compañía Española Crédito 
y Caución, S.L. 

Conseller (*) - - 

Jorge Enrich Izard 

Seguros Catalana Occidente, S.A. 
de Seguros y Reaseguros 

Conseller - - 

José Valero Feliu Seguros Catalana Occidente, S.A. 
de Seguros y Reaseguros 

Conseller - - 

 

(*) Nomenat el 17 d'abril de 2008. 

(**) Va cessar en el càrrec el 17 d'abril de 2008. 
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Administrador 
Societat en què participa i/o 
exerceix una funció: 

Càrrec o funció Nombre 
d’accions 

% participació 

Atradius NV Vicepresident - - 

Compañía Española de Seguros y 
Reaseguros de Crédito y Caución, 
S.A. 

President - - 

Grupo Compañía Española de 
Crédito y Caución, S.L. 

President   

Jesús Serra Farré (***) 

 

Seguros Catalana Occidente, S.A. 
de Seguros y Reaseguros 

Representant del Conseller 

Director General 
Corporatiu 

  

Inversiones Giró Godó, S.L.  Seguros Catalana Occidente, S.A. 
de Seguros y Reaseguros 

Conseller - - 

New Grange Holding España, 
S.L. 

Seguros Catalana Occidente, S.A. 
de Seguros y Reaseguros 

Conseller - - 

Olandor, S.L. Seguros Catalana Occidente, S.A. 
de Seguros y Reaseguros Conseller - - 

Gestión de Activos y Valores, 
S.L. 

Seguros Catalana Occidente, S.A. 
de Seguros y Reaseguros Conseller - - 

Usanser 07, S.L. 
Seguros Catalana Occidente, S.A  
De Seguros y Reaseguros 

Conseller (****) - - 

Villasa, S.L. 
Seguros Catalana Occidente, S.A. 
de Seguros y Reaseguros Conseller - - 

Sercalsegur, S.L. Seguros Catalana Occidente, S.A. 
de Seguros y Reaseguros Conseller - - 

 

(***) Nomenat el 27 de novembre 2008. 

(**) Va cessar en el càrrec el 27 de novembre de 2008. 

 

Tanmateix, a continuació es detallen les participacions accionarials (superiors al 0,25% del capital 
social) mantingudes de forma directa o indirecta, i/o l'exercici de càrrecs i funcions que ostenten 
les persones físiques representants dels administradors persones jurídiques, que s'indiquen en el 
quadre anterior, en societats amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat al que 
constitueix l'objecte social de Grup Catalana Occident, SA: 
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Societat en què participa 

Administrador 
Representant físic de 

l’administrador i/o exerceix funció 
Càrrec o 

funció 
Nre. 

accions 
% 

participació 
Gestión de 
Activos y 
Valores, S.L. 

Javier Juncadella Salisachs Compañía Española de 
Seguros y Reaseguros de 
Crédito y Caución, S.A. 

Conseller 
(**) 

- - 

  Grupo Compañía Española 
Crédito y Caución, S.L. 

Conseller (*)   

  Seguros Catalana Occidente, 
S.A. de Seguros y Reaseguros 

Representant 
del Conseller 

- - 

New Grange 
Holding España, 
S.L. 

Jordi Mora Magriñà Seguros Catalana Occidente, 
S.A. de Seguros y Reaseguros 

Representant 
del Conseller 

- - 

  BIBM Gestió d’Actius, S.A. President - - 

  Banca Internacional 
d’Andorra 

Representant 
del Conseller 

- - 

  Banca Mora, S.A. Representant 
del Conseller 

- - 

  BIBM Assegurances, S.A. Representant 
del Conseller 

- - 

Usanser 07, S.L. Jesús Serra Farré 

(***)  

Compañía Española de 
Seguros y Reaseguros de 
Crédito y Caución, S.A. 

President 

  Grupo Compañía Española de 
Crédito y Caución, S.L. 

