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COMISSIÓ D’AUDITORIA I CONTROL DE CAIXABANK, S.A. 
 

INFORME ANUAL DE SEGUIMENT DE L’EXERCICI 2015 RELATIU AL COMPLIMENT DEL 
PROTOCOL INTERN DE RELACIONS (“L’INFORME”) 

 
 

 
1. Introducció 

Des de l’ 1 de juliol de 2011, després d’haver-se realitzat certes operacions de reorganització 

del Grup “la Caixa”, i fins a la transformació de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (en 

endavant, “CEPB”) en fundació bancària el juny de 2014, CaixaBank, S.A. (en 

endavant,“CaixaBank”) va ser l‘entitat bancària per mitjà de la qual CEPB exercia la seva 

activitat financera de forma indirecta, d’acord amb l’article 5 del Real Decret Llei 11/2010, de 9 

de juliol, i l’article 3.4 del Text refós de la Llei de Caixes d’Estalvis de Catalunya, d’11 de març 

de 2008. 

Per tal de regular les relacions entre CEPB i CaixaBank, ambdues entitats van subscriure amb 

data 1 de juliol de 2011 un Protocol Intern de Relacions (en endavant, el “Protocol de 

Relacions”) que, d’acord amb el que estableix la seva clàusula 9, deixaria d’estar vigent en el 

moment en què CEPB ja no exercís la seva activitat financera de forma indirecta per mitjà de 

CaixaBank. 

Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes 

d’estalvi i fundacions bancàries, CEPB, en la mesura que era titular de més d’un 10% del capital 

social i dels drets de vot de CaixaBank, es va transformar en fundació bancària, quedant 

inscrita la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (en endavant, 

“Fundació Bancària “la Caixa””) en el Registre de Fundacions del Ministeri de Educació, 

Cultura i Esport el 16 de juny de 2014, amb el número 1.658. De conformitat amb el que 

estableix dita Llei 26/2013, l’activitat principal de la Fundació Bancària “la Caixa” únicament 

pot consistir en l’atenció i desenvolupament de l’obra social i en l’adequada gestió de la seva 

participació a CaixaBank, extingint-se per tant el règim d’exercici indirecte de l’activitat 

financera de CEPB mitjà CaixaBank i produint-se, en conseqüència, el supòsit pel qual el 

Protocol de Relacions perdria la seva vigència. 

No obstant, prèviament a la inscripció de la Fundació Bancària “la Caixa” en el Registre de 

Fundacions, que comportava l’extinció del règim d’exercici indirecte de l’activitat de CEPB 

mitjançant CaixaBank, i per tant, l’extinció del Protocol de Relacions, CEPB i CaixaBank van 

considerar necessari modificar aquest protocol amb la finalitat de prorrogar la seva vigència en 

totes aquelles matèries que no estiguessin relacionades amb l’exercici indirecte de l’activitat 

financera de CEPB i fins a la subscripció d’un nou protocol de relacions entre la Fundació 

Bancària "la Caixa” i CaixaBank, per la qual cosa, van celebrar un acord de novació modificativa 

del Protocol de Relacions que així ho establia. 

D’altra banda, l’article 43 de la Llei de Caixes d’Estalvis i Fundacions Bancàries preveu que les 

fundacions bancàries que tinguin una participació igual o superior al 30 per cent del capital en 

una entitat de crèdit o una participació inferior que els permeti el control d’aquesta per aplicar 

qualsevol dels criteris de l’article 42 del Codi de comerç han d’elaborar un protocol de gestió 
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de la participació financera en l’entitat de crèdit. La Fundació Bancària “la Caixa”, sent el titular 

directe d’una participació en el capital social de CaixaBank superior a aquest percentatge, va 

aprovar el 24 de juliol de 2014 un protocol de gestió de la seva participació financera en 

CaixaBank . Els membres del Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa” van aprovar en sessió 

celebrada el 18 de febrer de 2016 un nou protocol (en endavant, el “Protocol de Gestió”), que 

suposa una adaptació del protocol aprovat pel Patronat el 24 de juliol de 2014 al contingut de 

la Circular 6/2015, de 17 de novembre, del Banc d’Espanya. 

En aquest Protocol de Gestió es regulen, entre d’altres aspectes, els criteris generals per a la 

realització d’operacions entre la Fundació Bancària “la Caixa” i CaixaBank, els mecanismes que 

tracten d’evitar l’aparició de conflictes d’interès, el control i supervisió que es realitza sobre els 

serveis Intra-Grup, els òrgans encarregats d’aquest control i supervisió, la publicitat d’aquests 

serveis Intra-Grup i el flux d’informació entre ambdues entitats, i també amb la societat 

financera mixta de cartera Criteria Caixa, S.A.U. (en endavant, “Criteria”) mitjançant la qual la 

Fundació Bancària “la Caixa” participa en el capital social de CaixaBank. Addicionalment, 

aquest protocol estableix que el Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa” promourà la 

subscripció d’un protocol amb CaixaBank, que substitueixi el Protocol de Relacions subscrit l’1 

de juliol de 2011 per CEPB i CaixaBank, que va ser novat modificativament l’1 d’agost de 2012 i 

el 16 de juliol de 2014,i en el qual es recullin els aspectes del Protocol de Gestió que 

requereixin la participació de CaixaBank com a contrapart de la Fundació Bancària “la Caixa” i 

de Criteria.   