President 

- - 

  Seguros Catalana Occidente, 
S.A. de Seguros y Re 

Representant 
del Conseller 

Director 
General 

Corporatiu 

  

  Atradius, NV Vicepresident - - 

Sercalsegur, 
S.L. 

Hugo Serra Calderón Seguros Catalana Occidente, 
S.A. de Seguros y Reaseguros 

Representant 
del Conseller 

- - 

Olandor, S.L. Javier Pérez Farguell Seguros Catalana Occidente, 
S.A. de Seguros y Reaseguros 

Representant 
del Conseller 

- - 

Inversiones 
Giró Godó 

Enrique Giró Godó Seguros Catalana Occidente, 
S.A. de Seguros y Reaseguros 

Representant 
del Conseller 

- - 

Javier Villavecchia de Delás Compañía Española de 
Seguros y Reaseguros de 
Crédito y Caución, S.A. 

Conseller 
(**) 

- - 

 Grupo Compañía Española de 
Crédito y Caución, S.L. 

Conseller 
(****) 

- - 

Villasa, S.L. 

 Seguros Catalana Occidente, 
S.A. de Seguros y Reaseguros 

Representant 
del Conseller 

- - 

(*) Nomenat el 17 d'abril de 2008. 

(**) Va cessar en el càrrec el 17 d'abril de 2008 

(***) Va cessar en el càrrec el 27 de novembre de 2008. 

(****) Va cessar en el càrrec el 18 de setembre de 2008. 
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20.c)   Operacions vinculades 

D’acord amb el que estableix l’Ordre EHA/3050/2004, de 15 de setembre, es fa constar que, al 
marge dels dividends percebuts, no s’han produït durant l’exercici operacions vinculades 
efectuades amb administradors o directius, o assimilats pel que fa al cas, excepte aquelles que 
pertanyen a l’activitat ordinària de la companyia, s’han efectuat en condicions normals de mercat i 
són de poca rellevància. 

20 d)   Retribucions als auditors  

Durant l’exercici 2008, els honoraris relatius a serveis d’auditoria de comptes prestats a les 
diferents societats que formen el “Grup Catalana Occident, SA i societats dependents” per l’auditor 
principal, així com per d’altres entitats que li són vinculades, pugen a 3.397 milers d’euros (IVA 
inclòs). A més, els honoraris per aquest mateix concepte corresponents a altres auditors que han 
participat en l'auditoria de diferents societats del Grup són de 932 milers d'euros el 2008. D'altra 
banda, per a l'exercici 2008, els honoraris relacionats amb altres serveis diferents del d'auditoria 
han estat de 1.582 milers d'euros, dels quals 136 milers d'euros han estat prestats per l'auditor 
principal. Durant l'exercici 2008, ni l'auditor principal ni altres entitats que hi estiguin vinculades han 
facturat altres serveis a les societats que formen el Grup. L'import total dels honoraris pagats a 
l’auditor principal constitueix un percentatge inferior a l'1% del seu volum de negoci.  

20.e)    Inspeccions DGAFP 

Amb data 28 de maig de 2007, la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions va notificar 
a la societat dependent del grup, Depsa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, una 
inspecció per tal d'efectuar les comprovacions necessàries sobre l'activitat i la situació patrimonial 
de la societat, i tots els altres extrems que en el transcurs de la visita l'inspector considerés oportú 
examinar. 

Els Administradors d'aquesta societat dependent estimen que d'aquesta inspecció no es derivarà 
cap impacte patrimonial per a la societat.  

21. Fets posteriors 

Amb posterioritat al tancament de l'exercici i fins a la data de formulació d'aquests comptes anuals 
consolidats no s'han produït fets que els afectin de manera significativa. 

274



 

  

 

ANNEXOS  

Annex I:  Relació d'entitats dependents a 31 de desembre de 2008 

Annex II:  Relació d'entitats associades a 31 de desembre de 2008 
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Annex I:  Relació d'entitats dependents a 31 de desembre de 2008 

Societat

(Denominació i domicili)

Activitat Directe Indirecte Total Total actiu Capital social Reserves 
patrimonials

Primes 
imputades netes 

reasseg.

Ingressos 
ordinaris

Seguros Catalana Occidente, Sociedad Anónima 
de Seguros y Reaseguros         Avinguda Alcalde 
Barnils, 63                           Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona) 

Assegurances i 
reassegurances 100,00% - 100,00%       3.526.714            18.030              244.057              51.867 (1)            1.028.401  - 

Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, 
Sociedad Limitada                                       Paseo 
de la Castellana, 4 (Madrid) 

Tenidora accions 70,34% - 70,34%          774.033            18.000              516.414            214.230 (2)                           -        229.234 

Atradius NV y Sociedades Dependientes           
Keizersgracht 271-287                                            
1016 ED Àmsterdam (Països Baixos)           

Assegurances de 
crèdit i caució - 64,23% 64,23%       4.838.998            24.870           1.337.280          (209.890)               900.577        225.423 

Catoc Vida, Sociedad Anónima de Seguros 
Avenida Alcalde Barnils, 63                            Sant 
Cugat del Vallès (Barcelona) 

Assegurances de 
vida 79,20% - 79,20%          112.289            16.694                  3.687                   221                 16.307  - 

Salerno 94, S.A.                                               
Avenida Alcalde Barnils,  63                           Sant 
Cugat del Vallès (Barcelona) 

Inversions 
financeres 100,00% - 100,00%              5.113                 721                  3.114                1.175                           -            1.229 

Cosalud, Sociedad Anónima de Seguros        
Passeig de Gràcia, 2 (Barcelona) 

Assegurances de 
salut 100,00% - 100,00%            28.433              2.104                  5.075                3.221                 17.258                   - 

Depsa, Sociedad Anónima de Seguros y 
Reaseguros                                                    Gran 
Via de les Corts Catalanes, 645 (Barcelona) 

Assegurances de 
defensa jurídica 100,00% - 100,00%            48.123              3.005                  2.603                5.327                 23.351                   - 

Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y 
Reaseguros, S.A.                                          
Paseo del Puerto, 20                                       
Getxo (Biscaia)  

Assegurances i 
altres activitats 

complementàries
- 99,72% 99,72%       1.410.912            28.008              103.046              32.119 (3)               469.871                   - 

Seguros Bilbao Fondos, S.A., S.G.I.I.C.                 
Paseo del Puerto, 20                                       
Getxo (Biscaia)  

Inversions 
financeres - 99,72% 99,72%              4.151                 391                  2.316                    26 (4)                           -            4.677 

Bilbao Hipotecaria, S.A., E.F.C.                              
Paseo del Puerto, 20                                       
Getxo (Biscaia)  

Crèdit hipotecari - 99,72% 99,72%            20.914              4.450                     802                    26 (5)                           -            1.048 

S. Órbita, Sociedad Agencia de Seguros, S.A.       
Paseo del Puerto, 20                                       
Getxo (Biscaia)  

Agència 
d'assegurances - 99,72% 99,72%              3.663              1.100                     221                      1                           -          10.505 

Bilbao Telemark, S.L.                                       
Paseo del Puerto, 20                                       
Getxo (Biscaia)  

Telemàrqueting - 99,72% 99,72%                 135                   37                         3                       -                           -            1.278 

Bilbao Vida y Gestores Financieros, S.A.                
Paseo del Puerto, 20                                       
Getxo (Biscaia)  

Agència 
d'assegurances - 99,72% 99,72%                 331                   60                       32                      1 (6)                           -            2.595 

Nortehispana. De Seguros y Reaseguros, S.A. 
Pau Claris, 132 (Barcelona) 

Assegurances i 
reassegurances - 99,78% 99,78%          195.101            18.030                16.719                8.197 (7)                 94.182                   - 

CATOC SICAV, S.A.                                         
Avenida Alcalde Barnils,  63                           Sant 
Cugat del Vallès (Barcelona) 