2. Finalitat de l’Informe 

En atenció a la clàusula 7.2 (b) del Protocol de Relacions la finalitat d'aquest informe és 

exposar les actuacions de la Comissió d'Auditoria i Control de CaixaBank (la “Comissió”) al llarg 

de l'exercici 2015 en relació amb el Protocol de Relacions. Tot això, amb l'objectiu de procurar 

l’adequada coordinació i transparència en les relacions entre CaixaBank i el seu accionista 

indirecte de control la Fundació Bancària "la Caixa". 

3. Operacions i Serveis Intra-grup 

La Comissió ha intervingut en diversos tipus d'operacions que requerien la seva participació 

d'acord amb el que disposa el Protocol de Relacions, adoptant en cada cas acords amb caràcter 

previ o amb posterioritat, segons correspongui. Han quedat excloses i no han arribat 

formalment al seu coneixement aquelles relacions d'escassa rellevància en base als 

paràmetres establerts en el Protocol de Relacions. S'inclou en aquest apartat un resum dels 

acords més destacables presos per la Comissió. 

3.1. Acords significatius informats favorablement per la Comissió amb caràcter previ a la 
seva realització 

 

(i) Signatura d’un contracte de permuta entre CaixaBank i el seu accionista de 

control Criteria, per virtut del qual CaixaBank transmetrà a Criteria totes les 

seves accions de Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. y The Bank of East 

Asia, Limited, i a la vegada, Criteria transmetrà a CaixaBank accions pròpies de 

CaixaBank i un import en efectiu. 
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3.2. Acords significatius informats favorablement per la Comissió amb posterioritat a la seva 
realització 

(i) Renovació d’una línia d’avals concedida per CaixaBank a Criteria CaixaHolding, 

S.A.U. (ara Criteria), associada al negoci immobiliari per l’operativa de gestió 

d’obres i tràmits davant d’organismes oficials. 

(ii) Concessió d’un préstec a Criteria per al refinançament del deute subordinat 

d’aquesta societat.  

(iii) En la primera sessió de l’any 2016, s’ha informat favorablement sobre algunes 

operacions portades a terme durant l’exercici 2015: 

a. Operacions financeres contractades entre la Fundació Bancària “la 

Caixa” i CaixaBank 

b. Operacions financeres contractades entre Criteria i CaixaBank. 

3.3. Acords que, per la seva escassa rellevància, no han estat aprovats amb caràcter previ ni 
informats amb posterioritat a la Comissió  

En base als criteris de materialitat establerts en el Protocol de Relacions totes les transaccions 

realitzades entre les parts que no superin un determinat import no cal que s'informin a la 

Comissió. 

En conseqüència, no és descartable que hagin existit transaccions realitzades per CaixaBank al 

llarg de l'exercici 2015 que no hagin estat informades com ara, operacions financeres habituals 

de negoci entre les societats d'ambdós Grups o contractes de prestacions de serveis puntuals. 

Tot això sense perjudici que s'hagin seguit les estipulacions del Protocol de Relacions i, per 

tant, s'hagin fet conforme a condicions de mercat. 

4. Fluxos d’informació 

Tota la informació que CaixaBank ha remés a Criteria i a la Fundació Bancària “la Caixa” s'ha 

articulat de conformitat amb les previsions del Protocol, a fi que puguin dur a terme les seves 

funcions de planificació i control i donar compliment a les seves obligacions com a entitats 

regulades. Entre aquestes obligacions legals s’inclouen, entre d’altres, l’elaboració dels seus 

estats financers, individuals i consolidats, el compliment amb les seves obligacions 

d'informació periòdica i supervisió davant del Banc Central Europeu, el Banc d'Espanya, la 

Comissió Nacional del Mercat de Valors i altres autoritats supervisores, el seguiment detallat 

dels seus recursos propis, coeficients d'inversió i marge de solvència, l'anàlisi i seguiment de 

riscos i dels aspectes fiscals, el compliment dels condicionants de la legislació de conglomerats 

financers, el compliment amb l’obligació de la Fundació Bancària “la Caixa” de preparació del 

pla financer i l’obligació de dotació d’un fons de reserva per afrontar possibles necessitats de 

recursos propis de l’entitat participada en diferents escenaris macroeconòmics, així com el 

compliment amb la normativa de solvència actual i futura i amb qualsevol altra mesura que, a 

judici del Banc Central Europeu o del Banc d’Espanya, es consideri necessària per garantir la 

gestió sana i prudent de CaixaBank i la seva capacitat per acomplir amb les normes 

d’ordenació i disciplina aplicables.  
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5. Actualització del llistat de societats que composen el Grup CaixaBank i el Grup 
CEPB/Fundació Bancària a 31 de desembre de 2015 en els termes establerts als Protocols de 
Relacions i de Gestió 

En el marc de les operacions corporatives realitzades pel Grup CaixaBank i el Grup Fundació 

Bancària hi ha hagut societats que han entrat o sortit dels respectius perímetres, ja sigui per 

adquisicions, transmissions, fusions, escissions, dissolucions i qualsevol altra operació de 

reestructuració societària. Altres companyies han modificat i/o adaptat la seva denominació 

social. 

Per tot això, s'adjunta com Annex 1 la llista actualitzada de societats que componen el Grup 

CaixaBank a 31 de desembre de 2015, i com Annex 2 el llistat de societats del Grup Fundació 

Bancària "la Caixa" a 31 de desembre de 2015. Tant l'Annex 1 com l'Annex 2 han estat 

elaborats seguint el concepte de grup establert en l'article 42 del Codi de Comerç. 

Així mateix, s'han exclòs de la llista les societats en què s'exerceix un control conjunt pel Grup 

CaixaBank i algun soci extern i que tenen la consideració comptable de multigrup, o si escau, 

associades. 

 
Barcelona, 10 de març de 2016 
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