Inversions 
financeres - 83,50% 83,50%            70.255              8.285                43.974              17.949                           -            9.622 

PREPERSA de Peritación de Seguros y 
Prevención, A.I.E.                                        
Avenida Alcalde Barnils,  63                           Sant 
Cugat del Vallès (Barcelona) 

Prevenció i 
peritatge - 100,00% 100,00%              1.263                   60                     360                       -                           -            1.878 

Tecniseguros, Sociedad de Agencia de Seguros, 
S.A.                                           Avenida Alcalde 
Barnils,  63                           Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona) 

Agència 
d'assegurances - 100,00% 100,00%                 408                   60                       92                      7                           -            3.791 

Catalana Occidente Capital, Agencia de Valores, 
S.A.                                           Avenida Alcalde 
Barnils,  63                           Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona) 

Agència de valors - 100,00% 100,00%              2.085                 300                  1.054                   548                           -                 73 

Grupo Catalana Occidente de Servicios 
Tecnológicos, A.I.E.

Serveis 
informàtics 0,25% 99,53% 99,78%            30.003            30.000                          -                      3                           -                   - 

Depsa Servicios y Gestión Legal, S.L. Gestió de 
recobraments - 100,00% 100,00%                   60                   60                          -                       -                           -                   - 

Inversiones Menéndez Pelayo SICAV, S.A.      Av. 
Diagonal, 399 (Barcelona) 

Inversions 
financeres - 100% (**) 100% (**)            18.317            57.792               (38.970)                 (999)                           -            4.266 

% drets de vot Informació financera resumida

Resultat exercici 
net de dividend
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(*) S'han deduït de les reserves patrimonials les reserves mantingudes per aquesta companyia d'acord amb la 
normativa local per a les accions de la societat dominant en les immobilitzacions financeres per XX milers 
d'euros. 

 
(**) Per determinar aquest percentatge de participació s’han pres en consideració només les accions en circulació. 

Al mateix temps, en les reserves patrimonials que s'han mostrat anteriorment, s'ha descomptat el valor de les 
accions pròpies en autocartera. 

 
(1) La societat ha repartit un dividend a compte per un import de 115.000 milers d'euros. 
 
(2) La societat ha repartit un dividend a compte per un import de 13.225 milers d'euros. 
 
(3) La societat ha repartit un dividend a compte per un import de 31.030 milers d'euros. 
 
(4) La societat ha repartit un dividend a compte per un import de 2.938 milers d'euros. 
 
(5) La societat ha repartit un dividend a compte per un import de 139 milers d'euros. 
 
(6) La societat ha repartit un dividend a compte per un import de 13 milers d'euros. 
 
(7) La societat ha repartit un dividend a compte per un import de 5.000 milers d'euros. 
 
(A) El percentatge de participació indicat és el mantingut per Grupo Crédito y Caución, S.L. sobre Atradius N.V. 

Com a conseqüència, la participació efectiva de la Societat dominant és del 45,18%. 
 
 

La informació financera indicada de les societats anteriors incloses en el perímetre de la 
consolidació (actiu total, capital social, reserves patrimonials, resultat exercici net de dividend, 
primes imputades netes de reassegurança i ingressos ordinaris) s'ha obtingut dels darrers estats 
financers individuals o consolidats disponibles de l'exercici 2008, i s'han adaptat degudament, per 
a cada societat, a les polítiques comptables del Grup.  

Les magnituds de Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A. i Atradius, N.V. 
inclouen les dades de les seves societats dependents en referència al resultat de l'exercici i les 
reserves patrimonials.  

En el cas de companyies asseguradores s'informa de les primes imputades netes de 
reassegurança. Pel que fa a la resta de companyies, s'informa dels ingressos ordinaris. 
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Annex II:  Relació d'entitats associades a 31 de desembre de 2008 

Societat

(Denominació i domicili)

Activitat Directe Indirecte Total Total actiu
Capital 
social

Reserves 
patrimonials

Primes 
imputades netes 

reasseg.

Ingressos 
ordinaris

Baqueira Beret, S.A. i societats dependents                            
Salardú, Vall d'Aran (Lleida) Estació d’esquí - 49,49% 49,49% 47.852 9.415               29.196        3.060                       -           44.401 

Hercasol, S.A. SICAV                                            Avinguda 
Diagonal, 399 (Barcelona)

Inversions 
financeres - 37,99% 37,99% 10.479 6.103                 7.207      (2.879)                       -             2.344 

Calboquer, S.L.                                                         Villarroel, 
177-179                                                             08936 
Barcelona 

Orientació mèdica, 
social i psicològica, 

i
- 20,00% 20,00% 832 60                      73           279   (1)                       -             2.143 

Asitur Asistencia. S.A.                                            Avenida 
Encuartes, 21                                                        Tres 
Cantos, Madrid 

Assistència - 28,54% 28,54% 19.039 2.945                 6.109           247                       -         150.993 

INPISA Dos SICAV, S.A.                                          Manuel 
Arnús, 31 (Barcelona) 

Inversions 
financeres - 25,68% (*) 25,68% (*) 33.577 9.924               28.471      (4.921)                       -             7.929 

Gesiuris, S.A., Sociedad Gestora de Instituciones de 
Inversión Colectiva Societat d'inversió - 26,12% 26,12% 4.164 301                 2.611           560                       -             4.510 

Graydon Holding NV, Àmsterdam - Països Baixos Tenidora accions - 20,33% 20,33% 25.336 675                 4.274        6.198                       -           33.698 

Conteco Srl, Milà - Itàlia Assegurances de 
crèdit i caució - 13,55% 13,55% 766 75                      65           111                  942                     - 

CLAL Credit Insurance, Tel Aviv - Israel Assegurances de 
crèdit i caució - 9,04% 9,04% 6.088 481                 1.284           697               1.369                     - 

Al Mulla Atradius Consultancy & Brokerage L.L.C., Dubai - 
EAU Intermediació - 22,14% 22,14% 1.818 96                    449           227                       -             1.662 

Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A., 
Santiago - Xile

Assegurances de 
crèdit i caució - 22,59% 22,59% 11.664 1.957                 6.110           194               1.204                     - 

Company Watch (Holdings) Ltd, Londres -       Regne Unit Tenidora accions - 10,39% 10,39% 860 155                    632               5                       -                411 

The Lebanese Credit Insurer S.A.L., Beirut - Líban Assegurances de 
crèdit i caució - 22,09% 22,09% 1.522 1.788                   (847)             (8)                  228                     - 

Les Assurances des Crédits Commerciaux S.A., Tunis - 
Tunísia

Assegurances de 
crèdit i caució - 15,81% 15,81% 274 1.648                (1.487)               6                    97                     - 

Tokio Marine Nichido an Atradius Credit Management and 
co. Ltd - Japó

Assegurances de 
crèdit i caució - 22,59% 22,59% 422 396                      15               8                  268                     - 

% drets de vot Informació financera resumida

Resultat exercici 
net de dividend

 

(1) La societat ha repartit un dividend a compte per un import de 113 milers d'euros.      
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La informació financera indicada de les societats anteriors incloses en el perímetre de la 
consolidació (actiu total, capital social, reserves patrimonials, resultat exercici net de dividend, 
primes imputades netes de reassegurança i ingressos ordinaris) s'ha obtingut dels darrers estats 
financers individuals o consolidats disponibles de l'exercici 2008, i s'han adaptat degudament, per 
a cada societat, a les polítiques comptables del Grup. Els estats financers de les anteriors 
societats es refereixen a 31 de desembre de 2008, excepte en el cas de Baqueira Beret, S.A., la 
informació financera de la qual s'ha extret dels seus comptes anuals auditats a 30 de juny de 
2008.  

 

279



 

 

GRUP CATALANA OCCIDENT, SA  
I SOCIETATS DEPENDENTS 
 
Informe dels auditors de comptes del Grup consolidat 
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